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9.00: „MIKI” Kupa - focibajnokság
10 óra: FŐZŐVERSENY 
 baráti társaságoknak, civil szervezeteknek
10 óra: HELYI TERMELŐK, KÉZMŰVESEK VÁSÁRA
10 órától: KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK, 
 népi játszóház, arcfestés, ugrálóvár, 
 íjászat
10 óra: HELYI ÉRTÉKEK BEMUTATÓJA
13 óra: Főzőverseny eredményhirdetése
14-17 óráig: Lovaskocsizás, lovagoltatás
14-18 óráig: Hungarikum játszóház, óriás buborék fújás
15.30 óra: Csibész kutyaiskola bemutatója
16.30: DSC Judo bemutató
16.45: KDE Görkorcsolya bemutató
17 óra: „MIÉNK A SZÍNPAD!” 
 – kulturális műsor, fellépnek: 
 helyi és vendég művészeti csoportjaink
20 óra: Táncház

20.30: 
 OLÁH GERGŐ műsora
21.15 óra: UTCABÁL DJ Sindellel Európai Strukturális

és Beruházási Alapok
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Az elmúlt hétvégén Rahón jártak. 
Megtudhatjuk, mi volt a látogatás célja?

– Kedves barátunktól, Mikulyák László 
esperes úrtól kaptunk meghívást a Nepo-
muki Szent János vértanúságának emléket 
állító, 194. Búcsúra. Örömünkre Nagy Ró-
bert plébános úr is a delegáció tagjaként ve-
lünk tartott Deszkről, akinek fontos szerep 
jutott, hiszen a rahói római katolikus temp-
lomban az ünnepi szent misét celebrálta a 
rahói magyar hívek előtt – Mikulyák atya 
felkérésére. Ezen örömteli tény mellett szá-
munkra még inkább különleges alkalom 
volt ez az idei, hiszen 2019-ben 20 éves a 
kapcsolat Rahó és Deszk között. Remélem, 
hogy Róbert atya mostani, első látogatása 
nyitánya a településeink közötti kapcsolat 
egy új szintjének, és valóban csak az első 
kiutazása volt ez a „hucul Párizsba”, és nem 
az egyetlen. Emelte az ünnepi mise, de egy-
ben a hivatalos találkozás fényét is, hogy 
Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul úr is 
részt vett a rendezvényen, aki nagyon meleg 
szavakkal beszélt Rahó élő kapcsolatairól, 
és a kinti magyarság megsegítéséért végzett 

közös erőfeszítésekről.
Rahó városnak hivatalos kapcsolata van 

Budapest Lipótváros önkormányzatával 
is, ahonnan mindig érkezik delegáció – és 
akikkel személy szerint mi is nagyon jó, 
baráti kapcsolatot ápolunk. Most májusban 
is Szentgyörgyvölgyi Gábor testvérvárosi 
tanácsnok vezette a kis létszámú delegációt, 
akinek személyes jó kapcsolata alakulhatott 
ki Schultzné Vajas Klára képviselő asszony-
nyal, és Gyorgyev Vojiszláv díszpolgárunk-
kal – akik szintén meghívottjai, így résztve-
vői is voltak a deszki delegációnak.

A mise mellett megkoszorúztuk a rahói 
kapcsolat elindítójának, Stumpf Emil bá-
csinak ottani sírhelyét is, ahol „fogadott fia”, 
Jaroszláv Dumyn, volt polgármester és Re-
paruk Éva a sírt jelző kopjafa előtt állítottak 
gravírozott emléktáblát Emil bácsinak.

A táj, a fogadtatás, a programok, a főző-
versennyel gazdagított családi nap, most is 
ugyanolyan szépek voltak, mint azt mindig 
is megszokhattuk, ám most valami varázs-
latos plusszal térhettünk haza. Nagy Ró-
bert plébános úr szemében, és szavaiban is 

megjelent az a fény, amit én magam 18 éve 
látok meg minden személy szemében, aki 
először utazott Rahóra, aki először találko-
zott a kint élő magyarokkal, és aki először 
tapasztalhatta meg saját bőrén azt a nehéz 
helyzetet, melynek terhe alatt kell, akarnak 
és tudnak is magyarok maradni a kárpátal-
jaiak.

Viktor Medvigy polgármester úrral 
tárgyalást folytattam a kapcsolatunk to-
vábbépítéséről, és bővítéséről. Reményeim 
szerint még idén fogadhatunk rahói ukrán 
gyerekeket deszki táborozásra, melyet a mi 
gyerekeink kárpátaljai kirándulása követ-
het majd. Polgármester úr támogatása, és 
a kinti magyarok feltétel nélküli elismerése 
fontos számunkra és fontos a kapcsolat jö-
vője okán is.  

Kellemes társaságban, jó hangulatban, 
szép emlékekkel gazdagodva jártuk körbe 
háromszor az Európa földrajzi középpont-
ján felállított emlékművet – hogy mindany-
nyian visszatérjünk még oda.

– Információink szerint a Faluház rendszeresen beázik, 
ami – ha igaz, nagy baj. Mi a probléma, javítható-e, készül-
nek-e esetleg az 1998-ban átadott épület átfogó felújítására?

– Az információ sajnos igaz. A kupolaterem – a rengeteg bádogos- 
és szigetelésjavítás ellenére is beázik, és sajnos nem találjuk az okát. 
A bitumenes zsindelyfedés épp olyan, mint a lapos tetők szigetelése. 
Nem feltétlenül ott jelenik meg a beázás, ahol a felső rétegekben hiba 
van. Több, egymás felett lévő bitumenes és pvc réteg egyszerűen nem 

teszi lehetővé a probléma lokalizálását. A héten kerül sor a legfelső 
ablakok feletti tetőfelület teljes bádogozására, és készülünk a tető le-
cserepezésére is. Ezt most megpályáztuk, de ha nem nyer, akkor az 
épület, és a kupolaterem berendezéseinek védelme érdekében saját 
erőből is elvégeztetjük ezt a munkát. 

A Faluház az 1998-as átadása óta nem esett át komplex felújításon, 
ami sajnos meglátszik a falon, a padlókon és persze a berendezésein 
is. Elérkezett az idő, amikor el kell kezdeni költeni az épületre.

Árajánlatokat gyűjtünk éppen a 21 éves székekre, külső nyílászá-
rók és a padlóburkolatok ütemezett cseréjére, a színházteremben a 
színpadfüggöny és mechanikájának teljes cseréjére, és úgy néz ki, le-
hetőségünk lesz ugyanitt a közel 190 szék cseréjére is. Az épület belső 
festését szeretnénk ebben az évben elvégeztetni, de néhány technikai 
eszközt is cserélnünk kell, így a világítást és a hangosítás lelkét képe-
ző keverőpultot is.

Mire ez az újság a postaládákba kerül, talán már elkezdődik a 
kupolában a színpad padlóburkolatának cseréje – ami már baleset-
veszélyessé kezd válni. A kupolába felvezető lépcső korlátját is meg 
kellene újítsuk… szóval van feladat, de van terv és akarat is.  

Bene Ildikó igazgató asszonnyal egy fontossági sorrendet felállítva 
bakancslistát készíttettünk a Faluházban szükségessé vált felada-
tokról, melyet az anyagi lehetőségeink szerint sorra el is végzünk. 
Nagyon sokan használják hetente a község leglátogatottabb intéz-
ményét, így ezek a megújulások olyan szembetűnők leszek, hogy a 
Tükör lapjai nélkül is láthatják, és örülhetnek neki a deszkiek.  

…és persze mi is!

 Stumpf Emil bácsi sírjánál
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– Nagyon sokan bosszankodnak a 
folyamatos áramkimaradások miatt. 
A közösségi portálokon olvasható jel-
zések alapján kimondhatjuk, hogy a 
település egészét érintő folyamatos 
problémával állunk szemben. Kíván-e 
valamit tenni?

– Már rég túl van a probléma azon a 
szinten, hogy bosszantónak nevezzük. Saj-
nos nem csak viharos, esős napokon, de 
teljesen jó időjárási körülmények között is, 
nem csak este, de bármikor napközben is 
pillanatokra elmegy az áram, amit a ház-
tartásokban manapság használt elektromos 
berendezések nem igazán szeretnek – akár 
teljesen tönkre is mehetnek. Az elmúlt 
időszakban én magam is több bejelentést 
tettem az áramszolgáltató felé telefonon, 
jegyzem a kimaradások pontos idejét, és 
csak azt tudom mondani, hogy felháborító 
az a belső protokoll, az ügymenet, ahogyan 
ezeket az ügyeket kezelik. Azt gondolom, 
stratégiát kell váltanunk – ez így nem me-
het tovább!

Deszk községnek semmivel sem régebbi, 
vagy rosszabb az elektromos hálózata, mint 
Szegedé, vagy bármelyik környékbeli tele-
pülésé, ám csak itt, a Klárafalva felől meg-
táplált részben vannak állandó problémák. 

Első körben műszaki szakértő bevonásá-
val megkeressük az áramszolgáltató vezeté-
sét, és teljes kivizsgálást fogunk követelni. A 
vizsgálati eredmény és a tárgyalások ered-
ményének birtokában eldönthetjük, mit 
teszünk, de eltökélt vagyok – és a deszkiek 
ismernek is annyira, hogy elhiggyék – kész 
vagyok akár perközösséget szervezve jogi 
útra terelve kikényszeríteni ennek a tartha-
tatlan szolgáltatási színvonalnak a javítását.

Amint bármiféle előrelépésről számolha-
tok be a lakosok felé, azt meg fogom tenni 
– addig kérem a türelmüket!

– Már februárban hallhattunk a fa-
luban olyan híreket, miszerint a szerb 
nyelvű óvodai csoport és a szerb isko-
la is átkerül a Szerb Országos Önkor-
mányzat szárnyai alá. Tudhatunk már 
erről valamit? Hogyan tovább?

