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Újabb elismerések Deszknek

KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJAT

A FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJ:

kapott Deszk Község Önkormányzata

megosztott 2. helyezés Deszknek!

A Magyar Népművelők Egyesülete ismerte el a Deszken folyó közművelődési munkát ezzel a díjjal. Írásunkat a 5. oldalon olvashatják.

Májusban
Nagypáliban
vette át a díjat Király László
polgármester és Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyzőas�szony. Bővebben a 4. oldalon
olvashatnak a díjról.

ROCK AND ROLL
CSOPORTJAINK SIKERE
A Stone girls és a Silver Fire csoportok a VI. Dance Universum
Nemzetközi Táncversenyen egy harmadik és egy negyedik helyezést hoztak el Deszknek. Gratulálunk a csapatoknak!

Aranypáva Nagydíjas a Deszki Népdalkör
Június 17-én, vasárnap szép nap virradt a deszki dalosokra. A Deszki Faluházban megrendezett minősítő versenyen ismét elnyerték az aranypáva
nagydíjat. Cikkünket a 8. oldalon olvashatják.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Ismét programdús hónap áll mögöttünk. Mire
számítanak a következő hónapban – történik-e valami
Deszken?
– Hogy történik-e? Ahogy
már szállóigévé vált – Deszken
mindig történik valami. A múlt
számban számoltunk be arról,
hogy a kiskertekben útépítésre
kerül sor, ennek az előkészítése folyik éppen, valamint nyakig benne vagyunk az „Esély,
otthon Deszken” projektben,
melynek nem csak a kivitelezése folyik, de nyelvtanfolyam indul éppen, valamint az állást –
illetve épp az életben a helyüket
kereső fiataloknak különféle
tanfolyamok indítását szervezik a kollégáink. Pályázatírást

– Láttuk, hogy meg van a
pályázaton nyert új traktor.
Mi lett a régi MTZ-80-assal,
és mire használják majd az
újat?
– Igen, itt van a traktor, megjött az ágaprító is, már csak a
gréder leszállítását várjuk. Az
új, csinos traktornak is ugyanaz
lesz a feladata, mint elődjének.
Az útjaink melletti fűvágásban
kell jeleskednie, és ágaprítást, útjavítást végzünk vele a jövőben.

tanulhatnak, de segíthetünk az
állásinterjúkra való minél jobb
felkészülésben is még az év vége
előtt. Képezzük a pályázatból a
saját kollégáinkat is, valamint
lakossági fórumokat és tájékoztatókat szervezünk a projektről. Nem mindig a legnagyobb
érdeklődés övezi ezeket az ingyenes tanfolyamokat, kisrendezvényeket, de reméljük, a legfontosabb információkat így is
át tudjuk adni a célcsoportnak,
a 16-35 év közötti deszkieknek.
A már futó egyéb projektjeink is közben sok munkát adnak nekünk, és már készülünk
a szokásos út- és járdajavításokra is. Árajánlatokat kérjük
be és reméljük, hogy ősz közepéig ezekkel is elkészülhetünk.
Az Tempfli téren, az idősek
napközi otthonával szemben,
a régi 43-as útkanyar és a járda
közötti területet is szeretnénk
rendbe hozni, erre már pályáztunk is képviselő társaimmal,
de sajnos nem nyert ez a projekt. Nem adom fel! Önerős kivitelezéssel ennek a kis emlékparknak a kialakítását is most
készítjük elő döntéshozatalra a
képviselő testületnek a korrekt
tervezéssel és árajánlatokkal. A

régi – és mondjuk ki csúnya –
fenyőt kivennénk, majd 13 szép
fa ültetésével, padok telepítésével, egy kis murvázott sétán�nyal szebbé tehetjük ezt a területet is. Megvalósulhat ez is!
A Semmelweis utcai bérházunk előtt is szeretnénk kicsit
parkosítani, csinosítani, egészen a következő ingatlanokig
szélesebb és szép járdát építeni.
Ez nem nagy beruházás, de látva a lehetőségeinket, a testület
fogja eldönteni, hogy mehet-e
vagy sem. Ez tipikus kora őszi
feladat – remélem, meg is fog
valósulni.
Terveink között szerepel egy
éve, a Kossuth utca elején, a
Kiskosár élelmiszerüzlet mellett, a parkoló utáni közterület

rendbetétele is. Meglátjuk, telik-e rá idén.
Természetesen a táborok
időszaka is kezdődik most,
amikre épp úgy lesz lehetőség
jelentkezni az iskola kapuin
belül, mint a Faluház és a DSC
szervezésében is. A legtöbben
már nyaralnak, vagy épp arra
készülnek, de tudjuk, hogy sokaknak idő vagy épp anyagiak
miatt nem sikerül eljutni sehová – ezért is szeretnénk ezeknek a gyerekeknek is tartalmas
szórakozási lehetőséget biztosítani a nyárra. Ezek júliusban
le fognak zajlani, majd a Faluház kollégáit is elengedjük egy
kis pihenésre, feltöltődésre, és
máris itt lesz az ősz – újra indul
a verkli!

Jobb géppel, hasznos kiegészítőkkel mindenképpen jobb szolgáltatásokat tudunk nyújtani a
településnek.
A régi, majdnem húsz éves
traktort 1,5 millió forintért adtuk el, mely bevételt betudtuk
a közel hárommilliós vételár
különbözetbe, amit önerőként
kellett biztosítanunk a beszerzés
során. Így az sem fájt annyira.
Örülünk az új családtagnak, és
minden évben bebizonyosodik,
hogy jól gondolkodtunk – egyre
inkább gépesítenünk kell, mert
az élő munkaerő lesz a legnagyobb hiánycikk, és egyben a
legdrágább is.

– Javítják a 43-as út Szőreg és Deszk közötti szakaszát. Várható a belterületen
is felújítás?
– Aki régebb óta lakik Deszken, talán még emlékszik, hogy
vagy 15 évvel ezelőtt azon a
szakaszon, ahol most 1,5 méter
széles sávban javítják az út szélét, megcsúszott az altalaj és cölöpökkel kellett megerősíteni a
csatorna felőli szakaszt. Igencsak
ráfért már az azóta ismét eléggé
megsüllyedt sávra az „aszfaltos
orvoslás”. Ennek csak örülhetünk, és bár reméljük, hogy a
közútkezelőnek lesz elegendő
büdzséje, hogy belterületre is
tud fordítani az idén is, de jelenleg nincs tudomásunk arról,
hogy ez tervben lenne. Sajnos,
elképesztően kevés pénzt tud saját döntése alapján útfelújításra
fordítani a közút kezelője. Ebbe
nem fog beleférni.
Lógó orral ugyan, de egy kicsit
már megszoktuk, hogy ugyanúgy a régi 5-ös út sorsára jutott
a mi 43-asunk, mint amikor

megépítették az M5-ös autópályát. Az az addig nagy forgalmat
bonyolító út Pesttől egészen
Szegedig gyalázatos állapotban
maradt, és talán marad is még jó
sokáig.
A Szőregtől a Makó előtti
körforgalomig tartó 43-as út
felújítására sem fog a kormány
pénzt fordítani, bár nagyon kellene. Sőt, azt gondolom, hogy az
M43-as megépülte után kellett
volna olyan 8 cm vtg. aszfaltszőnyeggel borítani ezt a teljes
szakaszt is, ahogyan azt a szőregi
körforgalomtól tették a Thököly
utcáig, és akkor még ma is, jó
ideig tisztességes úton közlekedhetnénk – biztonságosan.
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– Hatalmas esők áztatták az elmúlt
hónapban Deszket is. Pillanatok alatt
megteltek az árkok, mit tehet és mit tesz
az önkormányzat az ilyen helyzetek ellen?
– Reméltem, hogy ez nem lesz kérdés –
de úgy látszik, a szaftos téma, az mégis csak
újsághír lesz. Nos, ahogy New Orleans nem
tudott mit tenni a Katrina hurrikán okozta
áradással, ahogy Baja nem tudott semmit tenni a két hete a fél várost elárasztó felhőszakadással, ahogy Szeged csatornázott utcáin 20
centis víz állt órákig, és ahogy tengelyig jártak
az autók a hirtelen lehullott csapadék miatt
Győrben, Nyíregyházán és Dunaújvárosban
is – úgy Deszk sem tud az efféle természeti
csapásokkal mit kezdeni. Elképedve láttam,
hogy közösségi oldalakon milyen pikírt megjegyzésekkel illették az önkormányzatot és az
itt dolgozókat a megtelt árkokat látva.
Akkor, amikor a kommentelő épp még a
megosztott megjegyzését csiszolta, mi már a
szakadó esőben az utcán voltunk a kollégá-

inkkal – igaz ugyan, hogy akár én is ablak
mögött maradhattam volna, mert örömmel
láttam, működött a riadólánc a hajnali felhőszakadás után.
Olyan árkok teltek meg, amiben én még
esővizet nem láttam a 2003-as belvízhelyzet
óta. Mindezek ellenére - a szokásos négy helyszín kivételével - mindenütt a csapadékvíz árkokban maradt az összegyűjtött esővíz és sehol nem veszélyeztetett épületet, de még csak
tereket sem. A cukrászda és dohánybolt előtt
kezdtük a szivattyúzást – ami sajnos továbbra
is megoldhatatlan problémát jelent azóta, mióta a nagy parkoló leaszfaltozásával eltűnt az
út melletti árok egy része, és eltűnt az esővizet
elszikkasztani képes zöldfelület jelentős része
is. Itt volt a leggyorsabb szükség a szivattyúzásra, mert a kerékpárúttól kezdve már a dohánybolt küszöbénél állt az égi áldás. Két órán
belül eltűnt a sok víz, ahogy eddig mindig.
A Csalogány utcában is állandó munkánk
van sajnos nagy esőzéskor – de egy óra alatt

