
IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2018. ÁPRILIS

www.deszk.huDeszk Község Önkormányzatának Lapja 

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

20.30:

10 órától: Kézműves foglalkozások, 
 népi játszóház, arcfestés, ugrálóvár,
 íjászat stb.
10 óra: HELYI ÉRTÉKEK BEMUTATÓJA
 FŐZŐVERSENY 
 baráti társaságoknak, 
 civil szervezeteknek
 HELYI TERMELŐK, 
 KÉZMŰVESEK VÁSÁRA
10.30: „MIKI” Kupa - focibajnokság
11 óra: MÁJUSFA ÁLLÍTÁSA
13 óra: Főzőverseny eredményhirdetése
13-17 óra:  Óriásbuborék fújás

14.30: Csibész kutyaiskola 
 bemutatója
15.30: DSC Judo bemutató
15.45: KDE Görkorcsolyabemutató
16.00: Solymász bemutató
17 óra: „MIÉNK A SZÍNPAD!” – kulturális műsor, 
 fellépnek: művészeti csoportjaink 
 és a Tiszavirág Néptáncegyesület csoportjai 
19.30:  KISZELY ZOLTÁN ÉS MERÉNYI NICOLETTE 
 operett műsora
20 óra: TÁNCHÁZ
20.30: IRIGY HÓNALJMIRIGY műsora
21.15: UTCABÁL DJ KASZA

HÓNALJMIRIGYIRIGY 

Deszki

ÉrtékekHelyi 
Napja2018. április 28.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Április 8-án választá-
sokat tartott az ország. Mi-
lyen eredmények születtek 
Deszken? 

– Túl vagyunk a választá-
sok napján és éjszakáján, ahogy 
túl vannak a bizottságok is, a  
rendes- és póttagok, valamint 
a pártok delegáltjai. Először is 
szeretném megköszönni nekik 
a tisztes helytállást, és azt, hogy 
minden deszki szavazókörzet-
ben problémamentes, nyugodt 
szavazás – és persze a részükről 
egész napos - negatív visszajel-
zésektől mentes munka folyt! 
Hálásak vagyunk mindenki-
nek!

Az eredmény többünknek 
meglepő volt – talán még a 
győztes oldalnak is, de megál-
lapítható, hogy a deszki ered-
mények is hozták az országos 
átlagot. Deszken a szavazásra 
jogosultak szavazatai alapján, 
egyéni listán az ellenzéki je-
lölttel szoros, de összességében 
Fidesz győzelemről számolha-
tunk be. 

(Egyéni listán Bartók Csaba 
– Fidesz-KDNP 836 szavazat, 
Szabó Sándor MSZP-Párbe-

széd 805 szavazat; Tóth Péter 
– Jobbik 231 szavazat; pártlis-
tán Fidesz-KDNP 836 szavazat, 
MSZP-Párbeszéd 402 szavazat; 
Jobbik 392 szavazat. Deszken 
egyéni és pártlistán is a FI-
DESZ-KDNP és Bartók Csaba 
nyert – gratulálok Csabának is 
– ahogy már szóban is megtet-
tem ezt).

A Csongrád megye 01-es vá-
lasztókerület – így Deszk köz-
ség országgyűlési képviselője 
is, a választókörzet összesített 
szavazatait tekintve – Szabó 
Sándor MSZP-Párbeszéd je-
löltje lett. Szívből gratulálok 
Neki is – ahogy szóban is meg-
történt ez.

Csongrád megye 02-es vá-
lasztókerületben: B. Nagy Lász-
ló, a 03-as választókerületben 
Farkas Sándor, míg a 04-es vá-
lasztókerületben Lázár János 
nyerte el a szavazatok többsé-
gével az országgyűlési képvi-

selői mandátumot. Tisztelettel 
gratulálok mind a négy megvá-
lasztott képviselőnek is, és min-
denkinek jó munkát kívánok!

Az eredmények országosan 
önmagukért beszélnek, azok 
legitimitását megkérdőjelez-
ni úgy gondolom, nem illik és 
nem szabad! Döntött Magyar-
ország. Csalódottan csalást 
kiáltanak most páran, újraszá-
molást követelnek, de józan és 
megátalkodott demokrataként 
mindenkit önmérsékletre inte-
nék – csak önmagát hibáztat-
hatja az ellenzék, csak önmagá-
ban keresse az okokat! 

Annak ellenére, hogy a je-
lenlegi választási rendszer és a 
média viszonyok egyértelműen 
a kormánypártoknak kedvez-
nek, minden ellenzéki párt alá-
becsülte a migráció kérdését, 
amiért az ellenvéleményemért 
én magam is kaptam a párto-
mon belül hideget és meleget is, 

és elég sok kritikát. Sajnálom – 
sajnálhatjátok ti is…

Az eredmények ismeretében 
a sértődöttséget félretéve egy 
kötelessége van minden ellen-
zéki szavazónak és aktivistá-
nak: ki kell ma mondani, elsöp-
rő győzelmet aratva alakíthat 
kormányt Magyarországon is-
mét a Fidesz-KDNP koalíciója.

Elismerve a győzelmüket, 
gratulálva kívánok ehhez az 
önkormányzatunk és a ma-
gam nevében is jó munkát, 
tisztességet és bölcsességet! 
Kívánom, hogy éljenek a rá-
juk bízott hatalommal, de 
vissza azzal ne éljenek soha!

(A deszki eredményeket a lenti 
táblázatban közlöm, a nagyobb 
pártok eredményeivel.)

– A csapadékvíz elvezető rendszer munkái megálltak a Jó-
zsef Attila és a Széchenyi utcákban. Mi történt, mikor lesz foly-
tatás, ill. befejezés?

– A lap februári számában arról nyilatkozhattam, hogy jól halad-
nak a munkák, és pár héten belül be is fejeződnek. Azóta – ahogy ezt 
mindannyian jól tudjuk – volt egy kis ízelítő a kései télből, hóval és 
faggyal, ami miatt leállt a vasbeton elemek gyártása és a munkálatok 
is. A kivitelezőknek nyilván ilyenkor is dolgozni kell, így azt gondolom 
természetesen, hogy olyan munkákat vállaltak, amiket az időjárási vi-
szontagságoktól mentesen is tudnak végezni napi rendszerességgel. A 
hónap közepén jönnek vissza, hogy befejezzék a deszki munkákat.

Mire ez az újság megjelenik, már azt gondolom, készen is lesznek, 
és ez nem csak optimizmus, de a projekt határideje is így kívánja. Ösz-
szességében elmondhatjuk, hogy szép munkát végeztek, a lakosok 
kivétel nélkül elégedettek. Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen 
területen is részt vett a projektben!

CSM. 01. választókörzet  DESZK  DK MSZP FIDESZ Jobbik LMP
nem volt jelölt Szabó Sándor Bartók Csaba Tóth Péter Bodrog Zoltán

I.  Országos lista                                     új iskola 34 156 252 112 69
I. Egyéni lista nem volt jelölt 310 251 73 21

II.  Országos lista                                 régi iskola 14 78 198 73 73
II. Egyéni lista nem volt jelölt 156 198 48 18

III.  Országos lista                                   Faluház 21 72 204 99 51
III. Egyéni lista nem volt jelölt 160 199 74 31

IV.  Országos lista                   idősek napközi o. 32 96 182 108 38
IV. Egyéni lista nem volt jelölt 179 188 84 24

Végeredmény pártlista 101 402 836 392 231
Végeredmény egyéni lista 0 805 836 279 94
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– A külterületi utak kar-
bantartására nyert a telepü-
lésünk új traktorra és kiegészí-
tőkre közel 10 millió forintot.  
Mire jut ebből a pénzből? 

– Igen, év végi – vagy inkább 
ez év elejei hír volt, hogy majd-
nem tíz milliót nyertünk a kül-
területi útjaink karbantartására. 
Nagyon sokára kaptuk meg a 
hivatalos iratokat és a támogatási 
szerződést, de mára elmondhat-
juk, hogy egy lépésre vagyunk, 
hogy az eszközök Deszkre kerül-
hessenek. 

Egy MTZ 820.4 típusú traktor, 
egy Bohr Hamster 2500-as von-
tatható gréder és egy nagy teljesít-
ményű faaprító kerül beszerzésre 
a pénzből, melyhez a tervezettnél 
több önrészt is kell tegyünk. A 
jelenlegi formájában megszűnik 
az MTZ traktorok gyártása, így 
egyrészt nehéz volt új gépet ta-
lálni, másrészt pedig emiatt egy-

millióval felment az ára ennek a 
népszerű traktornak. 

A meglévő régi traktorunk 
eladásával és a legjobb árú ter-
mékek felkutatásával próbáljuk 
csökkenteni a saját ráfordítást.

A hónap elején összehívtam a 
deszki földeken dolgozó nagyobb 
gazdákat, hogy tájékoztassam 
őket a beszerzéseinkről, és hogy 
áttekintsük a földutak rendbeté-
telével kapcsolatos elvárásokat 
és lehetőségeket. Összefogás hiá-
nyában nem igazán működött ez 
az elmúlt években, amin a jelek 
szerint mindenki változtatni akar. 
A jelenlévő gazdák mindegyike 
együttműködő volt, és erőgépe-
ivel is vállalta a közreműködést, 
amit ezúton is nagyon köszönök 
a közösségünk nevében! Amint 
megjön az új gréderünk, máris el-
kezdjük a földutak rendbetételét, 
amit évente háromszor fogunk 
közösen elvégezni a jövőben. 

Arra is találtunk forrást, hogy 
miből szerezzük be a rendszeres 
karbantartáshoz szükséges földet, 
úgyhogy reményeim szerint már 
csak a koordinálás van hátra. 

Szeretnék belefolyni ennek a 
szervezésébe a következő idő-
szakban, mert elég sok negatív 
jelzést kaptunk a lakosságtól és a 
kisebb gépekkel rendelkezőktől a 
földutak állapotát illetően.

Ide kapcsolódik az is, hogy 
még kora tavasszal le szeretnénk 
daráltatni a futballpálya mellett 
összegyűjtött útbontási törme-
lékeket, hogy ebből rázó-utakat 
készítsünk a hulladékudvar és a 
temető melletti földutak csatla-
kozásánál. Ezen a két szakaszon a 
legnagyobb a sárfelhordás a tele-
pülésünk utcáiba.