– Engem a helyi szerb önkormányzat ez 
év január 30-án tájékoztatott arról, hogy kö-
zel féléves egyeztetések után arról döntöttek, 
hogy át kívánják adni az iskolát az Országos 
Szerb Önkormányzat kezelésében álló Ni-
kola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda és 
Általános Iskolának. Mint később kiderült, 
ez az óvodára is vonatkozik, és előrehaladott 
állapotban már csak az országos önkor-
mányzat határozatára várnak. Tudva, hogy 
Szegeden új szerb óvoda és iskolaközpont 
épül, felébredt az aggodalmam, hogy vajon 
az átadást követően mindig helyben marad-
hat-e a deszki szerb iskola és óvoda. A dön-
tés joga kizárólagosan a szerb közösségé, 
és én most is csak szoríthatok nekik, hogy 
minden a terveik szerint sikerüljön. 1994-es 
képviselőségem óta azon dolgoztam, hogy 
segítsük a deszki szerb közösséget kezében 
megtartani az iskolát és óvodát – hiszen ez 
az egyik biztosítéka a megmaradásuknak. 

Jól emlékszem, amikor elődöm, Simicz 
József azt javasolta az akkor 11 tagú képvise-
lő testületnek, hogy zárjuk be a szerb iskolát, 
mert gazdaságtalan a működtetése. Első-
ként szót kérve utasítottam el ezt a vállalha-
tatlan javaslatot, kértem a többi képviselőt is 
a hozzám csatlakozásra, és egyben hangot 
adtam azon aggódásomnak, hogy remé-
lem, soha nem lesz olyan testület, amely egy 
szerb lakta településen bármikor is elfogad 
egy ilyen – a deszki szerbségre nézve vissza-
vonhatatlanul nagy károkat okozó döntést. 
Tizenhét év elteltével most egy átalakulás-
nak lehetünk szemtanúi, mely a deszki szerb 
nemzetiségi önkormányzat kezdeménye-
zésére történhet meg, és melyet érthetően 

motivál az így kapható, 5-6-szoros finanszí-
rozás. Aggódva és felelősséget érezve a szerb 
anyanyelvi oktatás iránt, egyetlen dolgot 
kértem, javasoltam és tartottam fontosnak a 
helyi döntést tudomásul véve – a következő 
egy évben dolgozzák ki a technikáját, lobbi-
zásokkal és az eddiginél eredményesebb ér-
dekérvényesítéssel érjék el, hogy a Deszken 
működő tagintézményt soha, de soha ne vi-
gye el az országos önkormányzat Szegedre! 

Adamov Csedomír elnök úr, Jancsikin 
Ljubomír és Brczán Krisztifor jelezték, hogy 
erre ugyan garanciákat nem kaptak, de ők is 
csak így tudják elképzelni az intézmény jö-
vőjét. Tájékoztattak arról is, hogy a kilépés 
okán hamarosan meg fog keresni az orszá-
gos önkormányzat is bennünket, hiszen a 
deszki szerb önkormányzat nem kompetens 
ebben az ügyben, csupán kezdeményező. 
Erre a megkeresésre most május közepén 
került végre sor – nem kevés sürgős feladatot 
adva nekünk, a kistérségnek és természete-
sen az országos szerb önkormányzatnak is. 

Önkormányzatunk, ahogy eddig is – 
most is maximálisan segíteni kívánja a szerb 
közösség döntéseit. A község büdzséjéből az 
intézménybe vásárolt közel 2 milliós esz-
közökkel kapcsolatban díjmentes végleges 
átadásról teszek javaslatot a testületünknek, 
hogy minél kevesebb kötelező felszerelést 
kelljen beszerezniük a kezdéshez. Megál-
lapodtunk a közös használatú épületekről, 
a közüzemek átvételéről, és a Tankerüle-
tet, valamint a kistérségünket eddig érintő 
ügyeink gyors lezárásáról. Önkormány-
zatunk eddig fizetett a püspökségnek az 
épület használatáért, ezt is az országos ön-
kormányzat állja ezután. A jó szándék és a 
jobbítás iránti vágy meg van mindenkiben, 
mindkét oldalon – megoldást fogunk talál-
ni minden nyitott kérdésre. 

Amellett, hogy megpróbáljuk mi is min-
denben segíteni az átszervezést, a helyi 
szerb önkormányzat vezetőivel és a szülők-
kel együtt bízunk benne, hogy a gyerekeink 
semmi változást nem fognak észrevenni 
szeptember elsején. 

Az alapkérdésre válaszolva: tulajdonkép-
pen semmi sem fog változni – csak a háttér-
ben!       

– Láttuk, hogy új busz-
megálló felépítmény került 
a Semmelweis utca megálló-
ba. Kerül a másik oldalra is?

– Mostanra gyakorlatilag 
minden buszmegálló fedett beál-
lóval van ellátva, két megállóban 
volt még ennek híja. A Semmel-
weis utcai megállóba három hete 
került az ALMAREND Kft mo-
dernebb felépítménye, 1,1 millió 

forintért, és a forgalmat, illetve a 
várakozás rendjére figyelemmel 
kijelenthetem, hogy a szemben 
lévő oldalra nem fogunk telepíte-
ni. Ott gyakorlatilag csak leszálló 
utasok vannak, erre pedig nem 
áldozhatunk ennyi pénzt – úgy-
sem használnák!

Egyébként is lassan el kell 
kezdjük a régiek felújítását, 
vagy cseréjét – ezekre kell pénzt 
kiszorítanunk a jövőben. Örü-
lök, hogy ezzel a telepítéssel, a 
pár évvel ezelőtti nagy fejlesz-
téssel végre teljesnek tekinthet-
jük a buszmegállók kérdését.

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  Szerkesztőség
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Tisztelt Lakosság!

Felhívom a figyelmüket a közterületek tisztán tartásával kapcso-
latos legmindennapibb feladatokra és kötelezettségekre, melyet a 
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 
9/2004. (IV. 29.) Ör. előír:

1. Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges hasz-
nálójának kötelessége. Az intézmények, kereskedelmi és vendéglá-
tó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges 
használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti 
tevékenységből származik-e.

2. Az ingatlan tényleges használójának kötelessége:
 a) az ingatlanhoz csatlakozó közterületen, azaz a járda mel-

lett növő, a zöld sávban, a csapadékvíz - elvezető árokban egészen az 
aszfaltos út széléig terjedő területen lévő, 25 cm magasságot meghaladó 
gyom, fű nyírása; Azon az ingatlanhoz csatlakozó közterületen, ahol a 
zöld sávban kerékpárút halad, csak a kerékpárút telekhatár felőli olda-
láig terjed az ingatlan tényleges használójának illetve tulajdonosának a 
növényzet nyírási - és tisztántartási kötelezettsége;

 b)  a kinyúló ágak és bokrok nyesése oly módon, hogy a ki-
alakított, burkolt járda függőleges vetületébe 2,3 m-en belül, továbbá a 
burkolt út szélétől mért 50 cm-es sáv függőleges vetületébe 3,5 m-en 
belül növényzet ne nyúljon.

3. A közterületen – kivéve az Alkotmány utca páratlan oldalán, 
az 1-39. és a 87-95B faliszámú ingatlanig bezárólag- lévő csapadék-
víz szikkasztó és elvezető árkok, a folyókák, átereszek tisztántartása, a 
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti 
szakaszra terjedően –  az ingatlan tényleges használójának, illetve tulaj-
donosának kötelessége. A csapadékvíz-elvezető rendszer (árkok, átere-
szek, folyókák) tisztántartása során kitermelt iszap, az erózió által sérült 
árokrézsű helyreállítására (eredeti állapot visszaállítására) felhasznál-
ható. Az árokparton kotrási hulladék nem halmozható fel.

4. Járműbehajtók átereszeinek engedéllyel történő építése, jókarban 
és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tu-
lajdonosának kötelessége.

5. A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) 
vizet bevezetni, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot 
(szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anya-
got) beleszórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos.

6. Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés 
előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztasá-
got. A munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a 
kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne ke-
letkezzen.

7. Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott 
közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az enge-
délyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterü-
leten engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, 
amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.

8. Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szeme-
tet szállítani és helyezni.

9. A közterület gyom- és növényirtásra alkalmas szerrel vagy anyag-
gal való permetezése, locsolása, felszórása tilos, kivéve: kaviccsal, kőzú-
zalékkal felszórt bejáró, járda-és kerítés közötti terület, valamint a jár-
daidomok közötti rés. Tilos a közterületen lévő növényzet oly módon 
történő lefedése, takarása (pl. fóliával, geotextillel.. stb.) mely alkalmas a 
növényzet kipusztítására.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita

 jegyző

TÁJÉKOZTATÁS

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Május 18-án a Deszki Nagycsaládosok Egyesületének éves közgyűlé-
se volt a Faluházban. Az egyesület mostani vezetője, Prónainé Kiss Éva 
lemondott, a stafétát Rozsnyai János veszi át. Az egyesület jövőbeni cél-
jainak megvalósításához várja új tagok jelentkezését.

Kérem, keressenek a rozsnyai.janos.mail@gmail.com e-mail címen!

Rozsnyai János  

Változás a Deszki Nagycsaládos Egyesületnél

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 
23-i ülésén a következő határozatokat hozta:   

 Képviselő-testület elfogadta a 2019. évi munkaterv módosítását, a 
polgármester tájékoztatóját a két ülés között végzett munkáról, a közsé-
get érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról, 
a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót, a község közrend-
jének, közbiztonságának a helyzetéről szóló tájékoztatót valamint a kis-
térségi szervezetek 2018. évi munkájáról és a 2019. évi tervekről szóló 
tájékoztatóját. Képviselő-testület módosította az önkormányzat tulaj-
donában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
rendeletét. A testület megtárgyalta és elfogadta a „Deszki Helyi Értékek 
Napja” rendezvény programtervezetét. Elfogadásra került a Deszki Tele-
pülés-üzemeltetési Nonprofit Kft. közhasznúsági szerződése. A testület 
módosította a Szavazatszámláló Bizottságok tagjaira vonatkozó határo-
zatát. és a Sportpark telepítéssel kapcsolatos önkormányzati határozatát. 
A testület pályázatok tekintetében döntött arról, hogy csatlakozni kíván 

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „A nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése” című pályázati kiírásra, a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett ”Orvosi rendelő” című pályázati felhívásra va-
lamint az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tására” című kiírásra. A testület úgy határozott, hogy településfejlesztés 
tekintetében, valamint a pályázatok megvalósítása érdekében kiegészíti 
a hosszú távú településfejlesztési koncepciót és a településfejlesztési esz-
közöket. Jóváhagyásra került a bölcsőde tervezői munkájával megbízott 
tervező vállalkozási szerződése. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
támogatja a Deszki Sport Clubot, a Tiszavirág Néptáncegyesületet, va-
lamint az Országos Mentőszolgálat Alapítványt. A testület elfogadta a 
Deszki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását. 