– Többen kaptak felszólítást, hogy a gyomirtóval kiirtott árkokban és közterületeken fűpótlást kell végezzenek,
vagy szigorú büntetésre számíthatnak. Miért nem lehet
a gyomot totális gyomirtóval
permetezve irtani?
– A helyi rendelet nem véletlenül és nem kötözködésből tiltja
meg ezt! Az árkoknál azért nem
engedjük a gyomirtót használni,
mert egyrészt ellenőrizhetetlenül
kerülhet az élővizekbe a méreg,
másrészről pedig a kiirtott gyomok miatt folyamatosan erodál
az árkok rézsűje, és a bemosódott
föld sárként már eltömíti az átereszeket, pangó vízállásokat hoz
létre az egyébként lefolyással bíró
árokszakaszokban is. Ez az egyszerű és logikus ok, amiért a közös, jól felfogott érdekünk okán
a jövőben sem fogjuk engedni az
árkok gyomirtását.
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kezelhető probléma ez is. Az átereszekbe
beúszott levél, fű, és sár jelent sok helyen
problémát, de elmondhatom, hogy a hétkor
kezdett elhárítás után fél egykor már a munkát letudva, egy finom ebéddel köszönhettük
meg a gyors és szakszerű beavatkozást a kft
kollégáinak. Ennyi volt a vészhelyzet, ekkora
volt a katasztrófa – és igen, működött a csapadékvíz elvezető és szikkasztó rendszer!
Hogy mit tehetünk ellene? A kérdés jó – és
jól is lett feltéve! Önkormányzat és lakosok
együtt – sokat!
Tessék a helyi rendeletnek megfelelően
mindenkinek folyamatosan kitakarítani az
ingatlanhoz tartozó bejárók alatti átereszeket, és tisztán tartani az árkokat is! Nekünk az
eddigiek szerint folyamatosan tisztítani kell a
külterületi csatornákat, hogy minél gyorsabban le tudjon folyni egy-egy ilyen nem várt
víztömeg.
A cukrászda előtt és a Csalogány utcában is
egy-egy átemelő aknát tervezünk, olyat, amilyen már négy helyen dolgozik kifogástalanul
a településen. A Táncsics utcában maradt el
még 2008-ban egy 200 méteres árokszakasz
felújítás – ezt is beütemezzük idén.
Ezekre önerőt kell és fogunk is biztosítani a képviselő-testülettel. Azt nem mondom,
hogy dalolva, hiszen ahogy év elején már itt,
a Deszki Tükörben is elmondtam, az ez évi
költségvetés lényegesen szűkösebb, mint eddig bármikor. Jeleztem többször, hogy a rendezvényeinket szinte teljes egészében pályázati pénzekből fogjuk megvalósítani, de így is,
ettől függetlenül is kevesebb jut a kisléptékű
fejlesztésekre, felújításokra. Ennek a problémának a megoldása nyilván elsőbbséget kell
élvezzen. Így is lesz.

A közterületek gyomirtása a lécet.
kapcsán eszembe jut a falumegMindenkinek van gyereke,
újítási díj, amit épp azért kaptunk unokája, akik minden bizonnyal
meg az országban kevesek között, szívesen segítenek a szülőknek,
mert olyan utcaképeket sikerült nagyszülőknek egy kis fűnyírása lakosok jó ízlésével, szorgos ban. Ha nem önmaguktól, hát
munkájával - és nyilván a köz- akkor majd egy kis bíztatásra. A
terület rendeletünkkel is elérni szüleink évtizedes szerető neévtizedek alatt, amire büszkék velése, a nagymamáknál, nagylehetünk. Egy tucatnyi lakos van, papáknál eltöltött nyarak, a sok
akikkel szemben a közterület fel- gondoskodás mindannyiunkat
ügyeletünk el kell járjon. Tudom, kötelez arra, hogy az idő elszállhogy nem csak munka, de meg- tával viszont segítsünk a szeretteöregedve már a mások munkájá- inken. Igen, fűnyírásban is, vagy
ra utalva anyagi teher is az utcai abban, amit éppen már nem bírelőkertek gondozása, de nem sze- nak már segítség nélkül megoldaretnénk ebből engedni. Nem sze- ni. Természetes reakció a szülők,
retnénk, mert nem engedhetjük! nagyszülők részéről, hogy nem
1995-ben méteres gazban úszott akarnak terhére lenni a fiatalokDeszk, minden rendezettség azó- nak, de azt gondolom, nekik seta született meg – közös akarattal gíteni, és egyben a családunk, így
és nem egy csatával. Ezt nem ad- a magunk ingatlanjait is rendben
hatjuk fel – csak feljebb tehetjük tartani, ez nem lehet soha teher!
Polgármester Úr! Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség
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Falumegújítási díj megosztott második
helyezettje lett Deszk!

Még év végén kaptuk a csodás hírt, hogy a
sok fejlesztés, a sok minden, amire olyan sokan büszkék vagyunk Deszken, meghozta a
legszebb gyümölcsét, amiről nem is álmodtunk: az országban oly kevesek között megkaptuk a Falumegújítási Díj megosztott második helyét.
A falumegújítási mozgalmat a román diktatúra 1988-as falurombolási tervei és első intézkedései hívták életre. Sokan voltak ugyanis
Európában, akik úgy gondolták, hogy nem
eltörölni, hanem gondosan megőrizni kellene
ezt a településformát, kultúráját.
A St. Pölten-i székhelyű ARGE, nyolc közép-európai ország és tartomány, – köztük
hazánk – kezdeményezésére alakult. Célja

a falvak, a falusi életmód, az ott évszázadok
alatt felhalmozódott értékek átmentése a
jövő számára. Nemcsak egyszerű megtartást,
„skanzeneket” tűztek ki azonban célul, hanem
a modern kor kihívásaira megfelelő választ
adni képes, élettel teli, önfenntartó falvakat,
amelyek egyszerre jelentenek munkahelyeket,
a társadalmi-kulturális élet színterei és magas
színvonalú életminőséget nyújtani képes lakóhelyek. A pályázatokat elbíráló Falumegújítási
Szakértői Bizottság a belügyminiszter által kinevezett, a BM, a Miniszterelnökség, az állami
főépítészek, a Magyar Urbanisztikai Társaság
Falutagozatának és a Magyar Építőművészek
Szövetségének képviselőiből, összesen 9 országosan elismert szakemberből állt.
2017-ben Visonta, Jakabszállás, Csomád,
Biri, Varsány, Tetétlen, a pálinkájáról ismert
Panyola, Nagyvázsony, Dunakiliti és Deszk
előtt Iszkaszentgyörgy kapta a nagydíjat.
Deszk megosztott második helyezésére lehettünk büszkék az ország nyugati végén a múlt
hónapban, Nagypáliban tartott díjátadón.
Minden település bemutatkozhatott egy, a
standokon kiállított molinókkal, képekkel, illetve egy pár perces ppt-vel, melyen élőszóban
kapott mindenki lehetőséget települése fejlődését prezentálni. Felemelő érzés volt a legjobbak között állni.

Ismét nagy tisztelettel köszönöm minden
volt kollégának, minden deszki lakosnak, hogy
hittek bennünk, szavazataikkal négyévente
felhatalmaztak ennek a gigászi munkának a
folytatására, véghezvitelére! Mindenkinek látnia kell, hogy ennek a munkának soha nincs
vége, mindig új gondolatokat és megszállottakat kér, hogy új utakat találhasson. Minden
elődünk benne van ebben az eredményben,
mindannyiuk keze nyoma hozzátett egy darabot ehhez a hatalmas kirakós játékhoz, amit
mi büszkén Deszknek hívunk!

Elsőáldozók Deszken

A szokásosnál többen várták a mise kezdetét
a Szentháromság vasárnapján a deszki római
katolikus templomban. Tavaly csupán ketten
kérték az elsőáldozás szentségét, ám idén 16
gyermekünk vette magához életében először
Jézus testét.
A gyerekek az oltár előtt kaptak helyet Nagy
Róbert atya körül, aki szeretetteljes útravalóval
látta el őket, és még egy kis kedves viccelődés is

belefért az ünnepi hangulatba.
Szülők, rokonok, hívők és barátok mind
örömmel fogadták a közösség legifjabb tagjait
a csodálatos deszki Magyarok Nagyasszonya
Templomban: Pajcsin Kamillát, Széll Pannát,
Sztanojev Branimírt, Simity Évit, Konkoly Kittit, Tirk Inezt (aki a többiekkel együtt készült
ugyan, de csak most vasárnap lesz elsőáldozó
), Dávid Gergőt, Schreiner Dánielt, Somor-

jai Márkot, Tajti Milánt, Huszta Zsuzsannát
és Huszta Balázst, Szvetlik Zoltánt, Monoki
Balázst és Monoki Tamást, Gilicze Gábort és
Gyovai Katinkát.
Az ünnepi alkalomra önkormányzatunk
felajánlotta tisztelendő úrnak, hogy levágjuk
a füvet a templom kertjében, sátrakat állítunk,
asztalokkal, terítőkkel, székekkel, hogy bármilyen idő is legyen - méltó körülmények között
lehessen megtartani az elsőáldozás utáni szeretet-vendéglátást és magát az első áldozást. A
szülők gondoskodtak a gyerekek és minden
megjelent megvendégeléséről üdítőkkel, és finom süteményekkel.
Az idő végül is kedvezett az ünneplőknek,
száz ágra sütött a nap, és engedte, hogy ez okán
is csak szép emléke maradjon az elsőáldozás
szentségét felvevőknek. Azoknak, akiket a gyerekek elsőáldozása csalt el vasárnap a templomba, szintén csak jó emlékeik maradtak, és
szép gondolatokkal, ajánlásokkal térhettek
haza. És ki tudja...?! Talán máskor is, legalább
nagyobb ünnepeken találkozunk velük.
Szívből gratulálunk az elsőáldozó gyerekeknek, a szülőknek és a családjaiknak!
...és örülünk, hogy Hunyadi-Huszta Brigitta
végig fotózta az eseményt, újabb - és bármikor
leporolható - emléket adva a jelenlévőknek és a
helyi egyházközségnek!
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Múltidézés Deszken – Gerliczy György unokája volt a vendégünk!