– Az Alkotmány utcai, 
régi járda javítását az önkor-
mányzat már elvégezte, mikor 
javíttatják ki a Tempfli tér  
díszburkolatát?

– Erre a kérdésre már vála-
szoltam az elmúlt hónapokban, 
és a válasz most is ugyanaz, és 
most is megnyugtató. A GEO 
CONSTRUCT Kft látta, elismer-
te és sajnálja a rossz alvállalkozói 
teljesítést, és teljesen közremű-
ködő a javítást illetően. Kora ta-
vaszi javításra kaptunk ígéretet, 
én nyugodt vagyok, ez biztosan 
meg is fog történni – a kft ügyve-
zetőjével már a kezdés időpontját 
egyeztetjük. A cég eddigi jó refe-
renciái nem engedik, hogy egy 
rossz alvállalkozó bevonása miatt 
csorba essen a hírnevén. 

Megjött a jó idő, talán már az 
újság megjelenésekor dolgozni 
is fognak a főtéren. Reményeim 
szerint a munkálatok nem okoz-
nak majd nagy felfordulást és kel-
lemetlenséget sem. 

– Milyen volt a fogadtatása az „Isten hozott” találkozónak?
– Ez mindig is népszerű volt, sokaknak adott már kellemes emlékeket, ami érthető. Kedves gesztusnak 

tartják, és – mondjuk ki elfogultság nélkül – van is miről beszámolnunk. 
Az „Isten hozott” programon az előző évben Deszkre költözötteket látjuk vendégül, kis tájékoztatót adva a 

település életéről. Bemutatkozás után néhány szót ejtettem a település múltjáról és jelenéről, majd bemutatta 
az óvodánkat Márki Anett, a szerb közösséget Brczán Krisztifor, az iskolát Vid György igazgató úr, a kft mun-
káját és eredményeit Szabóné Sarkadi Szilvia ügyvezető asszony, a Faluházat pedig Bene Ildikó igazgató asz-
szony. Nyilvánvalóan sokkal több mindenünk van, mint amit 25-30 percben be tudunk mutatni, de ezeket az 
életképeket, adatokat leginkább ízelítőnk, kedvcsinálónak szánjuk minden évben. Szeretnénk, ha fel tudnánk 
kelteni az ideköltözők érdeklődését a helyi programokra, és páratlan közösségi életre, amire annyira büszkék 
vagyunk. 

A képekkel cizellált tájékoztató után a megjelent 50-60 főt vendégül láttuk, és kötetlen beszélgetésen ismer-
kedhettek egymással, velünk, ill. alkalom és lehetőség nyílt arra is, hogy az intézményvezetőkkel is beszélges-
senek a legújabb deszkieket leginkább érdeklő témákról. 

Jó volt hallani, hogy szinte kivétel nélkül rácsodálkoztak, mennyi minden értékünk van, milyen gazdag 
kulturális élettel és rendezvényekkel teli élet folyik településünkön. Kedves emberekkel, szép családokkal is-
merkedhettünk meg, és jó tudni, hogy velük gazdagabb is lett településünk.

Megköszönve, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat, ugyanazt kívánjuk nekik is, mint minden 
deszkinek: „Érezzék magukat otthon, és érezzék magukat jól Deszken!”   

Polgármester Úr! Köszönjük a válaszadást!  
Szerkesztőség

A hattagú Ismail család „feje” 1988-ban került ide egyetemre, a gyerekek már itt születtek. Isteni finom baklavá-
val érkeztek a találkozóra.   
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Deszk Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2018. márci-
us 02-i és 12-ei rendkívüli, vala-
mint 27-ei rendes ülésén a követ-
kező határozatokat hozta: 

Deszk Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 50.000.- Ft. 
forint támogatás nyújtott az Or-
szágos Mentőszolgálat Alapít-
ványnak, melyet az a Szegedi 
Mentőállomások mentőautói 
felszereltségének a fejlesztésére 
fordít sürgősségi táskák és speci-
ális égési kötszerek megvásárlásá-
val. A Deszki Sport Club részére 
500.000,-Ft, forint támogatást 
nyújtott a működési költségei 
biztosítása érdekében azzal, hogy 
2018. május végéig a Képvise-
lő-testület megvizsgálja, hogy mi-
lyen éves keretet tud az egyesület 
számára biztosítani, mely támo-
gatás ütemezésének részletei az 
egyesület vezetőjével kerülnek 
egyeztetésre. A Képviselő-testület 
kifejezte abbéli szándékát, hogy 
kérelme alapján támogatni kívánja 
a Deszki Szerb Ortodox Egyház-
községet, és a pontos támogatási 
összeggel kapcsolatban az előze-
tesen egyeztetésre került felújítási 
munkálatok, továbbá a püspökség 
ezen munkálatok saját önerővel 
történő hozzájárulásának megha-
tározása után hoz döntést. Döntés 
született a „Kulturális értékek meg-
őrzése és megismertetése Deszken” 
a „Helyi civil, sport és szabadidős 
szolgáltatások fejlesztése Deszken” 
című pályázatokhoz való csat-
lakozásról, a szükséges önerők 
biztosításáról. A testület döntött 
a Deszk, belterület 134 hrsz.-ú 
forgalomképtelen ingatlanból 
leválasztandó terület-rész forga-
lomképesség szerinti átsorolásáról. 
A Képviselő-testület tudomásul 
vette és elfogadta a polgármester 
által nyújtott tájékoztatót a szeny-

nyvíz hálózattal nem rendelkező 
deszki településrészekre vonatko-
zó tanulmányok elkészítésének a 
menetéről, annak költségeiről, fi-
nanszírozási lehetőségeiről, illetve 
a vonatkozó engedélyezési eljárás 
folyamatáról. Az Önkormányzat a 
Rahói Római Katolikus Egyház-
községnek adományozott 1 db 
projektort, illetve 1 db vetítő vász-
nat. A Képviselő-testület elfogadta 
a tájékoztatót a két ülés között vég-
zett munkáról, a községet érintő 
fontosabb eseményekről és az ön-
kormányzati pályázatokról, vala-
mint a lejárt idejű határozatokról. 
A testület megismerte és elfogadta 
a jegyző tájékoztatóját a 2017. évi 
adófizetésről és tapasztalatairól. 
Az Önkormányzat elfogadta a 
2018. évre vonatkozó közbeszer-
zési tervét. Elfogadta a testület a 
„Helyi Értékek Napja” rendezvény 
előkészítéséről szóló tájékoztatót. 
Döntöttek, hogy pályázatot nyúj-
tanak be 2018. évi ”Népi Építésze-
ti Emlékek Helyreállítása” című 
pályázati felhívásra, a szükséges 
önerő biztosításával. A Képvise-
lő-testület jóváhagyta, hogy 2018. 
május 1. napjától a Dél-alföldi Tér-
ségi Hulladékgazdálkodási Társu-
lás munkaszervezeti feladatait a 
Deszki Polgármesteri Hivatal látja 
el. Döntött a testület, hogy 50.000.- 
Ft támogatást nyújt a Medicopter 
Alapítványnak, melyet az alapít-
vány a sürgősségi betegellátásban 
alkalmazott megfelelő eszközök 
és felszerelések fejlesztésére fordít. 
Megismerte és elfogadta a testület 
az önkormányzati lakások bérleti 
díjának és közüzemi számláinak 
fizetési tapasztalatairól és az épü-
letek állagának az ismertetéséről 
szóló tájékoztatót.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

Tájékoztató  
testületi ülésről

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a Deszk, Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban megüresedett 2 db 
költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására

– 1 db 48 m2-es emeleti 1 szobás
– 1 db 60 m2-es földszinti 2 szobás
Pályázatok benyújtási határideje: 
 2018. május 18.
Elbírálási határidő: 
 2018. május 25.
1.  A pályázaton részt vehetnek:

– a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár, vala-
mint a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgá-
sáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatáro-
zott jogosulti körbe tartozó személy, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási enge-
déllyel rendelkezik.

– pályázó vagy a vele együttköltöző házastársának, közeli 
hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében, bér-
letében, nincs másik beköltözhető lakása.

– pályázónak az adott lakás pályázati kiírásának időpontjá-
ban Deszk Község Önkormányzata felé lakbér vagy bár-
mely más jogcímen hátraléka, tartozása nem áll fenn,

– pályázó és a vele együtt költöző családtagjai havi átlagos 
nettó összjövedelemének 33%-a fedezi a megpályázott la-
kás havi lakbérét

– 48 m2 alapterületű lakás esetén 120.000.- Ft összegű óva-
dék megfizetése

– 60 m2 alapterületű lakás esetén 150.000.- Ft összegű óva-
dék megfizetése

48 m2 alapterület, 
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 36.000,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által 
meghatározottak szerint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgál-
tatási díj

60 m2 alapterület, 
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 45.000,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által 
meghatározottak szerint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgál-
tatási díj

2.  A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez (6772 Deszk, 
Tempfli tér 7.) postai úton (ajánlva) kell benyújtani 2018. május 

18-ig a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, illetve a www.
deszk.hu internetes oldalon letölthető pályázati adat-

lap kitöltésével, melyen a telefonos elérhetőséget is 
kérnénk megadni!

Érdeklődni: 
62/571-585-ös 
telefonszámon

Süli József
Személyszállítást vállalok 

KEDVEZŐ ÁRON! 

Tel.: 70/772-7897

VAKCINÁZOTT 
ELŐNEVELT CSIRKE KAPHATÓ. 

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
INGYENES. 

TEL: 0630/360-6662
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Március 31-én immár ötödik 
alkalommal „húsvétoltunk” Desz-
ken. A program a Tájház udvarára 
volt tervezve, de sajnos nem mer-
tük megkockáztatni a szeszélyes 
időjárás miatt, hogy szabadtéren 
legyen a rendezvény, ezért reggel 
villámgyorsan „áttelepítettünk” 
mindent a Faluházba. Köszönet 
érte a Kft. dolgozóinak! 

