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PROGRAMOK
Szeptember 6. péntek
13 óra:
17 óra:
18 óra:
18 óra 30:

Sportcentrum ünnepélyes átadása
Térzene a kisteleki fúvószenekarral
Kiállítás megnyitó a Faluházban
Ünnepi műsor, kitüntetések átadása

UNITED

20 óra:
zenekar műsora
20 óra 45: Tűzzsonglőr show
21 óra 15: Utcabál a StandUp Együttessel

péntek: 20 óra:

UNITED
Szeptember 7. szombat
7 óra:

8 óra:

9 óra:
12 óra:

Horgászverseny megnyitója
az 1-es tónál
XI. Nemzetközi Szalma Zoltán
Kézilabda Emléktorna
a Sportcsarnokban
Szomszédoló – görkoris, kerékpáros
túra Klárafalvára és Szőregre
Horgászverseny eredményhirdetése

Programok a Szabadidő Parkban
11-17 óráig: Népi játszóház és kézműves
foglalkozások, rodeóbika
11 órától: Ugrálóvár, élő csocsó, szumó, arcfestés
13 óra:
Jó ebédhez szól a nóta!
– zenél a Juhász zenekar
13 óra:
Polgármesterek

XIV. Nemzetközi főzőversenye

II. Tortaparádé
– tortadíszítő verseny
14 óra:
Deszk parádé
– indulás a Faluház elől
14 óra és 15.30: Görkoris bemutató
15 óra:
Movet SE akrobatikus bemutatója
15 óra 30: Mesevilág bohócshow
16 óra:
„Mással szórakozzatok!”
– játékos vetélkedő
16 óra:
A deszki Csibész Kutyaiskola bemutatója
17 óra:
„Miénk a színpad!” – kulturális
műsor helyi és vendég csoportokkal
Közben: főzőverseny, kézilabdatorna
és tortaparádé eredményhirdetés
19 óra 30: Táncház
20 óra:

szombat: 20 óra 30:

13 óra:

Sztárvendég:
		
20 óra 30:

HIEN

Sztárvendég:

		 GÁSPÁR LACI
21 óra 15: Tűzijáték
21 óra 30: Mulassunk együtt
a HÍDVÉGI BAND-del
22 óra 45: Utcabál

GÁSPÁR LACI
szombat: 20 óra:

HIEN

Szeptember 8. vasárnap

10 óra 30: Ünnepi hangverseny a Cantabella kórussal
és Csanádi László orgonaművésszel
a Római Katolikus Templomban
11 óra:
Ünnepi szentmise
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DESZKI HÍRNÖK

önkormányzati hírek

2013. augusztus

Megkérdeztük a polgármestert			
– A 43-as út bekötő
útjain olajkutakat fúrnak. Kik és miért?
– Ahogyan ez lenni
szokott- a MOL újabb
munkálatokba kezdett,
de ez már valóban nem
meglepő az elmúlt
évek tapasztalatai szerint. Ami bennünket
deszkieket érint – nos,
az az út kiépítése. Ennek a fúrásnak köszönhetően az oda vezető
út megépítésére kért, és természetesen kapott
is engedélyt a MOL kivitelező csapata. Amellett,
hogy örültem én is egy újabb külterületi út kohósalakos megerősítésének, az engedély kiadásának
feltételeként szabtam a munkálatok befejezése
után az esetlegesen keletkezett kátyúk újra történő kohósalakos kiékelését. Így remélhetőleg sokáig használhatják majd a deszki gazdák ezt a kettes
telep mögötti útszakaszt.
A kivitelezés során panaszos telefont kaptam,
mi szerint a nagy gépek jelentős mennyiségű port
kavarnak fel a levegőben, és az út melletti 15-20
méteres sávokban teljesen lelepik a növényeket. A
kivitelezést végző céggel egyeztettem, és kértem
az út locsolását! Valószínűleg nem örültek ennek a
határozott kérésnek, hiszen a mezőgazdasági gépek is ugyanúgy felverik a port, de a korrekt együttműködésre törekedve ígértet kaptam az általuk
épített és az oda vezető földút heti locsolására. Ezt
műszakis kollégámmal ellenőriztük is.

