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KÍNÁBAN JÁRT 
A TISZAVIRÁG 
NÉPTÁNCEGYÜTTES

A nagy útról Bertók Roberta élménybeszámolóját a 8. oldalon olvashatják. 

RAHÓ 
TESTVÉR- 
TELEPÜLÉSÜNKÖN 
JÁRTAK TÁNCOSAINK

Október közepén közel 40 fős csapat látogatott 
el Kárpátaljára. A csodálatos kirándulásról a 3. 
oldalon olvashatnak.

50 ÉVES 
OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 

DESZKEN
Szeptember 15-én tartották az 50 éve elballagott 

osztály találkozóját. Cikkünket az eseményről a 11. 
oldalon olvashatják.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Örömmel jelezték lakosok, hogy ki-
javították a benzinkúttal szemben lévő 
kerékpárutat. A külső szakaszok is sor-
ra kerülnek?

– Nem csak a kerékpárutat javítottuk ki, 
e mellett sok kátyúzást is elvégeztünk a tele-
pülésen a tél beállta előtt. A kerékpár utunk 
ezen szakasza  nagyon rossz állapotban volt 
már, és az állandó süllyedések, valamint 
a közepén lévő akna „felúszása” miatt sok 
gondot okozott az elmúlt években. Most 
az út teljes keresztmetszetét feltörtük és 
vasbeton szerkezetet kapott – remélhető-
leg, ezzel sokáig nem lesz gond. Folytatjuk 
a kátyúzásokat a következő hetekben – re-

mélhetőleg minden nagyobb hibát sikerül 
kijavítanunk.

A külterületi szakaszok javítása már nem 
ránk tartozik, ahogy a napi karbantartása 
sem, átadtuk a közútkezelőnek – de ezt már 
két alkalommal jeleztem itt a Deszki Tükör 
lapjain. Szomorúan látjuk, hogy mennyire 
nincs rendben tartva az út, mióta nem mi 
kezeljük, és látjuk azt is, hogy nehéz trakto-
rokkal vágják a füvet, ami nagyon felgyorsí-
totta az állag romlását. A régi kisebb repe-

dések a nehéz gépek súlya alatt egyre csak 
nyílnak, és bizony már 30-40-cm-re benőt-
te a gaz a kerékpárutat mindkét oldalról. 
A mi állagmegóvó és fenntartó munkánk 
szerves része volt az állandó gyomirtózás, a 
repedések kitöltése hideg aszfalttal vagy be-
tonozással, illetve a padkák állandó feltölté-
se – amiből az átadás óta semmi sem történt 
meg. Most is bebizonyosodott, mint már az 
iskolák esetében is – az állam rosszabb gaz-
da, mint az önkormányzatok!  

– Deszken szinte már ál-
landó őszi programok van-
nak évek óta. Idén is számol-
hatunk ezekkel?

Ahogy az eddigi években, úgy 
idén is programokban gazdag 
ősz elé nézhetünk. Az egész-
ség7 már befejeződött, és 
örömmel mondhatjuk el, idén 
egy picivel többen vettek részt 
a szűrővizsgálatokon, mint az 
előző évben. Én ugyan épp Kí-
nában voltam, de örömmel hal-
lottam a hírt kollégáimtól, hogy 
a záró rendezvényre is az eddi-
ginél jóval több gyerek nevezett 
be a „kör-Deszk-a” futamra. 

Alig pár nap és október 20-án 
máris itt van a Deszki Gyalogló 
Nap, melyre nem csak Deszkről, 

de Szőregről és Szegedről is so-
kan szoktak érkezni. 

Idén október 28-án emlé-
kezünk meg település szinten 
elhunytjainkról és a halottak 
napjáról. Ezen minden évben a 
civil szervezetek, intézmények, 
és természetesen a néhány ér-
deklődő lakos mellett az önkor-
mányzatok vesznek részt. Tisz-
telettel invitálok mindenkit, aki 
az ünnep előtti vasárnapon tud 
időt szakítani egy közös koszo-
rúzásra!

Banatski Sabor, Dalos ta-
lálkozó,  és egy, a CSOMISZ 
szervezésében megrendezésre 
kerülő  sport nap is vár ránk és 
az utolsó őszi napsütésre.     

– Tudomásunk szerint 
ismét volt egyeztetés a ren-
dőrség, a közútkezelő és a 
közlekedés-felügyelet bevo-
násával a Szőreg felőli beka-
nyarodás lehetővé tételéről 
az új osztás felé.

– Jó az információ. A szoká-
sos, éves közlekedés felülvizs-
gálati egyeztetés kapcsán csak 
egyetlen kérdésben kértük a 
közreműködők segítségét: te-
gyük újra lehetővé a balra törté-
nő lekanyarodást Szőreg felől a 
településre érkezve!

Az egyeztetésen velem részt-
vető jegyzőasszonnyal egyet-
értettünk abban, hogy a részt-
vevők által képviselt szakmai 
álláspont kissé lemaradt az élet 
ritmusáról. Eddig senki nem 
volt képes átértékelni álláspont-
ját, miszerint igenis nagy forga-
lomtól mentesült településünk 

az M43-as átadásával, és hogy 
sokkal veszélyesebb közlekedési 
szituációt teremtenek az állan-
dó szabálysértők, mint egy – a 
lekanyarodást már nem tiltó ke-
reszteződés napi használata. 

Végül elfogadták az érvein-
ket, és egy általunk írt kérelem-
mel megerősítve ilyen tartalmú 
feljegyzést továbbítanak dön-
téshozók felé.  Kértük, hogy úgy, 
ahogyan 18 éve kértük és enge-
délyezték a forgalmi rend meg-
változtatásával a lekanyarodás 
tiltását, most – akár csak próba-
ként – engedélyezzék a tiltás fel-
oldását. Ha ezt bevezetik, fél év 
múlva térjünk vissza a kérdésre, 
és nézzük meg, mik a tapaszta-
latok. Itt tartunk, és bizakodó 
vagyok, mert ez idáig még ilyen 
messzire nem jutottunk el soha 
ebben az ügyben! Nekünk már 
ez is valami!

előtte utána

Elstartol a kör-DESZK-a
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– Folyamatosan rossz hí-
reket kapunk az Ukrajna és 
Magyarország közötti rossz 
diplomáciai kapcsolatokról, 
atrocitásokról, mégis egy hete 
nagy létszámú csoporttal utaz-
tak Rahóra. Nem tartottak 
kellemetlenségektől? Mi volt 
az utazás célja?

– Természetesen mi is aggód-
va figyeltük az elmúlt hetek törté-
néseit, de folyamatosan tartottuk 
a kapcsolatot Rahó város vezeté-
sével és Mikulyák László esperes 
úrral, akik biztosítottak, hogy sem 
a határon, sem a városban, de még 
csak Kárpátalján sincsen okunk 
semmitől félni. Ez kint létünkkor 
teljességgel be is igazolódott. A 
nagypolitika gerjeszt indulatokat, 
de az emberek, a nemzetiségek, 
akik évtizedek óta megtanultak 
egymás mellett élni – nos, ők nem 
akarnak gyűlöletben élni.

A Bethlen Gábor Alapítvány 
által kiírt pályázaton nyertünk 
pénzt „Helyi értékek és hagyo-
mányőrzés Kárpátalján” címmel, 
melyből április végén 30 fős rahói 
csoportot láttunk vendégül, most 

pedig a deszki Cibere és a röszkei 
Ezüstfás csoporttal utazhattunk ki 
a hucul Párizsba, Rahóra.

Velünk tartott Vid György igaz-
gató úr – aki szintén belekezdett 
a kapcsolatépítésbe –, Schultzné 
Vajas Klára és Sztán László kép-
viselők, Gyorgyev Vojiszláv és a 
csoportokat intéző, öltöztető Tóth 
Gábor, Tímár Attila és Bene Ildikó.

Október 12-én, pénteken este, 
a 14 órás út után megérkezve, fi-
nom vacsorával és egy nagyon 
korrekt új ifjúsági szállással vártak 
bennünket, ami már egyből jó 
alaphangot adott a kirándulásnak. 
Szombaton egész nap kirándul-
tunk a gyerekekkel, és bejártuk a 
régi magyar területeket, megis-
merkedhettek a monarchia kora-
beli történelmünk szeleteivel, és 
persze gyönyörű ukrán kirándu-
lóhelyekkel is. Kőrösmező, Tatár 
hágó, Jeremcse és Bukovel csodás 
képei remélem, minden kiutazó 
lelkében örökre megmaradnak. 
A jó hangulat, sok nevetés közben 
sokat tanulhattak a gyerekeink.

Vasárnap közösen misére men-
tünk a Nepomuki Szent János 

római katolikus templomba, ahol 
házigazdánk és kedves barátunk, 
Mikulyák László esperes úr ce-
lebrált misét. Az azt követő finom 
ebéd után máris készülődtünk a 
kora délutáni fellépésre, melyhez 
a járás és a város biztosította a kul-
túrházat.

A Juríj Szávcsuk által vezetett 
rahói gyermek tánccsoporttal 
közösen léptünk fel a helyiek 
előtt. A rahóiak öt, mi négy ko-
reográfiával készültünk a bő egy 
órás műsorra, melyen sokan meg-
tiszteltek jelenlétükkel. A fellépés 
után finom hazai borokkal egy kis 
kóstolóra invitáltuk a nézőket és a 
vendéglátóinkat – nagy sikerrel.  
Ezen a fellépésen jelenthettem be, 
hogy a másfél hónappal ezelőtti 
áradásokból adódó sár és iszap- 
lavina kárainak enyhítésére Deszk 
Község Önkormányzata 1 millió 
forintot szavazott meg Rahó test-
vértelepülésünknek, mely össze-
get a közterületek és a közművek 
javítására fordíthatják. A találko-
zás öröme, a gyermekeink jelenlé-
te, és a testvéri segíteni akarás igazi 
ünnepé tették ezt a közös fellépést.