Hagyomány már az is, hogy 
nem csak kézműves foglalkozá-
sok, hanem kézműves vásár is 

van ilyenkor, aminek ismét nagy 
sikere volt. Nagyon sokan jöttek 
el a Faluházba, ahol tojást fest-
hettek, kézműveskedhettek, cso-
kitojást kutathattak a parkban, a 
bátrak pedig locsolóversmondó 
versenyen vehettek részt. És aki 
megunta az egy helyben ülést, az 
Buzdorján Gábor jóvoltából lo-
vaskocsiról nézhette meg a tele-
pülést. Köszönjük Gábornak!

Gyorsan eltelt a délelőtt, bízom 
benne, hogy mindenki remekül 

érezte magát! Én szeretném meg-
köszönni segítőinknek, Borda 
Sárának, Böröczné Dékány Andi-
nak, Gyihor Gabinak, Pajcsin 
Szilvinek és Sztanojevné Roczkov 
Nórának, hogy egész délelőtt áll-
ták a sarat és szebbnél szebb dol-
gokat varázsoltak a gyerekekkel, 
felnőttekkel együtt. 

Jövőre ismét találkozunk, hi-
szen nincs Húsvét Húsvétoló nél-
kül! 

Bene Ildikó

Húsvétoltunk

Lars Kepler: 
A HIPNOTIZŐR
Egy apa. Egy anya. Egy kislány. 

A svéd kisvárosban elkövetett 
szörnyű mészárlásnak csupán 
egyetlen túlélője van, egy súlyo-
san sebesült kamasz fiú. A család 
ötödik tagja, a fiú nővére eltűnt. 
Mivel úgy fest, hogy a gyilkos az 
egész család kiirtását tűzte ki célul, 
a lány nyilvánvalóan életveszély-
ben van. A rendőrség megkezdi a 
keresését, ám az idő vészesen fogy.

Lucy Foley: 
A MEGHÍVÓ
RÓMA — 1953
Hal, a pénztelen, jóképű fiatal-

ember, aki utazási magazinokba 
ír a háború utáni stagnálás ide-
jén, saját múltja elől menekül el 
az Örök Városba. Amikor útjaik 
keresztezik egymást a rejtélyes és 
szépséges Stellával, a férfi egyben 
a turisták elől elzárt kastélyok 
fényűző világába is beléphet… 
legalábbis egy pillanatra. Bár a fi-
atalok más-más világból jönnek, 
de Hal nem tud ellenállni a von-
zásnak, amely akkor teljesedik ki 
igazán, amikor útban egy filmbe-
mutatóra sztárok és arisztokraták 
gyűlnek össze a csodás és különc 
olasz grófnő luxusjachtján.

Tina Seskis: 
A NÁSZÚT
Jemma, amióta csak az eszét 

tudja, a tökéletes nászutat tervezi. 
Kéthetes menedék egy ötcsillagos 
üdülőhelyen a Maldív-szigeteken, 
luxus villákkal, személyi inassal 
és teljes visszavonultságban. Pa-
radicsominak kellene lennie, de 
rémálommá válik. A férfi ugyanis, 
akihez egy héttel ezelőtt feleségül 
ment, nyomtalanul eltűnt a sziget-
ről, és a tökéletes új élet épp ilyen 
gyorsan tűnik el Jemma szeme 

elől.
Paula Hawkins: 
A VÍZ MÉLYÉN
A várost átszelő folyóból hol-

tan húznak ki egy fiatal nőt. Né-
hány hónappal korábban egy 
sérülékeny tinédzser lány végezte 
ugyanott, ugyanígy. Előttük év-
századokon át asszonyok és lá-
nyok hosszú sora lelte halálát a sö-
tét vízben, így a két friss tragédia 
régen eltemetett titkokat bolygat 
meg - és hoz felszínre.

Kate Furnivall: 
AZ OROSZ SZERETŐ
A fehérorosz arisztokrata szár-

mazású Valentina Ivanova a bol-
sevik forradalom idején a család-
jával együtt menekülni kényszerül 
Oroszországból. Sok viszontagság 
után végül Kínában, Juncsou 
orosz negyedében talál mene-
déket magának és lányának, Ly-
diának. A túlélés azonban nehéz 
műfaj. Nagyszabású történet sze-
relemről és veszteségről, titkokról 
és hazugságokról, veszélyről és 
árulásról.

John Grisham: 
CAMINO SZIGET
Mercer Mann fiatal, ígéretes, de 

nem befutott író. Egy nap egy ti-
tokzatos nő keresi fel, és nagyon jó 
fizetést ígér neki, cserébe azt kéri, 
hogy fejezze be félbehagyott mű-
vét. Kell ennél jobb ajánlat? Mer-
cer végül vállalja a kalandot, hi-
szen csak írnia és kíváncsiskodnia 
kell, de hamarosan ráébred, hogy 
túl sokat tud és túl közel került a 
tisztesnek látszó könyvkereskedő 
titkos üzelmeihez.

Dan Brown: 
EREDET
Robert Langdon, a szimbolika 

és a vallási ikonológia professzora 
a bilbaói Guggenheim Múzeum-

ba érkezik, hogy részt vegyen egy 
felfedezés bemutatásán, amely 
,,mindörökre megváltoztatja a 
tudományokat". Az esemény há-
zigazdája Langdon barátja és egy-
kori tanítványa, Edmond Kirsch, 
a negyvenéves tech-mágnás, akit 
káprázatos találmányai és merész 
előrejelzései az egész világon vita-
tott figurává tettek. Ám Langdon 
és a több száz vendég legnagyobb 
döbbenetére, az esemény még az-
előtt tragikus véget ér, hogy igazán 
elkezdődhetne. Langdon kétség-
beesett menekülésre kényszerül a 
múzeum igazgatónőjével, Ambra 
Vidallal. Barcelonába szöknek, és 
veszélyes kutatásba kezdenek egy 
jelszó után, amely megnyitja Kir-
sch titkát.

Fa Nándor: 
MAGAD, URAM
Egy élő legenda, a legsikeresebb 

hazai vitorlázó, az első magyar, 
aki saját kezűleg épített hajójával 
körülkerülte a Földet. Fa Nándor 
mindig az ár ellen hajózott – ke-
ményen dolgozó szülők negyedik 
gyermekeként határozta el, hogy 
megvalósítja álmát, és a körül-
mények dacára a világ legjobb 
vitorlázóival küzd meg az óceá-
nokon. Ez a keményfejűség tette 
aztán eredményes sportolóvá, 
minden kudarcon túllépő hajós-
sá, sikeres üzletemberré – a maga 
urává. Saját szavaival elmesélt tör-
ténete követendő példa.

Réti László: 
PANDA
Larkin őrmesternek sok a 

gondja. Új főnököt kap, a belső 
elhárítás is rászáll. Beesik azon-
ban egy kényes ügy: eltűnik a 
rendőrfőnök közeli barátjának a 
felesége. Az ügyet Larkin kapja. 
Éjjelente egy szemközti toronyház 

irodájából kell megfigyelnie Con-
nor lakását. Larkin azonban unat-
kozik, és amikor felfedezi, hogy 
egy házassági tanácsadó irodát 
béreltek ki számára a megfigye-
lésre, már nincs visszaút: az estén-
ként érkező párok előtt házassági 
tanácsadóként lép fel, és irányba 
állítja őket, pusztán azért, hogy el 
ne unja magát. Fél szemmel persze 
a szemközti házat is figyeli…

Jo Nesbø: 
SZOMJÚSÁG
Harry Hole három éve visz-

szavonult a nyomozói munká-
tól, a rendőrtiszti főiskolán tanít, 
kiegyensúlyozott életet él. Ám 
a boldogság vékony jég, amely 
bármikor beszakadhat az ember 
lába alatt... Amikor egy fiatal nőt 
brutálisan meggyilkolnak a fővá-
rosban, a rendőrfőkapitány sze-
mélyes okokból Harry segítségét 
kéri. Hamarosan újabb hasonló 
gyilkosság történik, Harry pedig - 
sutba dobva élete szerelmének és 
önmagának tett ígéretét - beleveti 
magát a munkába.

Náray Tamás: 
Zarah
Zarah Winter szerető családba, 

fényűző körülmények és csodás 
műkincsek közé született, s egy 
tökéletes világban ennek megfele-
lő élet is várt volna rá. Ám hamar 
meg kell tanulnia, hogy az 1930-
as évek Németországában min-
dennek épp az ellenkezője igaz. 
De hiába veszik el tőle a családját, 
az otthonát, a hazáját, sőt még a 
nevét is, Zarah mindvégig kitart. 
A legreménytelenebb helyzetek-
ben is hű marad önmagához és 
szerettei emlékéhez, akikkel élete 
végén egy különös véletlen köze-
lebb hozza őket egymáshoz, mint 
Zarah valaha is remélte volna.

Új könyvek a könyvtárban!
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A húsvéti ünnepkör a tavasz egyik legje-
lentősebb ünnepe. A néphagyományok és 
szokások ma már összeolvadtak, kissé át is 
alakultak, mégis fontos időszak az életünkben. 
Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra, 
hogy a gyerekek megismerjék a régi népszo-
kásokat, együtt készülődünk, hangolódunk rá 
az ünnepre. Így történt március 27-én, kedden 
délután húsvétoló családi rendezvényünkön 
is. Ünnepi díszeket készítettünk a résztvevő 
szülőkkel, gyerekekkel. Hajtogattunk, ragasz-
tottunk virágos tojástartót, tyúkocskát, húsvéti 
nyuszit, papírmasétojást díszítettünk, vala-
mint húsvéti képeket színeztek a gyerekek. 

Nagyon jó hangulatban telt a délután, köszön-
jük, hogy ilyen sokan részt vettek rendezvé-
nyünkön.

Ildikó néni

Március 7-én nagy nap virradt 
a nagycsoportos Katicák életében, 
a régen várt színházi kirándulás 
napja érkezett el. A gyerekek már 
tudták, mire számítsanak, hiszen 
tavaly év végén már közösen 
megnéztük a János Vitéz című 
darabot. Most a „Félőlény” című 
előadáson volt a sor. A darab 
egy erdőben játszódik, amelyet 
„megtámadnak” a szörnyek, és 

el akarják foglalni a főszereplők 
lakhelyét is. Az egyetlen hatásos 
fegyver a szörnyek ellen, a bol-
dog befejezésű mesék mesélése. 
Azonban az egyetlen manó, aki 
ismeri az olvasás fortélyát, „Félő-
lénnyé” változott, annyira retteg, 
hogy nem mer előbújni odújából, 
így nem mesél többet. A darab-
ban fordulatos, látványos színe-
ken keresztül zajlik az izgalmas 

történet, csodás díszletekkel, és 
a végén, sok-sok kaland, ármány, 
fordulat és tanulság után, végül a 
„Félőlény” „Élőlénnyé” változik, 
nem fél többé, elkezd újra mesél-
ni. A szörnyekről pedig kiderül, 
hogy nem is kell tőlük félni, hi-
szen csak riogatják a manókat, de 
„nem harapnak”, a manók pedig 
összefogással elkergetik őket az 
erdejükből.