Mint számunkra kiderült egy hete, Deszkről Szarvas Illés és családja tartja a kapcsolatot
az Egyesült Államokban élő Gerliczy Györggyel és családjával. Annak okán hozták ezt
tudtunkra, hogy Báró úr unokája, William
Korosec és választottja, Gabriella Morrone
Magyarországra, és természetesen Deszkre is
ellátogat június közepén.
Nem volt kérdés, hogy önkormányzatunkat képviselve deszkiként fogadjam őket én is
a Szarvas családdal – mely közösen eltöltött
idő utólag mérlegre téve inkább ajándék volt,
mintsem hivatali elfoglaltság. Végtelenül kedves, érdeklődő és közvetlen fiatalokat ismer-

hettünk meg bennük.
A fogadtatást egy felhőszakadással kezdtük a szegedi nagyállomáson, de már ekkor
biztosak voltunk benne, hogy ekkora elázás
után, már csak jobb jöhet. Örömömre egész
nap velünk volt Szarvas Illés, felesége Marika,
és két lányuk – Judit és Adrienn. Sok beszélgetéssel, anekdotázással, emlékek felelevenítésével és sok-sok nevetéssel telt a majdnem
éjfélig tartó ismerkedés, melynek fénypontja
azért mégiscsak a deszki templomhoz érkezés
volt, melyet a Gerliczy család építtetett 1901 és
1909 között.
Tiszteletükre megszólaltak a harangok,
amikor a templomkert kapujához értek – ami
könnyeket csalt majd mindenki szemébe. Kelemen Tamás az egyházközség világi elnöke is
tiszteletét tette és sokat meséltünk közösen a
patinás hagyatékról a különleges vendégeknek. Virággal és gyertyagyújtással tisztelegtek
őseik földi maradványai előtt az altemplomban. Velük együtt jutottam fel én is a templom
padlására és a toronyba, amire utoljára 41 éve
volt lehetőségem.
Az egykori kastély és a kertje is megannyi
emléket hozott fel belőlünk kísérőkből – és
belőlem is, hiszen édesanyám nagymamája évekig főzött és varrt egykor a kastélyban,
ahol a férje, Frányó János, kertész volt. Belefért
a napba egy kis hallé ebéd, békacombbal, A
Capella cukrászda fagyijával, deszki ismerkedés, majd egy szerb vacsora, ahonnan tizenegy
után tértünk vissza a hotelhoz, hogy elbúcsúzzunk.
Úgy éreztük, hogy a búcsúzáskor már, mint

régi jó ismerősök mondtuk egymásnak: A viszont látásra! És ha rajtunk múlik, hát biztosan
így is lesz.
Fotók tucatját küldtem el Gerliczy Györgynek és az egynapos vendégeinknek – remélve, hogy méltó módon fogjuk a kapcsolatot
tartani ezután azzal a családdal, akinek településünket, Deszket, és annak legértékesebb
épített emlékeit köszönhetjük – és akik azóta
is, mindig nagy szeretettel beszélnek egykori
településükről.
Király László polgármester

Ismét szépkorút
köszönthettünk

Közművelődési Díjat kapott
Deszk Község Önkormányzata
Deszken mindig történik valami... és bizony
vannak dolgok, melyek nem egyetlen intézkedés, vagy egy-egy szervezés eredményei,
hanem hosszú évek munkájának gyümölcsei,
sokak kitartó és odaadó ténykedésének eredménye. Megtisztelő és büszkeségre, de a méltó folytatásra is okot adó elismerést kaptunk
ismét. Deszk Község Önkormányzata a Magyar Népművelők Egyesülete Elnökségének
elismerése jeléül a magyarországi kistelepülések közül nekünk adományozta az ÖNKORMÁNYZATOK A KÖZMŰVELŐDÉSÉRT
megtisztelő díjat!
A település közösségi művelődésének kiemelkedő színvonalú támogatásáért vehettük
át ezt az elismerést Bene Ildikó faluház igazgatóval és jegyző asszonnyal. Ez egy tiszteletre méltó csapatmunka eredménye, és Deszk
község, az itt folyó kulturális- és közösségi élet
újabb elismerése. Az önkormányzat kapta a
díjat - Bene Ildikó előterjesztése kapcsán, és
a kultúra támogatását hálálja meg közösségi
szinten ez a kitüntetés. A képviselő-testület hozzáállását és értékrendjét mutatja, de

jól tudjuk, sokak munkája
kapott emléket ebben a bronz plakettben és
oklevélben... Elsődlegesen a faluházunk mostani csapata, Bene Ildikó, aki két évtizede dolgozik Deszk község közművelődéséért, Tóth
Erzsébet, aki már szintén az egyik legrégebbi
„értékes bútordarabnak” számít a Faluházban,
a friss kollégáknak, Szvitan Attilának, Kakas
Orsolyának, de minden kedves kolléganő és
kolléga a munkájának is, akik Deszken dolgoztak valamikor ezen a területen. Jó szívvel
emlékezünk mindannyiótokra!
Külön örömünkre szolgált, hogy a díjátadón
jelen volt a Magyar Népművelők Egyesületének tagjaként Kószó Aranka is, aki évtizedeken át könyvtár-, majd Faluház vezetőként is
nagyban hozzájárult ehhez a díjhoz.
Szegedi ismerősök, intézményvezetők gratuláltak a hajdúszoboszlói kulturális központban, ami még kedvesebbé tette ezt a pillanatot.
Köszönjük minden jelenlegi és egykori kollégánknak, minden segítőnek, aki hozzájárult,
hogy az egyesület elnöksége egyhangúlag így
dönthetett a kitüntető cím odaítélésekor!

Nagy öröm egy családban, és nagy öröm
egy közösség számára is, ha szépkorút köszönthet. Nagy szeretettel mentünk a Fenyő
utcába kolléganőmmel, ahol Bóka Andrásné
Marika nénit volt alkalmunk köszönteni a
település, a deszki közösség nevében. A személyes ismeretség mindig családiasabbá és
meghatóbbá teszi ezeket a kis ünnepélyes
alkalmakat – és ez most is így volt, hiszen
gyerekkorom óta ismert az ünnepelt. Megható szeretettel és elérzékenyülve fogadta a
köszöntésünket, a csokrot, az ajándékcsomagot és a miniszterelnöki emléklapot Marika
néni.
Gyorsan repül mindig az a másfél óra,
amit egy-egy ilyen alkalommal a családokkal tölthetünk, de a legkedvesebb emlékeink
közé sorolódik a szívünkben.
Nagyon boldog éveket, a lehető legjobb
egészséget kívánjuk Marika néninek, és azt
is, hogy fia, Bóka András még nagyon sokáig
ápolhassa szeretetben és ápolónőket lekörözően példamutató odaadással. Isten éltesse
mindkettejüket!
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Pedagógus nap Deszken
Amikor már a legtöbb iskolában, az országos médiában, a
tévében is végleg megfeledkeznek a pedagógus napról, akkor
Deszken még mindig nagy szeretettel hívjuk meg egy kis megemlékezésre, baráti beszélgetésre,
újra-találkozásra a jelenlegi és
egykori óvoda- és iskolapedagógusainkat.
Nem divatból, nem azért, mert
bárki elvárná tőlünk, hanem
azért, mert így tartjuk helyesnek,
és úgy érezzük, hogy kimondhatatlanul sokkal tartozunk a „nemzet napszámosainak”. Azoknak,
akiknek nem csak tanárnak, de
egyre nagyobb részben szülőnek
is kell legyenek, hogy helyettünk
megzabolázva a gyerekeinket bevégezhessék azt is, amire az életüket tették: TANÍ-TANI!
Ez a felelősség nem a gyerekek
által elvégzett egy-egy feladat
minősítéséről szól csak, hiszen
az ő munkájuk eredményessége a gyerekeknek, a rájuk váró
élethez való viszonyukat, annak
minőségét fogja meghatározni
az elkövetkező évtizedekre. A
kérdés tehát nem az, hogy ezt az
általuk naponta megfogalmazott
elvárást mi szülők hogyan tudjuk
beépíteni a saját elképzeléseinkbe,

hanem hogy vesszük-e a bátorságot, hogy megkérdőjelezzük, az
épp a mi érdekünkben tett erőfeszítéseiket. Egyre többen érzik a
felhatalmazást magukban, hogy
a köszönet helyett, az eredmény
gyümölcsének beérése előtt illetlen fellépésekkel tépázzák meg a
pedagógus társadalom önbecsülését. A pedagógus napok talán
alkalmat adnak egy személyes
találkozáson keresztül másként
is látni, láttatni a munkájukat, az
ő igazi érdemeiket. Deszken soha
nem hagynánk ki ezt az ünnepet,
az egyre kopottasabb naptárunkból. Mert kell, mert jó, mert pedagógus nap van – ahogy anyák
napja is. És legyen is!
Hasonló gondolatokkal nyitottam meg az idei megemlékezést, majd – mivel idén valahogy
minden képviselőnk dolgozott
ezen a délutánon - ezt követően,
egy fél órával később átmentem
az ombudsman helyettes látogatásra a Szent Szávába, és kb. en�nyit is töltöttem ott, majd siettem
vissza miéinkhez. Szégyellem,
mert ilyen még nem volt – a legnagyobb szívfájdalmamra a csoportkép emiatt idén nem készült
el... Sajnálom! Egy kicsit gazdátlanul kényszerültem hagyni a ked-

ves vendégeinket, de pici megnyugvást adhat talán a lelkemnek,
hogy nem nekem, nem nekünk
szervezőknek örülnek ilyenkor
a kedves pedagógusaink, hanem
egymásnak...
Újabb megnyugvásomra, vis�szaérve meg jó néhányan ott
voltak, belefeledkezve a jóízű
beszélgetésbe. Talán ilyen sokáig
még soha nem is maradtak - be
kell valljuk, leginkább a régiek...
Nagyon szerettem ezt a ritka "csapattréninget", jó volt látni egykori
tanárainkat, akik bizonyára már
csak ezeken a találkozókon vannak mind együtt. Ez az együttlét
bizonyára nagyobb örömöt adott
minden kedves pedagógusunk-

nak, mint a kis vendéglátásunk
és a gyönyörű virágok! Jó volt, és
szívet melengető, de igazán.
Szívből kívánom azt a bizonyos régi tiszteletet, társadalmi
elismerést és feltétlen bizalmat
mindannyiójuknak, akik arra
adják a fejüket, hogy a gyerekeinknek mutassanak egy jobb és
szebb utat az életbe. Akiken egyre
nagyobb a felelősség, és az általuk
soha nem kért feladat. Minden
tiszteletem nekik, NEKTEK, kedves ünnepeltek – ezúton ismét
köszöntünk Mindannyiótokat a
pedagógusnapon minden deszki
nevében!
Király László polgármester