 
Dr. Altmayerné 

Dr. Kocsis Anita
 jegyző

Tájékoztató testületi ülésről
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Húsvétoltunk!

Hogy mit jelent a húsvéti 
készülődés? Az biztos, hogy a 
háziasszonyoknak tavaszi nagy-
takarítást, és sütést, főzést ki-
fulladásig… de mindig van egy 
nap az ünnep előtt, mikor van 
lehetőség kicsit megállni, és azt 
csinálni, amiről tényleg szólnia 
kellene a húsvétnak: kézen fogni 
a gyerekeket, és együtt tojást fes-
teni, kicsit kikapcsolódni. Idén 
április 20-án, szombat délelőtt 
került erre sor a Faluházban. A 
parkolóban felállított sátrak alatt 
kézműves vásár várt minden-
kit. Bevallom, mindig nagyon 
várom, mert amellett, hogy igé-
nyes, szép dolgokkal lephetjük 
meg egymást (vagy akár saját 
magunkat is), mindig találok jó 
ötleteket saját óvodásaim részére 
is, és ez idén is így volt! Az idő-
járás ilyenkor teljesen kiszámít-
hatatlan, festettünk már tojást 
napsütésben, szélviharban és 
esőben is, így idén a szervezők 
nem kockáztattak: az arcfestés 
és a kézműves foglalkozás a Ku-
polateremben kapott helyet. Na-
gyon hangulatos kis délelőtt volt! 
Készíthettek a gyerekek (és a lel-
kes anyukák, apukák) kosarakat, 
amit aztán megtölthettek saját 
készítésű festett, írott, csillogó és 
még ki tudja hány technikával 
elkészített tojással. Aki ráunt, az 

átülhetett az arcfestő asztalhoz, 
közben szólt a zene, és meghall-
gathattuk idén is a jó kis locsol-
kodó verseket. Király László pol-
gármesterünk bíztatására aztán 
kiderült, a lányok legalább olyan 
profin mondanak verset, mint a 
fiúk… (bár, remélem, nem in-
dulnak el locsolkodni is, mert 
akkor, jajj lesz nektek, fiúk!!)  A 
csokitojás keresés is jól szervezett 
volt kint a kertben: idén külön 
gyűjthették a finomságokat a ki-
csik és nagyok, így megúsztuk sí-
rás nélkül, mindenki talált csokit 
a kosarába! Őszintén bevallom, a 
lovagoltatásról és kocsikázásról 
már csak utólag hallottam, mert 
olyan sokan szerettek volna kéz-
műveskedni, hogy arról lema-
radtam. Kukucska András nem 
győzött fényképezni, úgyhogy, 
aki kíváncsi arra, milyen jó kis 
délelőttöt töltöttünk együtt, a Fa-
luház honlapján megtekintheti a 
fotókat.  Szeretettel várunk min-
denkit jövőre is, mi biztosan ott 
leszünk!

Sillóné Varga Anikó
Szeretnénk megköszönni a ren-

dezvényhez nyújtott segítségét: 
Buzdorján Gábornak, Kovács 
Kamillának, Márki Kittinek, 
Mátó Rékának, Pajcsin Szilviának 
és Sillóné Varga Anikónak! 

Deszki Faluház dolgozói

MŰVÉSZETI VEZETŐK: 
Tóth Gábor és Goda Katalin

OKTATÓINK: 
Adorjányi-Szabó Nóra, Farkas Viola, Goda Katalin, Kolonics Erika, 
Mátó Réka, Papp Nóra, Simoncsics Pál, Tímár Attila, Tóth Gábor

Kacabajka 
Felleghajtók
Rózsabimbó

Ezüstfás
Csöpörke

Cibere 
Borbolya 

Ördögborda 

Belice 
Babszem 
Borvirág
Kerepetye 
Deszkadöngetők
Csillegők
Karolina 
Röszkei kezdő csoport

Jegyek megvásárolhatók a színház jegyirodájában, vagy a következő linken: szinhaz.szeged.hu/jegyvasarlas/

FELLÉP 
A TISZAVIRÁG NÉPTÁNCEGYESÜLET  

ÖSSZES CSOPORTJA:

ÉvzáróGálaműsor
2019. JÚNIUS 2. VASÁRNAP // 15.00 ÉS 19.00

a Szegedi Nemzeti Színházban
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Maros Menti Fesztivál

21. alkalommal rendeztük meg a Deszki 
Maros Menti Fesztivált 2019-ben. Még beleg-
ondolni is sok idő, hogy mennyi éve szervez-
zük, küzdünk érte, pályázunk és szeretjük ezt 
a rendezvényt. 1998-ban Kószó Arankával 
indítottuk útjára ezt a fesztivált, ami azóta 
évről évre fejlődik, bővültek a kategóriák és 
egyre több a jelentkezők száma. Idén márci-
usban és áprilisban 4 alkalommal, összesen 8 
kategóriában zajlott a versenyzés, közel 600 fő 
részvételével. 

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alapnak, 
hogy minden évben támogatja fesztiválunkat.

Köszönet Deszk Község Önkormányzatá-
nak és a Deszki Település-üzemeltetési Non-
profit Kft-nek, hogy fő támogatói rendezvé-
nyünknek.

És most álljon itt az idei év 
díjazottjainak sora:
Versmondás kategória – alsó tagozat:
I. helyezett: Varga Marcell
II. helyezett: Simity Éva
III. helyezett: Nyerges Balázs
III. helyezett: Lengyel Léna
Különdíj: Gyorgyev Nicola

Versmondás kategória – felső tagozat:
I. helyezett: Kiss Fruzsina Kornélia
II. helyezett: Guti Zoé Róza
III. helyezett: Kecskeméti Bence Odin
Különdíj: Szabó Anna

Prózamondás kategória – alsó tagozat:
I. helyezett: Szűcs Jázmin
I. helyezett: Lévai-Radics Lujza
II. helyezett: Farkas Katinka
III. helyezett: Gyarmati Lara

Prózamondás kategória – felső tagozat:
I. helyezett: Maczelka Barnabás
II. helyezett: Kecskeméti Bence Odin
III. helyezett: Varga Zsombor
Különdíj: Gera Gellért

Szólóének kategória:
I. helyezett: Hekkel Zita
I. helyezett: György Lola
III. helyezett: Hefkó Anna
Különdíj: Guti Hanna

Népdal kategória – alsó tagozat:
I. helyezett: Urbán Izabella
II. helyezett: Répási Luca
III. helyezett:  Bohák Viktória
Különdíj: Nagy-György Ildikó

Népdal kategória – felső tagozat:
I. Kormányos Viktor
II. Farkas Gréta
III. Guti Hanna

Szólóhangszer kategória – alsó tagozat:
Arany minősítés: Tóth-Sári Nándor
Arany minősítés: Monoczki Luca
Ezüst minősítés: Puskás Tamás
Ezüst minősítés: Rácz Kirill Roland
Bronz minősítés: Katona Jázmin
Bronz minősítés: Nagy Kevin László

Szólóhangszer kategória – felső tagozat:
Arany minősítés: Szirmai Marcell
Arany minősítés: Szalóky Mercédesz Lara
Arany minősítés: Sárszegi Gréta
Arany minősítés: Dobi István Lajos
Ezüst minősítés: Kálmán Virág
Ezüst minősítés: Balogh Lázár Koppány
Ezüst minősítés: Horváth Ádám Benedek
Ezüst minősítés: Haumann Tódor

Ezüst minősítés: Dobó Gréta Manna
Bronz minősítés: Szekeres Eszter Lili
Bronz minősítés: Rácz Fanni Vivien
Bronz minősítés: Nagy Levente
Bronz minősítés: Keresztúri Kitti
Bronz minősítés: Dobó pálma Dorka
Bronz minősítés: Rózsa Dorina

Kamarazene kategória:
Arany minősítés: 
Bárkányi Anna-Gyuris Tímea
Arany minősítés: 
Lévai Orsolya-Maróti Viola
Arany minősítés: Harmónia Gitártrió
Ezüst minősítés: 
Jankó Hanna-Szécsi Mirella
Ezüst minősítés: 
Takács Nóra-Tóth Boglárka
Bronz minősítés: 
Sebők Dóra-Nagy-György Hanna Kata

Színjátszás kategória:
I. helyezett: Pemetefű színjátszó csoport
II. helyezett: Gubanc színjátszó csoport
III. helyezett: Ő-Szin-Te színjátszó csoport
Különdíj: Tabánka színjátszó csoport
Különdíj: Gézengúzok színjátszó csoport

Néptánc kategória:
Arany minősítés: 
Csicsergő Néptánccsoport
Arany minősítés: Hóvirág Néptánccsoport
Arany minősítés: Cibere Néptánccsoport
Arany minősítés: Bóbita Néptánccsoport
Ezüst minősítés: 
Rece-Fice Néptánccsoport
Ezüst minősítés: 
Rókusi Ált. Isk. II. a  osztály
Ezüst minősítés: 
Hóvirág-Margaréta Néptánccsoport fiúk
Bronz minősítés: 
Gyöngyvirág Néptánccsoport
Bronz minősítés: 
Magyarcsanádi Táncegyüttes
Bronz minősítés: 
Topogók Néptánccsoport

Bízom benne, hogy jövőre is találkozunk 
Deszken, a Maros Menti Fesztiválon!