A gyerekek nagyon élvezték az 
előadást, volt, aki kicsit túlságosan 
is beleélte magát az eseménybe, 
nagyon megijedt egyes jelenetek-
nél, esetleg sírva is fakadt, de a vé-
gén mindenki megnyugodhatott, 
hiszen ennek a mesének is jó lett 
a vége. És mint tudjuk, minden jó, 
ha a vége jó 

Szentesi-Nagy Ágnes 
(Ági néni)

Szeretném tájékoztatni a ked-
ves szülőket, hogy 2018. február 
01-től több személyi változás 
történt óvodánkban, melyről 
részben a napi kapcsolat során 
már tudomásuk van – és mely a 
szülőkkel együtt nekünk is sok 
fejfájást okozott.

A Kolo és a Napsugár csoport 
egy-egy óvodapedagógusa szá-
mukra kedvezőbb álláslehetősé-
get kapott, ezért átszervezésre volt 
szükség a biztonságos feladatellá-
tás érdekében. A Kolo csoportba 
került Motyovszkiné Vilim Má-
ria óvodapedagógus, a Napsugár 
csoportba felvételt nyert Krum 
Anna pedagógiai asszisztens. 

Bernuláné Kozma Ildikó pe-
dagógiai asszisztens 2018. április 
09-től a Szivárvány csoportban 
fogja a feladatait ellátni, ugyanak-

kor a tartós távollét idejére dajkai 
munkakörbe felvételre került a 
Kolo csoportba Papp Gabriella.

Két óvodapedagógus – Gyi-

hor Gabriella és Papp-Kis Ildikó 
– 2018. szeptemberben tér visz-
sza GYED-ről és GYES-ről, sze-
mélyükben ismerős arcokat kö-
szönthetnek az óvodában. 

Köszönjük a Kedves Szülők-
nek, hogy ezt az átmeneti helyze-
tet türelemmel és megértéssel fo-
gadják, és pozitív hozzáállásukkal 
segítik nevelőmunkánkat. Kérem, 
hogy fogadják az új, illetve a visz-
szatérő kolléganőket szeretettel és 
forduljanak feléjük bizalommal.

Tanács Zsuzsanna 
főigazgató

Húsvétoló

A Katicák megint a Színházba látogattak

Személyi változások a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Óvodái Móra Ferenc Csicsergő Óvodában

Gyihor Gabriella Papp-Kis Ildikó
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 s Az Zoltánfy Iskola keresi az új utakat, az 
innovációs lehetőségeket. Ebbe a sorba illik a 
kínai nyelv oktatásának idei bevezetése is. Fel-
vetődhet egy kérdés az olvasóban: Kínai nyelv, 
ráadásul Deszken? A világ forgását, alakulását 
nézve, nem is olyan ördögtől való gondolat ez. 
Jelenleg heti két órában szakkör keretein belül 
zajlik a tanítás. Az elkövetkezendő években 
felmenő rendszerben szeretnénk beépíteni a 
tanrendbe az érdeklődő gyermekek számára 
kapcsolódó órában ezt a lehetőséget. Várjuk a 
2018/19-es tanévben harmadikos és negyedi-
kes évfolyamra járó gyermekek jelentkezését. 
Motiváló hatású örömhír, hogy három tanu-
lónk, Görbe Péter, Orosz Viktor, Somorjai Márk 
az YCT (Youth Chinese Test) nyelvvizsga első 
szintjét sikeresen teljesítette. 

s Weöres Sándor vers illusztrációs rajz-
versenyen vettek részt az 1-4. osztály tanulói. 
Díjazásban és könyvjutalomban részesült ki-
magasló alkotásával Süvegh Bianka 1. osztályos 
és Tirk Inez 3. osztályos tanuló.

s A Kossuth Lajos Általános Iskolában 
került megrendezésre a területi helyesírás 
verseny 2.- 3. osztályosok részére.  Iskolánkat 
a következő tanulók képviselték:

2. osztály: Kardos Edina, 3. osztály: Tirk Inez, 
Révész Anna, Széll Panna.

A megyei döntőre tovább jutott tanulók: 
Kardos Edina 2. helyezést ért el a második osz-
tályosok, Tirk Inez pedig 1. helyezést a harma-
dik osztályosok mezőnyében. 

s A 4. osztályos területi helyesírás ver-
senyen, amit a Pallavicini Sándor Általános 
Iskola rendezett, iskolánkat Somorjai Márk és 
Tajti Milán képviselte.  A versenyen Tajti Mi-
lán 2. helyezést ért el, így továbbjutott a megyei 
döntőbe.

s Költészet napjának megünneplése ki-
emelt esemény az iskolai munkatervben. Al-
kalom ezen jeles nap is arra, hogy a magyar 

órákon megjelenő magyar irodalom szépsége 
megjelenjen  a tanórán kívüli tevékenységek-
ben is.

Minden évben készül az iskola rendhagyó 
foglalkozásokkal, előadásokkal. Az idén egy 
különleges lehetőséget kapott a Zoltánfy a 
Faluháztól. Meghívó érkezett, hogy együtt ün-
nepeljünk egy irodalmi délelőttön. A beharan-
gozott vendég neve már izgalommal töltötte el 
a gyermekeket, tanárokat egyaránt. Tóth Péter 
Lóránt előadóművész, ki magát szerényen 
csak „versvándornak” nevezi, többször lenyű-
gözte, elvarázsolta az iskolában és a Faluház-
ban is a nagyérdeműt. Reméltük, hogy így lesz 
ez most is.

Ezen a délelőttön a csalódás, mely gyorsan 
érkezik, de nehezen távozik az ember lelkéből, 
messze elkerülte a kultúra házát. Szenzációs 
előadással lepte meg ismét közönségét a „ván-
dor”. Szent László nyomába eredt Arany balla-
dáinak segítségével.

Az interaktív előadás megmozgatta a kö-
zönséget, lovagi képzés alapjait is elsajátíthat-
ták a színpadra szólított gyermekek. Sajnos 

gyorsan elrepült e bő egy óra és a „vándor” 
tovább állt, de amit itt hagyott, az örök emlék 
marad. Köszönjük a Faluháznak a lehetőséget 
és kérjük, hogy hasonló vándorokat fogadjon 
be máskor is, mi ott leszünk!

s Április 11-én kilenc tanulónk mérte 
össze sakk játéktudását a területi verseny 40 
indulójával (29 fiú és 11 lány). A sakk, mint az 
értelemfejlesztő szabályjátékok egyik fajtája, 
rengeteg lehetőséget rejt magában, amely a 
gyermek gondolkodását észrevétlenül, játé-
kos formában gazdagítja. Az egyik olyan játék, 
amely szakértők szerint komplexen fejleszti a 
gyermek személyiségét. A sakk szabályainak 
tanulása közben bővül emlékezete, megis-
meri a figurák tulajdonságait: melyik hogyan 
léphet, hogyan üthet, megtanul síkban tájé-
kozódni stb. Mindeközben egy sor már tárolt 
információt kombinál össze, és raktároz újból. 
E komplex hatás miatt örülünk, hogy vannak 
szép számmal gyerekek, akik vállalják e ko-
moly játék mélyebb megismerését iskolában 
zajló szakkör keretében, sőt megszerzett tu-
dásukat versenyhelyzetben meg is mérettetik. 
Alsós és felsős kategóriát hirdettek a szerve-
zők, a verseny svájci rendszerű, 5 fordulós és 8 
perc játékidős volt. A sorsolásnál 1-8. osztályig 
bárkivel összekerülhettek a gyerekek (a mi 
tanulóink 2-6. osztályosok voltak), így nem 
voltak könnyű helyzetben, de ennek ellenére 
szép eredmények születtek: felsős lány kate-
góriában Dobó Viktória (5.o.) 1. helyezést ért 
el (összetettben is a nagyon előkelő 6. helyen 
végzett), alsós lány kategóriában: Huszta Zsu-
zsanna (4. o.) 3. helyet (összetett 22. hely), alsós 
fiú kategóriában Tajti Milán (4.o.) szintén 3. 
helyet (összetett 8. hely) szerzett meg. Gratu-
lálunk, és további kitartást kívánunk a helye-
zetteknek és a verseny többi résztvevőjének is! 

s Április 16-án a felső tagozaton megem-
lékezést tartottunk a holokauszt magyaror-
szági áldozatainak emléknapja alkalmából. 
1944. április 16-án kezdődött meg az akkor 
Magyarországhoz tartozó Kárpátalján a zsi-
dók gettókba zárása, majd deportálása. A 
népirtás az ország 1944. március 19-i német 
megszállásával indult, majd sorra jelentek meg 
a zsidóellenes rendeletek. A tömeges deportá-
lások 1944. május 15-én kezdődtek. A vidéki 
zsidóság gyakorlatilag teljesen megsemmisült, 
a Budapesten élők közül mintegy 100 ezren 
menekültek meg. Az emléknaphoz kötődik a 
budapesti Holokauszt Emlékközpont 2004. 
április 15-i megnyitása. Az intézmény alapkö-
vét 2002. december 16-án helyezték el azon a 
Páva utcai telken, amelyet a Budapesti Zsidó 
Hitközség bocsátott – az azon lévő, haszná-
laton kívüli zsinagógával együtt – a magyar 
állam rendelkezésére. A hallgatóság az alka-
lomhoz illő lelkülettel és meghatódással emlé-
kezett e napon az iskolában. 