rájöjjenek, EGYMÁST IS KI LEHET FESTENI! Ez után a
győztes torta elfogyasztása kés és villa nélkül – már
tényleg gyerekjáték volt!
Köszönettel tartozom Ágoston Lóránt tanár úrnak, Gyorgyev Vojiszlávnak, Farkas Péternek Szabóné Sarkadi Szilviának és a kft munkatársainak
a lebonyolításért, Szabóéknak a lovas kocsizásért!
Hálás vagyok, hogy a Belice csoportunk szülő gárdája minden nap süteménnyel kedveskedett a táborlakóknak! Külön köszönöm Juhász Lórándnak, a
DÉLÚT Kft vezetőjének az algyői Sun City vizes kalandpark látogatásakor nyújtott hatalmas segítségét – felejthetetlen nap volt egy gyönyörű, igényes
helyen! A tábort Budapesten zártuk városnézéssel
és egy parlamenti látogatással. Ez úton is megköszönöm Dr Ujhelyi István alelnök úr támogatását
és személyes vendéglátását! Még én sem voltam
eddig az irodájában – azt hiszem, a csoport minden tagjának emlékezetes másfél óra volt. A búcsúzás egy picit rövidre és hirtelenre sikeredett, de az

– Augusztus első hetében német fiatalokat láthattunk Deszken. Kik ők és milyen célból látogattak
községünkbe? Ki finanszírozta ittlétüket?
– Két éve kezdtünk egy táborsorozatot „Egy
nyelven beszélünk” címmel. Első évben pályázati alapból 10 belga, 10 német és 10 deszki fiatalt
láttunk vendégül a sportcsarnokban. A sikeren
felbuzdulva tavaly Ninovéba és Wiesenbachba
kaptunk visszahívást. Az idei évi költségvetésünk
a hatalmas elvonások miatt – semmi ilyesmit
nem engedett volna meg, de Eric Grabenbauer
wiesenbachi polgármester úr megkeresett, hogy
mindenképpen szeretnék, ha idén sem maradna
el ez a kezdeményezés, és legalább a német gyerekek Deszkre látogathatnának. Világossá tette,
hogy a pénzügyi támogatás sem lehet akadálya
a tábor megszervezésének. Egy évvel ezelőtt polgármester úr és nagy létszámú csapata mintegy
ezer Eurót adott a Deszki Magyar-Német-Flamand
baráti Körnek a gyermekutaztatások elősegítésére.
Ezt a pénzt a táborra idén adta át támogatásként
a baráti kör, továbbá Wiesenbach település önkormányzata és a fúvószenekar is anyagi támogatást
nyújtott az idei évi szervezéshez. Gyakorlatilag
teljes egészében az ő pénzükből szerveztük meg
az idén már harmadik találkozót. Az egy hét alatt
megpróbáltunk tartalmas, jó programokat szervezni számukra, megmutatni Deszket és a környéket. Sok minden belefért ebbe a hét napba.
Ismerkedés, házi disco Tóth Fecával, humoros vetélkedők, sportprogramok, városnézés, fagyizások,
különleges képfestés... Azt hiszem, a Vojszi bácsival
együtt szervezett vetélkedőnek volt a legnagyobb
hangulata. A csapatonként három kép festése – könyökkel, orral, és lábujjakkal – igencsak felpörgette
a gyerekeket. Harmincöt perc kellett ahhoz, hogy

azóta történt üzenetváltások, a zsebembe dugott
pici ajándékok mind azt mutatják, sikeres szervezést tudhatunk magunk mögött és jól érezték magukat a gyerekek!