Egy rövid városnézés, kis be-
vásárlás és egy finom vacsora fért 

még bele ebbe a vasárnapba, ami 
épp elég is volt a sok kirándulás, 
hegymászás után. Hétfőn kora 
reggel indultunk, hogy Munká-
cson eltölthessünk pár órát, a cso-
dás vár megtekintésével. Popo-
vics Béla tanár úr kalauzolt végig 
bennünket a hatalmas és egykor 
bevehetetlen váron, és hatalmas 
lélekkel, tapintható szeretettel me-
sélt a történetéről, és a mi törté-
nelmünkről. Információkkal teli, 
hasznos és nagyon szép sétában 
volt részünk, amit sok fotó örökít 
meg, köztük egy turulmadár előtti 
csoportkép is.

Hálásan köszönjük Mikulyák 
László atyának, kedves segítőinek, 
Viktor Medvigy polgármester úr-
nak, a Bethlen Gábor Alapítvány-
nak és minden közreműködőnek 
a szép hétvégét!        

Azt gondolom, nagy élmény 
volt mindenkinek ez az út, és a fel-
lépésen készült záró színpadkép a 
legigazabb válasz, és a legneme-
sebb üzenet azoknak, akik a poli-
tika színterén akarnak éket verni 
ukrán és magyar közé!   

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Temesvártól 69 km-re fekszik 
Dumbrava testvértelepülésünk. 
Az aktuálison futó közös projek-
tek mellett minden évben meglá-
togatjuk egymás ünnepeit, így a 
falunapjait is. Ihász János polgár-
mester úr vezetésével a vendége-
ink voltak a deszki falunapokon 
az igazfalviak, és viszont látoga-
tásra hívtak minket a szeptember 
21-iki hétvégére. 

Zika László vendég-szakács 
majdnem a legfontosabb tagja 
volt a csapatnak – hiszen főző-
versenyre is mentünk egyben. 
Brczán Krisztifor alpolgármester 
és felesége, illetve Bene Ildikó 
igazgató asszony és jómagam 
próbáltuk erősíteni a Deszki de-

legációt – a hivatalos formáció-
ban.

A fogadtatás a szokásos volt – 
mindenben a kedvünket lesték. 
A verseny is szokásosnak mond-
ható, hiszen szinte minden évben 
hozunk el díjat. Az előző években 
egymás után háromszor ítélte úgy 
a szigorú román nemzetiségű 
zsűri, hogy mi voltunk a legjob-
bak, így végleg a miénk maradt 
az arany bogrács. Idén „csak” a 
második helyre futotta, de ezzel 
is nagyon meg voltunk elégedve, 
hiszen a jelenlétünk és a barátko-
zással eltöltött nap volt a lényeg, 
nem a díjazás. Márpedig volt esély 
a barátkozásra is, hiszen Makó, 
Vésztő, Nagydorog és Újfalu is 

delegációval tisztelte meg a két 
napos rendezvényt. 

Egyetlen szomorú kép hatotta 
át a falunapot, mégpedig, hogy 
épp egy éve a búcsúzás utáni per-
cekben döntötte le a gyönyörű 
református templomuk tornyát 
a vihar. A rossz emlék azért már 
szépül, hiszen a torony is épül. 
Magyarország kormánya mellett a 

testvértelepülések is adományok-
kal segítették az újjáépítést. Deszk 
1 millió forinttal járult hozzá a 
munkálatokhoz. 

Novemberre tervezik az új to-
rony avatását – reméljük, ez lesz 
az utolsó a templom életében!

Szép emlékekkel és a viszont-
látás reményében búcsúztunk el 
egymástól. Így legyen!     

Vendégségben Igazfalván

Boros vendéglátás esperes úrral

A csapat a Fekete- és a Fehér Tisza torkolatánál.

Vésztő, Igazfalva, Deszk, Makó, Nagydorog – a NAGY CSAPAT
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A legnehezebb pillanatai, de mégis 
elválaszthatatlan velejárói is az életnek, 
amikor búcsút kell mondjunk szerette-
inktől, barátainktól, és talán mindegy, 
hogy fiatalon ragadja el a hozzánk közel-
állókat a halál, vagy az időskor deres vé-
gén – mert veszteség így is, és fájdalom 
úgyis. 

Pár hete aggódva hallottuk, hogy 
Deszk község egyik legnagyobb tiszte-
letben álló polgárát, Tempfli Ferenc után 
a deszkiek legelismertebb, legszeretet-
tebb orvosát, Dr. Rusz Márkot – Márkó 
bácsit – kórházba szállították és komoly 
műtéten esett át. Napokon belül újabb 
műtét követte az elsőt, majd picit erőre 
kapott, reménykedtünk, mert a nehéz 
napok után mindenkit felismert maga 
körül, és csak néhány ajándék szóval és 
fejbólintással ugyan, de végre kommu-
nikált környezetével – és vágyott haza. 
Élete utolsó, és talán legerősebb vágya-
kozása volt ez.  

2018. október 10-én, este végleg haza-
tért – ugyanabban a kórteremben, ahol 
egykor édesapja is eltávozott e világról. 
Nem adta fel a küzdelmet, csak 87 év 
után már kizárólag és végérvényesen ott-
hon akart lenni, a deszki házban, a sze-
rettei között, ahol szinte egész életét élte 
le. Lehunyta szemeit, és hazatért….  

Itt hagyott bennünket Dr. Rusz Márk, 
Deszk község díszpolgára, volt országy-
gyűlési képviselő, a Dél-szlávok Demok-
ratikus Szövetségének egykori elnöke, és 
településünket leghosszabb ideig képvi-
selőként szolgáló közéleti személyiség, 
a Deszki Szerb Néptáncegyüttes egyik 
alapítója és zenésze, a deszki szerbség 
egyik legkiválóbb képviselője, a szakkór-
ház volt főorvosa, üzemorvos, férj, apa, 
barát, jó szomszéd – és EMBER! Csupa 
nagybetűvel!

Számára soha nem volt túl késői idő-
pont, hogy beteghez siessen, hogy eskü-
jéhez mindig hűen gyógyítson, vagy akár 
csak nyugtasson, bátorítson és lelket 
tartson az aggódókban, amíg a mentők 
meg nem érkeznek.  

Számára a közélet nem lehetőség volt a 
magamutogatásra, hanem nemes feladat, 
mellyel szeretett településének, Deszk-
nek kívánt segíteni, ismertséget és előre-
lépést szerezni.

Számára nem volt olyan perc, amikor 
ne kapott volna el az utcán járva egy-egy 
őszinte tiszteletet sugárzó pillantást a 
deszkiektől. Azoktól, akikkel együtt nőtt 

fel, együtt öregedett meg, vagy akiket 
születésük óta ismer, akik csak köszön-
hettek neki. Köszönhettek megmentett 
és visszaadott egészséget, példamutatást 
a szerénységből, a feltétlen tiszteletből és 
emberségből. Mindenki tisztelte és sze-
rette. 

Számára nem volt kérdés, hogy a csa-
lád szentségét és összetartását tartsa 
legfontosabbnak, szeretett és tisztelt fe-
lesége, Jutka néni oldalán. Négy komoly, 
felelősségtudó, értékes embert, négy 
csodás fiút felnevelt – akik atyai gondos-
kodásának is köszönhetően ma Európa 
színterein állják meg a helyüket, és vise-
lik büszkén a Rusz nevet.

Nincs többé már. Nem köszön ránk 
tisztelettel és szinte tapintható szeretet-
tel, nem kérdi meg, hogy hogy vagyunk, 
és nem mondja el a sok ezerből az épp 
aznapra szánt vicceit. 

 

Kedves Márkó bácsi!
Amikor utolsó utadra kísértek, én kis 

néptáncosainkkal és képviselő társa-
immal Ukrajnában, Rahón voltam – de 
lelkemben ott álltam a koporsód mellett. 
Ürességet érzek sokakkal együtt most, 
és nem tudom elhinni, hogy többé már 
nem vagy. 

Nem tudom, pontosan mióta ismer-
lek, de valahogy úgy tűnt, mintha min-
dig is része lettél volna az életemnek, 
hiszen gyermekkorom óta naponta gör-
dültél el mellettem is a kerékpárodon 
az Alkotmány utcán – mintegy biztossá 
téve: Deszken vagyok.

Ott vagy az összes fotón, ami édes-
apámról maradt nekünk az egykori 
települési rendezvényekről, ünnepsé-
gekről, mulatságokról. Ott vagy életem 
legmeghatározóbb időszakának – tele-
pülési képviselő, alpolgármester és pol-
gármesterként eltöltött legszebb éveim 
majd minden fotóján. Ott vagy minden 
sikerünkben, a nagy mulatságokban, ott 
az apparátusi kirándulásokon, és ott állsz 
mellettem a fényképeken, amikor pol-
gármester lettem. Észrevétlenül, vigyáz-
va a lépteimre követted végig az éltem és 
még nagyon sokunkét. Köszönök Neked 
mindent!