Összeállította: 
Vid György igazgató

iskolai hírözön

Tóth Péter Lóránt

Költészet napi lovagi torna a “versvándorral”
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DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
ÁLTAL VEZETETT KONZORCIUM

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ 
ERŐSÍTÉSE A TISZA ÉS A MAROS 
KÖZÉN

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00005

Deszk Község Önkormányzata, mint konzorciumve-
zető, valamint Tiszasziget Község Önkormányzata, Fe-
rencszállás Községi Önkormányzat, Klárafalva Községi 
Önkormányzat és a „Bánát” Szerb Kulturális Közhasznú 
Egyesület pályázati támogatást nyert a helyi lakosság kö-
zösségi szerepvállalásának ösztönzését és a helyi felelős-
ségtudat erősítését szolgáló programok megvalósítására. 
A közösségfejlesztési programok módszertanát és a segí-
tő mentorhálózatot az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azono-
sító számú „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerep-
vállas” című kiemelt projekt biztosítja.

A projekt célja a közösség szakmai és szervezeti hátterének 
megteremtése, a célterületen megvalósuló közösségi kezde-
ményezések és közösségfejlődés támogatása, a helyi tudástő-
ke hálózati szintű kiterjesztése és az identitás megerősítése a 
közösségfejlesztési célok elérése érdekében, és végül, de nem 
utolsó sorban az érintett településeken élők életminőségének 
javításával a helyi identitás és kohézió fokozása. 

Vezető kedvezményezett:
Deszk Község Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:
Tiszasziget Község Önkormányzat
Ferencszállás Községi Önkormányzat
Klárafalva Községi Önkormányzat
„Bánát” Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület

Projekt összköltsége: 40.000.000,-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt időtartama: 2018.01.01. - 2021.06.30.

A program eredményeképpen fejlődik a közösség tagjainak 
egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom meg-
erősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és 
az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil ak-
tivitás és végül, de nem utolsó sorban kialakulnak, illetve meg-
erősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi 
identitás, valamint a településhez való kötődés. 

A projektben részt vevő településekre érkező TOP projekt 
tervezésében, előkészítésében és lebonyolításában közremű-
ködő partnerünk a Csongrád Megyei Önkormányzat és Hiva-
tala.

További információ kérhető: Deszk Község Önkormányza-
ta, 6772 Deszk, Tempfli tér 7., e-mail: titkarsag@deszk.hu, Tel.: 
62/571-580.

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

ESÉLY, OTTHON DESZKEN
EFOP-1.2.11-16-2017-00058

Deszk Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be és 
támogatást nyert a településen élő fiatalok helyben ma-
radásának, a helyi munkaerőpiac igényeinek feltérképe-
zésének és koordinálásának, valamint a településen élő, 
továbbá az oda letelepülni szándékozó fiatalok kedvez-
ményes lakhatásának támogatására 

A projekt alapvető célja, hogy a településen élő, illetve az 
onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó fi-
atalok képessé tétele arra, hogy a településen fellelhető életle-
hetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot 
alapítani.

Részcélok:
– Javuljanak a fiatalok lakhatási körülményei a kedvezmé-

nyes, önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által.
– A helyi lehetőségekre épülő (ön)foglalkoztatást célzó 

programok valósuljanak meg.
– A helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez il-

leszkedő, egyedi eszközök támogatása (ösztönzők) révén ma-
radjanak helyben a vidéki fiatalok.

A támogatott célcsoport: A településen élő, illetve lakó-
helyként ezen települést választani szándékozó 18-35 éves 
fiatalok, beleértve az ezen településekről elszármazott, vissza-
költöző, valamint a letelepülő fiatalokat is.

Kedvezményezett: 
Deszk Község Önkormányzata

Projekt összköltsége: 63.076.320,-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt megvalósításának időtartama: 
2018.03.01-2021.03.31.

A projekt szakmai megvalósítása során Deszk Község Önkor-
mányzata együttműködik az Új Nemzedék Központ Nonprofit 
Kft-vel.

További információ kérhető: Deszk Község Önkormányza-
ta, 6772 Deszk, Tempfli tér 7., e-mail: titkarsag@deszk.hu, Tel: 
62/571-580.



2018.  ÁPRILIS 9KITEKINTŐ

Március hónap izgalmas ese-
ményeket rejtegetett. A Deszki 
Nyugdíjas Klub férfitagjai hóna-
pokon keresztül készültek Nő-
napi köszöntőjükre. Szeretnénk 
megköszönni a Deszki Nyugdíjas 
Klub férfitagjainak a színvonalas 
műsort, mellyel Nőnap alkalmá-
ból köszöntötték vendégeinket, a 
Faluház, a Település-üzemeltetési 
Nonprofit Kft, az Önkormányzat, 

a Szociális Szolgáltató Központ 
nő dolgozóit, illetve hölgyklub-
társaikat. Köszönjük azt a sok időt, 
energiát, amit ebbe a rendezvény-
be fektettek, hiszen ahhoz, hogy 
ilyen volumenű lett az előadás, 
hosszú hetek munkája, számos 
próbával töltött óra kellett. És per-
sze kellettek a csoportból olyan 
aktív tagok, mint Tari János, aki 
összefogta, szervezte az eseményt, 

valamint Földiné Pósa Ilona, aki 
a művészeti vezetést, rendezést 
vállalta fel és a menetközben fel-
merült akadályokat segített leküz-
deni. A kosztümöket köszönjük 
a Szegedi Nemzeti Színháznak 
és az Akropolisz Táncszínház-
nak. Sminkelésnél nagy segítség 
volt Márki Kitti és Márki Anett, 
köszönjük munkájukat. Király 
László Polgármester úrtól számos 
támogatást kaptunk ennek a nap-
nak a sikeres lebonyolításához, 
valamint köszönjük a köszöntést 
és azt, hogy csatlakozott az „Orfe-
um” tagjaihoz. A színtársulatban 
szerepelt: Tari János, Piti Elek, Ki-
rály István, Zika László, Matkócsik 
János, Mladin István, Fülöp István, 
Kecskés János, Márki Imre, Radics 
Béla, Cserháti György, Ocskó Mi-
hály, Vígh Ferenc, Csonka Ferenc, 
Naszradi Miklós, Gárgyán Zoltán. 

Bánhegyi Olivérnek köszönjük az 
operatőri munkát. Emlékszünk 
még a néhány évvel ezelőtti kö-
szöntésekre, a kezdeti szárny-
próbálgatásokra. Sokat változott 
nemcsak a színvonal, hanem a sze-
replők, a klubtársak hozzáállása, 
a közös programok, a készülések 
még jobban összekovácsolták a 
csapatot. Látjuk milyen fejlődésen 
megy keresztül a csoport, hogyan 
lesznek újabb ötletek és persze ki-
hívások. Egy biztos, igyekezniük 
kell a lányoknak, hogy a Férfinapi 
köszöntő is remekül sikerüljön. 
Természetesen nem maradt el a 
klubtagoknak a finom ebéd sem, 
melyet Cserháti György főzött. Jó 
érzés volt a gyönyörűen terített 
asztal mellé leülni, a sütemény 
után kicsit beszélgetni. Köszönjük 
mindenkinek ezt a csodálatos él-
ményekben gazdag napot.

2018. március 24-én a Deszki Faluházban 
lezajlott a Kistérségi Nyugdíjas Ki Mit Tud. Im-
már negyedik alkalommal került megrende-
zésre az Újszentivánról indult vetélkedősoro-
zat, melyet a hagyományokhoz híven minden 
évben más település rendez. Az elmúlt évben 
Tiszasziget adott otthont a versenynek.  2018-
ban Deszk település vállalta a rendezvény le-
bonyolítását Deszk Község Önkormányzata 
és a Deszki Faluház támogatásával és a Deszki 
Nyugdíjas Klub segített a szervezésben. Több 
kategóriában vártuk a 60. életévüket betöltött 
versenyzők jelentkezését. Az előzetes regisztrá-
ció alapján 6 településről, 47 fellépőt vártunk a 
színpadra. 14 produkció vett részt a versenyben, 
melyekből 3 csoportot alakítottunk ki Vers – és 
próza, Tánc, valamint a Kabaré, bohózat egyéb 
kategóriát. A produkciókat zsűri értékelte pon-
tozással, mely tagjainak sorába kértünk minden 
csapatot, hogy legyen kedves delegálni egy főt. 
Tiszasziget, Újszentiván, Kiskundorozsma, Fe-
rencszállás, Klárafalva, Deszk nyugdíjas klubjai 
vállalták fel, hogy helyi szinten összefogják a 
jelentkezőket. Szeretnénk megköszönni a veze-
tőknek az együttműködést, hiszen nélkülük és 
tagjaik aktivitása nélkül nem jöhettünk volna 
össze a gyönyörű napra.

A települések szurkolótáborai jól érezték ma-

gukat a nézőtéren, hiszen a fellépőknek reme-
kül sikerültek a szereplések. A zsűrinek nehéz 
dolga volt, mivel sok színvonalas előadás közül 
kellett kiválasztaniuk a legjobbakat. 

Bene Ildikó, a zsűri elnöke szóbeli értékelés 
után kihirdette az eredményeket. 

Vers és próza kategória helyezettjei:
 I. Földi János (Deszk) 
 II. Kocsis Jánosné (Tiszasziget)
 III. Tóth Gyuláné (Kiskundorozsma)
Tánccsoportok eredményei:
 I. Kán-Kán (Újszentiván)
 II. Hip-Hop Nagyik (Deszk)
 III. Country (Ferencszállás)
Kabaré, Bohózat, egyéb díjazottjai:   
 I. Jelenetek egy házasságból 
 (Kiskundorozsma)
 II. Riport a Klárafalvi 
 Nyugdíjas Egyesülettel (Klárafalva)
 III. Akit ma elvehetsz, 
 ne halaszd holnapra (Deszk)
Különdíjat kapott: 
 Szegény vagyok című produkció 
 (Újszentiván) 
A Díjakat Sillóné Varga Anikó képviselőasz-

szony adta át, valamint minden résztvevőnek az 
ajándékot.

A rendezvény végén Ferenczi Ferenc Pol-
gármester Úr Tiszaszigetről átadta Deszknek 
a „Vándorserleget”, melyet Sillóné Varga Anikó 
vett át településünk nevében, illetve mondott 
beszédet. 