Remélhetőleg azóta jönnek, mennek az e-mailek a fiataljaink között, és rajtuk keresztül is erősödhet majd tovább ez a jövőre 25 éves kapcsolat. Talán jövőre már nem lesz ilyen mostoha a kormány
az önkormányzatokhoz és mi is, ismét kilátogathatunk Wiesenbachba!
– Mi a helyzet a hátsó úttal, ami a régóta megépült buszmegállóhoz vezet?
– A buszmegállónak a forgalomba helyezési
engedélyhez szükséges bejárása augusztus elején
volt. A megjelent hatóságok és közreműködő közműszolgáltatók rendben találták az elkészült beruházás minden egyes elemét, így az új buszfordulót
is. Az ahhoz vezető út nem volt része a pályázatnak,
amint ezt már korábban is lenyilatkoztam. Ez egy

másik, nem nyertes pályázat keretén belül újult
volna meg, ám ez még várat magára, a Semmelweis utca felének újjáépítésével együtt. Ha arra szeretett volna rákérdezni, hogy volt-e azóta pályázati
kiírás, akkor a válaszom – sajnos nem! Ha kérdése
arra irányul, hogy saját erőből szándékozunk-e valamit fejleszteni ezen a szakaszon, akkor is negatív
választ tudok csak adni. A nincsből nem lehet! Terveink vannak, a Volán ezekkel a paraméterekkel is
javasolja a minisztériumnak a közlekedés kibővítését – és persze egy forgalomba állított útszakaszra
könnyebb pályázati pénzt szerezni.
– Országszerte épülnek a stadionok. A deszki foci
kapott-e valami támogatást?
– Országszerte stadionok épülnek? No csak?! Én
úgy hallottam, hogy Felcsúton lesz fejlesztés, Debrecenben, Szombathelyen, valamint Pesten új Fradi
pálya és új Puskás stadion épül és valami tévedés vagy politikai furfang – miatt Szegeden is.
Mi épp csak a megye II-be kerültünk. Nem gondolom, hogy az előbb említett nagytelepülésekkel
kellene összemérnie bárkinek is Deszket! Azt gondolja, hogy ezt a szintet majd kiemelten díjazzák
odafönn, és öntik a pénzt? Talán jobb is, ha nem
– kár lenne ilyesmiért eladósodni! Műfüves focipályára éppen pályázhattunk volna ebben az évben
– 45 millió önrésszel, 150 milliós teljes költségvetéssel! 45 millió!!!!! Ennyi pénz nincs is a világon!
Azért természetesen nem tétlenkedünk mi sem.
Jelenleg eredményre vár egy pályázatunk, ami a
futballöltöző felújítását célozza még ebben az évben. Szeretnénk az öltözőket és a vizesblokkokat
teljesen felújítani. Ha ez nem sikerül, a támogatóiszurkolói gárda már készen áll egy önerős kisebb
felújításra!
Egyébként, az alapkérdésre válaszolva kaptunk
mi is támogatást – a mi szintünkhöz képest nem is
keveset! Az előző klubvezetés alatt elnyert 2,9 millióval szemben 6,7 millió forintot nyertünk a TAO
pályázaton – utánpótlás nevelésre! Sporteszközök,
mezek, melegítők, táborok és kisebb kupák kerültek megrendezésre ebből az összegből. Jutott belőle terem és sportpálya bérletre is, és végre igénybe vehettünk gyúrót is a mérkőzések előtt.
Ennek az elszámolása folyik jelenleg. Nem vagyok elégedetlen az összeget illetően, de persze
ennek a többszörösét is el lehetne költeni a hat futball, és két kézilabda csapatunkra. Meglátjuk, mit
hoz az idei évad!
– Lezárult az eb összeírás Deszken. Hány kutya
van községünkben?
– Deszken kb. 1000 kutya van. Az eddigi adatok
szerint az eb tartóknak kb. a fele regisztráltatta házi
kedvencét. Ez nagyon rossz arány, bár hallottam a
környező településekről ettől gyengébb érdeklődésről is!
A következmény büntetés lesz. Nem az önkormányzat kívánságára, hanem a kormány által alkotott jogszabályok alapján. A legnagyobb probléma
szerintem, hogy sokaknak tényleg nincs pénzük a
kötelező chip beültetésére. Ahol több kutya is van,
ott pedig ez már valóban komoly anyagi kérdés is.
Jó is ez a rendelet, hiszen meg lehet állapítani egy
elkóborolt kutyáról a gazdája kilétét – de rossz is,
mert újabb kiadásokba hajtja a lakosságot. Ebből
pedig már éppen elég van!! Csak gondoljanak a
pénztárgépes mizériára. Gépenként 200 ezer forint. Miért is, és miből????? Vagy éppen az utca nevek kötelező megváltoztatása. Míg a lakosoknak ez