Bene Ildikó igazgató

VAKCINÁZOTT, ELŐNEVELT CSIBE KAPHATÓ, ELŐJEGYEZHETŐ. | Tel.: +36 30 360 6662 | A házhoz szállítás ingyenes!
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Anyák napi ünnepségek

Anyák napja a Kolo csoportban Papírgyűjtés az 
óvodában

2019. májusában is megtartottuk az óvo-
dában az anyák napi ünnepségeket. Minden 
csoport gyönyörű, szívhez szóló műsorral ké-
szült, hogy elkápráztassa a családokat, anyu-
kákat, nagymamákat. 

A visszajelzésekből arra következtettünk, 
hogy mindenkinél meghozta gyümölcsét 

a sok gyakorlás, készülődés, és befektetett 
energia. A gyerekek ügyesen, bátran kiálltak 
a nagy közönség elé.

A nagycsoportosok lakodalmas műsort 
adtak elő, és megmutatták, micsoda néptán-
cos lépéseket, koreográfiát tanultak az év so-
rán Attila bácsitól. A kicsikkel is igyekeztünk 

megmutatni, milyen ügyes kis Süni csopor-
tunk van, és a Katica csoport is kitett magáért, 
a szülőket bevonva szereztek felejthetetlen 
élményt.

Szentesi-Nagy Ágnes

Május 16-án szemerkélő 
eső köszöntött a Kolo cso-
portra. Mindez nem szegte 
kedvünket, mert szívvel-lé-
lekkel készültünk a délutáni 
Anyák-napi köszöntőnkre. 
Délelőttönként szorgo-
san hordtuk át a székeket 
a Bánát termébe, hogy ott 
gyakoroljuk a verseinket, 
dalainkat és a mesét, me-
lyet együtt dramatizáltak a 
gyerekek. Együtt rendeztük 
be a termet és öltöztettünk 
ünneplőbe. Szívmelenge-
tő volt látni, ahogy délelőtt 

segítették egymást a gyere-
kek, ha valaki elmerengett 
vagy nem találta helyét. A 
picúrok a nagyobbak ölében 
gyakorolták az ölbéli játéko-
kat, mondókákat, amelyeket 
végül Anyához bújva együtt 
játszottak el délután. Sok 
boldog percet szereztek ne-
künk is a délelőttök során, 
jó volt látni, ahogyan mó-
káztak, játszottak. A napot a 
délutáni köszöntő koronázta 
meg. A gyerekek ünneplőbe 
öltöztették testüket, lelküket 
és a várakozás izgalmával 

léptek be a zsúfolásig meg-
telt terembe. Voltak néhá-
nyan, akik visszafogottan, de 
a többség mosollyal és érze-
lemmel teli szívvel nyújtotta 
át azt a dal- és verscsokrot, 
mellyel készültünk erre az 
esős, de mégis szép délután-
ra. Nagyon megható volt 
látni, ahogyan megélték ezt 
az ünnepet és azt is, hogy 
nem csak az ő szemük csillo-
gott, hanem az anyukáké és a 
nagymamáké is!

Gyihor Gabriella

A környezettudatosság és az újrahasznosí-
tás jegyében az idén is megszerveztük a tava-
szi papírgyűjtést. Nagyon szépen köszönjük 
minden szülőnek, aki egész évben szelektíven 
gyűjtötte az újságokat és elhozta óvodánkba, 
hogy ezzel a környezetét is tehermentesítse 
és támogasson minket! Külön köszönetet 
szeretnénk mondani annak a szerény Kolo 
csoportos Apukának, aki „csendben, szin-
te titokban” csempészett az óvoda elé annyi 
kartonpapírt, hogy még egy konténert kellett 
rendelnünk, hogy biztonságban elszállíthas-
sák azt az összes többivel. Nagyon köszönjük 
az összefogást, mellyel az óvodába járó gyer-
mekeket támogatják!

Óvoda dolgozói

Várom megtisztelő érdeklődésüket!

Süle Erika
06-70/454-2093
sule.erika@oc.hu
A szegedi Otthon Centrum év értékesítője: 2015’16’17’18

  ügyvéd

  energetikai tanúsítvány

  ingyenes lakáshitel ügyintézés

  értékbecslés

   napelem rendszerek kiépítése 0%-os THM hitellel 
               - takarítsa meg rezsiköltségét!

Amiben tudok még segíteni:

az otthon centrum magyarország legtöbb irodával és legszélesebb 
ingatlankínálatával* rendelkező hálózata

15 éves értékesítési 
tapasztalattal egy 
országos hálózat 
kötelékében, helyi 
lakosként vállalom 

ingatlana 
értékesítését 
fix jutalékért!fix jutalékért!

*2018 márciusi adatok szerint

Otthon Centrum
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 Április végén a kisiskolások 
megtekintették a Szegedi Nemze-
ti Színház legújabb produkcióját, 
Litvai Nelli: Világszép Nádszál-
kisasszony című zenés mesejáté-
kát. A látványos gyerekdarabot 
élő zenével és a színház táncka-
rának közreműködésével állítot-
ták színpadra a Nagyszínházban. 
A gyerekek különleges, ritka 
hangszerekkel is találkozhattak, 
mindez a színészek játékával és 
az intenzív látványvilággal ga-
rantáltan ámulatba ejtette őket. 
A mesejáték fontos tanulságokat 
hordoz a barátságról, az igaz sze-
relemről, és megmutatja, hogy a 
barátság és a kitartás ereje átsegít-
het bennünket a nehézségeken. 
Az előadás bebizonyította, hogy 
a mesékre azért van szükségünk, 
hogy újra és újra felfedezhessük 
az alapvető értékeket, melyekért 
érdemes megküzdenünk.

 Folyamatosan zajlik a ki-
emelt informatikai oktatás az 
intézményben. Ennek keretében 
Május 7-én 8 fő sikeres ECDL 
vizsgát tett "Prezentációkészítés" 
modulból.

 Április 16-án rendezték a 
Szegedi Petőfi Sándor Általános 
Iskolában a "Hetedhét országon 
túl" járási mesemondó versenyt. 
Iskolánkat a 2. osztályos Lé-
vai-Radics Lujza és Simity Éva 4. 
osztályos tanulók képviselték. A 
verseny célja a szép tiszta kiejtés-
re és a kifejező előadásra nevelés 
volt. Szeged város majdnem min-
den iskolája képviseltette magát 

ezen a megmérettetésen, ahol Lé-
vai-Radics Lujza I. helyen végzett.

 A megyei helyesírás verse-
nyen, Mórahalmon "Az aranytoll" 
címet Farkas Katinka 2. osztályos 
nyerte el.

 Május 2-án a kistérségi mate-
matika versenyt a 2-3-4. osztályos 
tanulók részére a Weöres Sándor 
Általános Iskola rendezte. A ver-
seny nem csupán a matematiká-
ról szólt, hanem a szövegértésről 
is, hiszen egy mesébe ágyazott 
szövegben volt a matematika fel-
advány, ami ravasz és beugrató 
feladatokból is állt. Tanulóink 
szépen helytálltak: 4. osztályból 
Tirk Inez a 6. helyen, Simity Éva 
a 7. helyen végzett. 2. osztályból 
Lévai-Radics Lujza 5. helyen, Pin-
tér Balázs 11. helyen, Szabó Kende 
6. helyen, Simity Anna pedig a 3. 
helyen végzett.

 Május 6- án a térségi verse-
nyek utolsó állomása a Kazinczy 
szépkiejtési verseny volt, melyet 
a Kossuth Lajos Iskola rendezett 
Szőregen. Iskolánkat Kardos Edi-
na 3. osztályos és Tirk Inez 4. osz-
tályos tanulók képviselték.

 Május 8., illetve 10-én, az 5., 
6. és a 8. osztály részt vett egy-egy 
nagyon jól sikerült gyógynövény 
bemutató napon, melyet az algyői 
„Ezer jó Egyesület” szervezett a 
tájházban. Az Egyesület elnöke 
nagy szeretettel, türelemmel és 
szakértelemmel kalauzolta el a 
gyermekeket ebbe a varázslatos 
világba. Először egy érdekfeszítő 
bemutató órán ismerkedhettek a 
növények külalakjával, gyógyító 
hatásaival a helyi tankertben. Ha-
tóanyagokról, ízekről, illatokról, 
a levelek formájáról, virágokról, 
távoli országok különlegességei-
ről hallgattak történeteket a tanu-
lók. Finom teakeverékből készült 
ital és medvehagymás vajkrémes 
kenyér csillapította a részvevők 
étvágyát. Az itt szerzett tudás 
elmélyítését szolgálták a gyógy-
növény felismerő kirakók, em-
lékeztető totók és a gyógyfüves 

szobában a növényfelismerő ver-
seny. A Zoltánfy Iskola továbbra 
is keresi és megteremti a feltéte-
leket, hogy ilyen hasznos tanórán 
kívüli foglalkozásokon vegyenek 
részt diákjai.

 Angol nyelvből ebben a tan-
évben is megrendezésre került a 
házi verseny iskolánk felső tago-
zatosai számára. Évfolyamonként 
5-6 tanuló vett részt a megméret-
tetésen. A hetedikesek kiemelt 
létszámmal – 13 fővel – képvisel-
tették magukat a rendezvényen.
Szoros eredmények születtek, a 
helyezettek:
I. helyezettek:  Dragic Sara, Sinkó 
Ádám,  Bakacsi Zsófia
II. helyezettek: Bozóki Gabriella, 
Rácz Orsolya, Balassa Adrienn, 
Szűcs Brigitta és Sipos Dominik
III. helyezettek: Szügyi Olivér, Ko-
vács Rebeka és Kiss Balázs
Dicséret illeti a gyerekeket a vál-
lalkozó szellemükért és a kitar-
tásukért, hogy a képességüknek 
megfelelően   teljesítettek ezen a 
sokrétű és terjedelemben is ki-
emelkedő, szövegértéses verse-
nyen. 