Gratulálunk a versenyzőknek! Nagyon 
büszkék vagyunk a Deszki Nyugdíjas Klub 
tagjaira, akik nagyszerű teljesítményt nyújtot-
tak. Erdődy Elek: Ha nagy leszek, ha nagy le-
szel című versét szavalta Földi János. Klubunk 
Adott pillanat színtársulatának tagjai Naszradi 
Miklós, Naszradi Miklósné, Török Ferencné, 
Vígh Ferenc és Kószó Aranka remek alakítást 

nyújtottak a bohózatban. Lángoló Naplemente 
tánccsoportunk bemutatója is jól sikerült, akik 
táncoltak a produkcióban: Álmosdi Antalné, 
Batyik Andrásné, Király István, Király Istvánné, 
Kiss Istvánné, Marócsik Józsefné, Piti Elek, Szar-
vas Erzsébet, Tari János. Köszönjük Dobó Vin-
cénének a regisztrációs munkáját. Pitiné Széll 
Katalinnak és Kószó Arankának a versenyzők 
és közönség fogadásánál, irányításánál nyújtott 
tevékenységét. Külön köszönet azoknak a klub-
társaknak, akik a rendezvényre süteményeket 
sütöttek: Ármány Istvánné mimóza szeletet, Ju-
hász Ferencné zserbót, Csonka Ferencné túrós 
pogácsát és krémest, Hegedűs Józsefné sörkiflit, 
Király Ferencné vajdasági sósat, Gárgyán Zol-
tánné almásat és mézes krémest. Széll Jánosné, 
Kása Andrásné, Börcsök Imréné szezámos 
tallért és kókuszgolyót készített, melynek göm-
bölyítésében Marócsik Józsefné, Kovács István-
né, Papp Józsefné, Álmosdi Antalné, és Szarvas 
Erzsébet is részt vett. Szeretnénk megköszönni 
minden klubtagunknak a szervezés és rende-
zés során nyújtott segítséget, valamint külön 
köszönet azoknak, akik a vendéglátás során te-
rítettek, felszolgáltak, mosogattak, takarítottak.

A DESZKI NYUGDÍJAS
 KLUB TAGJAI

Hírek az idősek klubjának életéről
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Két hónapja hiába szerettünk volna pizzát rendel-
ni, a jól megszokott Club 43 Pizzériát zárva találtam. 
Utána jártam, mi az oka ennek. Kiderült, időközben 
tulajdonos váltásra került sor, az új tulajdonosok 
mostantól: Szurmai Sándor és Téglás Szabolcs. Sanyit 
ismerem, így őt faggattam az új vállalkozásról, terve-
ikről. (Mire ezt a cikket olvassák, addigra már teljes 
gőzzel üzemelnek, hiszen 2018. április 17-én újra nyit 
a pizzéria. )

– Régóta ismerjük a kínálatot, és a szolgáltatást. Ter-
veztek változtatást, újítást?

– Igen, mindenképpen! Először is, teljesen felújí-
tottuk a kiszolgáló helységeket. Az étlap kínálata, a 
nyitva tartás és az árak maradnak, de ami jó hír lehet: 
Deszk területén belül INGYENES LESZ A KISZÁLLÍTÁS!! Ezen kívül 
innentől kezdve a futárnál is lehet Szép kártyával és bankkártyával is 
fizetni!! A kiszállítási időn is szeretnénk csökkenteni.

– Mennyire veszitek figyelembe az egyéni észrevételeket?
– Mindenképpen támaszkodunk a visszajelzésekre, és szeretnénk 

is kérni! Ha többen jeleznék, hogy milyen son-
kával szeretik legjobban a pizzát, vagy melyik 
virslit szeretnék a legjobban a hot-dogban, mi 
igyekszünk erre aztán odafigyelni. Garantáljuk a 
minőséget, nálunk a vendég lesz az első!

– Tudom, hogy nem ez a fő állásotok. Hogyan 
oldjátok meg a személyzeti kérdéseket?

– A sütést és kiszolgálást 2 fő végzi, illetve 
külön futárunk is van, de itt ragadom meg az al-
kalmat, hogy jelezzem: Keresünk kisegítőt, meg-
felelő fizetésért!

– Esetleg egyéb tervek?
– Igen, vannak, de erről még nem szeretnék 

beszélni… ha sikerül, szórólapon fogunk min-
denkit tájékoztatni!

Köszönöm szépen! Kívánom, hogy működjön sikeresen az új vállalko-
zásotok, kívánok sok sok lelkes pizzafogyasztót, mi biztosan a vendégeitek 
között leszünk, ismerve a kisfiam pizza iránti rajongását!!

Sillóné Varga Anikó

Pizzarajongók, figyelem!!!

Én csak a közösségi oldalon…
de egyre jobban izgatta a fantá-
ziám! Így történt, hogy vasárnap 
délután nem a füvet nyírtam, ha-
nem Sós Kingával és párjával, Bé-
csi Jánossal beszélgettem.

– Kinga, mesélj egy kicsit ma-
gadról! 

– 24 éves vagyok. Szegeden 
végeztem a Juhász Gyula Tanító-
képző Főiskolán. Közben más is 
érdekelt, így beiratkoztam az In-
ternational Welness Institute cso-
portos fitnesz instruktor képzés-
re, amit sikeresen el is végeztem.

– Hogyan indult ez az egész?
– Évekig néptáncoltam. Mi-

után abbahagytam, másfél évig 
nem mozogtam semmit. El-
kezdett fájni a hátam, így futni 
kezdtem, de az sem volt az iga-
zi… Utána olvastam, és a külön-
böző képzések között ez fogott 
meg legjobban. Ugyanebben az 
iskolában személyi edzést is ta-
nulhattam, leginkább ebben ta-
láltam meg legjobban magam. 
Most is járok képzésre,  National 
Academy of Sports Medicine a 
hivatalos neve… korrektív trénert 

jelent. 
– Erről mit tudhatunk? 
– A mai ember jellemzően 

ülőmunkát végez. Ez arra speci-
alizálódik, hogy olyan személyre 
szabott edzéstervet alakítsak ki, 
ami a különböző izom-egyen-
súlytalanságokat javítja. Kifeje-
zetten olyan vendégeim vannak, 
akik gyógytornásztól jöttek. Ez 
abban más a gyógytornától, hogy 
fájdalmak, betegségek után reha-
bilitál. Én már gyógyult állapot-
ban edzem a hozzám jelentkező-
ket. 

- És mit lehet tudni a Deszk-tré-
ningről?

- Januárban indult. Sokan meg-
kerestek, hogy hol tartok tornát, 
hol lehet jelentkezni? Segítséget 
kértem Bene Ildikótól, aki segí-
tett abban, hogy az alsó tagozatos 
iskola tornatermében helyet kap-
tam… ezúton is köszönöm neki! 
Vettünk köredzéshez szükséges 
eszközöket, felfüggesztéses heve-
dereket, polifómokat és még sok 
mást, és belevágtunk…

– Úgy tudom, nem egyedül csi-
nálod…

– Valóban nem… van egy 
„segédem” is, a párom, Bécsi Já-
nos. Nem tudok mindenkivel 
egyénileg foglalkozni, így nagyon 
jó, hogy Ő is ott van. Az első kér-
désem egy új vendégnél mindig 
az, volt-e, van-e sportmúltja, 
esetleg betegsége, így kezdjük el 
az edzéstervet együtt kialakítani. 
Számomra nagyon fontos, hogy 
tökéletes legyen a gyakorlatvég-

zés, mert csak így van értelme! Az 
edzés időalapú, 40 másodperces 
munkaszakasszal kezdünk, amely 
erősítő, illetve állóképességet 
fejlesztő gyakorlatokból áll, ezt 
követi egy 20 másodperces rege-
nerációs szakasz, ezek váltják egy-
mást! Csak zárójelben jegyzem 
meg, hogy van zene is… de a gya-
korlatok nem zenére történnek, 
ez inkább csak a kellemes han-
gulatról gondoskodik. Páromnak 
is folyamatban van a fitnesz inst-
ruktori képzése. 

– János, Te hogyan csöppentél 
bele? 

– Őszintén bevallom, csak 3 
éve sportolok rendszeresen… 
nem túl régen még 100 kg vol-
tam… Tervező irodám van Sze-
geden, nekem ez csak hobbi, de 
nagyon szeretem! Kinga bo-
nyolítja le az edzéseket, én csak 
segítek neki.  (Zárójelben: most 
egy kifejezetten jó testfelépítésű 
fiatalember ült velem szemben, 
el sem hittem, hogy ennyire túl-
súlyos volt még nemrég… mond-
tam is neki, hogy igencsak jó élő 
reklám…)  –  „És nagyon ügyesen 

motiválja a vendégeket is…” – 
mondja nevetve Kinga.

– Hogyan lehet Hozzátok beje-
lentkezni?

– Az oldalunkon (www. 
blurange.hu) lehet regisztrálni, 
de természetesen enélkül is lehet 
jönni. És nagyon várjuk a férfi-
vendégeket is!!! Heti két alka-
lommal, kedden és pénteken 17 
és 18 órakor tartjuk az edzéseket, 
úgyhogy, ha nincs idő Szegedre 
bemenni, ha keresi valaki a kihí-
vásokat, ha szeretne bárki fittebb 
lenni, itt a helye nálunk!! Várjuk 
kezdők és haladók jelentkezését 
14 éves kor felett.

– Még nagyon fiatal vagy, így 
bőven van időd megtalálni az 
utad…

– Én már megtaláltam – 
mondja mosolyogva Kinga. 

Ettől jobb zárószót nem is talál-
hattam volna, így mit is mondhat-
nék a végén? Sok sikert és kitartást 
kívánok a munkátokhoz, marad-
jon meg a lelkesedésetek, és legyen 
minél több vendégetek a jövőben 
is!!!

Sillóné Varga Anikó

Deszk tréning…Találkoztak már vele??
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Az Ördögborda csoport meghívást kapott Isztambulba, egy gyermek-
néptánc fesztiválra, ahová április 18-án utaznak el, repülővel. A Belice és 
a Babszem csoport júniusban szintén Törökországba utazik, ők egy Zon-
guldaki fesztiválon vesznek majd részt. Ősszel a Kerepetye néptánccso-
port ukrajnai testvértelepülésünkre, Rahóra készül és kilátásban van egy 
nagyon messzi, nagyon szép külföldi út is táncosainknak, de ez még ma-
radjon titok és meglepetés… bízunk benne, hogy a következő számban 
már beszámolhatunk erről is. 