ingyenes lesz, addig a vállalkozásoknak, cégeknek
az illetékekkel, ügyvédi díjakkal együtt több százezer forintos újabb teher. Ismét kérdem – miért
is???? Mindig csak a zsebünkben kotorásznak.
Az eb tartók persze nem egyszer megfeledkeznek a kötelességükről, ezért kell valamiféle szigorú
nyilvántartás! Az önkormányzat is már beszerezte
a szoftvert ennek kezeléséhez. Szükségszerű lépés
ez, de talán az időzítés nem az igazi! Azt gondolom,
hogy ha nem ebben a nehéz gazdasági helyzetben
kerül sor erre a regisztrációra, nagyobb lett volna a
lelkesedés.
Nyilvánvaló, hogy jogkövetőnek kell lennünk,
nekünk önkormányzatnak is. Ettől függetlenül nem
célunk a büntetések kiszabása, egy utolsó próbálkozással mindenképpen megkeressük levélben
a mulasztókat, hogy rábírjuk őket a jogszabályok
betartására – most már tényleg a saját érdekükben.
– Röszkéről káposztafőzésről érkeztek hírek. Értek-e el valamilyen eredményt?
– Röszkén a már hagyományos töltött káposzta
főző versenyre idén is beneveztünk. A tavalyinál
jóval kevesebb indulóval, mégis egy nagyon jó
hangulatú versenyen, vagy inkább gasztronómiai találkozón vettünk részt. A csapatok szinte már
kivétel nélkül ismerik egymást, a finom pálinkákon
és a féltve őrzött titkokon keresztül persze csak
három csapatnak teremhet babér. A többieknek
be kell érnie a kellemes nappal, a kóstolgatók dicséretével, és Borbásné Márki Márta polgármester asszony vendégszeretetével. Nos – mi ebbe a
többségbe tartoztunk az idén! A főztünk – Csanádi

Laci feleségének, Ibolyának köszönhetően nagyon
finom volt, amint azt az időről időre odacsődülő
ismerősök is visszaigazolták. A zsűri másokat talált
jobbnak, de nem hiszem, hogy bárki is a trófeákért
megy el Röszkére ilyenkor augusztus elején, így hát
szomorú arcokat nem igen láttunk az eredményhirdetés után sem. A szomszédváró pálinkáknak,
sok viccnek és a jópofa ugratásoknak köszönhetően vidám csapatokat annál inkább.
Köszönet a szervezőeknek a lehetőségért! Jövőre is ott leszünk! ….ugye Ibolya?
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

SOK KICSI SOKRA MEGY!
Nem tudni mi hajtja azokat, akik rendszeresen
kitörik a fákat a község közterületein, parkjaiban, játszóterein. Azt hihetnénk, hogy mindenkinek tetszik, ha a
kopár utcákra fákat ültetünk, árnyat adó zöld kerül a házak
elé, vagy a játszótéri játékok mellé. Most a FOOTMARK telephelye melletti kerékpárút mentén törtek kettőbe két szép fát!
A nyomravezetői díjat 30.000,- forintra emeljük! Várjuk a
nyomravezetőt – garantálva a névtelenségét!

A Semmelweis utca végén árván álló mázsaház megélt már
szebb napokat is! Állapota láthatóan romlik évről-évre. Bő
évtizede, amikor még sok sertést neveltek a deszkiek, állandó használat mellett tudtuk, értettük, és éreztük, hogy a
miénk, bennünket szolgál. Az önkormányzat pár
éve az épületet felújította, de így sem fogja sokáig
bírni. Kell-e még
valaha is helyieknek? Vajon
mi lesz vele?