Csak végtelen tisztelettel, szeretettel 
és hálával tudtam rád gondolni akkor is, 
amikor a könnyeimmel küzdve a hajnali 
Ukrajnába indulás előtt papírra szeret-
tem volna vetni az utolsó, Hozzád inté-
zett gondolataimat, amit távollétemben 

Brczán Krisztifor olvasott fel Neked. 
Ha most látnád, hányan komorodnak 
el a halálod hírét olvasva – bizonyossá-
got kapnál, hogy az életedet csakis így 
lehetett leélni. Talán nem nagy jutalom, 
forintokban és vagyonban bizony nem 
mérhető, de az biztos, hogy a legszebb, 
a legértékesebb, amit ember kaphat a 
földi tetteiért, élete gyümölcseként – ez 
a szeretet és tisztelet. Így maradsz meg 
nekünk – szerényen, mosolyogva, mind-
annyiunk Márkó bácsijaként, örökre sze-
retve mindannyiunk által... 

Deszk község polgármestereként, 
és remélve, hogy kicsit barátodként is 
őszinte tiszteletemet és őszinte együttér-
zésemet fejezem ki, feleséged, Jutka néni 
és fiaid, családjaid és hozzátartozóid felé! 

Nem tudom, hogy van-e élet a testnek, 
vagy a léleknek a halál után, de szívből 
kívánom, hogy ha bármi is igaz a túlvi-
lágból, akkor rád annyi szép és jó várjon, 
mint amennyit adtál nekünk egy élten át. 

Kedves Márkó bácsi! Búcsúzom a kép-
viselő-testületünk, önkormányzatunk, 
egykori képviselő-társaid, a hivatalunk 
jegyzője és apparátusa, minden intézmé-
nyünk vezetése és kollektívája, párttár-
said, a magam, és egyben minden deszki 
nevében!

Deszk soha nem fog elfelejteni, 
nyugodj békében - Почивај у миру!

Szeretettel és tisztelettel: 

Király László 
– Deszk község polgármestere

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Elhunyt Dr. Rusz Márk – Márkó bácsi!
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Az eltelt évtizedek és élet szigorú 
rendje, hogy szinte nem telik el év, ami-
kor ne kellene elbúcsúzzunk egyik volt 
tanárától.

Megrendülve kaptuk a hírt, hogy a Tor-
nyai Béla, a Deszki Általános Iskola egy-
kori fizika tanára, igazgató helyettese 88 
éves korában, október 10-én itt hagyott 
bennünket.

Tornyai Béla tanár úr 1931-ben született 
Szegeden, itt végezte iskoláit is. Sokrétű 
érdeklődése volt, szeretett volna újságíró 
vagy erdész lenni, ám a családi lehetősé-
gek a pedagógus pályát tették lehetővé szá-
mára. Sorsának ilyetén alakulását sohasem 
bánta meg, nagyon szerette a pályáját és a 
tanítványait. 1953 óta dolgozott, tanított 
Deszken, ami első és egyben utolsó mun-
kahelye is volt. Egészen nyugdíjazásáig 
oktatta a deszkiek generációit szeretettel. 
Szintén Deszken tanító feleségével pe-
dagógusként Deszknek adták a legszebb 
éveiket és mindent, amit adhat bárki, aki 
igazán hivatásának érzi ezt a szakmát. So-
káig laktak Deszken az újjáépített szerb 
iskola szolgálati lakásában, majd Szegedre 
költöztek. Kevesen tudják róla, hogy ami-
lyen szigorú volt tanárként, annyira enge-
dékeny volt otthon a családban, mindez az 
unokáira különösen igaz volt. Feleségétől, 
hosszan tartó betegség után évekkel ez-
előtt kényszerült elbúcsúzni, így egyedül 
maradt és csak fia, Tibor és családja támo-
gatására számíthatott. 

Egészségi állapota már 
évek óta nem engedte, hogy elfogadja 
a meghívást az egykori diákok osztály-
találkozóira – de mindig szeretettel be-
szélt az itt eltöltött évekről, szeretettel 
emlékezett osztályokra, tanítványaira. 
Mindig szerette, számon tartotta tanít-
ványai sorsát, büszke volt rájuk, ahogy 
figyelemmel kísérte a deszki élet, közélet 
híreit is - nagyon jó érzéssel töltötte el a 
község szépülése, fejlődése. Otthon halt 
meg, váratlanul megállt a szíve. Már soha 
többé nem fog ellátogatni közénk. Azok-
nak, akik ismerték, tisztelték – hiányozni 
fog. Egy pedagógus nem csupán tanít, de 
kicsit szülő pótló barátja, kicsit társa, ki-
csit példaképe, és kicsit cinkosa is a rájuk 
bízott gyermekeknek. Ezáltal nem csak a 
község múltjának egy meghatározó sze-
mélyiségét, igazgató helyettest, de szülőt, 

barátot és persze édesapát is veszítettünk 
halálával. 

Tisztelettel és szeretettel gondolunk rá 
most, és emlékét megőrizzük szívünkben, 
ahogy megőrzi a sok deszki fiókjában la-
puló osztálykép és tablófotó is.

Polgármesterként ezúton fejezem ki 
együttérzésemet családja felé, és tisztelet-
tel búcsúzom tőle minden deszki nevé-
ben. Nyugodjon békében!

Azt mondják, egy pedagógusnak gyere-
kei körében a legjobb – így egy 2013-ban 
készült, ötven éves osztálytalálkozó képé-
vel búcsúzunk tőle, ahol még felesége is 
mellette lehetett….

Tisztelettel és szeretettel: 

Király László 
– Deszk község polgármestere

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Elhunyt Tornyai Béla (1931-2018)

Deszk Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2018. szeptember 25-ei rendes 
ülésén a következő határozatokat hozta:  

A Képviselő-testület elfogadta a polgár-
mester tájékoztatóját a két ülés között végzett 
munkáról, a községet érintő fontosabb esemé-
nyekről és az önkormányzati pályázatokról, va-
lamint a lejárt határidejű határozatokról szóló 
tájékoztatót. A Testület elfogadta az SZKTT 
Közoktatási Intézménye Móra Ferenc Csicser-
gő Óvoda 2017/18. évi szakmai munkájáról 
és a 2018/19. évi tervekről szóló tájékoztatót. 
A Testület áttekintette és elfogadta a Deszki 
Egészséghét programjait. Önkormányzatunk 
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz, és 
ezzel összefüggésben módosította az Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának 
rendjéről szóló Szabályzatát is. Támogatta a 
Testület a SZTEJKI Zoltánfy István Általános 
Iskola azon kérelmét, miszerint tanuló 153 
diák filharmónia koncertbérletének megvá-
sárolja 107.100.- Ft összegért. A Szentesi Légi-

mentő Bázis támogatásáról szintén döntött a 
testület 50.000,-Ft. megítélésével, melyet kézi 
ultrahang készülék és egy LUCAS 3 típusú 
mellkas-kompressziós gép megvásárlására for-
díthat. Megtárgyalta a testület a közterületek és 
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 
szóló rendelettel kapcsolatos kérelmet, és az 
abban foglaltakat nem támogatta. Az Alsó-Ti-
sza-vidéki Vízügyi Igazgatóság megkeresése 
alapján úgy határozott, hogy a Deszk Község 
Önkormányzata tulajdonát képező Deszk, 
külterület 0243, 0248, 0256 hrsz.-ú kivett csa-
torna megnevezésű ingatlanok, a rajta lévő 
ingósággal együtt ingyenesen a Magyar Állam 
tulajdonába, illetve az ATIVIZIG vagyonkeze-
lésébe kerüljenek. A Testület a döntött a Kama-
ra –töltés melletti kiskertek közterületi elneve-
zéséről is a következők szerint: a 2924 hrsz-ú 
utca az Alma, a 2923 hrsz-ú utca a Cseresznye, 
a 2922 hrsz-ú utca a Körte, míg a 292 hrsz-ú 
utca a Szilva nevet kapta.A testület jóváhagyta 
a Konica Minolta Kft. szerződés módosítását  
a Deszki Polgármesteri Hivatal székhelyén 

alkalmazott nyomtató-másológépekre vonat-
kozóan. A Testület támogatta a deszki Móra 
Ferenc Csicsergő Óvoda vezetésével megbízott 
óvónő vezető és pedagógus szakvizsga megne-
vezésű, 4 féléves szakirányú továbbképzésén 
való részvételét. Deszk Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az uk-
rajnai Rahó testvértelepülésnek 1.000.000,- Ft. 
vissza nem térítendő támogatást nyújt az árvíz 
következtében megrongálódott közterek és 
közművek újjáépítésének/javításának megse-
gítésére. A Testület módosította korábbi hatá-
rozatát, mely alapján a Lale iz Banata zenekar 
a megítélt támogatást harmonika javítására 
fordíthatja.  Az EFOP-1.2.11-16 kódszámú 
Esély Otthon című pályázattal kapcsolatos 
szabályzatát is elfogadta a testület. Döntött a 
testület két kisgyermek bölcsődei ellátásának a 
támogatásáról is. 

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

Tájékoztató testületi ülésről
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a 

BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 

hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. 
tanév első félévére vonatkozóan.

Deszk Község Önkormányzata csatlakozott az ösztöndíjpályázat-
hoz. A pályázat beadásának feltételei felől érdeklődhetnek 

a Deszki Polgármesteri Hivatal 1-es szobájában, a 62/571-591-es 
telefonszámon, illetve a www.emet.gov.hu oldalon.
A csatolandó mellékletekhez a formanyomtatványok 

az EPER-Bursa rendszerből letölthetőek.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-

szer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociáli-
san rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű, fel-
sőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a 
települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkez-

nek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: 2018. november 06.
Benyújtás módja: személyesen ügyfélszolgálati időben: hétfőn 
8.00 – 16.00 óráig, szerdán 8.00-17.30 óráig és pénteken 8.00-
12.00 óráig, vagy postai úton (postacím: Deszki Polgármesteri 
Hivatal, 6772 Deszk, Tempfli tér 7.)