Külföldi fesztiválok

A március és az április ismét 
mozgalmasan telt egyesületünk 
életében, hiszen több fellépé-
sen is részt vettünk. A Tiszavi-
rág néptánccsoportok adták a 
Nobel-díjas Orvoskongresszus 
gálaműsorát a Szegedi Nemzeti 
Színházban, óriási sikerrel. Fellép-
tek néptáncosaink az Árkádban 

is, húsvéti rendezvények kereté-
ben és a március 15-i ünnepi mű-
sort Deszken is a Tiszavirágosok 
adták. Ha április, akkor Százszor-
szép Néptáncfesztivál… Termé-
szetesen az egyesület csoportjai 
is részt vettek a megmérettetésen. 
Rekord számú csoportot vittünk 
a fesztiválra, hiszen a Felleghajtók 

(Szeged), Cibere, Borbolya, Belice 
(Deszk), az Ördögborda, Bab-
szem (Szeged) és a Rózsabimbó 
(Röszke) csoport is versenyzett, 
ismét eredményesen. A fesztivál 
gálaműsorán végül a Borbolya és 
az Ördögborda léphetett fel, de 
arany minősítést kapott a Cibere, 
a Belice és a Babszem csoport is. 

Az életük 
első fesztiválján résztvevő Ró-
zsabimbó és Felleghajtók csoport 
bronz minősítést kapott. Gratulá-
lunk a csapatoknak és az oktatók-
nak a szép eredményhez, büszkék 
vagyunk rájuk!

Szeretettel várunk Mindenkit a 
június 10-én, 19 órakor tartandó 
évzáró gálaműsorunkra, amit a 
tavalyihoz hasonlóan a Szegedi 
Nemzeti Színházban rendezünk 
meg. A műsoron az összes nép-
tánccsoportunk fellép!

Jegyek vásárolhatók a színház 
jegyirodájában, vagy on-line a 
következő linken keresztül:

www.szinhaz.szeged.hu/jegyvasarlas/

Továbbra is várjuk a néptán-
colni vágyó gyerekeket, felnőt-
teket csoportjainkba, Szegeden, 
Deszken és Röszkén is! 

a Tiszavirág 
Néptáncegyesület 

vezetősége

Tiszavirág hírek

Programajánló

Ha lakást venne, vagy felújítana, korszerűsíte-
né az otthonát, vagy meglévő lakáshitelét sze-
retné visszafizetni:
Nyisson OTP Lakástakarékot!
 30 % állami támogatással                              
 számlanyitási kedvezményekkel 
 kamatadómentesen 

 Hitelek
 5/10/20 évig Fix kamattal
 Induló díjak/költségek akár feltétel nélkül 

átvállalással
 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek
CSOK

TERVEZZEN VELEM!

HUNYA ILDIKÓ
+36/70-371-0107

hunyail@otppp.hu
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Március hónap végén csak Deszkiek vehet-
ték birtokba az előre kibérelt szegedi műjég-
pályát.

Az immár hagyományos – hetedik alka-
lommal megrendezett – Deszki Jeges Napra 
általános iskolás és óvodás gyermekeink (füg-
getlenül attól, hogy esetleg Szegedre járnak 
iskolába vagy óvodába) kedvezményesen 
(500ft/fő) korcsolyázhattak, két órán keresz-
tül.

Ezt a jeles napot immár minden évben na-
gyon várják településünk gyermekei. Ezúttal 
több mint 120 fő vett részt az eseményen.

A rendkívüli lehetőség biztosítása köszön-
hető helyi vállalkozók, illetve magánszemé-
lyek, valamint egyéb támogatók rendszeres se-
gítségének, melyet ezúton a gyerekek nevében 
– a jövőbeni támogatás reményében – tiszte-
lettel köszönünk.

Támogatóink voltak: Deszk Község Köz-
oktatásáért Közalapítvány, Deszki Sport Club, 
Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, 
Quality Solutions Magyarorszák Kft., Tóth At-
tila Smaragd Üvegcentrum Kft., Tóth Róbert 
Ati Dekor Kft., Medgyes Attila, Földiné Pósa 
Ilona, Széll Julianna, Balogh Györgyné, Farkas 
Péter, Pataki Bálintné, Csernai Gábor, Mészá-
ros Gábor, Barlabásné Szunyogh Erzsébet, 
Vörös Eszter, László Levente, Pál Gábor, Won-
ka Günter, Wonka Katalin,Terhes Éva, Terhes 
Zoltán, Orvos Csaba, Orvos János, Szurovecz-
né Szeles Ágnes, Dr Mészáros Milán, Dékány 
Ferencné, Dékány Györgyné, Kócsó Zoltánné, 
Brczán Krisztifor, Molnár Mihályné, Kar-
dosné Pap Éva, Csányi Imre, Hegedűs József, 
Sallai Gáborné, Arany Márta, Kovács Csa-

ba, Krizsán Pál, Sztanojevné Roczkov Nóra, 
Vikorné Nádasdi Ilona, Lévai István,  Bólya 
Mónika, Szabó László, Gál Zsuzsanna, Roboz 
István, Kovács József, Gyihor Gabriella, Samu 
Gábor, Frányó József, Vincze Gábor, Dr Mák-
falvi Ildikó, Sillóné Varga Anikó, Paska József, 
Gera Norbert,  Zsurkán Ferenc, Sztán László, 
Kiss Nándor, Kiss Nándorné, Scholtz Ottó, 
Süvegh Zsuzsanna, Karácsonyiné Fehérvári 
Szilvia, Dr Berend Tamás, Baloghné Pataki 
Katalin, Fehérvári Györgyné, Hevesi Zoltán, 
Tajti Péter, Balázs Antal (Deszki Faiskola). 

Segítőink: Deszki Település-üzemeltetési 
Nonprofit Kft., Molnár József, Ráczné Gon-
da Ildikó, Gonda Istvánné, Kiss Nándor, Kiss 
Nándorné, Deszki Faluház, Seier Vilmos, 
Dencs Mátyásné, Molnár Katalin, Deákné 
Bátky Judit, Felföldi Hajnalka, Kissné Molnár 
Zsuzsanna, Sztanojevné Roczkov Nóra, Bólya 
Mónika.

Gyorgyev Vojiszláv

Korcsolyázás csak Deszkieknek

További választék: őrölt kávé, 
üdítők, borok, sörök, pezsgők 

és többféle alkohol.

LÖWENBRAU 
(doboz) 

169,-Ft

BORSODI  
(doboz) 

199,-Ft

ARANY ÁSZOK   
(doboz) 

209,-Ft

RIESENBRAU   
(üveg) 

99,-Ft

ITALDISZKONT NYÍLT 
DESZK, ALKOTMÁNY U. 17. 

SZÁM ALATT, 
A LOTTÓZÓ MELLETT.
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A Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egye-
sület minden tagja örömmel értesült arról, 
hogy dr. Felföldi  László magas állami kitün-
tetésben részesült. A köztiszteletben álló szak-
embernek fontos szerepe volt és van – egyebek 
mellett – a deszki, és a magyarországi szerb 
tánchagyományok és népszokások felkuta-
tásában, átörökítésében és felelevenítésében. 
Az általa szerkesztett „ A Maros menti szerbek 
tánchagyományai” /2003/ című könyv, a mai 
napig az egyetlen olyan kiadványa a Szerb 
Országos Önkormányzatnak, amely a deszki 
szerbek néptánc hagyományait foglalja egy 
kötetbe, mely Sztepanov Milán fordításában, 
magyar nyelven is megjelent. A kiadást többek 
között a Deszki Önkormányzat és a Deszki 
Szerb Önkormányzat is támogatta, hiszen a 
könyv nagy segítséget nyújt a hazai szerb tánc-
hagyományokat ápoló együttesek részére. 

Gratulálunk Laci bácsi, munkájához jó 
egészséget, kitartást és további sok sikert kí-
vánunk!

A Bánát szenior - táncosai 
a  králjevói „Veterán folklór 
- találkozón”            
Sikeresen szerepelt a Bánát „szenior” cso-

portja a Králjevóban (Szerbia) megrende-
zett „8.Veterán néptáncosok találkozóján”. A 
helyi „Ábrásevity” Néptáncegyüttes meghí-
vásának eleget téve, a deszki táncosok és ze-
nészek, a mintegy húsz együttes részvételével 
megrendezett fesztiválon nagy sikert arattak 
a „Bánáti szerb táncok” c. koreográfiával, 
amelyet a nagyszámú közönség vastapssal  
jutalmazott, de a szakemberek is elismerésü-
ket fejezték ki a produkció láttán. 

A Szerbia szívében fekvő Králjevó /jelen-
tése: a királyé/ sok történelmi nevezetesség 
helyszíne.  Nem messze található a középkori 
Szerbia alapításában komoly szerepet játszó 
Nemányity dinasztia által építtetett „Zsicsá” 
kolostor, amely 7 szerb király megkoroná-
zásának helyszíne is volt, továbbá itt volt az 
önálló Szerb Pravoszláv Egyház első szék-
helye /1219/, illetve, az Ibár folyó fölé mere-
dő hegycsúcs tetején álló, nemrég felújított 
„Máglity" vár. E két történelmi jelentőségű 
építmény megtekintése nem mindennapi 
élményt nyújtott a deszki táncosok számára. 

A fesztiválon való szereplésen túl, fontos 
volt az ismerkedés, a barátkozás a rendez-
vény más résztvevőivel és természetesen a 
házigazdákkal, akik meghívást kaptak az idei 
„Ajvár” – fesztiválra.

Cserébe, a Bánát Ifjúsági Csoportja részt 
vehet a Králjevói Gyermek és ifjúsági Fesz-
tiválon.

Az új barátságok kialkítása mellett, a desz-
kieknek, hazafelé jövet volt idejük – és ked-
vük – betérni régi, egyben, rég nem látott 
ismerőseikhez. A 80-s évek elején létesült, és 
egészen a kilencvenes évek közepéig jól mű-
ködő testvértelepülési kapcsolatok emlékeit 
nem felejtve, a Bánátosok Rékovácon élvez-

hették a szerb vendégszeretet – elsősorban 
– gasztronómia jellegzetes készítményeit. Az 
első évtized intenzív kapcsolatát a délszláv 
háború és a szerbiai embargó mintegy húsz 
évre befagyasztotta, de csak ideiglenesen, 
hiszen a csupán néhány órás találkozó so-
rán, mindkét fél megelégedésére, a kapcsolat 
újraélesztéséről esett szó. Az első lépés a gye-
rekcsoportok szerepeltetése lenne Deszken, 
illetve Rékovácon . 