A sportcentrum felújításánál kaptunk segítséget Csabai Zoltántól és családjától. A
Szeged felőli oldalkerítés lábazatát zsaluzták
be felajánlásként. Zsaluanyag és szakértelem nélkül zsebbe kellett volna nyúlnunk –
nagyon köszönjük a segítséget a kis csapatnak!

Szerkesztőség

DESZKI HÍRNÖK
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A DeszkaDöngetők első tánctábora
Augusztus elején először indultunk néptánctáborba mi, a Deszki
DeszkaDöngetők. Tavasszal nagy öröm
ért bennünket, amikor Bene Ildi bevállalta, hogy bennünket is elvisz táborozni. Gyerekeink tábori beszámolója
után mi is nagy izgalommal vártuk az
augusztust, hiszen évek óta hallgatjuk,
hogy milyen szuper nyári program a
mórahalmi hét. Voltak is kérdések rendesen… Mit fogunk ott csinálni? Mit
tanulunk? Ugye megyünk strandra?
Mit eszünk? Na és, mit iszunk? Mivel
csemetéink napi 9-10 órát próbáltak,
mi sem egy gondtalan hétvégi lazításra
készültünk. Csapatunk tagjai többnyire
dolgoztak, vagy éppen a jól megérdemelt családi nyaralásukat töltötték, így
a tábori egy hét ötletét gyorsan elvetettük és csak egy négy napos hosszú
hétvégét terveztünk. És milyen jól tettük! A harmadik nap végén már éreztük,
hogy remek döntés volt. Elcsigázott
tagjainkat alig bírtuk már táncra fogni,
amihez nyílván hozzájárult az is, hogy
az esti próba után éjszakába nyúltak a
„lazítási gyakorlatok”. Meg hát a hatalmas hőségben a 30 fokos próbaterem
is rendesen próbára tette a koncentrá-

ciós képességeinket, és ezt nem csak
a védelmünk érdekében kell hogy
megjegyezzük. Mindenesetre gyorsan
eltelt ez a pár nap, amibe még egy kis
strandolást is sikerült becsempészni.
Igaz, hogy a számháború és a szüleink számára szervezett táncbemutató
nálunk elmaradt, de így is egy könnykicsordulásig nevetős, gólyalábazós
bemelegítős,
szásznagyvesszősi,
istvánakirályozós, modertókingozós,
lotyó-különműsorozós, gatyáig leizzadós, közösségépítős csodálatos hétvé-

gét köszönhetünk a mi Gábor bácsinknak, Goda Katának és Bene Ildinek, akit
reméljük, e pár nap nem térítette el attól a szándékától, hogy csatlakozzon kis
csapatunkhoz! Köszönjük a kerepetyés
Réka segítségét is, aki minden igyekezetével próbálta korrigálni, javítgatni
suta lépéseinket. Bízunk benne, hogy
jövőre veletek ugyanitt küzdhetünk a
(nyári) elemekkel és az új lépésekkel!
Hajrá DeszkaDöngetők!
Karácsonyi Szilvia

faluház hírek

3

Kézműves tábor az általános
iskolásoknak

Csodajó ötlet volt ez a kézműves tábor! Varga Kriszti és Sillóné Varga Anikó
vezetésével bonyolítottuk le ezt a kis
programot, ami pontosan egy hétig
tartott, tarkítva minden olyan lehetőséggel, aminek egy kisiskolás örülhet.
Legtöbbször én is velük lehettem ezen
a héten, így én is megismerhettem a
gyerekeket, és beleláthattam a tábori
életbe. Hamar megtanultuk egymás neveit, és aztán még könnyebben ment a
közös munka. A gyerekek hihetetlenül
kreatívak és ügyes kezűek voltak.
Az egyik legfontosabb a tábori napló elkészítése volt, amibe egész héten
beleírhatták élményeiket és emlékeiket
az eltelt közös napokról. A mappáikba
pedig a megalkotott tárgyakat tették
bele, ami a tábor végére úgy tele lett,
hogy alig bírták hazavinni a gyerekek.
Készült papírsárkány, kistáska, leszállópálya modell, ceruzatartó, kiskukac
ceruzadísz, mécsestartó, fakanálbáb és
még sok-sok-sok minden. Volt biciklitúra a szőregi fagyizóig egy kis fagyiért, illetve jártunk a kutyaiskolában is
Deszken, ahol megtanultuk, mi tévők
legyünk, ha idegen kutyával találjuk