Dudás Istvánné Marika néni emlékére
Azért várjuk sokan a pedagógusnapot, mert nem csak ünnep, de várva várt találkozás is. Azokkal, akikkel külön-külön majd mindennap összefutunk, és azokkal is, akiknek szinte csak ezen a napon örülhetünk, pedig egykor az év 3/4-ét a
kezük alatt töltöttük.
Úgy látjuk minden évben ezen a napon, hogy egykori tanáraink nem változnak, nem fog rajtuk az idő, és épp ugyanolyanok, mint előző évben – pedig nem. Az idő nem áll meg, és könyörtelenül üzen feléjük is. Bár úgy érezzük, hogy ők, a
pedagógus napi ünnepségek kedves vendégei ugyanúgy itt lesznek velünk, amíg világ a világ, mégis megdöbbenéssel kell
néha tudomásul vennünk, hogy lassan elkopnak ők is, eljár az idő felettük, és kialszik életük gyertyája aszerint, ahogy rájuk szabták a földi létet egykor.
Nem volt pedagógus nap, nem volt közös csoportkép, amin Dudás Istvánné Marika néni ne lett volna itt, és nem volt alkalom, hogy ne örült volna a szervezőknek, egykori kollégáknak és a mai követőiknek egyaránt.
Pár nappal a pedagógus nap előtt kaptuk a szomorú hírt, hogy Marika néni itt hagyta ezt a világot és itt hagyott bennünket is. Nem a kora, és nem betegsége, csak egy balul sikerült lépés volt az, ami visszavonhatatlan intőt írt a naplóba, amit odafönt nyitottak meg
számára. Dudás Istvánné, Kiss Máriaként született 1933. szeptember 21-én Szegeden. Általános iskolai tanulmányai után az Árpád-házi Szent Erzsébet leányiskolában, majd 1957-ben a Szegedi Pedagógiai Főiskolán folytatta tanulmányait. A diploma megszerzése után hat évig a Makói Szent
István téri Általános Iskolában tanított matematikát és kémiát. Itt ismerkedett meg későbbi férjével, akivel 55 évig hűségesen kitartottak egymás
mellett jóban – rosszban. Két gyermeke, Gabriella és István születése után pedagógiai munkáját a Deszki Általános Iskolában folytatta, ahol egészen nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Tanítványaival kifogyhatatlan energiával és türelemmel igyekezett megszerettetni a matematikát és a kémiát.
Nyugdíjba vonulása után mindig szívesen jött vissza Deszkre, szívesen találkozott volt kollégáival – de ha csak tehette, leginkább rajongva szeretett
unokáival volt. Több évtizedes pedagógusi tevékenységét 2017-ben a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kara gyémánt díszoklevéllel ismerte el.
Csak remélni tudjuk, hogy egykori tanítványai, a deszki gyerekek mosolya is mind lepergett előtte, amikor életének utolsó percében minden szép
megjelent eltávozó lelke utolsó üzeneteként....
Semmi sem állandó és semmi sem örök. Senki nem él örökké, és bizony csak addig él a lelke is, amíg van, aki emlékezzen rá. Szeretett tanárnő,
Marika néni még sokáig itt lesz közöttünk – még nagyon sokan vagyunk, akikben él emléke.
Minden deszki diákja és szüleik nevében is búcsúzom tőle most. Nyugodjon békében, drága Tanárnő!
Király László polgármester
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Tájékoztató
testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2018. május 29-i
rendes és május 31-i rendkívüli ülésén a következő határozatokat hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a
polgármester tájékoztatóját a két ülés
között végzett munkáról, a községet
érintő fontosabb eseményekről és az
önkormányzati pályázatokról, valamint a lejárt határidejű határozatokról. Elfogadásra került a 2017. évről
szóló éves belső ellenőrzési jelentés.
A Képviselő-testület megtárgyalta az
önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendelet-tervezetét, azonban annak elfogadására a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás és az
SZKTT zárszámadásának elfogadását követően kerül sor a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően
május 31-én. Módosításra került az utcanevekről és a házszámozásról szóló
önkormányzati rendelet. Elfogadásra
került az oktatási intézmények és a
Faluház által a szünidőben szervezett
nyári programokról szóló tájékoztató.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy
működésének fenntartására támogatja a Tiszavirág Néptáncegyesületet és
a „Maros Ponty” Horgászegyesületet.
A testület elfogadta a Deszki Polgármesteri Hivatal információátadási
szabályzatát és a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. adatvédelmi
szabályzatát. Módosításra került a
79/2018. (IV. 24.) számú szennyvízberuházással kapcsolatos tervezési
szerződést elfogadó határozat, kiegészülve a Páva utcával, illetve határidő
módosítással. A testület jóváhagyta a
szennyvízcsatorna hálózat fejlesztéshez szükséges szolgalmi jogot alapító
szerződést. Elfogadásra került a község közrendjének, közbiztonságának a
helyzetéről szóló tájékoztató. A testület
elfogadta a Bástya étterem bérleti szerződésével kapcsolatos tájékoztatást.
Polgármester úr tájékoztatást adott
a homokbánya tulajdonosával való
egyeztetéséről, illetve a polgármesteri
hivatal energetikai korszerűsítéséről.
Május 31-én a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és az SZKTT zárszámadásának elfogadását követően a képviselő-testület megalkotta
a 2017. évi zárszámadási rendeletét.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző
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Kullancsveszély! Védekezzünk!
A kullancsok több, az emberre veszélyes kórokozót
hordoznak és terjesztenek,
amelyek komoly betegségeket
képesek okozni, maradandó
következményekkel. A betegségek közül a két legismertebb – és egyúttal legveszélyesebb – a vírusos agyvelő- és
agyhártyagyulladás (vagyis a
kullancsenkefalitisz) illetve a
Lyme-kór.
Aktív megelőzés
1. Viseljünk megfelelő ruházatot: zárt, de szellős ruhákban
legyünk, a nadrágot tűrjük a
zokniba, lehetőleg a cipőnk is
zárt legyen. A fejünkön lévő vékonyabb, a kullancsok számára
vonzó bőrfelületeket védjük
meg széles karimájú kalappal,
amelyből a kullancs nem tud
a fejünkre mászni. Kisgyermekeknél erre fokozottan ügyeljünk.
2. Használjunk kullancsriasztó szereket, különösen a
szabad bőrfelületeinken. Tartsuk be a készítmény használati
útmutatójában foglaltakat.
3. Miután a szabadban voltunk, alaposan vizsgáljuk át teljes testünket a kullancsok után
kutatva.
4. Ha kullancsot találunk, ne
nyomkodjuk, csavarjuk, tépjük
ki, mert ezzel növeljük a fertő-

dozhatja. Fontos, hogy a nyers
tejet csak alapos felforralás
(vagyis pasztörizálás) után szabad fogyasztani, ha el akarjuk
kerülni a fertőzést.
Védőoltás

zés kockázatát! A krémek, olajok, ecet vagy gyufa használata
is tiltott. A szakemberek által
ajánlott legbiztosabb módszer
a gyógyszertárakban kapható kullancscsipesszel történő
eltávolítás: a kullancsot ne a
testénél fogjuk meg, hanem
közvetlenül a bőrrel történő
érintkezésnél próbáljuk megragadni és eltávolítani.
5. Saját kertünket tartsuk
rendezetten, nyírjuk a füvet, lehetőleg távolítsuk el a bozótos,
aljnövényzetben dús területeket, amelyek a kullancsok kedvelt búvóhelyei.
6. Tévhit, hogy a B-vitaminok tartós fogyasztása csökkenti a kullancscsípés esélyét.
Ezt sem a statisztika, sem orvostudományi igazolás nem
támasztja alá.
7. Kevesen tudják, de a
kullancs okozta vírusos agyvelőgyulladás kórokozóját a
nyers kecske- és tehéntej is hor-

Az előzőekben ajánlott védekezési módokkal remélhetőleg elkerüljük a csípést és
a kullancs által okozott agyvelőgyulladást. De ezek mellett
van egy megbízható és hatásos
módszer, amellyel megelőzhetjük a vírusos agyvelőgyulladást, a kullancsenkefalitiszt:
a védőoltás, melynek beadását
több nemzetközi egészségügyi
szervezet is szorgalmazza, de
természetesen az ajánlások a
helyi viszonyoknak megfelelőn
módosulhatnak. Az oltás már
évek óta az Országos Epidemiológiai Központ által ajánlott vakcinák között szerepel.
Ausztriában a vírusos agyvelőés agyhártyagyulladás fertőzések száma drasztikusan csökkent a védőoltás széles körű
alkalmazása óta: a 100 ezer főre
jutó esetek száma 5,7-ről 0,9-re,
azaz a korábbi előfordulás 16
százalékára zuhant.
(Forrás:kullancsveszely.hu;
Házi Gyermekorvosok Egyesülete)
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Deszki Rockisok a
VI. Dance Universum Nemzetközi Táncversenyen

A Deszki Akrobatikus Rock &
Roll-osok két haladó csoportjával, a Stone Grils-szel és a Silver
Fire-rel idén is ellátogattunk a
Dance Universum Nemzetközi
Táncversenyére. Idén 5 ország,
80 tánciskola és több ezer táncos
képviselte magát a 2 napon át tartó eseményen.
Az első nap a hip-hoposoké
volt, amikor is 194 produkció
került a színpadra szóló, duo, csoport és formáció felállásokban.
A második nap a diszkó-,
show-, színpadi látványtáncosokról és az akrobatikus rock &
rollosokról szólt. Ez a nap kicsit

hosszabbra sikerült, ugyanis 229
produkció került a színpadra. A
Stone Girls 54.-ként, a Silver Fire
185.-ként mutathatta be az egész
éves munkáját. A mezőny nagyon
erős volt mindkét csapatnál, az
ellenfelek is felkészültek voltak
és mindenki nagyon komolyan
odatette magát. Idén is nagyon
büszke lehettem csoportjaimra,
hisz a komoly ellenfelekkel szemben is nagyon jó eredményekkel
térhettünk haza. A Stonos csajok
manó kategóriájukban 3. helyezést értek el, a Silveres csajok a 18
évesek között versenyezve pedig
4. helyezést hozták el.