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. ezúton szeretné Önöket tájé-
koztatni az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által meghirdetett „Európai 
Hulladékcsökkentési Hét” tárgyú kampány-
nyal kapcsolatban.  

Magyarország idén is részt vesz az Európai Hulladékcsökkentési Hét 
(European Week for Waste Reduction/EWWR) kampányban, amely 
2018. november 17-25. között kerül megrendezésre. A Hét kereté-
ben Európa szerte önkéntesek saját ötleteiket megvalósítva hívják fel 
a figyelmet a hulladékmennyiség csökkentésének fontosságára, a ter-
mékek újrahasználatára, valamint a már hulladékká vált anyagok újra-
hasznosítására, azaz a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére. Az idei 
év kiemelt témája a veszélyes hulladékok megelőzése, „Méregtele-
nítsünk” szlogennel hívja fel a figyelmet főként a háztartásokban 
keletkező veszélyes hulladékok megelőzésére. Ebben a témakörben 
lehet a hulladékcsökkentési akció ötleteket regisztrálni. Bővebb infor-
máció az Európai Hulladékcsökkentési Hétről és a regisztráció módjá-
ról a projekt honlapján található:

http://szelektalok.hu/hulladekcsokkentesihet/  

A legötletesebb, leghatékonyabb regisztrált akciók idén is bene-
vezésre kerülnek az Európai Hulladékcsökkentési Díjra, melyet a 
nemzetközi zsűri által kiválasztott legjobb európai kezdeményezé-
sek kapnak. 

HIRDETMÉNY Európai 
Hulladékcsökkentési Hét
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Október 16-án a Somogyi-könyvtár, Zsilinszki-Fodor Mónika és 
a Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából, az Országos Könyvtári Napok 
keretében vendégünk volt a Faluházban Schäffer Erzsébet Pulitzer- és 
Prima Primissima-díjas író, és publicista, aki történeteivel és személyes 
varázsával elbűvölte a jelenlévőket.

Erzsébet ismeretleneket szólít meg az utcán, vadidegenekkel beszél-
get el, és folyóirat, könyv hasábjain vagy élőszóban közvetíti a megélt és 
hallott történeteket. Ömlenek belőle ezek a történetek. 

Az est témája spontán alakult ki, Erzsike látva a szervezők enyhe 

feszültségét az est sikeres kimenetelét illetően, csak annyit mondott 
mosolyogva: - Ne feszüljetek be! És máris tudta miről kell mesélnie. A 
történetei mindenki szívét megérintették, és mindenki a saját lelki szű-
rőjén átengedve levonta a saját kis tanulságait belőlük.

„Elég csak nyitott lélekkel figyelni a világra. Befelé meg elcsöndesedni. 
Mindenki remélheti, megérkeznek a válaszok.”

Kakas Orsolya, Tóth Erzsébet

2018. október 6-án került sor a szezon első színházi előadására a 
Deszki Faluházban. Az érdeklődők a Pletykák című két felvonásos 
krimi vígjátékot tekinthették meg a kecskeméti Pótszék Színház előa-
dásában. A komédia – mely a jómódú családok életét mutatta be tré-
fásan – izgalmakban és humorban egyaránt bővelkedett. A történet 
cselekménye egy házassági évforduló alkalmából megrendezett partit 
megelőző támadásból indult. A szereplők a különféle pletykák terjesz-
tésével igyekeztek megakadályozni, hogy a magas rangú főszereplő ne 
keveredjen bajba. Ez olyan bonyodalmat hozott létre, mely számos hu-
moros helyzetet teremtett a későbbiek során.  A szereplők fantasztikus 
játéka, valamint a parti helyszínét bemutató gazdag, színes díszlet egya-
ránt magával ragadta a nézőket. 

Szvitan Attila

Nyolc nő! Már a darab nevében is benne van a botrány, az intrika és 
a humor. Mi történhet, ha 8 nő van bezárva egy vidéki kúriába? Titkok, 
hazugságok, feleség és szeretők, gyerekek és testvérek. Mindenkinek 
megvan a maga szerepe egy olyan komédiában, ami nem biztos, hogy 
minden esetben vicces. Bűnügyi komédia, hiszen van egy hullánk, egy 
férfi! Ennyi nő között csak is az lehet. Egy férj, egy apa, egy szerető és 
barát. De ki a gyilkos? Miért követték el a bűntényt? 

Ön kedves néző a két felvonás alatt találgathat, nyomozhat, de remél-
jük, a darab végén mindenki megdöbben. Ha ismeri a darabot, hallott 
róla vagy látta már, ne árulja el senkinek a csattanót. Nézzék meg a Mó-
rahalmi Színtársulat előadásában, mit kavar ez a 8 nő a színpadon vic-
cesen, humorosan és komolyan.

AZ ELŐADÁS IDŐPONTJA:
2018. NOVEMBER 24. SZOMBAT 18 ÓRA
Helyszín: Deszki Faluház
Belépő: 1000,-Ft
Elővételben megvásárolhatók a Faluházban.

Huszonegy elsős kezdte meg 2018. szeptember harmadikán nagy 
menetelését a tanulás folyamatában a Zoltánfy iskolában. A negyedike-
sek verses, dalos műsora hangolta az apróságokat az iskolai életre.

A kezdeti megilletődöttséget oldotta a gyermekek vidám műsora.
Köszönet a tanítónőnek, szereplőknek és szülőknek. Külön köszönet 

„Révész apukának” a díszlet erőforrásainak megteremtéséért.

Író-olvasó találkozó Schäffer Erzsébettel

Színház, színház, színház!

Nyolc nő a Faluházban 
– színház a Faluházban

Magyar Népmese Napja
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Idén egy nagy lehetőséget kapott a Tiszavi-
rág Néptáncegyesület, megmutathatta tudá-
sát egy eddig Nizzában rendezett karneválon, 
ám idén Kínában megrendezésre kerülő Car-
neval de Nice-on! 

Egy hónapos kemény munka, próbák, ru-
hapróbák, sok szervezkedés, útlevélkészítés és 
megannyi lázas készülődés után, végre elérke-
zett a nap, hogy elinduljon újabb kalandjára 
a Kerepetye csoport.  Egy párizsi átszállás és 
majd 11 óra fárasztó utazás után sikeresen 
landoltunk a selyem és a porcelán országá-
ban, Kínában. Az első sokkok - az angol toilett 
hiánya és a sült szöcskék látványa - után meg-
érkeztünk Ningbo városába. A karneváli elő-
készületek már érkezésünk másnapján elin-
dultak: főpróba, televíziós vetítés, kosztümök 
tökéletes színkavalkádja és már az akkor ott 
lévő ujjongó tömeg jellemezte a napot. Kint 
létünk második estéjén egy nagy meglepetés 
ért bennünket, hiszen megjelent Király László 
deszki polgármester is, aki titokban érkezett 
Ningboba, hogy velünk tölthesse ezt a pár na-
pot. Köszi, Laci és a diópálinkát is!  

A magyar csapaton kívül sok más nemze-
tiség is megmutatta magát, francia és szlovák 
profi break táncosok, artisták, tenerifei do-
bosok, gólyalábasok, spanyol táncosok, akik 
igazi Riói hangulatot csempésztek a fesztivál-
ra. Leírhatatlan érzés volt, ahogyan a vonulás 
közben láttuk a rajongó arcokat és csillogó 
szemeket, ahogy gyönyörködtek a magyar vi-
seletekben, és lelkesen tapsoltak, szivecskéket 
mutogattak nekünk. A vonulás alatt oda-oda 
szaladtunk a nagyérdeműhöz egy közös szelfi, 
vagy egy pacsi erejéig, amit nagyon élveztünk 
a karnevál végére.  Naponta kétszer másféló-
rát voltunk reflektorfényben, és a már említett 
mosolygós- integetős vonulás mellett, megáll-
tunk táncolni is főbb pontokon. Napközben a 
dél-alföldi és a mezőségi viseleteinket mutat-
tuk meg, ahol inkább ugrós magyar táncokat 
táncoltunk, este viszont a kalotaszegi viselet-
ben pompáztunk, ami gyönyörűen csillogott 
a reflektorfényben és elérte kívánt hatását. A 
szoros program mellett igyekeztünk kevéske 

szabadidőnket hasznosan tölteni, ekkor lá-
togattunk el Tiantong buddhista templomá-
ba. A hely fantasztikus nyugalmat árasztott, 
nagyon kellemesen telt az itt létünk, annyira, 
hogy fiaink még táncra is perdültek a Buddha 
szobor előtt! Idegenvezetőnk, Sam segítségé-
vel megismerhettük a buddhista szerzetesek 
szigorú szabályait és volt lehetőségünk pár 
jüant elkölteni az útszéli bazárokban. Miután 
mindenki bevásárolt szuvenírekből és feltan-
kolt legyezőkből és egyéb kínai jellegzetessé-
gekből, indulhattunk is a következő napi adag 
menetre. A buddhista templom mellett volt 
szerencsénk még ellátogatni a Ningbo Mú-
zeumba, ahol megismerhettük a város törté-
netét, és hogy mekkora szerepet töltött be a 
Selyemút kialakulásában és működésében. 
A karnevál ideje alatt elérhető volt egy kí-
nai-francia expo, ahol szünetekben kóstolhat-
tunk érdekesebbnél érdekesebb kínai ételeket 
és teákat, továbbá helyi művészek, kézműve-
sek portékái közt nézelődhettünk. Európai 
szemeknek talán felfoghatatlan, rengeteg kü-
lönlegesség volt, a kínai kultúra megannyi ér-
dekességeit ismerhettük és kóstolhattuk meg. 
Mindennapra jutott valami kuriózum, még 
ha nem is voltunk mindig múzeumban, elég 
volt leugrani a sarki kisboltba, egyből belebot-
lottunk a csomagolt csirkelábba, édesropibam 
de akár bambuszfát is ízlelgethettünk. Utolsó 
este a szervezők egy nagyon exkluzív hotel-
ben láttak vendégül, ahol bár fáradtan, de 
törve nem, hajnalig roptuk. Úgy gondolom, 
nagyszerű tíz napon vagyunk túl és megannyi 
élménnyel gazdagodott a csipetcsapat, amit 

nem győzünk mesélni a szeretteinknek. Egy 
fantasztikus és felejthetetlen kalandot tudha-
tunk magunk mögött.