 Május 9-én 25 felső tagozatos 
diák  kísérő tanáraikkal közösen  
a „Valahol Európában” c. zenés 
darabot nézték  meg a Szegedi 
Nemzeti Színházban. Különle-
ges élményben volt részük,- nem 
csak azért, mert az előadás ki-
tűnő, - hanem azért is, mert a 
gyermek főszereplő „Szeplős” 
Szirmai Marci volt, a Zoltánfy 
Iskola 7. osztályos tanulója. A 
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magas részvételi arány nemcsak 
ennek a ténynek volt betudható, 
de kétségtelen, hogy  még kü-
lönlegesebbé, érdekfeszítőbbé 
tette az egész történetet. Az isko-
la egy másik diákja is résztvevője 
ennek az előadásnak; ő Tirk Inez 
4. osztályos tanuló, aki csodás 
hangjával a kórusban szerepel. 
Fergeteges, élvezetes és nagyon 
megható előadást láttak az érdek-
lődők. Aki ott volt, felejthetetlen 
élményekkel tért haza. Arról már 
ne is beszéljünk, hogy milyen 
érzéseket keltett a gyerekekben, 
tanárokban Marci, a főszereplő, 
hisz nem mindennapi dolog az, 
hogy az osztálytárs, iskolatárs, 
tanítvány egy kiemelkedő zenés 
darab szereplője. 

 A Szegedi Környezetgazdál-
kodási Nonprofit Kft. a Föld nap-
ja alkalmából rajzpályázatot hir-
detett általános iskolások részére. 
Iskolánk tanulói is indultak ezen 
a versenyen és szép eredményt 
értek el. Az 1. osztályból Maróti 
Panni és Guta Csanád, a 2. osz-
tályból Tirk Alíz, Révész Boglárka 
és Tánczos Daniella rajzai nyerték 
el a zsűri tetszését. Ezek a tanulók 

családjukkal együtt részt vehettek 
a Gellért Szabadidőközpontban 
megrendezett Föld napi progra-
mon, ahol rajzaikat megfesthették 
egy szemétgyűjtő oldalára. Ezek a 
rendhagyó művészeti alkotások 
Szeged város rendezvényein lesz-
nek kiállítva. A Délmagyarország 
napilapban fotók jelentek meg a 
deszki kis művészgyerekekről.

 Az előző évek hagyományait 
követve az Országos Tűzmegelő-
zési Bizottság 2019-ben is alkotói 
pályázatot hirdetett óvodások és 
iskolások részére. Ez évben olyan 
alkotásokat vártak, amelyeken 
keresztül a gyerekek meg tudták 
mutatni, hogyan látják ők a tűz-
megelőzés és a tűzvédelem fon-
tosságát, a tűzoltói hivatás világát. 
Iskolánkból több diák is eredmé-
nyesen vett részt a pályázaton és a 
díjazottak között szerepel: Révész 
Boglárka, Uti Hanna, Tirk Inez és 
Sandra Nikolett. A díjátadó ün-
nepség május 21-én lesz a bizott-
ság székházában.
Az SZTE Füvészkert a Növények 
Nemzetközi Napjához csatlakoz-
va „Így gondozom a növényei-
met” vagy „Kedvenc növényem” 

címmel rajzpályázatot hirdetett 1. 
és 2. osztályos iskolások részére. 
A rengeteg szebbnél-szebb mű 
közül Révész Boglárka 2. o. tanu-
ló alkotása is kiválasztásra került. 
A hivatalos díjátadó május 18-án 
lesz a Füvészkertben, ahol a díja-
zott rajzokat az üvegházban meg 
is tekinthetik az érdeklődők.

 Május 15-16-án rendezték 
meg Hódmezővásárhelyen, illet-
ve Szentesen a Kisiskolák Diáko-
limpiájának megyei döntőjét. At-
létikában hárompróbában Sziveri 
Roberta 3. osztályos tanuló a 3. 
helyen végzett. A fiú svédváltó 2. 
helyezést, a lány kézilabda csapat 
pedig 1. helyezést ért el, így be-
jutott az országos döntőbe, mely-
nek Debrecen lesz a helyszíne.

Vid György ig.
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Sűrű áprilison és májuson van 
túl a Tiszavirág Néptáncegye-
sület. A programok sokasága a 
Százszorszép Néptáncfesztivál-
lal kezdődött, majd a Belice és 
a Babszem csoport utazásával 
folytatódott, akik egy gyönyörű 
francia-olasz fesztiválon vettek 

részt. Jártak Cannes-ban, San 
Remoban, Diano Marinában, 
Nizzában, Monacoban és Monte 
Carloban. Csodás napok, csodás 
helyek, rengeteg élmény… 

Április közepén a Cibere és a 
röszkei Rózsabimbó csoport kelt 
útra, méghozzá Törökországba, 
Zonguldakba. Régi kapcsola-
tunk van a Hasad Táncegyüttes 
vezetőjével, Orhan Yazicivel, 
akinek szíves invitálására utaz-
tunk ki harmincan a fesztiválra. 
Rengeteg fellépés, sok tapasztalat 
és élmény, a vendéglátók fantasz-
tikus szeretete, ami jellemezte ezt 
az utat is. A gyerekek maximá-
lisan helyt álltak, pedig sokszor 
nagyon fárasztó volt a napi több 

fellépés, egész nap viseletben 
utazás, stb. Alig hogy hazaér-
tünk, már várt minket a követke-
ző megmérettetés, a Maros Men-
ti Fesztivál, ahol a Ciberések a 
annak ellenére, hogy még ki sem 
pihenték az út fáradalmait, arany 
minősítést kaptak. 

És elérkezett a május, 
az év egyik legnagyobb felada-
ta, a Rözögtessük mög! fesztivál 
megszervezése, lebonyolítása. 
Második alkalommal vágtunk 
neki ennek a nemes feladatnak, 
célunk most sem volt más, mint 
a saját tánckincsünk, a Dél-alföld 
táncainak megőrzése, népszerű-
sítése. Több mint 140 verseny-
ző, 98 produkció, 6 fős zsűri, 25 
fős segítő csapat… köszönjük 
Nektek ezúton is! A versenyről 
bővebben Sass Tábita és Szabó 
Helga táncosaink számolnak be, 
akik aktív részesei voltak az ese-
ménynek.

A május 10-11-ei hétvégén ke-
rült megrendezésre a Deszki Fa-
luházban második alkalommal a 
Rözögtessük mög! országos nép-
táncfesztivál. Péntek délután ren-
geteg ismeretlen ember érkezett 
hozzánk, hiszen hazánkból és 
határon túlról közel 150 táncos 
jött el, mindannyian azért, hogy 
együtt ápoljuk a Dél-Alföld ha-
gyományait. Pénteken Dr. Varga 
Sándor előadása után hajnalig 
tartó táncháznak lehettek része-
sei, amelyről Trényi Dominika, 
párjával bronz minősítést elérő 
táncos, így vélekedik: „Nekem 
nagyon emlékezetes fog maradni 
a péntek esti táncház is, aminek 
köszönjük a jó hangulatát a Ju-
hász zenekarnak és a Tiszavirág 
táncosainak. Köszönjük, hogy ré-
szesei lehetünk ennek az óriási él-
ménynek, amit sosem felejtünk el.” 
Balázs Viola, arannyal minősített 
táncos így nyilatkozott a feszti-
válról: „Régóta nem versenyeztem 
már szólóban, így emiatt nagyon 
izgultam, de ez az idegesség az 

este végére teljesen elmúlt. Nagyon 
pozitív volt számomra, hogy az 
egész fesztivál alaposan meg volt 
szervezve és abszolút tükröződött 
benne a Tiszavirág csapatának 
munkája. Számomra az egyik leg-
szebb dolog az volt a fesztiválon, 
amikor a táncházban a gyerekek 
sorban kérték ki a táncokat, amit 
nem sűrűn szoktam tapasztalni. 
Meghatottsággal töltött el azt lát-
ni, hogy már ilyen fiatalon ma-
guktól és tiszta, őszinte örömmel 
táncoltak egy igencsak hosszú nap 
után. Ez nekünk idősebbeknek is 
egy ösztönző példa lehet.”

A szombati napon reggeltől 
érezhető volt az izgalom a leve-
gőben. A versenyzőkkel beszél-
getve kiderült, hogy volt, aki na-
gyon izgult, és volt, aki higgadtan 
várakozott és figyelte a többi ver-
senyző táncát. Tíz órakor a ver-
senyt Bacsa Flóra egy dél-alföldi 
népdalcsokorral nyitotta meg, 
majd délután ötig szólt a népze-
ne a Faluházban. A versenyzők 
hat kategóriában mutathatták be 

a tanultakat, a hatfős zsűri előtt. 
A gálaműsor hangulata jellemzi 
a legjobban a hétvégét: családias, 
életteli, mosolygós, őszinte. Az 
eredményhirdetés közben meg-
döbbentő volt figyelni az arcokat, 
hogy a táncosok mennyire tud-
nak örülni a másik örömének is. 
A legjobbak hazavihettek egy pár 
szegedi papucsot, vagy egy pár 
csizmát. Kőszeghy Kata, az Ifjú 
reménység különdíj nyertese így 
nyilatkozott a versenyről: „Már 
2 éve is, mikor az első Rözögtes-
sük mög! fesztiválon részt vettem, 
tudtam, hogy idén is szeretném 
magam megmérettetni. Persze 
bennem is volt egy kis idegesség 
és drukk, mint mindenkiben. De 
a szervező csapatnak köszönhető 
minden a legnagyobb pontosság-
gal és odafigyeléssel történt. Az 
eredményhirdetésen pedig a meg-
lepetések sorától meg is hatódtam. 
A legszebb és legmeghatóbb az 
volt, mikor az eredményhirdetés 
után mindenki könnyes szem-
mel jött oda hozzám gratulálni. 
Szerintem ez egy néptáncosnak 
a legnagyobb elismerés és öröm, 
bármilyen díjat is kapjon.” Kata 
párja, Bende Bence, szintén Ifjú 
reménység különdíjas táncos így 
vélekedett: „Előnyösnek tartom a 
hazai pályát, mert ismerősök előtt 
kellett táncolnom, ezért kevésbé 
izgultam. Nem állítottam össze 
semmilyen sorozatot, a kedvemre 
táncoltam, és így mind a két pá-
rommal arany minősítést kaptunk. 
A verseny és az előtte levő fölké-
szülések is emlékezetes élmények 
voltak.”