Aranypáva Nagydíjas
a Deszki Népdalkör

Június 17-én az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a KÓTA
(Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetsége)
immáron harmadik alkalommal
választotta az Aranypáva Nagydíjas verseny helyszínéül Deszket.
A közel 200 főt számláló versenyre, az ország minden szegletéből
érkeztek hozzánk népzenészek,

kórusok, szólisták. A résztvevőket
Deszk község alpolgármestere,
Brczán Krisztifor köszöntötte. A
versenyen a fiatalabb és idősebb
korosztály egyaránt képviseltette
magát egyéni és csoportos műsorszámokban is. Külön büszkeséggel tölt el bennünket, hogy
a nívós szakmai zsűri (dr. Fehér
Anikó, Birinyi József, dr. Alföldy
Boruss István, dr. Gerzanics Magdolna, Dévai János) döntése alapján a Deszki Népdalkör ismét
Aranypáva Nagydíjat kapott.
Ezúton is szeretettel gratulálunk
és további sok sikert kívánunk
nekik!
Kakas Orsolya
és Szvitan Attila

Büszkeséggel töltött el a táncos
lányok viselkedése és hozzáállása a versenyen. Szenzációs érzés
volt látni, ahogy a táncos lányaim tartották egymásban a lelket,
sminkeltek, hajakat fontak és még
imádkoztak is.
Szívből köszönöm ennek a
napnak az élményét a lelkes táncosaimnak, akik idén is nagyot
dobbantottak, anyukámnak, aki
segített lekoordinálni a napot, a
verseny szervezőinek, akik ezt a
színvonalas eseményt megszervezték, és végül, de nem utolsó
sorban Bene Ildikónak, a Faluház vezetőjének, aki nem csak
abban segített, hogy a versenyre
megszervezte a deszki kisbusszal
való eljutásunkat, de egész évben
támogatott minket, bármilyen
kérdéssel/kéréssel fordultam is
hozzá.

Sós Réka
Deszki akrobatikus rock &
roll csoportok oktatója
Gratulálunk a táncosoknak és
edzőjüknek, Rékának a szép eredményhez!
Szerk.

UTÁNFUTÓ, 5 Q-ÁS KIADÓ
1000,-FT/4 ÓRÁRA.
TELEFON: +3620/620-7957
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Gyermeknap az óvodában
maradhatott el az önkormányzat részéről a
meglepetés jégkrém, amit Király László polgármester úr személyesen hozott el és osztott
ki a gyerekeknek.
Ebéd után alvás és pihenés helyett is folytatódhatott a felhőtlen játék az udvaron mindenki nagy örömére.
A nap zárásaként pedig a GrimmBusz Színház szórakoztató előadását nézhettük meg
közösen.
Márki Anett (Netti néni)

Május utolsó hétvégéje mindenhol a gyerekekről szólt. Természetesen nem történhetett
ez másképp nálunk sem, hiszen az óvoda minden napja a gyerekeké, de gyermeknap alkalmából még különlegesebb, meglepetésekkel
teli programokkal készültünk a nekik.
Az udvari játékok mellett többek között
készíthettek papírsárkányt, similabdát, csúszdázhattak a homokozóban, fújhattak óriás
buborékokat és részt vehettek labdás ügyességi játékokban is. Természetesen idén sem

Kirándulás
Ópusztaszerre

Május 25-én útra kelt az egész óvoda, az
ópusztaszeri emlékparkba indultunk kirándulni. Az utazás is izgalmasan telt a sok
látnivaló miatt, majd hipp-hopp, megérkeztünk úti célunkhoz. Mindenkinek jól esett a
szabadban elfogyasztott elemózsia, majd elindultunk, hogy felfedezzük a nemzeti parkot.
Körbe barangoltuk a tavat, majd kisvonattal
beutaztuk az egész területet. Sétáltunk a régi
épületek között, a jurtákat is megnéztük,
megcsodáltuk a Feszty-körképet, de játékra,
hancúrozásra is jutott idő. Kellemesen elfáradva, rengeteg élménnyel tértünk haza.
Ildikó néni

Ballagás – Évzáró
a Kolo csoportban

Óvodai búcsú
Június 8-án elérkezett a nagy nap, amikor a
Katica csoport nagy katicái búcsút vettek az
óvodától. Az eseményt természetesen lázas
készülődés, ötletelés és közös megvalósítás
előzte meg. Szerettük volna Ilike és Aranka
nénivel emlékezetessé tenni e csodás napot a
gyerekek – és persze szüleik, rokonaik számára. A rengeteg könnycseppből ítélve ez sikerült is. A délelőtt folyamán a kis- és a középső
csoporttól búcsúztunk, akik szép versekkel,
dalokkal és kis ajándékokkal örvendeztettek
bennünket, valamint még egyszer bementünk
a konyhába, az óvónénik és a dajka nénik szobájába és a logopédiai szobába, ahol előadtuk
a kis műsort, amivel nekik készültünk. A délutáni ünnepségen már a szülők és rokonok is
részt vettek, ekkor egy kibővített, meglepetésekkel teli búcsúzásnak lehettek részesei.
A meglepetések terén a szülők is kitettek
magukért, a gyönyörű, nekünk szánt dallal
és a szép ajándékokkal, virágokkal. A ballagás
körüli teendők megszervezéséért és az egész
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három éves munkájukért ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani az SZMK-s szülőknek,
Vass-Nagy Anitának, Csikós-Kiss Gabriellának és Bálint Editnek, illetve Rigó Klárinak a
gyönyörű filccsodákért.
Volt itt zene, éneklés, búcsúzóversek, néptánc, vetítés, torta, minden, ami egy szép búcsúzkodáshoz kell.
A nap végén az udvari kerti partin kis közös tánccal, játékkal zártuk a napot, a gyerekek szabadon szaladgálhattak a szereplés
után, fotózkodhattak barátaikkal, szüleikkel,
és reméljük, a lufik, melyekben mindenkitől
egy-egy jó kívánság rejlett, szerencsét fognak
nekik hozni az iskolai évek alatt. Nagyon fognak hiányozni a kis katicákból nagy katicákká
cseperedett gyerekek, remek kis csapattá kovácsolódtak a velünk töltött három év alatt.
Reméljük, meglátogatnak majd bennünket és
sok-sok sikeres, szeretetben és jó jegyekben
gazdag évet kívánunk nekik!
Szentesi-Nagy Ági (Ági néni)

Június 7-én az iskolába készülő öt kisgyermek elballagott a Kolo csoportból a családjuk, barátaik, és kedves vendégeik körében.
Ez nagyon fontos esemény volt számukra,
sokat készültek rá a gyerekek. Bátran, ügyesen elmondták az alkalomra tanult verseket,
énekeket, miközben két pajtásuk a vállukra
akasztotta a Szpomi néni által hímzett ballagó
tarisznyákat. Természetesen emellé útravalóul kis ajándékot is kaptak. Kedves, megható
pillanatok voltak ezek, sokak szemébe csaltak
örömkönnyeket. A kisebbek is versekkel búcsúztak társaiktól, és egyik kedvencüket, A
répa című mesét játszották el nekik. A nagyok
szintén egy mesével, A vajaspánkóval örvendeztették meg az oviban maradó kispajtásokat és a vendégeket. Délután remek kerti parti
zárta e jeles napot játékkal, kézműveskedéssel,
pizzasütéssel, sok-sok finom falattal.
Ezúton kívánunk mindenkinek kellemes
nyarat, jó pihenést, a búcsúzóknak vidám iskolára készülődést.
Motyovszkiné Vilim Mária
(Marika néni)
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ISKOLAI HÍREK

Iskolai hírözön
s Iskolánkban évről évre szeretettel fogadjuk május hónapban az óvoda nagycsoportosait, az idén a Katica csoport tett látogatást. A
„kedvcsináló órán” a kezdetben izgulós, megszeppent kicsik nagyon hamar feloldódtak. Jó
érzés volt látni az érdeklődő szemeket, ahogy
hallgatták a mondókákat és nézték az interaktív táblát, amit ki is próbálhattak. Deákné
Bátky Judit, az elsős tanítónő olyan komplex
foglalkozást tartott a gyerekeknek, amiben
még kicsit ovisok maradhattak, de belecsempészett egy kis matematikát, emlékezetfejlesztést, éneklést és kézműves foglalkozást is. Az
érzékenyítés jól sikerült, szeptemberben már
nem lesz akkora váltás a gyermekeknek az iskolakezdés.
s A felső tagozaton megemlékezést tartottunk június 4-ről. Az I. világháború végeztével 1920. június 4-én a Versailles melletti Nagy-Trianon palotában kikényszerített
békediktátum értelmében a vesztes központi
hatalmak oldalán harcoló Magyar Királyság
ezeréves területének mintegy kétharmadát elcsatolták. A háborúba lépést az utolsó pillanatokig ellenző magyar vezetés és a magyar nép
példátlan veszteséget szenvedett el. A következmények az egész országot sokkolták, a magyarság tetszhalott állapotba került. Az akkori
népszámlálási adatok alapján a Trianon előtti
Magyarország több mint 18 milliós lakossága
7,6 millió főre esett vissza, és az elcsatolt területekkel együtt mintegy 3,5 millió magyar ajkú
került határainkon kívülre. A megemlékezés
nemcsak a nemzeti tragédiáról, de a magyarság összetartozásáról és a határokon átívelő
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kulturális gyökerek, a közös nyelv és nemzeti érzés egységéről is szólt. A tematikus nap
rendezvényét megelőzte a diákok történelmi
ismereteinek ez irányú fejlesztése.
s Június 8-i kirándulás: a deszki felső
tagozatos, szerbet tanuló diákok és a szőregi
Kossuth Lajos Általános Iskola felsős szerb
szekciója közös kiránduláson vett részt Brczán
Krisztifor jóvoltából június 8-án Szabadkán és
Palicson. A határokon át nyúló közös pályázat eredményeképpen a Szabadkai Tálentum