Ez az egész utazás nem jöhetett volna létre…
….Bene Ildikó nélkül, aki több hónapon ke-

resztül, lázasan szervezte ezt az utat és segített 
mindenben. 

… Tóth Gábor és Goda Kata nélkül, akik fel-
készítették a csapatot, hogy mindenféle hely-
zetben álljuk a sarat, illetve elintézték, hogy 
ilyen szép uniformisokban látogassunk ki. 

… Adorjányi-Szabó Nóra és Tímár Attila 
tánckarvezetők nélkül, akik a táncos felkészí-
tésben nagy szerepet vállaltak.

Hálásan köszönjük! 
Köszönjük a sok segítséget… 
… Lele Orsolyának, hogy mindig kéznél 

volt, amikor szükség volt a páratlan angol 
nyelvtudására.

…  Kállai Gizellának, aki az előkészületek-
nél a rengeteget segített francia tudásával

… Juhász Zenekarnak, akik tényleg minden 
helyzetben állták a sarat.

… Deszk Község Képviselő-testületének a fo-
lyamatos anyagi és erkölcsi támogatásért.

… Kothencz Jánosnak, hogy a Budapestre 
való utaztatásunkat biztosította.

… Aranyné Kati néninek, hogy a viseletein-
ket ilyen büszkén hordhattuk.

… Mór Richárdnak, az SZTE Konfuciusz 
Intézet vezetőjének a vízum ügyintézéshez 
nyújtott segítségét és az információkat a kinti 
világról.

… Papp Tibor Szeged város külügyi referen-
sének és Nizza város turisztikai szervezetének 
a lehetőséget.

… Király László deszki polgármesternek, 
hogy meglepetésével mosolyt csalt az arcunk-
ra és minden helyzetből kihozta a maximu-
mot.

Bízunk benne, hogy nem ez volt az utolsó 
kínai kalandunk!

A Tiszavirág Néptáncegyesület Babszem 
és Belice csoportja is hamarosan útnak indul, 
hiszen jövő áprilisban San Remoba hivatalos 
az együttes egy folklór fesztiválra. Az Ördög-
borda és a Borbolya csoport pedig júniusban 
készül Horvátországba. Ígérjük, minden uta-
zásunkról beszámolunk!

Bertók Roberta táncos
NOVEMBER 16-ÁN, PÉNTEKEN 18 

ÓRAKOR A TISZAVIRÁG TÁNCEGYÜT-
TES VETÍTÉSSEL EGYBEKÖTÖTT ÉL-
MÉNYBESZÁMOLÓT TART A KÍNAI 
ÚTRÓL A FALUHÁZ KUPOLA TERMÉ-
BEN. A BELÉPÉS INGYENES!

Tiszavirágzás Kínában
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Mint minden évben az óvo-
dában is a faluval karöltve egész-
séghetet tartottunk. Évről évre 
ilyenkor már visszatérő vendég 
nálunk az orvostanhallgatókból 
álló Teddy Maci Kórház. A gyere-
kek nagyon élvezik, hogy játékos 
formában ismerhetik meg az or-
vos gyógyító munkáját a foglal-
kozásuk által.

Ellátogatott hozzánk dr Dan-
csik Zoltán fogorvos asszisztense, 

aki a fogápolás fontosságáról me-
sélt a gyerekeknek és mutatta be a 
helyes fogmosás technikáját.

Az egész hét az egészséges élet-
mód és az egészségmegőrzés je-
gyében telt.

A programot a nagycsoporto-
soknak rendezett egészségügyi 
vetélkedő zárta. 

Márki Anett

A zene világnapja alkalmából eljött hozzánk a Szegedi Filharmoni-
kus zenekar néhány tagja, és az alkalomhoz illően egy nagyon szép kon-
certtel kedveskedtek a gyerekeknek.

2018. október 5-én az a meg-
tiszteltetés ért, hogy az óvodai 
egészséghetet lezáró rendezvény, 
az egészségügyi vetélkedő egyik 
zsűritagja lehettem. A vetélkedőn 
a nagy (Szivárvány) csoport, illet-
ve a Kolo csoport „legidősebbjei” 
vettek részt, a zsűrit pedig Tóth 
Ágnes, a gyermekvédelmi felelős, 
Harcsásné Kasza Éva tanító néni, 
Canjavec Bogáta, mint pártatlan 
szülő, és jómagam alkottuk. 

A gyerekek remekül szórakoz-
tak, Marika néni és Netti néni na-
gyon változatos, izgalmas felada-
tokat talált ki, melyek lekötötték a 
gyerekek figyelmét, és mindemel-
lett még játékosan tanulhattak is 
egymástól és a felnőttektől. A 

játékok között volt például egész-
séges életmódhoz kapcsolódó 
eszközök szétválogatása, kirakós, 
zöldségek és gyümölcsök meg-
különböztetése, csoportosítása, 
találós kérdések, végül pedig egy 
kis közös tánc, közös mozgás és 
éneklés koronázta az eseményt. 

Jó lezárása, összegzése volt ez az 
egész heti programnak, reméljük, 
hogy ezáltal hozzájárulhattunk a 
következő generáció egészséges 
életmódjának kialakításához.

Szentesi Nagy Ágnes 
(Ági néni)

Egészséghét

Koncert

Egészségügyi vetélkedő
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Terepfutó verseny
Minden alkalmat megraga-

dunk a tanórán kívüli testmoz-
gás lehetőségére. Ebbe a sorba 
illett a 2018. október 1-jén, az Eu-
rópai Diáksport Nap keretében 
tartott túragyaloglás és terepfutó 
verseny. A futóverseny a Ma-
ros-töltés környezetében került 
megrendezésre, amivel felhívtuk 
a figyelmet a természetben való 
sportolás lehetőségére. A kijelölt 
erdei pályán minden felsős tanu-
ló nagy lelkesedéssel teljesítette a 
távot. A pozitív megerősítés elve 
mentén eredményt is hirdetett a 
versenyt lebonyolító testnevelő 
tanár, de mindenki érezte, hogy 
már csak a részvétellel is min-
denki „nyert” valamit.

Egészséghét
A településen tartott egészség-

hét rendezvény sorozatába min-
den évben bekapcsolódik isko-
lánk. Ezen a héten minden nap 
előtérbe kerül valamilyen formá-
ban az egészséges életmód és táp-
lálkozás témaköre. Október 3-án, 
a felsős tanulók által legjobban 
várt tematikus napot tartottunk. 
Több éves hagyomány, hogy az 
osztályok versenybe szállnak 
egymással és hihetetlen ötletes, 
kreatív, egyben egészséges étele-
ket, italokat készítenek. 

Így történt ez ezen a délelőttön 
is. A „szakmai” zsűri (két pedagó-
gus) kóstolhatott ivóleveket, salá-
tákat, gyümölcskompozíciókat, 
magokból készült egytálételeket, 
tejalapú italokat, répatortát és 
sok egyéb finomságot. Az elszánt 
zsűritagok teljesítették felada-
tukat és mindent megkóstoltak, 
hogy fair legyen a verseny és 
egzakt az értékelés. A feladat tel-
jesítésének végén azért látszott a 
lelkes értékelőkön, hogy egy jó 
gasztroenterológus doktor tudna 
velük kezdeni egy terápiát.

Az értékelés után vidám han-
gulatban fogyasztották el egy-
más alkotásait a gyermekek és 
elhangzott, hogy nagyon várják 
már a következő lehetőséget kre-
ativitásuk kiéléséhez.

Az egészséghét rendezvény-
sorozatába az iskola alsós tanu-
lói is aktívan bekapcsolódtak. 
Rajzpályázatot hirdettek mind 
a négy évfolyamon, melynek té-
mája az egészséges életmód volt. 
Legügyesebb alkotások elkészí-
tői:

1. osztály: Nagy Dóra, Orosz 
Regina, Vikor Benjamin, Koncz 
Maja, Rébék-Nagy Benett

2. osztály: Farkas Katinka, 
Nagy Dávid, Hajnal Kristóf, 
Simity Anna, Tirk Alíz, Orvos 
Maja, Révész Boglárka

3. osztály: Papp Lili, Kardos 
Edina, Kalmár Hanna, Micura 
Erika.