Remélem, két év múlva még 
ennél is többen leszünk a verse-
nyen, és ugyanilyen jó hangulat-
ban fog telni. Addig is mindenki-
ben ott él az idei II. Rözögtessük 
mög! néptáncfesztivál szép em-
léke. 

Sass Tábita, 
Szabó Helga

A fesztivál támogatói voltak:
Bakosné Szöllősi Ágnes, Bánát 

Szerb Kulturális Közhasznú Egye-
sület, Bencze Márton, Bene Ildikó, 
Békés Megyei Néptáncosok Szö-
vetsége, Brczán Krisztifor, Csong-
rád megyei Településtisztasági kft., 
Deszk Község Népművészetéért 
Alapítvány, Deszk Község Önkor-
mányzata, Deszki Művelődési Ház 
és Könyvtár, Deszki Település-Üze-
meltetési Nonprofit Kft., Dudás 
Ildikó – festett népi bútorkészítő, 
Free Dance Alapfokú Művészeti Is-
kola, Fonó Budai Zeneház, Földiné 
Pósa Ilona, Hagyományok Háza, 
Juhász Zenekar, Juhászné Dobrai 
Melinda, Káity Mónika – filcdí-
szek, Kása Róza, Király László, La-
katos Pál, Nemzeti Kulturális Alap, 
Néptáncosok Kellékboltja, Örökség 
Gyermek Népművészeti Egyesület, 
Papós László (Globál 21 Kft), Pit-
lik –Sipos Eszter, Sallay Tibor cipész 
mester, Stadler Ferencné, Szeles 
László – csizmadia mester, Tabán 
Táncegyüttes – Békéscsaba, Tisza-
virág Néptáncegyesület, Vajdasági 
Magyarok Művelődési Intézete, Vas 
Róbert és családja, Vito Venturi 
Kft., Zenetudományi Intézet

Világot jártunk, „rözögtettünk”, fesztiváloztunk 

Májusban jól 
„mögrözögtettük”!
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„A Deszki füzetektől, tanulmányokon és 
cikkeken keresztül a novellákig” 

A fent leírt címmel tartott Rusz Borivoj előadást az Újszentiváni 
szerb klubban. Először a gyűjtő munka fontosságát emelte ki, amit nagy 
részben Brczán Krisztifor végzett, majd a gyűjtött anyag leírását és аmi 
nagyon fontos, fordítását magyar nyelvre. Ez megjelent 21 „Deszki fü-
zetben”, a Szerb Kalendáriumban, a Magyarországi Szerbek Etnográfi-
ájában és néhány romániai és szerbiai etnográfiai kiadványban. Követ-
kező terület a tanulmányok, melyeket szerb nyelvű újságcikkek előztek 
meg. A tanulmányok általában ismert személyekről, írókról szólnak, 
mint pl.: Milos Crnjanski világhírű szerb íróról, aki Csongrádon szü-
letett vagy Todor Manojlovityról, aki Ady kortársa-barátja volt és rajta 
kívül sok magyar író művét fordította szerbre. Talán a sok beszélgetés és 
sztori adta az ihletet ahhoz, hogy idővel a novellaírást is elkezdte a maga 
amatőr módján, ami egész sikeres volt. Ezt bizonyítja már három kitün-
tetés is a „Milovan Vidakovic” pályázaton. Az előadás baráti beszélge-
téssé alakult át, ami nagyon hasznos és fontos dolog, hisz ebből is lehet 
majd sok mindent felhasználni a következő munkákban. 

Húsvéti ünnepek a Deszki Szerbeknél  
Јézus Krisztus urunk feltámadási ünnepe a deszki szerbek számára is a 

legnagyobb és legjelentősebb keresztény ünnep. A húsvét nem egy rövid 
ünneplést jelent, hanem egy hosszú héthetes böjttel kezdődő ünnepség-
sorozatot. Az egyházi szertartás mellett sok népszokás is fűződik ehhez 
az ünnephez, ami a mai napig megmaradt. Ezek közül kiemelkedik a 
sonka és tojásfőzés, a tojásfestés, valamint a tojással való vetélkedés. Ezt 
a szokást a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület évek óta húsvét 
első napján megszervezi, „Tojáskocogtató Európa bajnokság” néven, az 
idén már kilencedik alkalommal. Most is a Szent Száva Hitéleti, Kulturá-
lis és Oktatási Központ adott helyet a vetélkedőnek, ami előtt az ünnepi 
szentmise, majd egy közös ebéd volt. Harmincöt résztvevője volt az izgal-
mas és érdekes programnak, amelyen elsősorban a gyerekek vettek részt. 
Természetesen nem maradt el a tojásszentelés az elején, amit a helyi szerb 
tisztelendő, Milicsity Szvetomír végzett. Кét kategóriában mérték össze 
tudásukat a versenyzők. A felnőtteknél Sévity Szvetozár, gyerek-ifjúsági 
kategóriában Sévity Mirjána nyertek „speciális tyúkok által tojt speciális 
tojásokkal”. A szakmai zsűri kiválasztotta a legszebb húsvéti hímes to-

jást, amit Francia Ida óvónő nyert. Másnap nem maradt el 
a locsolkodás, amit a katolikus magyaroktól vettek át a szerbek. Régen 
a szerbek törölközőkkel feldíszített fiákerekkel, zeneszó mellett mentek 
a falu lányos házaihoz és meglocsolták a lányokat, legtöbbször vízzel. A 
házaknál ének és tánc is volt és természetesen megvendégelték a locsol-
kodókat. Ma már személykocsival, vagy gyalog mennek, de legfőképp 
mostmár a fiatalok az úgynevezett Bánátos locsolkodással csoportosan 
indulnak útnak. Fontos még e napon a „Kum”- koma látogatása kalács-
csal, a tisztelet jeléül. Harmadnap most sem maradt el a temetőkben a 
sírok megszentelése, ahová a családtagok tojást és kalácsot visznek és a 
sírokra helyeznek, megemlékezve az elhunytakra.  

„DJURDJEVDAN”– Szent György napi 
ünnep a Deszki szerbeknél 

Ha „Djurdjevdán”, akkor a trubások és az ismert ének jut eszébe min-
denkinek. Viszont Szent György napja nagy ünnep a kereszténységnél, 
sőt még a mohamedánok is ünneplik. A deszki szerbeknél kiemelked-
nek az ehhez a naphoz kötődő népszokások közül az állattenyésztéshez, 
a növénytermesztéshez és általában a természethez kapcsolódó esemé-
nyek. Legfontosabb a reggeli körmenet, ami a II. világháborúig tartott 
az egyház szervezésében, a falun át a mezőkre. A körmenet a búzame-
zők termékenységét és a termés védelmét szolgálta. Aszály idején eső-
ért imádkoztak, de ha ezen a napon esett, akkor azt mondták: „a Szent 
György napi eső aranyat ér” vagy „Dukátok hullnak az égből”. A Bánát 
táncosai megpróbálták feleleveníteni a hagyományt, de ez csak néhány 
éves próbálkozás volt, viszont az együttesnek több díjat és kitüntetést 
hozott Dobrivoje Putnik „Hajnali körmenet” koreográfiája, melyet Vuj-
csin Lyubomír állított színpadra. Van még egy deszki szempontból ér-
dekes dolog: közvetlen a Maros mellett állt egy magas oszlopokra épített 
csárda. Ez a csárda régen a hajóvontatók kedvenc helye volt és a Szent 
György napi körmenetesek sokszor egész odáig elmentek. De ha nem, 
a fiatalok a délutánt biztos, hogy ott mulatták végig. Bár a háború után 
már nem működött, de mégis egészen az 1970-évekig kijártak délután 
sokan ünnepelni. Ma már az egyházi szertartás maradt meg és néhány 
család (Markovlyev, Vukoszavlyev, Rádity és Gyorgyevics), mint a ház 
védőszentjét ünnepli.    

Mi újság a Bánát háza táján?

Tambura zenekar  
koncertje Budapesten 

 Május 4-én a Budapest fővárosi, Kőbányai 
és Kispesti Szerb Nemzetiségi Önkormányza-
tok szervezésében Tambura zenekar koncertet 
rendeztek. Helyszín a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ volt. A fellépők 
a „Vasa Jovanovic” újvidéki városi tamburaze-
nekar Zorán Bugarski -Brica koncertmester 
vezetésével, és a deszki „Bánát” tamburazene-
kar. A nagysikerű koncert folytatása a másna-
pi szerb búcsún volt a budapesti szerb temp-
lomnál, az ünnepi istentisztelet után. 

A „Bánát” szeniorok a 
Street Folk Fesztiválon

 
Május 8 és 12 között Street Folk Fesztivált 

rendeztek a Magyarország-Szerbia Intereg 
IPA Határon Átnyúló Együttműködési Prog-
ram keretén belül. Öt napon keresztül a nép-

zenészeké és a táncosoké volt a Dugonics tér 
Szegeden, természetesen e műfajt kedvelők 
nagy örömére. A résztvevők között volt a „Bá-
nát” néptáncegyüttes szenior csoportja is, akik 
nagy sikerrel adták elő a „Bánáti táncok” című 
koreográfiát és sok szerb népviseletet mutat-
tak be az érdeklődőknek.

Sikeres együttműködés a 
Budakalászi „Ruzmarin” 
néptáncosaival  

 A Budakalászi „Ruzmarin” Néptánccsoport 
május 12-én ünnepi programot szervezett 15 
éves jubileumuk alkalmával. A ifjúsági csoport 
évek óta sok közös koreográfiában lépett fel 
a deszki Bánát Néptáncegyüttes, Dunai Peti 
vezette ifjúsági csoportjával. Most a deszkiek 
három napot töltöttek Budakalászon gyakor-
lással, majd fellépéssel a jubileumi műsorban.  
Belgrád környéki táncokat mutattak be és el 
kell mondani, hogy a legsikeresebb produkció-

ja volt a programnak. Természetesen az együt-
tesi munka folytatódik, nem csak fellépésekkel, 
de új koreográfiák betanulásával. 