A „Bánát” utánpótlás 
tagjai Szabadkán             
A határon átnyúló sikeres Uniós pályá-

zatnak, amelyet a Deszki  Bánát Közhasznú 
Egyesület és a szabadkai Tálentum Kulturális 
Egyesület nyert el, érdekes programjai van-
nak.  Egyike volt a március 31-én Szabadkán 
megtartott projektnyitó ünnepség, amelyen 
a deszki szerb iskola tanulói, egyben a „Bá-
nát” utánpótlás csoport tagjai is részt vettek. 
A program lényege az ismerkedés, Szabadka 
város nevezetességeinek, illetve a környék 
turisztikai, gazdasági és kulturális adottsá-
gainak, lehetőségeinek megismerése. Az év 
folyamán még két utazás van tervbe véve, il-
letve a partner szervezet látogatása Szegedre 
és Deszkre.   

„Balkán Fesztivál” Békéscsabán             
A hagyományos „Balkán Hangja Fesztivál” 

békéscsabai rendezvénye minden évben sok 
résztvevőt és nézőt vonz. A deszki „Bánát” 
néptáncosai rendszeres résztvevői ennek a 
programnak. Így volt ez március 24-én is. Az 
Ifjúsági Tánccsoport tagjai nagy sikerrel mu-
tatták be Vujcsin Ljubomir koreográfiáját: a 
„Gnyiláne” környéki táncokat. 

„Borest”              
Már hagyománnyá vált, hogy a „Bánát” 

szervezésében, borestek keretén belül, az 
ország különböző borvidékeinek borait 
mutatják be. Március 30-án viszont Szer-
bia egyik ismert borvidékének, a vajdasági, 
Fruska Gora szőlőiből készült nemes italok 
kóstolására volt lehetőség.  Az 1925-ben ala-
pított, karlócai ’Bajiló” pincészet tulajdonosa, 
Brczán Krisztifor tolmácsolásában, Predrág 
Bájiló négy jellegzetes borfajtát mutatott be, 
és kóstoltatott a mintegy ötven fős közönség-
gel, amely a száraz és félédes fehér, továbbá 
a félszáraz vörös, illetve egy jellegzetes, édes 
desszertbor kellemes zamata és illatfelhője 
mellett, a Deszki Tamburazenekar és Vujcsin 
Eszter énekes szólista előadásában, a bor-
vidék jellegzetes dallamvilágából is ízelítőt 
kapott. Talán ez volt az eddigi legsikeresebb 
borest a Bánátosok szervezésében.

 A deszki szerbek is 
felelevenítették 
a húsvéti szokásokat             
A Deszki Füzetek 7. számában részletesen 

írtam Jézus Krisztus Urunk feltámadásának 
jelentőségéről, melyet a keresztény világ a 
legnagyobb ünnepnek tart. A Maros - menti 
szerbek, mindig is, szokásaikat felelevenítve, 

méltóképpen ünnepeltek. 
Idén újdonság volt a Húsvétvasárnapi szent-
mise utáni közös ebéd. Azt követően kezdő-
dött az immár 8. alkalommal megrendezett 
Tojáskocogtató Európa – bajnokság, amelyre 
idén 29 nevezés érkezett. Ez a húsvéti szokás 
néhány évszázadra tekint vissza.  A négy ka-
tegóriában megrendezett versenyen főleg a 

gyerekek jeleskedtek, közülük az új bajnok 
Sévity Mirjáná lett.

A háromtagú szakmai zsűri ezúttal is ki-
választotta a legszebb húsvéti hímes tojást: 
készítője Bosnyák Jászmina, Pécsről, a külön-
díjat Brczán Sznezsáná kapta. 

Húsvét másnapja, a munkanap ellenére, a 
hagyományos locsolkodás ideje volt, amely 
közös, Bánátos locsolkodással zárult a Szent 
Száva Központban. 

Húsvét harmadnapján, mint minden év-
ben, a temetőben a szeretteikre emlékeztek a 
helyi szerbek. A hagyomány szerint a család-
tagok tojást, kalácsot helyeztek el a sírokra, 
gyertyát gyújtottak, a tisztelendő megszen-
telte a sírokat . 

Rövid hírek            
Folytatódik a Szent Száva központ tetőte-

rének beépítése. A mintegy 29 millió forint-
ból megvalósuló projekt befejezése május 
elejére várható. Átadása, május 12-én lesz.  

Időközben elkészült a szerb templom előtti 
parkoló, amelyre nagy szükség van. 

Folytatódik az együttműködés a Szegedi 
Helyi Szerb Közösség és a „Bánát” Kulturá-
lis és Közhasznú  Egyesület között. A Bánát 
táncosai és zenészei közreműködésével egyre 
többen látogatják a  Nemzetiségek házában 
tartandó szerb táncházakat. Az Egyesület 
tagjai a következő időszakban több szegedi 
rendezvényen is szerepelnek - Nemzetiségi 
Labdarúgó Torna, Szerb Búcsú, Nemzetisé-
gek napja, Ünnepi könyvhét stb. 

Mindezek mellett a Bánátosok számára a 
legfontosabb feladat a 70 éves jubileumi mű-
sorra való felkészülés, amely május 12-én, a 
kora délutáni órákban veszi kezdetét. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők! 

Összeállította: 
Rusz Borivoj

Ez történt a "Bánát" háza táján
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DSC hírei
Március elején a szeszélyes időjárásnak köszönhetően szinte az összes 

mérkőzés halasztásra került.
A megtartott mérkőzéseken felnőtt csapatunk egy hatalmas pofonba 

szaladt bele Dorozsmán, amiből éppen csak fel tudott állni egy döntet-
len erejéig Ásotthalmon, hogy a Szőreg újra a padlóra küldje. A három 
kiábrándító mérkőzés után Lehota István felmondását a vezető edzői 
pozícióból az elnökség elfogadta, helyére Papp Endre „ex-deszki” siker 
tréner került. Sajnos a Bordány illetve az UTC elleni vereség még nem 
igazolta a döntés helyességét, de reménykedünk, hogy a bajnokság vé-
gén együtt örülhetünk a bentmaradásnak.

Ifjúsági csapatunk eddig két győzelemmel, illetve 3 vereséggel kezd-
te a bajnokságot, próbál szintén megkapaszkodni a felsőbb osztályban. 
Fejlődésük töretlen, bár a nagy hátrányt lassan tudjuk csak ledolgozni. 
Örömteli, hogy a csapat gólvágója, Nico Lünstedt csatában áll a gólkirá-
lyi címért, reméljük sikerül is elhódítani.

U16-os csapatunk a középmezőnyben foglal helyet. Legfontosabb 

feladat lesz a sporttól „elmaradt” gyermekek visszacsábí-
tása, illetve új játékosok bentmaradása. A bajnokságban való sikeres 
szereplés a korosztályonkénti kis létszámunknak köszönhető. Sajnos ez 
minden korcsoportunknál igaz. Ahol létszámilag rendben vagyunk, ott 
jönnek az eredmények, máshol pedig szenvedünk.

Judosaink hétről hétre készülnek, illetve már rendszeresen vesznek 
részt versenyeken. Huszár László edző kezeiben úgy néz ki jó helyen 
van a szakosztály. Az egyesület minden segítséget igyekszik megadni a 
sikeres folytatáshoz.

Kézilabdásaink első „komolyabb” évadjukban, ahol Gera Norbert ve-
zetésével elkezdődött az utánpótlás képzés is, hétről-hétre gyűrik le az 
újabb akadályokat. Természetesen minden jóhoz idő kell, Norbi agilitá-
sa révén megfelelő ember erre. Reméljük pár év múlva egy kis, sikeres 
vidéki bázisról számolhatunk be községünkben.

HAJRÁ DSC!!!
Deszki SC.

Minden évet a húsvéti horgászversennyel szoktunk nyitni, mely az 
első haltelepítést követi. Ez évben a halbeszerzési nehézségek átírták a 
szokásos forgatókönyvet. Azért, hogy ne legyen hiányérzetünk, a már 
hagyományossá váló feeder versenyt előrehoztuk, az áttelelt halállo-
mány megszondázására. Nem születtek kimagasló eredmények, de volt 
már olyan telepítés utáni versenyünk, ahol rosszabb fogási eredmények 
születtek. A versenyünkön 18 fő vett részt, és összesen 7 db pontyot fog-
tak ki az egyéb halak mellett. A feeder verseny végeredménye:

I. Papós Mihály – 2,65 kg – 3 db ponty

II. Ifj. Kovács Antal – 1,45 kg – 1 db ponty
III. Czeróczki Pál – 1,25 – 1 db ponty
IV. Csehák Desző – 0,95 kg – 1db ponty
V. Kolompár István – 0,85 kg – 1 db ponty
Reméljük, következő hasonló horgászmódszerrel megrendezett ver-

senyünkön – remélhetőleg jobb időben – nagyobb létszámmal vesznek 
részt horgásztársaink.

Maros Ponty HE vezetősége

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

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: Kothencz Ágnes
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: 8.00–17.00;
 Péntek: 8.00–11.00.
 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 

május 9., 23.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármi-
lyen saját zsákban vegyesen lehet papír és 

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat 
kihelyezni!!!

Családi események

HALÁLOZÁS
Helyesbítés: az előző számunkba 

rosszul került bele Vincze János neve. 
Elnézést kérünk a hozzátartozóktól!

Vincze János – 6772 Deszk, Béke utca 19. 
szám alatti lakos- 56 éves korában,

Budavári Lajosné 93 éves korában elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK!
Novák Katalinnak és Medovárszki 

Györgynek (6772 Deszk, Szegfű u. 41.) 
március 25-én Áron,

Kása Anettnek és Márkus Balázsnak 
(6772 Deszk, Csalogány u. 17.) április 11-én Letti

nevű gyermeke született.



2018.  ÁPRILIS16

Nyugdíjas Ki Mit Tud?

Húsvétoló
Isten hozott!