4. osztály: Révész Anna, Takács 
Réka, Tirk Inez, Konkoly Kitti, 
Simity Éva, Horesnyi Hanna

A héten minden nap került 
zöldség és gyümölcs az asztalra.. 
A szülők rengeteg egészséges 
ételt küldtek kóstolónak, gyö-
nyörű gyümölcstál kompozí-
ciókkal lepték meg a tanulókat. 
Ezen tematikus héten sor került 
az egészséges életmóddal kap-
csolatos filmek megtekintésére 
és megbeszélésére is. Péntek dél-
után a napköziben is a mozgásé 
volt a főszerep. A hetet az iskola 
falain belül a rajzverseny ered-
ményhirdetése zárta.

A település záró eseménye 
évek óta a Kör-Deszka, ahová az 
idén sok szülő is elkísérte gyer-
mekét és közösen teljesítették a 
távot.

Az iskola mellett a család sze-
repe nagyon fontos az egészsé-
ges életmódra való nevelésben, 
mivel az életmódbeli szokásain-
kat jórészt otthonról hozzuk.

Pályázatok
Iskolánk rengeteg pályázat-

ban vesz részt, mint megálmodó, 
vagy mint együttműködő part-
ner. Ebbe a sorba illik a már az 
előző számokban említett EFOP-
os pályázat az Algyői Tájház szer-
vezésében.

Ennek keretében „Az Írások és 
képek az I. világháborúról” című 
előadáson vettek részt október 
4-én, Algyőn a 7. évfolyamos 
tanulók. A látványos és interak-
tív foglalkozásokon többek kö-
zött szó volt az Osztrák-Magyar 
Monarchia közös hadseregéről 
és a toborzás érdekességeiről. 
Meghatározásra került, hogy a 
világháború a rengeteg ember-
áldozat és a gépfegyverek miatt 
kapta a „Nagy háború” elneve-
zést. Sok érdekes téma került elő, 
amiről a tankönyvek nem, vagy 
csak éppen szólnak. Például a 
Schwarzlose géppuskáról, a vegyi 
fegyverek szörnyűségéről, a „har-
mincésfeles” ostromágyúról és 
az akkor debütáló tankokról is. 
Megtudhatták a diákok, mi volt 
a ló harci szerepe a háborúban, 
miért lettek az iskolákból hadi- 
és szükségházak, mi a Fahonvéd, 
a tarhonya miért volt jó hadi-
anyag és a Lindenfeld cukorka 
miért volt népszerű. A közvetlen 
megtapasztalásra (ami nagyon 
fontos pedagógiai módszer) is 
lehetősége volt a tanulóknak 
Az előadás szüneteiben levele-
zőlapokat, kulacsot, fegyvereket 
foghattak kézbe a diákok, akik 
nagyon élvezték a délelőttöt.

A program tovább folytatódik, 
nem ez volt az egyetlen alkalom 
az ismeretszerzés ezen rendkívül 
hasznos formájára. 

Euroskills  
Budapest 2018

Szeptember 26-28. között ke-
rült megrendezésre ez évben Bu-
dapesten, a Hungexpo területén 
a szakmák Európa-bajnoksága, 
amelyen 39 szakmában Európa 
legjobb szakmai tanulói vehettek 
részt. A Kereskedelmi és Iparka-

mara jóvoltából szeptember 28-
án iskolánk 7. osztályos diákjai is 
testközelből tekinthették meg a 
fiatal szakemberek munkáit. Fiúk 
és lányok egyaránt találhattak 
maguknak érdekes szakmákat. 
Lehettek egy kis időre kertépítők, 
szépségápolók, mechatroniku-
sok, szárazépítők, webfejlesztők 
és még sok olyan tevékenységgel 
találkozhattak a gyerekek, amely-
lyel a hétköznapokban elvétve. A 
közelgő pályaválasztást minden-
képpen segítik az ilyen rendez-
vények, hiszen nagyon sok in-
formációhoz lehetett hozzájutni 
a szakmákkal kapcsolatban, sőt 
a bátrabbak próbára is tehették 
magukat.

Ugyanebbe a sorba illett a 6. 
és 8. osztályosok október 4-i, az 
AGORÁ-ban tett látogatása. A 
Csongrád Megyei Iparkamara 
szervezésében egy roppant ér-
dekes, hasznos és izgalmas déle-
lőttöt tölthettünk el. Nem szok-
ványos előadásokat hallgattak 
a gyerekek, hanem elsősorban 
hiányszakmákkal ismerkedtek 
meg. Hatalmas kavalkádja volt ez 
a különböző szakmáknak. Cuk-
rászat, mezőgazdaság, erdészet, 
építőipari szakmák, de varrás, 
fazekaskodás és interaktív gokart 
is felfért a palettára. Mindent 
kipróbálhattak, megfoghattak, 
készíthettek. Frizurát, sminket is 
kaptak lányaink, de hegesztettek 
és konyhai polcot is készítettek.

Hasznos, érdekes, figyelemfel-
keltő rendezvény volt! Köszönet 
érte az Iparkamarának és a kö-
zépiskoláknak! Reméljük jövőre 
ugyanekkor, ugyanott!

Rajzpályázat
A Somogyi-könyvtár Odesz-

szai fiókkönyvtára, „Az a nehéz 
az iskolában” címmel meghir-
detett rajzpályázatán Révész 
Anna 4. osztályos tanulónk 3. 
helyezést ért el. Az oklevelet és a 
nyereményt szeptember 28-án, 
egy író-olvasó találkozóval egy-
bekötött ünnepségen vehettük 
át. Kiállításra került még Kardos 
Edina, Kulcsár Levente, Kalmár 
Hanna, Sziveri Roberta, Papp Lili, 
Ördög Nóra (3. osztályos), Vikor 
Dániel, Horesnyi Hanna, Konkoly 
Kitti, Simity Éva, Uti Hanna, Vá-
radi Sára (4. osztályos) tanulók 
alkotása. Valamennyi tanuló 
munkáját apró ajándéktárgyak-
kal jutalmazták a szervezők.

Összeállította: 
Vid György ig.
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Szerb búcsúk 
a Marosmenti szerb  templomokban      
Szeptember 21-e Kisboldogasszony ünne-

pe, amit sok szerb pravoszláv templom a fel-
szentelése napjaként ünnepel. Így szeptember 
22-én a szőregi szerb templomban az ünnep 
tiszteletére tartott szent liturgiát Lukián Budai 
püspök és felszentelte a felújított templomot. 
Szintén szombaton tartották Battonyán is 
az ünnepet, ami egyben a szerb kultúra nap-
ja is volt. A szerb iskolában egy kiállítás nyílt  
a Deszki „Aranykezek” Kézműves Műhely 
munkájából. Sok szerb népviseletet, szerb 
szőttest és különböző dísz szőttest mutattak be 
az érdeklődőknek.. Másnap 23-án Hódmező-
vásárhely központjában lévő szerb templom-
ban tartottak felszentelés napi istentiszteletet. 

Mindhárom helyen sok deszki szerb is megje-
lent, hogy megtisztelje e fontos eseményt.  

Szerb Kultúra
 Napjai Szegeden 
Megkezdődtek a már hagyományos Szerb 

Kultúra Napi programok a Szegedi Helyi 
Szerb Közösség és a Szegedi Szerb Nemzeti-
ségi Önkormányzat szervezésében. A prog-
ramokra mindig sok deszki is ellátogat, de 
deszki vonatkozása és résztvevői is vannak. Az 
eddigi programok közül Emra Senad Bács-
kai Bunyevácok életképei és kultúrája előa-
dás és bemutató mellett a „ Deszki  Füzetek” 
szerzője bemutatta a ma már 22 számból álló 
kiadványt. А kiadványok jelentősége, hogy 
a Deszki szerbek történetét, hagyományait, 

szokásait, ünnepeit és kul-
túráját mutatja be szerb és magyar nyelven. A  
program a Szegedi Közösség klubtermében 
volt megtartva nagy érdeklődés mellett, októ-
ber 4-én. Mint ahogy nagy volt az érdeklődés 
a szerb-görög táncház iránt is a Nemzetisé-
gek Házában október 17-én, ami a felújított 
ház első nagyszabású nyitó programja is volt. 
Szerb részről a Bánát Néptáncegyüttes tagjai, 
Dunai Peti vezetésével vettek részt és még 
e hónap 24-én megtartottak még egy szerb 
táncházat. Е táncházak jelentősége, hogy be-
mutatják a szerb zene és tánc szépségeit és to-
borzás is egyben a Bánát soraiba. A program-
sorozat novemberben folytatódik. 

Rusz Borivoj    

A Deszki Általános Iskola 1968-ban végzett tanulói szeptember 15-én tartották 50 éves találkozójukat. Az iskolában osztályfőnöki óra 
keretében elevenítettük fel az elmúlt öt évtizedet.  Az óra után a helyi Bástya Étteremben a kitűnő vacsora után folytattuk a jó hangulatú 
beszélgetést. 

Tanáraink közül Takács Péterné igazgató, Báló Józsefné tanítónő és Török Lászlóné tanárnő vett részt a találkozón. 

Osztálytársaink, akik eljöttek a találkozóra: Batki Ilona, Benke Zsuzsanna, Budavári Irén, Barlai József, Czifra László, Fehér Klára, 
Frányó Éva, Frányó Zoltán, Gubics Erzsébet, Joó Imre, Kaliczka László, Királyhegyi János, Kolonics Katalin, Mihalecz István, Mikuska Er-
zsébet, Molnár Katalni, Nacsa Irén, Novkov Zlátó, Papp Katalin, Paplógó Márta, Simon Klári, Szarvas Margit, Tóth Mátyás, Török Etelka, 
Török Gyula, Török Mária, Vass Erzsébet, Vajas József.