Szerb táncházak  
a Nemzetiségek Házában  

 
A május végi táncházzal befejeződik a ta-

vaszi táncházi szezon a Nemzetiségek házá-
ban, ami az idei évben is sikeres volt. Ami a 
legfontosabb, hogy sok táncot kedvelő fiatal 
vett részt a programokon. És hogy Szeged a 
néptáncok városa, mi sem bizonyítja jobban, 
mint ez a mozgalom és a nagy részvétel. A 
Dunai Peti által vezetett Bánátos csapat most 
is sikeres volt és ezt szeretnék az őszi idényben 
folytatni. A nyár a táboroké, így a deszkiek is 
mint ez már hagyomány, részt vesznek többek 
között a „Balkáni tánctáborban” Szegeden, 
amit a ház szervez. 

Rusz Borivoj

Rövid hírek  
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Május 14-én klubtársaink nagy 
örömére a Hagymatikum Fürdő 
ismét megrendezte a Nyugdíjas 
Találkozó napját, melyen élvezhet-
tük a különböző szolgáltatásokat. 
Ebéd közben DJ Molnár László 
szórakoztatott nosztalgia zenével, 
majd egy órás műsort adott Cso-
csesz mulatós számaiból. A Ma-
gyar Vöröskereszt egészségügyi 
szűrővizsgálatokat végzett, mint 
például vérnyomás, vércukor-
szint mérés. Részt vehettünk még 
masszázson, elektroterápián, vízi 
gyógytornán, ahol néhány gya-
korlat ismerős volt számunkra a 
szárazföldi gyógytornából. Hiszen 
hetente kétszer Nagyné Bacsó 

Ágnes gyógytornász vezetésével 
tornázunk a klubban. A rend-
szeres mozgás hatását érezzük, 
könnyebb a mindennapi tevé-
kenységeinket is elvégezni. Mi úgy 
tartjuk, az egészség fenntartásá-
ban és az öregedés késleltetésében 
megfelelő életmód fontos szerepet 
játszik. Ezért az idősek mozgásá-
nál a cél az, hogy az önálló életve-
zetésünket minél tovább fenntart-
suk, a napi önellátási feladatainkat 
képesek legyünk megoldani. Ide 
olyan egyszerű tevékenységek 
tartoznak, mint pl. az öltözködés, 
fésülködés, ágyból-karosszékből 
való felállás képessége, kádba be-, 
ill. kiszállás, bevásárlás az ahhoz 

szükséges gyaloglással és cipeke-
déssel együtt. Hiszen a legtöbb 
funkcionális veszteség, ami termé-
szetesen jelentkezik egy öregedő 
test esetében, összefüggésben van 
az (ideg-izom) és csontrendszer 
változásaival: csökken az izmok 
ereje, romlik a sebesség és a reak-
cióidő, a szalagok, porcok, izmok 
vesztenek rugalmasságukból, 
melynek eredménye a csökkent 
mozgásterjedelem, károsodnak az 
ízületi felszínek, romlik az egyen-
súly, csökken a tüdőkapacitás, a 
maximális pulzus és az állóképes-
ség, csökken a csontsűrűség, kó-
ros eltérések a testtartásban. Ezek 
mind olyan területek, melyek po-

zitív irányba befolyásolhatók tor-
na végzésével. Mindenkinek csak 
javasolni tudjuk a gyógytornát. 

A Faluház szervezésében meg-
rendezésre kerülő programokat is 
figyelemmel kísérjük és tagjaink 
közül többen számolnak be az 
eseményeken szerzett élményeik-
ről. Ezen rendezvények látogatásá-
val kikapcsolódnak klubtársaink 
és beszélgetésekhez újabb témát 
adnak az átélt élmények, mint pél-
dául a néptánc. 

a Deszki Nyugdíjas Klub 
tagjai

Hírek az idősek klub életéről

Kedves Deszki Lakosok!

Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ 
család-és gyermekjóléti szolgálata a Magyar 
Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetével 
együttműködve ingyenes Ruhabörzét szervez, 
melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel 
vár.

Helyszín: 
Deszk, Tempfli tér 10. (Idősek Klubja)

Időpont: 2019.06.11. du. 14.00-16.00 h-ig

Mellár-Damián Mónika
intézményvezető

INGYENES
Ruhabörze

Évek óta a Deszken rendezett 
nemzetközi sakkversenyeink 
révén rendkívül jó kapcsolatot 
sikerült kiépíteni a határmenti 
szerbiai településekkel 
(Felsőhegy, Csóka, Tornyos, 
Zenta, Ada). Kölcsönösen 
látogatjuk egymás rendezvényeit. 
A közelmúltban tiszteletbeli 
meghívót kaptunk két szerbiai 
község, Martonos és Csóka 
nemzetközi főzőversenyére. 

A deszki delegációt Gonda 
Istvánné Gyöngyike, Schreier 
Vilmos, Vörös István (szakácsunk 
és sofőrünk), valamint 
jómagam képviseltük. Mindkét 
rendezvényre meglepetésként 
Süvegh Gábor által felajánlott 

kacsazsírból, valamint Kovács 
Csaba által felajánlott lila 
hagymából és kenyérből 
Gyöngyike és Vili bácsi kenték 
a sakkversenyeinken nagy 
sikernek örvendő lilahagymás 
kacsazsíros kenyeret, mellyel 
különdíjat és serleget is 
nyertünk. Míg szakácsunk főzte 
a pörköltet és tárcsán sütötte a 
nyakas húst, addig én terítettem 
a résztvevőknek a kacsazsíros 
kenyeret.

Bár nem sok eséllyel, de 
5 féle DESZKI pálinkával 
még a pálinkaversenybe is 
beneveztünk. Nagy örömünkre, 
a Koncz Csaba által felajánlott 
birsalma pálinkával a rendkívül 

erős szerbiai mezőnyben, ahol 
még akácvirág pálinkát is 
neveztek, nyert magabiztosan a 
DESZKI BIRSALMA pálinka, a 
Csókán rendezett Nemzetközi 
Birkapörkölt Főzőversenyen.

Koncz Csaba által profi 
módon és nagy szakértelemmel 
termesztett birsalma ültetvény 
terméséből érdemes volt pálinkát 
készíteni, hisz a jó aromája miatt 
akár 10 litert is elkóstolgattak 
volna a résztvevők.

Deszki szórólapokkal és 
újságunk osztogatásával 
népszerűsítettük településünket, 
rendezvényeinket (Falunap, Ajvár 
Fesztivál, stb.) Többek kérdésére, 
hogy mekkora település a miénk, 

hogy éves viszonylatban ilyen 
rendkívül sok rendezvény és 
mozgalmas sport és kulturális 
élet folyik a községben, büszkén 
válaszoltuk: csak 3800 fő. Bár 
kicsi csapat a miénk, de annál 
erősebb.

Szóval sikerünk volt, s így 
további szerbiai rendezvényekre 
(Kukorica Fesztivál, 
valamint Paszulyiádára, 
azaz Babfesztiválra) kaptunk 
meghívást, melyek a közeljövőben 
kerülnek megrendezésre.

További sikerek reményében a 
meghívásoknak bizonyára eleget 
fogunk tenni.

Vojszi

Deszki birsalma pálinka 1. helye Szerbiában
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Ezévben is korán kezdtük a 
mindig népszerű versenyeinket. 
Ahogy anyagi lehetőségeink en-
gedték, és a piac kínálata is lehe-
tővé tette, vizeinken megtörtént 
az év első telepítése, ami auto-
matikusan hozta magával az első 
tagi megmérettetést. A hosszú 
téliszünet után mindenki várta 
már ezt a pillanatot. A kezdésre 
33 tagtársunk adta le nevezését, 
majd foglalta el kisorsolt hor-
gászhelyét, és várta a kezdést jelző 
dudaszót. A 3 órás időtartam alatt 
remek fogási eredmények szület-
tek. A kopoltyúsok jó partnernek 
bizonultak az izgalomhoz, és a jó 
szórakozáshoz. A 33 horgász 44 
db pontyot, egy amúrt és jóné-
hány termetes kárászt fogott.

Végeredmény:
I. Lévai István 
 - 10,10 kg, 4 db ponty
II. Tóth Ferenc 
 - 9,20 kg, 4 db ponty
III. Ifj. Kovács Antal 
 - 7,00 kg, 4 db ponty

Ezévben második alkalommal gyülekeztek a horgásztársak egy kö-
zös pecára. Pár éve egyesületünk vezetőségének kezdeményezésére 
szervezünk évente legalább egy alkalommal ilyen jellegű versenyt, ezzel 
is népszerűsítve ezt a mi vizeinken kevésbé alkalmazott horgászmód-
szert. A résztvevők száma évről évre nő, reméljük, ez a tendencia foly-
tatódik a jövőben is. 24 fő kezdte meg a vetélkedést bízva a jó fogásban. 
Hamar rá kellett azonban jönni, hogy ez a nap a halak győzelmével fog 
végződni. Foghatjuk az időjárásra, a hold állására - a horgász mindig 
talál valami kifogást -, a kapások elmaradtak. A gyors mérlegelés és ösz-
szesítés után szerény eredmények születtek.

Végeredmény:
I. Papós Mihály - 1,65 kg
II. Filyó György - 1,17 kg
III. Hegyközi Ferenc - 0,55 kg
Az eredményhirdetés után közösen fogyasztottuk el a Csányi József 

tagtársunk által főzött finom ebédet.

Az évad harmadik tagi versenyét szervezte egyesületünk ezen a gyö-
nyörű, májusi napon. Halbőség és jóidő várta a horgászni vágyókat. A 
kezdésre 41 fő adta le nevezését. A jó körülmények a fogási eredménye-
ken is megmutatkoztak, hiszen a versenyzők összesen 47 db pontyot 
fogtak a 180 perc során.

Végeredmény:
I. ifj. Kovács Antal - 9,80 kg, 5db ponty
II. Dóró József - 9,10 kg, 4 db ponty
III. Királyhegyi János (Bubu) - 7,70 kg, 4 db ponty
Az eseményt közös ebéd zárta.