Egyesület tartott barangolást számukra a népzene, néptánc, népszokások és népviseletek világában, majd városnézésen vettek részt, ahol
megtekinthették Szabadka nevezetességeit. A
végállomás a Palicsi- tó volt, ahol a gyerekek
sétahajókázáson vehettek részt és a parkot biciklizhették körbe.
s A Gedói Általános Iskola, a Szeged-Csanád Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai
Intézete, valamint a Móra Ferenc Múzeum
közösen hirdette meg Varázsecset című csendéletfestő versenyét. A beküldött alkotások
alapján a zsűri Sziveri Roberta (2.o), Papp Lili

(2.o) és Váradi Sára (3. o.) tanulókat hívta meg
a regionális döntőre. Sziveri Roberta 1. helye-

zést ért el a döntőn. Munkáját a Móra Ferenc
Múzeumban állították ki.
s Böngész levelező csapatverseny olvasásból: Konkoly Kitti és Tirk Inez országos
4. helyezést, Révész Anna és Simity Éva országos 3. helyezést értek el.
Június 20-án Évi és Anna egy szóbeli fordulón is összemérhetik tudásukat a legjobbakkal
Gödöllőn. Reméljük, ott is öregbíteni fogják
iskolánk hírnevét!
s „Számítógépes alapismeretekből” 8
tanuló 16 modulra jelentkezett és végezte azt el
sikeresen a tanév során.
s Az angol próbanyelvvizsgára jelentkezett tanulók közül három tanuló teljesítette a komplex (írásbeli, szóbeli), két tanuló
az írásbeli, egy tanuló pedig a szerb komplex
vizsga követelményeit. A kínai próbanyelvvizsgára jelentkezett három tanulónak is sikerült a vizsgája.
Összeállította:
Vid György igazgató

NÉVADÓNKRA EMLÉKEZTÜNK
Iskolánk névadójára, Zoltánfy István festőművészre emlékeztünk 2018. június 4-én,
Deszken.
A falu szülötte 30 évvel ezelőtt, fiatalon egy
tragikus baleset következtében hagyta itt e világot.
Fontos az iskola életében a hagyományok
ápolása és a névadónkra való méltó megemlékezés. A SZTEJKI Zoltánfy István Általános
Iskola nagy hangsúly fektet a tanórán kívüli
tevékenységekre, mely szerves része az oktatás
- nevelés folyamatának.
Ebbe a sorba illett egy „efemer” alkotás elkészítése az iskola diákjainak aktív közreműködésével.
„Kis iskola, nagy elképzelések” mottó mentén, nem kevesebb, mint 3000 „iskolatejes”
pohárból (50 oszlop és 60 sor) került kirakásra a névadó portréja. A tanulók egy éve
készültek a produkcióra, gyűjtötték, mosták,
óvták a poharakat. Ezen tevékenység során a
környezettudatosság is kiemelt fontosságú lett,
az újrahasznosítás lehetőségének egyik színterévé vált. 3,5 óra alatt rakták ki a teljes képet
rajztanáruk, Ágoston Lóránt vezetésével, majd

az egész iskola összes diákjával készült egy, a
pillanatot megőrző kép. Ezzel véget is ért az
alkotás „efemer” élete. A múló pillanatnál, egy
fotónál azonban sokkal több volt a projekt.
Fantasztikus élmény volt tanároknak, diákoknak együtt tervezni, dolgozni, megvalósítani

és közösen örülni az eredménynek.
In memoriam Zoltánfy István 1944-1988.
Külön köszönet Kukucska Andrásnak a
fotókért, az iskolatej programnak a poharakért és a nebulóknak annak tartalmának elfogyasztásáért!
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Ballagás

Tanévzárás

Június 16-án búcsúztak iskolájuktól a nyolcadikosok. Hetekkel a
nagy nap előtt lelkesen készültek nemcsak ők, hanem a búcsúztató hetedikesek is. Az iskolát ez évben is gyönyörűen feldíszítették a felsősök
pedagógusaikkal és néhány segítőkész szülővel.
Köszönjük ezúton is nekik!
Ballagóink körbejárták a díszes termeket, elbúcsúztak társaiktól. Az
ünnepség helyszíne a sportcsarnok volt. Az idén rendhagyó színpadi elrendezéssel zajlott az esemény a kísérlet jegyében. Az akusztika javítása
mellett, a színpadkép ünnepélyesebbé tétele volt a cél. A visszajelzések
alapján bevált az ötlet. A hetedikesek, az énekkar, a néptáncosok, szerb
táncosok, majd a nyolcadikosok néhol vidám, mégis megható búcsúja
tette feledhetetlenné az ünnepséget. Igazgató úr egyesével név szerint,
egy pár rájuk jellemző mondattal búcsúzott a távozóktól. Az idén alpolgármester úr mondott útravalót a ballagóknak az önkormányzat nevében. Ezt követően díjakat, könyvjutalmakat osztottunk ki a kiemelkedő
teljesítményt nyújtó ballagó diákoknak. A Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány az idén is a fő támogatója volt az eseménynek, rendkívüli pénz és tárgybeli adományaival.

Rendhagyó módon június 16-án, a ballagási ünnepség után zártuk a
2017/18-as tanévet.
A ballagás és a tanévzáró is alkalmas fórum a számadásra és eredményességének monitoringozására. A sikeres továbbtanulás, próbanyelvvizsgák, ECDL vizsgák, a kitűnő tanulmányi és a versenyeken elért
eredmények támasztják alá az elvégzett munkát

Köszönet a településüzemeltetési kft és a faluház dolgozóinak is a segítségért és támogatásért.

Kitűnő eredményt elért tanulóink:
1.osztályból: Balogh Kevin, Lévai-Radics Lujza, Révész Boglárka, Simity Anna, Szabó Kende, Tirk Alíz; 2. osztályból: Kardos Edina, Koncz
Olivér, László Benett, Papp Lili, Pocsai Kevin; 3. osztály: Révész Anna, Simity Éva, Takács Réka, Tirk Inez; 4. osztály: Somorjai Márk, Tajti Milán;
Szerb iskola: Baranyi Zsombor, Lehotai Gergő, Vikor Máté, Sztán Hermina, Simon Lara, Széll Panna; 6. osztályból: Puskás Balázs és Szabó Judit.
A kitűnők mellett könyvjutalomban részesültek azok a tanulók is,
akik jeles eredményt értek el, valamint tanulmányi- és sportversenyeken sikerrel szerepeltek, az iskola, az osztály közösségi életének aktív
tagjai voltak a tanév során.
Franczia Péter ásványgyűjtő által 2010-ben alapított „Kis és nagy természetbúvár” díjat ez évben: Tirk Inez 3. osztályos, illetve Szabó Judit 6.
osztályos tanuló nyerte el.
Gratulálunk a díjazottaknak!

Díjazottjaink:
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány által alapított „Kiváló
tanulmányi munkáért” kitüntetésben részesült: Bakacsi Dorottya; „Kimagasló közösségi munkáért” kitüntetésben Bársony Réka; Kiváló
sportoló kitüntetésben Szendrényi Benő részesült. Dr. Ujhelyi István
által alapított „Pro Bono Publico” díjat: Szvetlik Zoltán kapta. Könyvjutalomban részesült nyolc éven át végzett tanulmányi munkájáért,
magatartásáért, szorgalmáért: Balogh Vanessza, Gombos Noémi, Kócsó

Bernadett, Orosz Viktor, Stafinski Petra, Szabó Angéla és Ugrai Andrea.
Sportteljesítményéért, illetve versenyeken elért eredményeiért: Tóth
Zoltán, az iskola és a település közösségi életében nyújtott teljesítményéért: Feka Gergő, Görbe Péter, György Csongor, Silló Zénó és Szremkó
Zoltán kaptak elismerést.
Gratulálunk a díjazottaknak!

Nyolcadikos diákjaink továbbtanulása az alábbiak szerint
alakult e tanévben:
ISKOLA
Gimnázium:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium (általános)
Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola (egészségügy)
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola: (általános, testnevelés)
Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium (magyar-német kéttanítási nyelvű)
Makói József Attila Gimnázium (angol, humán, biológia)
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Középiskolája (általános gimn. o. és rendészet - közszolgálat
Szakgimnázium
Gábor Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskola (informatika, elektronikai technikus)
Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskola (informatika ágazat)
Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnázium (közgazdasági)
Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (turisztika, vendéglátás, turisztika-szakács)
Vedres István Építőipari Szakgimnázium (építészet)
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola (képző és iparművészet)
Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnázium (ügyvitel-irodai titkár)
Szakközépiskola
Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Hansági Ferenc Szakképző Iskola (vendéglátás-turisztika-pincér)
Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskola (építészet – ács, asztalos, gépészet- központi fűtés és gázhálózat
szerelő)