Konczné Budavári Irén

Események a Deszki szerb közösség életéből 

50 éves osztálytalálkozó

Süli József
Személyszállítást vállalok 

KEDVEZŐ ÁRON! 

Tel.: 70/772-7897

∞∞∞FEKETE PONT∞∞∞
A Szőregi soron az új buszmegállóban lelkes 

lelketlenek folyamatosan rongálják a hulladékgyűj-
tőt. Több ízben szakították le a tetejét, de már alappal 
együtt is feltépték az unatkozó fiatalok. 

ELÉG VOLT!! 
Kérjük a tisztelt lakosokat, arra lakókat, bárkit, aki 

ismeri az elkövetőket – 25.000 forint nyomraveze-
tői díj ellenében – informálja önkormányzatunkat 
a tettesek kilétéről!
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Gratulálunk Csonka Ferencné, 
Cserháti Györgyné, Török Ferenc-
né, Tari János klubtársainknak, 
akik a Falunapi ünnepségen saját 
közösségükben végzett munkáju-
kért vehettek át oklevelet a Kép-
viselő-testület tagjaitól. A Deszki 
Nyugdíjas Klub a kitüntettek 
személyére mindig titkos szava-
zással voksol és a legtöbb jelölést 
begyűjtőt javasoljuk a díjra, melyet 
természetesen a Képviselő-testület 
mérlegel és ítél oda.

Szeptember 12-én tartottuk 
havi sütő-főző napunkat, melyen 
Cserháti György főzött a klubtár-
saknak. Jó volt együtt tölteni ezt a 
napot, beszélgetve, játszva.

Szeptember 15-én több napos 
kirándulásra indultunk 18 fővel 
a Királyok városába. Útjainkat 
tömegközlekedéssel oldjuk meg, 
melyek így sokkal gazdaságosab-
bak, mivel 65 év felettiek vagyunk. 
Szállás költségünk sem haladta 
meg a 2500 Ft/éjt. Székesfehérvár-
ra érkezésünk napján délelőtt is-
merkedtünk a várossal városnéző 
kisvonat igénybevételével, mely a 
köznyelvben Országalmának ne-
vezett „Fehérvári jog” című alkotás 
mellől indult. Ami annak az ősi 
kiváltságnak állít emléket, hogy 
Székesfehérvár szabad királyi vá-
ros jogállását az államalapító Szent 
Istvántól kapta. 

12 órakor megcsodáltuk az óra-
játékot. A harangjáték zenéje az 
„Ah, hol vagy magyarok tündök-
lő csillaga” című nép ének, mely 
István királyhoz fűződik, és né-
hányan közülünk ismertek is. Ér-
deklődve figyeltük az óra figuráit, 
vajon kiket ismerünk fel, amikor 
előbújnak. A következőket láttuk: 
harsonás, Szent István király és 
Imre herceg, Szent László király, 
Szent Erzsébet és Szent Margit, 
Mátyás király és Beatrix királyné. 
Az óramű számlapja különleges, 
24 órás beosztású. A világos ala-
pon lévő számok a nappali órákat, 
a sötét alapon lévők az esti és éjsza-
kai órákat mutatják. A 12 hónap 
nevét felsoroló körívhez kapcso-
lódik a csillagtérképeket ábrázoló 
tárcsa.

Ezek után mindenki megebé-
delt, illetve sétált egy kicsit a bel-
városban, mielőtt a Velencei-tó 
partjára indultunk volna, hogy 
hajóra szálljunk az Agárdi Hajóál-
lomáson. Az egy órás sétahajózás 
során gyönyörködhettünk a tó 
élővilágában, a vízisportok kedve-
lőinek is szurkolhattunk, vajon tal-
pon maradnak-e szörfdeszkáikon.

Hajózás után vonattal vissza-
tértünk Székesfehérvárra, hiszen 
18 órakor kezdődött a Városháza 
vezetett bejárása Cser-Palkovics 
András polgármester úrral. Sok 
érdekes információt hallhattunk 
az épületről, annak felújításáról, a 
díszterem egyéb funkcionális ki-
használásáról, valamint a Polgár-
mester úr személyes élményeiről a 
házzal kapcsolatban.

A nap végén sétáltunk, és persze 
megfogtuk Kati néni szobrának 
orrát, hogy szerencsénk legyen. Az 
alkotás Kocsis Balázs műve, mely 
egykor közismert és kedvelt piaci 
kofára emlékezik, és az említett 
szokás fűződik hozzá, melynek 
nyomait jól láthatjuk a bronzon 
is, ami igencsak kifényesedett a 
sok simogatástól. Fagyit ettünk 
és kellemesen elfáradva tértünk a 
szállásunkra.

Vasárnap reggeli, beszélgetés, 
kávézás után Fehérvárcsurgóra 
mentünk. Csoportunk a Károlyi 
Kastély étteremben együtt elfo-
gyasztotta az ebédet, ezt követően 
részt vett a kastély idegenvezető-
vel történő megtekintésén, ahol 
megtudtuk, hogy a kastélyt Káro-
lyi György kezdte építtetni, aki az 
MTA alapítóinak egyike volt és a 
reformmozgalom fő támogatója. 
1844-ben klasszicista stílusban 
emelt, eredetileg 100 szobát, ud-

vari kápolnát, számos szalont ma-
gába foglaló kastélyt Ybl Miklós 
tervei alapján romantikus stílus-
ban átépítették, mely ma a család 
tulajdona, de egy vagyonkezelő 
üzemelteti 100 évig a szerződések 
szerint. A kastély Csipke terasza 
igen lenyűgöző volt. Ezen a napon 
volt egy kutyakiállítás is a kastély 
parkjában, itt láthattunk csoda-
szép állatokat.14 órakor indult 
a vezetett botanikai séta a 22,5 
hektáros történeti kertben, ami 
egyben természetvédelmi terület. 
100-170 éves meglévő őshonos 
és egzóta faállomány, a csónakázó 
tóban a gloriette gyönyörűen tük-
röződő látványa nyűgözött le ben-
nünket. A kastély parkjából szép 
kilátás nyílt a Gaja-patakra és a te-
lepülés határán fekvő víztározóra. 
Belépőkre nem kellett költenünk, 
hiszen ezen a hétvégén a Kultu-
rális Örökség napjai keretében 
ingyenesen látogathattuk a múze-
umokat, illetve a vezetésekért sem 
kellette fizetnünk.

Ezen a napon is sokat beszél-
gettünk, este kártyáztunk, szép 
napunk volt.

A kirándulás utolsó napján dé-
lelőtt ellátogattunk a Bory várba, 
mely Bory Jenő páratlan alkotása, 
egy elvarázsolt birodalom. A ro-
mán kor és a gótika formakincsét 
felhasználva sajátságos hangu-
latú várat épített, melyben közel 
500 művészeti alkotás tekinthető 
meg, melyek Bory Jenő szobrász 
és felesége, Komócsin Ilona fes-
tőművésznő művei, ezek ma is a 
család tulajdonát képezik. A várat 
romantikus hangulata miatt „a 
szerelem emlékműveként” emle-
getik, mert a vár építője felesége 
segítségével és annak tiszteletére 
az 1930-as évektől kezdve alakítot-
ta, építgette több évtizeden keresz-
tül. Igazán jó érzés volt a vár belső 
udvarán leülni.

Öreg-hegyről rövid buszozás 
után érkeztünk a belvárosba, ahol 
a Középkori Romkert mellett elsé-
tálva jutottunk el az Árpád Fürdő-
be, mely kirándulásunk utolsó ál-
lomása volt hazaindulás előtt. Igen 
hangulatos volt a szépen felújított 
fürdő, ahol kicsit pihentünk, lazí-
tottunk.

Ennek a 3 napnak a költsége 
a 70 év felettieknek csak 8.800Ft 
volt, igazán megérte ennyit áldoz-
ni a kikapcsolódásra, pihenésre, 
úgyhogy már tervezgettük a kö-
vetkező utunkat.

a Deszki Nyugdíjas Klub 
tagjai

Hírek az idősek klub életéről
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DSC-s kézilabdások 
a Pick Szeged BL meccsén

Deszki Sport 
Club hírei

Hatalmas élményben volt része Orvos Majá-
nak és a makói, de Deszken kézilabdázó Hangai 
Natáliának. A Pick Szeged és a német bajnok 
Flensburg gigászi csatáját láthatták élőben a 
szegedi sportcsarnokban.

Erre úgy nyílott lehetőség, hogy Molnár Sán-
dor helyi vállalkozó felajánlott egyesületünk-
nek bérleteket erre a mérkőzésre, amit nagy 
örömmel fogadtunk el. A szerencse most ennek 
a két kislánynak kedvezett, akik életre szóló él-
ménnyel, emlékekkel lettek gazdagabbak.

Ezúton szeretnénk még egyszer megköszön-
ni Molnár Sándor Úrnak a felajánlást!