Maros Ponty HE

A Maros Ponty Horgászegyesület hírei

Az egyesület 2019. évi idénynyitó horgászversenye

Feeder verseny

Horgászverseny
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Házon kívül Konyhán belül

Elsőként Kolompár 
Istvánhoz kopogtattunk 
be április közepén. Ko-
lompár Pista bácsit a 
faluban a horgász szen-
vedélyéről, no meg arról 
ismerik, hogy a cipők 
nagy doktora. Világ éle-
tében suszterként dol-

gozott, és bizony ma is tele van cipész szerszá-
mokkal a kis melléképülete, amiket gyakran 
használnia is kell, hiszen jönnek, akik ismerik 
a keze munkáját. Nem egyszer megvárják a 
javítást, hiszen közben jókat lehet beszélgetni. 
Téma faluhelyen mindig van, és hát a jó ter-
mészete miatt jó barát, meg ismerős is akad. 
Látva a felgereblyézett kertet, ahol épp egy 
locsolófej próbálta pótolni az égi áldást, arra 

kértük, mondja el, milyen kerti munkákat vé-
gez éppen.

„Épp a gyümölcsfákat készülök permetözni 
monília ellen. A legjobb ezt a virágzás előtt elvé-
gezni, de virágzáskor is mög köll permetözni, na 
ez lösz most. Ilynekor a legjobb. Ha esős, párás 
idő van, nem árt elvirágzáskor is mögismétölni.” 

Elhaladtunk a kis műhely mellett és a vi-
rágzó fák között egy különleges sárgabarackot 
mutat, ami mesterien meg van metszve, de az 
igazi kuriózuma az, hogy szeptemberben érik. 
„A nevit talán csak Báló Sanyi tudná mögmon-
dani, de nagyon szeretöm ezt a fát.”– mondja a 
gazda, és közben csillog a szeme, ahogy a fára 
néz. Ez is már csak a gombák elleni permete-
zést kapja ilyenkor, de azt akár havonta meg 
lehet ismételni júniusig. 

A kertbe értünk, ahol leduggatott gallyak 
jelzik a vetett sorokat. Kérdésünkre Pista bá-
csi elmondja, hogy hagymát, zöldséget, répát 
vet, a krumpli már el van vetve, és jön a főzni 
való kukorica is. „Van aki korábban veti a zöld-

ségöket, de szinte csak azok, akik piacra hordják. 
Annak időben ki köll gyünni a földbű! Én ma-
gamnak csinálom, ilyenkor áprilisban épp elég 
elvetni a meleg földbe. No meg a dinnye is jön – 
merthogy az is lesz. Aki szereti a kertöt, annak 
van mindöne.” Virágokat is látunk az udvarban 
– tulipánt és jácintot. Utóbbiról elárulja a tit-
kot, amit ő is úgy hallott az okosabbaktól egy-
kor. „Akkor köll fölszödni a jácint hagymáját, 
amikor a gyerökök befejezik az iskolát nyár ele-
jin, és akkor köll visszaültetni, amikor indulnak 
a gyerökök az iskolába, szeptemberben.” Ugyan-
is akkor látszik meg, hogy milyen a hagyma, 
van-e szaporulata, ilyenkor lehet szétszedni és 
előkészíteni a visszaültetésre.

Mivel épp a iskolai gyakorlókert átadás 
napján voltunk Pista bácsinál, megemlítettük 
neki, hogy újra lesz a gyerekeknek hol ker-
tészkedni. Láthatóan felderült az arca és ezt 
mondta: „Örülök, hogy végre újra lösz iskola-
kert! Régön mindönkinek volt kertje és csinálta 
is.  Ezzel legalább annyit elértök, hogy a deszki 
gyerökök ismerik majd a növényöket, és tudják, 
mikor milyen munka van a kertben. Jó ötlet volt, 
örülök, hogy eszötökbe jutott.” 

Köszönjük a rovatnyitó beszélgetést – továb-
bi jó munkát és még jobb egészséget kívánunk!

A főző staféta első receptjét a Gerliczy Étterem 
bérlőjétől, Halász Erikától kértük, aki deszki szár-
mazású, ám évtizedekkel ezelőtt Tiszaszigetre ke-
rült, így már csak a régiek ismerik. Erika 2018. szeptembertől bérli az 
Alkotmány utcai éttermet, melynek egy igazi deszki nevet választott. 
Megkereste a Gerliczy család USA-ban élő leszármazottjait, akik bol-
dogan adták hozzájárulásukat a névhasználathoz. Erika egyik kedvenc 
ételét mutatja be – a narancsos kacsát. 

Minden ételnek, ahogy az én kedvenc narancsos kacsámnak is meg-
van a maga története. A karácsonyi ünnepek közeledtével mindenki 
lázasan készülődik, hogy mi legyen az a különleges és finom étel, ami 
az ünnepi asztalra kerül. Hát… ez alól én sem voltam kivétel. Hosszas 
keresgélés után találtam rá erre a receptre. Megmondom őszintén kicsit 
tartottam tőle, mert a kacsa elkészítése komoly odafigyelést igényel. Az 
otthoni önjelölt étel-kritikusaim az egekbe dicsérték ezt az ételt, úgy-
hogy ha valamit meg szeretnénk ünnepelni vagy vendégeket várunk, 
akiket el szeretnénk kápráztatni, mindig bevetjük a narancsos kacsát. 
De ahogy minden receptben, ebben is van egy csipetnyi titok. Közel 30 
éve kaptam a legjobb barátnőmtől egy zománcos pecsenyesütőt, amely 
azóta is meg van, és a narancsos kacsa is mindig ebben készül. Talán 
ettől olyan finom mindig ez az étel. Mindenkinek sok sikert kívánok az 
elkészítéshez! Jó étvágyat!

HOZZÁVALÓK / 6 ADAG

4 db kacsacomb, 3 közepes db narancs, 2 közepes fej vörös-
hagyma, 2 közepes fej lila hagyma3 db sárgarépa, 1 kis db 
zeller, 2 db alma, 4 gerezd fokhagyma, 1 dl alaplé, 1 dl száraz 
rozébor, só ízlés szerint, bors ízlés szerint, 2 szál rozmaring 
(friss vagy 1 tk szárított)

ELKÉSZÍTÉS:
1. A zöldségeket és a gyümölcsöket megpucoljuk, és nagyobb dara-

bokra vágjuk. A narancsot gerezdekre vagy karikára a héjával együtt!
2. A kacsa húsát megmossuk, és a nagyobb zsírdarabokat levágjuk 

róla. Majd a húsok bőrös részét kockás alakban finoman bevagdossuk. 
Bőségesen sózzuk és borsozzuk, majd fél órára berakjuk a hűtőbe pi-
henni.

3. A levágott zsírdarabokat egy serpenyőben jól kisütjük, majd eb-
ben a zsírban a kacsa combokat elősütjük úgy, hogy a forró zsírba elő-
ször a bevagdosott bőrös felét tesszük bele. 1-1 percet sütjük mind a két 
oldalát, majd kitesszük egy tányérra.

4. A feldarabolt zöldségeket és az almát beleöntjük a tepsibe, majd a 
kisütött zsírt ráöntjük.

5. A zöldségekre rátesszük a rozmaring ágat, vagy megszórjuk a 
szárított rozmaringgal, majd elrendezzük rajta a kacsa combokat úgy, 
hogy a bőrös oldala először lefele legyen, majd rápakoljuk a narancsda-
rabokat. Ha gerezdekre vágtuk, akkor a levét kicsit rányomkodhatjuk a 
húsra, így még finomabb lesz. Ráöntjük a húslevest.

6. Lefedjük a tepsit, majd 160 fokra előmelegített sütőbe tesszük és 
óránként 10 fokot emelünk a hőmérsékleten addig, míg el nem érjük a 
190 fokos hőmérsékletet. Félidőben megfordítjuk a húsokat és meglo-
csoljuk a rozéborral, majd mikor elértük a 180 fokot, akkor kitakarjuk 
a tepsit és addig sütjük tovább, amíg a kacsa bőre szép ropogós nem 
lesz. Én hagymás tört krumplival és pezsgős lilakáposztával tálaltam. 
Remélem ízleni fog, ha kipróbálják!

Halász Erika

Az új rovatunk indításával, a következő számokban arra szeretnénk választ kapni a deszki-
ektől, hogy mikor és mit dolgoznak a kertekben, hogyan szépítik a veteményesüket – ezzel 
egyben be is mutatva őket olvasóinknak. Természetesen a hölgyekre is gondoltunk! Tőlük 
a kedvenc receptjeiket kérjük el, hogy fotókkal és a recepttel megoszthassuk azt. Reméljük, 
tetszeni fog az új kezdeményezésünk!

Látogatóban 
Kolompár Istvánnál

Halász Erika 
receptje
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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
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
Mátóné dr. Antal Júlia
70/489-3856, antal.julia@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 Zrt. 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 10.
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: Halász-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

CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS  
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
 Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
 Péntek: 8.00–11.00.
 Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;

NAPPALI ELLÁTÁS  
- IDŐSEK KLUBJA 
6772 Deszk, Tempfli tér 10., tel.: 271-458
Hétfőtől –péntekig: 8.00-16.00

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

SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

 június 5., 19.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármi-
lyen saját zsákban vegyesen lehet papír és 

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat 
kihelyezni!!!

HALÁLOZÁS

Zika Lajosné 
90 éves korában,
Ambrus Jenőné 
92 éves korában,
Csonka Lajosné 
77 éves korában
 elhunyt.

Családi események

MEGÉRKEZTÜNK!
Geczó Kornéliának és Kardos 

Zoltánnak 2019.05.03-án Máté,
Gyarmati Annának és Nagy 

Gábornak 2019.04.24-én  
Regina nevű gyermeke született.

HÁZASSÁG
Nacsa Nikolett Bianka és 

Kecskés Ákos Ádám 2019.04.25-én, 
Kordik Adrienn és Halász Dániel 

András 2019.04.27-én,
Vásár Jolán Edit és Nagy Károly 

2019.05.13-án,
Orbán Kornélia Eszter és Jantner 

Kálmán 2019.05.17-én házasságot 
kötöttek.
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Az ukrajnai testvértelepülésünkön, 
Rahón celebrált ünnepi misét 
Nagy Róbert plébános úr. 

HÚSVÉTOLÓ