1 fő
3 fő
3 fő
1 fő
3 fő
2 fő

FŐ

13 fő

2 fő
1 fő
1 fő
4 fő

12 fő

2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
3 fő

5 fő
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Rövid hírek a Bánát háza tájáról
Szerb politikai tribün Deszken
A Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében május 23-án a Szent Száva
Kulturális Oktatási és Hitéleti Központban
rendeztek egy politikai tribünt Alekszov
Lyubomír országgyűlési képviselő, szerb
szószóló részvételével. A rendezvényen nemcsak deszkiek, hanem a környező települések
szerb lakói is résztvettek, valamint jelenlétével megtisztelte a programot Király László,
Deszk polgármestere is. Adamov Csedomír,
a helyi Szerb Önkormányzat elnöke köszöntőjében gratulált Alekszov úrnak az újraválasztáshoz, megköszönve a segítséget, amit
a Száva Központ tetőtér beépítéséhez szükséges anyagiak megszerzésében nyújtott. Az
est moderátora Rádity Milenkó, az MTVA
újságírója volt. Részletesen beszélt a szószóló a munkájáról, illetve annak jelentőségéről
és természetesen hibáiról, buktatóiról. Ami
most fontos, hogy a Nemzetiségi bizottság
véleményezi azon javaslatokat, amik a Magyarországi nemzetiségeket érintik. Sajnos
nincs szavazati joguk a Parlamentben, ami
nagyon fontos volna, erre csak remény van,
hogy napirendre kerül, de biztos, hogy egy
hosszas procedúra lesz. Fontos viszont, hogy
a nemzetiségi Önkormányzatok és civil szervezetek finanszírozása nagyban növekedett.
A résztvevők kérdéseire is válaszolt, valamint

a problémákra próbál megoldásokat találni.
Az úgymond hivatalos részt egy hosszantartó, mondhatni kötetlen baráti beszélgetés
követte, ami hasznos volt mindenki számára.
Alekszov képviselő és a résztvevők is nagyon
hasznosnak vélték ezt a tribünt és fontos lenne minél többször megrendezni ilyen találkozókat, amik hozzájárulnak a nemzetiségek,
jelen esetben a szerb vallás-, kultúra- és nyelv
ápolásához, illetve a fennmaradáshoz.
Nemzetiségi biztoshelyettes
látogatása Deszken
Július 5-én Szalayné Sándor Erzsébet
nemzetiségi biztoshelyettes asszony vezette delegáció látogatott el Deszkre, a Szent

Száva Kulturális, Oktatási
és Hitéleti központba. A vendégeket Brczán
Krisztifor alpolgármester, a Bánát Egyesület
elnöke és Rusz Borivoj, az MSZOÖ tanácsnoka fogadta. A delegáció először megtekintette magát az épületet, a vendéglátók pedig
beszéltek annak funkciójáról. Külön élmény
volt a kiállítás és a kézműves műhely, valamint az új, nemrég átadott rész megtekintése. Ezután egy kerekasztal beszélgetés következett, amin részt vett rövid időre Király
László polgármester úr is. A téma Deszk és
a deszki szerbek története, kultúrájuk, vallásuk, és nyelvük ápolása. A deszkiek munkáját
példaértékűnek vélték a vendégek, bár volt
néhány probléma is, amit felvetettek: ez a
finanszírozás és pályáztatás, ami sajnos minden nemzetiségnél előfordul. Természetesen
mindent próbálnak orvosolni, de nem sikerül mindent időben. A rövid látogatásról végül elmondhatjuk, hogy hasznos volt, hiszen
sok fontos információt kaptak Deszkről és a
Deszken folyó aktív kulturális tevékenységről és nem utolsó sorban az évszázados szerb
és magyar nép békés együttéléséről.
Összeállította:
Rusz Borivoj

Évet zárt a Tiszavirág is
A tavalyi évhez hasonlóan idén
is a Szegedi Nemzeti Színház
adott otthont a Tiszavirág Néptáncegyesület évzáró gálaműsorának. A nagy érdeklődésre
való tekintettel két előadást is
tartottunk a gyönyörű épületben,
ami bár fárasztó a táncosoknak,
viszont így egy szülő, nagyszülő
sem maradt le a műsorról. Reggel
8-kor indult az „őrület”, kezdődtek a non-stop színpadpróbák,
fénypróbák, vasalások, ki, mit
vesz fel, kinek adja át, stb. Büszkék
vagyunk a csoportjainkra, hiszen nem könnyű az egész napos
„erőltetett menet” után még mo-

solyogva kiállni a színpadra is, de
azt hiszem, megérte a sok fáradtság, gyönyörű műsort láthatott,
aki velünk volt a Nagyszínházban. Az egyesület összes csoportja fellépett, Röszkéről, Szegedről
és természetesen Deszkről is. Két
új csoportot is üdvözölhettünk a
műsorban, a szegedi egyetemistákból álló Borvirág csoportot
és a deszki piciket, a Kacabajkát.
Remekül helytálltak a premieren!
 13 csoportnak, több mint 300
táncosnak tapsolhattak a nézők
és természetesen nem maradt
el az esti műsor végén az isteni
Vámos Zoli féle hatalmas torta.

Köszönjük neki, nagy meglepetés volt a gyerekeknek! Hálásak
vagyunk volt tanítványunknak,
Terhes Máriának, aki másodjára vállalta magára a háziasszony
szerepet és remekül konferálta le
a műsort. Természetesen néptánc
nincs zenekar nélkül, a mi együttesünk pedig nincs Juhász zenekar nélkül. Reggel 8-tól este 22
óráig voltak szolgálatban kedvenc
zenészeink, és megint nem okoztak csalódást. Köszönjük nekik!
Nagyon szépen köszönjük oktatóink munkáját, nélkülük nem
menne! Köszönet illeti az összes
segítő anyukát és apukát, akik
Szegedről, Röszkéről és Deszkről is szép számmal ott voltak,
felügyeltek, öltöztettek! Köszönjük Borbásné Márki Márta röszkei polgármester asszonynak

és Szeged városának, hogy ott
állnak mellettünk, segítik munkánkat anyagilag és erkölcsileg
is. Köszönjük fő támogatóinknak, Deszk Község Önkormányzatának, dr. Dudás Szilviának,
Tánczos Lászlónak és György
Imrééknek, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen gyönyörű viseleteket lehetett látni a
színpadon.
És végül, de persze nem utolsó sorban hálásan köszönjük
táncosainknak és szüleiknek az
egész éves kitartást és támogatást. Találkozunk Mórahalmon,
a táborokban! Szép nyarat kíván
Mindenkinek:
a Tiszavirág
Néptáncegyesület
vezetősége

2018. JÚNIUS

KITEKINTŐ

13

„Maros Ponty” Horgászegyesület hírei
Az év első pontyfogó versenye
A halbeszerzési nehézségek miatt a szokásosnál
jóval később tudtuk megrendezni az első telepítést
követő versenyünket. A jó időben sok egészséges
hal „várta” a versenyzőket. A 32 fő részvételével remek hangulatú, fogásokban gazdag délelőtt gyorsan eltelt. A mérlegelés és az összegzés után következett az eredményhirdetés. Kimagaslóan jó fogás
volt jellemző, a horgászok örömére. 59 db ponty és
1 db amur került a haltartókba, a mérlegelés után
pedig jelentős részük vissza a tóba, hogy a következő időszakban is reménykedhessünk a jó fogásban.
A verseny végeredménye:
I. ifj. Kovács Antal 15,30 kg – 9 db ponty
II. Hegyközi Ferenc 10,65 kg – 6 db ponty
III. Tari János 6,90 kg – 4 db ponty
Maros Ponty HE vezetősége

Elismerés

Horgászverseny

A horgászegyesületek Csongrád megyei Szövetsége
2018. május 17-én tartotta éves beszámoló és 25. jubileumi küldöttközgyűlését. Az ilyen alkalmakkor szokásos
napirendi pontok között nyolcadikként volt feltüntetve
a kitüntetések átadása. Ez alkalommal azon horgásztársak munkáját ismerték el egy nagyon díszes, névre szóló
„Aranyplakettel” és egy ajándékcsomaggal, akik már 25
éve töltenek be valamilyen vezető pozíciót egyesületüknél. A megyéből 12 fő részesült ebben az elismerésben.
Örvendetes, hogy ebből két fő a deszki „Maros Ponty”
Horgászegyesület tagja, név szerint Tari János és Fodor
Béla. Kitüntetésükhöz gratulálunk!
Maros Ponty HE vezetősége

Az év második haltelepítését is tagi
horgászverseny követte. A körülmények
adottak voltak a jó szórakozáshoz, fogáshoz. A 34 résztvevő 27 db pontyot fogott a
délelőtt folyamán. Végeredmény:
I. Juhász József 7,55 kg – 4 db ponty
II. Lázár Szvetozár 7,05 kg – 3 db ponty
III. Ifj. Kovács Antal 6,70 kg – 5 db
ponty
A horgászat Csányi József horgásztársunk által főzött finom ebéd elfogyasztásával zárult.
Maros Ponty HE vezetősége

GYERMEKNAPI HORGÁSZVERSENY
Már hagyomány, hogy a „Maros Ponty” Horgászegyesület és
a Deszki Nagycsaládosok Egyesülete közösen rendezi meg a
gyermeknapi horgászversenyt.
A gondos előkészítést követően
valamennyien izgatottan vártuk a horgászutánpótlás versenyét, mely eddig minden évben
színvonalas vetélkedést hozott.
Most is minden adott volt a jó
szórakozáshoz. A nagycsaládosok jóvoltából készültek szendvicsek, sorakoztak a hűsítő italok. A horgászegyesület vezetői
pedig már a díjakat, ajándékokat
rendszerezték. Az időjárás-felelős azonban nem volt jó partner
ezen a délelőttön. A megnyitó
alatt még reménykedtünk, hogy
elkerül bennünket az eső, de nem
sokkal a kezdés után megérkezett
gyenge, de áztató változata, mely
egész délelőtt kitartott. A horgászokat azonban nem lehet egy

kis záporral megijeszteni, és igaz
ez a legfiatalabb korosztályra is.
Dacolva az elemekkel, mindenki
végigcsinálta a kétórás versenyt,
melyen remek fogási eredmények
születtek mindkét korosztályban.
Eredmények:
10 éves korig:
I. Rácz Noel 3,25 kg
II: Kovács Tamás 1,55 kg

III. Dózsa Bianka 1,25 kg
10-14 éves korig:
I. Kelemen Mihály Gergő
1,60 kg
II. Tömböly Áron 1,50 kg
III. Mészáros Luca 1,10 kg
Díjazás:
Mindkét korosztály első 3 helyezettjének díjazását a Magyar
Országos Horgász Szövetség

HUNOP-II/1/2018 „fedőnevű”
pályázatán nyerte egyesületünk.
Abszolút sorrend:
I. Rácz Noel 3,25 kg
II. Kelemen Mihály Gergő
1,60 kg
III. Kovács Tamás 1,55 kg
E kategória díjait ez évben is
Csanádi Ferenc barátunk ajánlotta fel. Mivel Rácz Noel megvédte
2017-es elsőségét, a vándorserleg
végleg az övé. A versenyt támogatóknak köszönhetően valamen�nyi résztvevő értékes díjazásban
részesült. Az előző években mindig nagyon népszerű kenuzás a
kedvezőtlen időjárás miatt nem
valósulhatott meg.
Támogatóink: Deszki Önkormányzat, MOHOSZ, Vörös-Szekfű Cukrászda, Csanádi Ferenc,Kovács Antal, Léva István, Tari
János, Prónai család, Fodor
Béla
Maros Ponty HE vezetősége
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Ultrabalaton…az igazi kihívás!!!