Gera Norbert
 edző

 

NOVEMBER 
HAVI MÉRKŐZÉSEK:

November 2. 13 óra: 
U14 „C” Elitsport Gold Kft – Deszk SC

November 3. 13.30: 
Megye II. Deszk SC – St. Mihály FC
Helyszín: Deszk

November 4. 10 óra: 
U17 „B” Deszk SC – Csanytelek SC
Helyszín: Deszk

November 10. 13.30: 
Megye II. Kiszombor KSK – Deszk SC
Helyszín: Kiszombor

November 11. 9 óra: 
U11 Deszk SC U11
Helyszín: Makó

November 17. 13 óra: 
Megye II. Deszk SC – Csanytelek SC
Helyszín: Deszk

November 25. 13 óra: 
 Megye II. 
Mórahalom VSE 
 – Deszk SC
Helyszín: Mórahalom 

HIRDETMÉNY
A Deszk Község Önkormányzatának tulaj-

donában, és a Deszki Település-üzemeltetési 
Nonprofit Kft üzemeltetésében illetve kezelé-
sében lévő Deszki Temetőben található, 2018. 
évi érvényességi idővel rendelkező temetke-
zési helyek – ide értve a (jellemzően 1989-ben 
vagy még előtte betemetett, illetve újraváltott) 
hagyományos sírokat, valamint urnafülkéket, 
újraváltására.

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

Felkérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy akik 
a fenti temetkezési helyekkel kapcsolato-
san intézkedni kívánnak, fáradjanak be a 
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit 
Kft (6772 Deszk Móra u. 2.) irodába az ér-
vényességi idő utolsó napjáig.

  Szabóné Sarkadi Szilvia
ügyvezető

FONTOS 
INFORMÁCIÓ!

A koporsós sírhelyek lejárati ideje – eltérő 
megállapodás hiányában – az utolsó kopor-
sós temetéstől számított 25 év, vagy az újra-
váltási számlán megjelölt dátum. A sírokba 
történő urna, illetve exhumált maradványok 
behelyezése a lejárati időt nem hosszabbítja 
meg!

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

Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy 
lehetőségeikhez mérten próbálják meg a 
határidőn belül felkeresni irodáinkat, mert 
a lejárat után – a fennálló rendelkezések ér-
telmében – az újra nem váltott temetkezési 
helyeket kiüríthetjük és értékesíthetjük.

  

Ne feledkezzen meg szerettei nyughelyének újraváltásáról!
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Kert és konyha

Fogy a fény, fogy a nyár,
hideg szél fujdogál,
hideg szél, őszies…
Ősz, ősz ne siess!

(Heltai Jenő: Ősz)

“Minden szép szomorú. Mert 
elmúlik.” – mondta ezt nemegyszer 
kamaszkori jóbarátom, és ennek a 
kijelentésének mindig van valami 
kis aktualitása.

Nem szeretem ilyen pesszimis-
tán látni a világot, még így negyve-
nesen sem, de az ősz, a nyárvégi ősz, 
az őszeleji nyár mindig eszembe 
juttatja Kredenc haverom szavait.

Mi, emberek, olykor úgy kapasz-
kodunk a jóba, a szépbe, mint a bí-
borrá őszült falevél a kopaszodó fa 
ágaiba. Olyan későn. Magunkban 
hordjuk rügylétünk friss zöldjét, a 
nyár minden napsugarát, a lomb-
korona alatt sétáló fiatal pár bájos 
suttogását, a gesztenyét kutató, bú-
jócskázó gyerekek kacaját, a fale-

velet kupacba kotró lombgereblye 
karistolásait. A puha hó pelyheit, 
a latyak illatát, a csivitelő madarak 
énekét. Magunkban hordjuk, mert 
ez az élet rendje. Tél volt, tavasz lett, 
majd azt követte a forró nyár és a 
zamatos ősz. 

A zamatos, színpompás ősz – a 
roppanós szőlő könnyed ízével, a 
rotyogó szilvalekvár nehéz illatával, 
csípős, ködös reggeleivel, napsütöt-
te délutánjaival, lüke gesztenyefigu-
ráival, nehéz iskolatáskáival komp-
lett érzéki- és érzelmi karnevált 
vonultat fel évről-évre. Hiszen mi 
lehet még van olyan vörös, mint a 
most felszedett cékla? Olyan illatos, 
mint a frissen őrölt paprika? Olyan 
bíbor a naplemente, mint szeptem-
ben? És mikor ilyen feszes és fényes 
a padlizsán? Semmikor, ez a szep-
tember sajátja…

A PADLIZSÁN
A padlizsán, másik nevén tojás-

gyümölcs, egy Dél-Kelet Ázsiából 
származó zöldség. Sokféleképpen 

elkészíthető: kínálhatjuk előétel-
ként és főételként egyaránt, grillez-
ve, sütve, serpenyőben készítve. Vá-
sárláskor feszes, fényes és kemény 
húsú padlizsánt válasszunk.

A padlizsán rendkívül értékes 
tápanyagokat, vitaminokat, ásvá-
nyi anyagokat tartalmaz, miközben 
energiaértéke kicsi, magas víztar-
talma miatt.

Egyre népszerűbb húspótló 
zöldségféle: rántva, sütve, párolva, 
töltve, krém formában egyaránt 
jól használható. Előfordul, hogy 
túléretten kesernyéssé válik az íze, 
de besózással, lecsepegtetve ez a 
kellemetlen íz eltüntethető. A fű-
szerek közül a bors, a csombor, a 
bazsalikom, az oregánó illik hozzá, 
a hagyma, fokhagyma, zöldpetre-
zselyem mellett. A megsütött pad-
lizsán húsa lefagyasztható, így télen 
sem kell nélkülözni a pikáns ízű 
padlizsánkrémet.

RECEPTÖTLET - 
PADLIZSÁNOS
LASAGNE
HOZZÁVALÓK 
(4-6 SZEMÉLYRE):

 2 kisebb padlizsán
 4 sonkahagyma
 3 gerezd fokhagyma
 3 ek olaj
 20 dkg gépsonka

 2 ek friss, vagy 2 tk 
szárított kakukkfű

 1 ek friss, vagy 1 tk szárított 
bazsalikom

 csipet reszelt szerecsendió
 20 dkg reszelt mozzarella
 2 dl főzőtejszín
 2 dl (házi) ketchup
 3 tojásból gyúrt tészta vagy 

400 g friss lasagnelap vagy 
300 g szárított lasagnelap

 reszelt mozzarella a tetejére

ELKÉSZÍTÉS:
1. a padlizsánt hámozzuk meg, 

szeleteljük fel vékonyan. A sonka-
hagymákat pucoljuk meg, karikáz-
zuk fel. A fokhagymát reszeljük le, 
vagy finoman aprítsuk fel.

Az olajon egy méretes serpenyő-
ben pároljuk puhára őket. Közben 
sokszor kell vizet önteni alá.

2. ezalatt a gépsonkát reszeljük le 
nagylyukú reszelőn. Ha már puhult 
a padlizsán, tegyük a sonkát a ragu-
hoz, ízesítsük sóval, kakukkfűvel, 
bazsalikommal, szerecsendióval. 
Tegyük hozzá a tejszínt és a 20 dkg 
reszelt mozzarellát is. Vegyük le a 
tűzről, hagyjuk hűlni kicsit.

3. a lasagne tésztát előkészítjük: 
mi magunk gyúrjuk/nyújtjuk, vagy 
előhűtött lapokat veszünk, illetve 
száraz tésztalapokat 2 percig for-
rázzuk majd lecsepegtetjük.

4. a sütőt melegítsük elő 200 fok-
ra.

5. egy tűzálló tálat vajjal/olajjal 
tegyünk tapadásmentessé, például 
pár evőkanál ragut tegyünk az első 
réteg tészta alá. Utána rétegezés: 
tészta – ragu – pár evőkanál (házi) 
ketchup, majd megint tészta. A te-
tejére ragu maradjon, erre tegyük a 
reszelt mozzarellát.

6. a 200 fokos sütőben a sajt kel-
lemes barnulásáig sütjük.

 
Jó étvágyat kívánok hozzá! 

Kardos Ditke
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CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
Deszki Polgármesteri Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
 Hétfő 8.00 - 16.00; Kedd nincs;
 Szerda 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
 Péntek 8.00 - 12.00.
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 
6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599
E-mail: faluhaz@deszk.hu
 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, Kedd, Csütörtök: 
  8.00-12.00, 12.30-16.00
 Szerda: 8.00-12.00, 12.30-17.30
 Péntek: 8.00-12.00, 12.30-14.30

FALUGAZDÁSZ
Vaczkó Gábor 
70/902-2878, vaczko.gabor@nak.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-16 óráig 
(ebédidő: 12:00-12:30)

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
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)
Téli nyitva tartás: (október 01-től március 31-ig):
 Szerda: 9-15-ig,  Péntek: 11-17-ig
 Szombat: 9-17.20-ig
 Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
 Hulladéktelep vezető: 
 Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957
A hulladékudvar ünnepnapokon zárva tart!
Kérjük, mielőtt megkezdené a hulladék lerakását, legyenek 
szívesek az irodába befáradni, adategyeztetés céljából!
   
ORVOSI RENDELÉSEK 
I. számú Háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta 
háziorvosok
háziorvosok, 6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: időpont egyeztetés: 06 62/271-269
 ügyeleti telefon 16 óráig: 30/886-4577
Rendelési idő: 
Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, Szerda 12-16-ig, 
Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő minden csütörtökön 
7.30-tól – 8.30-ig.
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 pácien-
sek 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
Várandós tanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet: Kordik Adrienn
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
                                   péntek: 08.00-09.00
Várandós tanácsadás: 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 

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

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat 
kihelyezni!!!

Családi események

HALÁLOZÁS

Márkus Istvánné 
 90 éves korában,
Dr. Rusz Márk 
 87 éves korában elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK!
Lónyi Magdolnának 
és Patyik Zoltánnak 
2018. 07.09-én 
Nóra nevű gyermeke született.
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