Kétféle ember létezik: aki szeret futni, és aki
nem. Aki szereti ezt a sportot, az időt, energiát
nem kímélve teszi ezt…mi többiek pedig csodáljuk, vagy rezignáltan vesszük tudomásul,
hogy ránk férne némi mozgás. Ismerőseim közül is sokan hódolnak ennek a sportnak, de aki
végigcsinálja az Ultrabalatont, az a szememben
egy igazi hős! Ilyen hős többek között Pajcsin
Szilvia is, így most Őt faggatom.
– Mióta sportolsz, futsz?
– A sport mindig is fontos része volt az
életemnek. Amikor megszületett Kamilla, abbahagytam a sportolást, és nagyon gyorsan 90
kg-ot mutatott a mérleg. A sógornőm futott,
először vele kezdtem el. Az első 3 km-emet
30 (!) perc alatt tettem meg…Mit mondjak?
Nagyon haragudtam magamra! A férjem ös�szeállított egy súlyzós edzéstervet, és elkezdtem
járni spinningre is. Itt ismerkedtem meg Vári
Gabriellával és Kovács Krisztinával, akikkel
együtt futottunk, nagyon jó kis csapat lettünk.
– Honnan jött az ötlet, hogy „ultrabalatonisták” legyetek?
– 3 évvel ezelőtt találtam rá, és egyből elhatároztuk, hogy benevezünk. Kriszta lett a csapatkapitány, és 10 fős csapattal vágtunk neki a
távnak. a 221 km-t (!!) 21óra 43 perc alatt teljesítettük, és csak összehasonlításként: most 6 fős
csapattal 20 óra 40 perc alatt futottuk le a távot!
– Bevallom, én még sosem hallottam erről a
versenyről, mesélnél róla bővebben?
– A lényeg, hogy körbefutjuk a Balatont, de
nem a kényelmes kerékpárúton, hanem hegyeken-völgyeken keresztül! Sokszor futottunk
főútvonalon, ez elég veszélyes, nagyon kell
figyelni. A fejlámpa és a láthatósági mellény
kötelező felszerelés! Sajnos az autósok nem túl
toleránsak, volt olyan év, hogy szó szerint ellopták az útjelző tábláinkat. Azóta felfestik az
útra a jeleket. Meg kell adni az elején egy köridőt, azaz, hogy szerintünk mennyi idő alatt
teljesítjük a távot, ehhez mérten sorolják be a
csapatok indulását. Idén 22 órát adtunk meg,
így szombat reggel 6.40-kor indultunk el, és
vasárnap hajnalban 3.30-kor értünk be a célba.
Öt váltásban futottunk, volt, aki 50 km-t futott,
volt, aki kevesebbet. Aludni nem lehet, mert kb.
3 óránként kerül rád a sor. Enni sem lehet, mert
tele hassal képtelenség futni. Marad a sótabletta, kekszek, izotóniás italok. Nem szabad túl sok
folyadékot sem inni, vigyázni kell a szénhidrát bevitelre is, pedig néha úgy éreztük, hogy
mindjárt éhen halunk! Szerencsére idén jó idő
volt, de futottunk már 40 fokos melegben is. A

versenyt sem rekkenő hőségben, sem zuhogó
esőben nem állítják le. Minden lefutott szakasz
után kötelező a kicsapódó só miatt a ruhacsere.
- Hogy tudnak Benneteket követni a szervezők?
- Induláskor minden csapat kap egy chipet.
A váltópontoknál leolvassák ezeket. Van egy
chipkövető rendszer is kiépítve, amelyen keresztül mi is követhetjük a saját versenyzőnket.
- Melyik volt a legnehezebb szakasz?
- Badacsony- Varga Pincészet! Amellett,
hogy ez az egyik „leggyilkosabb” szakasz, talán
az egyik legbulisabb is. 1 km-en keresztül meredeken emelkedik az út. Átfutunk a Varga Pincészeten, szó szerint a hordók között, itt mindenkit le is fényképeznek, és itt a hegy tetején
van a legnagyobb szurkolótábor is. Mindenki
bíztatja a futókat: „Gyereee! Mindjárt itt a végeeee!” És ez ad erőt ahhoz, hogy igen, meg tudjuk
csinálni! Vannak még kedvenc szakaszok, ilyen
Badacsonytördemicnél a tördemici erdő…
gyönyörű hely!
– Hány váltópont van összesen?
– 45 váltópont van, ebből BalatonfüredAszófő- Keszthely végig hegyi szakasz! A nagy
váltópontokon DJ-k vannak, akik névre szóló
zenéket nyomnak, mindenki kérhet a saját csapattársának zenét, hihetetlen érzés így futni!
– És milyen érzés célba érni?
– Fantasztikus! Minden futónak van egy
sajátságos mozgása… és az érzés, amikor nem
látsz mást, csak a befutó fejlámpájának mozgását, és tudod, hogy igen, ott jön a saját csapattársad! Leírhatatlan!
– Mi történik ezután?
– Bemegyünk együtt a célzónába, és ott készül egy csapatfotó.
– Gondolom, vannak távlati terveitek.
– Ó, igen! Idén 1200 csapat indult, és a mi
kategóriánkban a 86 csapatból a 30. helyen (!!)
végeztünk. Célunk, hogy legközelebb 20 óra
alatt fussuk le a távot! Azért azt el kell mondanom, hogy kis csapatunk átlag életkora 40
év… úgyhogy azt hiszem, büszkék lehetünk
magunkra!!
– De még mennyire! Van, amin változtatnátok?
– Nagyon szeretnénk magunk mellé biciklis
kísérőt, aki hozná nekünk a vizet, aki bíztatna
futás közben… de nem egyszerű ilyet találni.
Ehhez kell az elhivatottság, hogy szeressen an�nyira sportolni, mint mi. Nem olcsó mulatság,
ráadásul neki is le kell tekernie a 221 km-t, de
láttuk, hogy másoknál milyen jól működött.
Aztán láttunk olyan csapatot, ahol egy 12 év
körüli kislány is csapattag volt. Megbeszéltük,
hogy egyszer mi is megpróbáljuk gyerekekkel.
– Azt hiszem, a csapattagok megérdemlik,
hogy név szerint is megismerjük őket.
– Így van! A nagy futóink: Vári Gabriella 53
km, Balassa Tímea 48 km, Pajcsin Zoltán 46
km, Lengyel Zsolt 33 km, Szabolcski Enikő 26
km, és jómagam 13,5 km. Elmondhatom, hogy
elment egy 6 fős csapat, és 6 barát jött haza!!

– Szívből gratulálok Nektek ehhez a fantasztikus teljesítményhez! Kívánom, maradjon meg
a lelkesedésetek és kitartásotok, mi pedig szurkolunk Nektek jövőre is!!
Sillóné Varga Anikó

ITALDISZKONT
2018.06.25-TÓL
MEGVÁLTOZIK NYITVA
TARTÁSUNK!

HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 7-19 ÓRA
SZOMBAT

10-20 ÓRA

VASÁRNAP

8-12 ÓRA

ITAL AKCIÓINK:
KŐBÁNYAI
(2 literes )

565,-Ft

SOPRONI IPA
ÉS DEMON

260,-Ft
DREHER 24 0%,
(több ízben)

225,-Ft
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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
Deszki Posta nyitva tartása:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Kedd: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-17.30
Csütörtök: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00, 12.30-14.30

JÓ TUDNI

KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS

NKM Áramszolgáltató telefonszám:
+3662/565-881

IVÓVÍZZEL KAPCSOLATOS
BEJELENTÉS

Alföldvíz Kft. Tel: 80/922-333,
muszakihiba@alfoldviz.hu

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
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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: 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

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
FALUGAZDÁSZ
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Szerda 16-17 óráig
Bajnerné Vályi Nagy Marianna
Telefon: 62/ 571-598
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 8 – 16 Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, Munkatárs: Tóth Ágnes
óráig (ebédidő: 12 – 13 óráig).
Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
Péntek: 8.00–11.00.
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;
Email: drballa.praxis@gmail.com
Az állatok megbetegedését közvetlenül
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
lehet jelezni az állatorvosnak:
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
SZELEKTÍV
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig. Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
július 4. és 18.
Kóbor kutyák bejelentése:
Kedd:
10-12
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármihétfőtől-péntekig 62/271-852
elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli pácienlyen saját zsákban vegyesen lehet papír és
Temető nyitva tartása
sek számára is. Minden munkanapon, előzetes műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00
bejelentkezés után.
kihelyezni!!!

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

MEGÉRKEZTÜNK!

Vass Rebeka Juditnak és Török Ádámnak (Deszk, Zrínyi u. 1/B) 2018.05.31-én
Jázmin Izabella,
Török Eszternek és Schultz Richárdnak
(Deszk, Május 1. u 75/A) 2018.05.30-án Flóra
nevű gyermeke született.

HALÁLOZÁS
Dér Jánosné deszki lakos 67 éves korában,
Bán László deszki lakos 49 éves korában elhunyt.
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