szembe magunkat, illetve levetítettük
a gyerekeknek a Lorax című mesét is a
Faluházban. Egyik délután a játszótér
árnyékot adó fái alatt még csillámtetkó
is került ránk, ami mindenkinek elnyerte
a tetszését. A kincsvadászat alatt pedig
még jobban összekovácsolódtak a táboros gyerekek.
Annyi minden történt ebben a pár
napban, hogy szinte felsorolhatatlan.
Kriszti és Anikó nagyon kitettek magukért, és igazán felejthetetlen pár napot
szereztek a táborozó gyerkőcöknek.
Mind nagyon jól éreztük magunkat, és
alig várjuk, hogy jövőre újra lehessen
ilyen tábor. Addig is Kriszta tartani fog
majd kézműves foglalkozásokat az iskolaidőben is, amire a táborban részt
vevőknek is lehet jelentkezni!  Én csak
ajánlani tudom!
Kriszti nagyon sok képet készített
a tábor ideje alatt, amiket nézegetve,
minden résztvevőnek mosolyognia
kell, hisz rögtön eszünkbe jut valamilyen kedves emlék az eltöltött napokról!
Örülök, hogy én is a részese lehettem!
Márki Kitti

Természetesen voltak polgármesteri
köszöntők, vicces feladatok, finom vacsora, sok-sok régi ismerőssel való ölelkezés! Szóval fényes este volt. Másnap
a Holiday parki forró kirándulás sem fárasztotta ki a gyerekeket, izgatottan készültek az esti fellépésre. Nem is maradt
el a siker: óriási volt a taps, sokan már a
zeneszám alatt is ütemesen tapsoltak! S
a helyi zenekar tagjai közül többen kap-

tak jelvényt, kitüntetést. A mi vendéglátónk, Gerhard kapta a legnagyobbat,
ő már 35 éve játszik a zenekarban! Egy
fénykép-montázst kapott, amin gyerekkorától követhettük pályafutását,
legjobbat a hippi korszak fotóján derültünk! S amikor a Juhász Zenekar újra
muzsikálni kezdett, s gyerekeink boldogan táncoltak, egyre többen beálltak a
körbe, s egy kis táncház vette kezdetét.
Természetesen a magyar
küldöttség volt ebben az
élenjáró!
Vasárnap a közös reggeli a wiesenbachi idősekkel nagyon kellemesre
sikerült! A tornacsarnokban szinte minden asztal
megtelt, rengetegen elfogadták a polgármester
úr meghívását, így sokan
hallhattuk a Déli Régió
időskori aktivitásról szóló
elképzeléseit. Aztán jött
a legmegkapóbb része
ottlétünknek: betódultak
a gyerekek a zenészek vezetésével, s elkezdődött

a táncház! Mindenki felkért egy-egy
idős hölgyet vagy urat, s Kata és Gábor
szólóját követve szinte mindenki járta a
csárdást. Nagyszerű volt!
Hétfőn reggel még elkalauzolt bennünket Friedbert Kaiser volt polgármester úr Heidelbergben, láthattuk a
régi híres egyetem épületét, sétáltunk
a várfalon, lenéztünk a festői Neckar
völgyére, a rengeteg hídra, amely ös�szeköti a város két oldalát. Szép hely,
érdemes ellátogatni oda!
Aztán már csak a bevásárlás, pakolás,
búcsúzkodás maradt, bár a legkitartóbb felnőtteket Grabenbauer úr egy
sétára vitte, ahol bemutatta a város
legfontosabb intézményeit. Az este
gyorsan elrepült, s már azt vettük észre,
hogy pakolni kell a buszba, s könnyes
szemmel vettünk búcsút a vendéglátóktól. Aznap este mindenki együtt
volt, mindenki elkísért bennünket a
buszhoz, hogy együtt mondjunk Auf
wiedersehen-t. Néhány nappal később
a német gyerekek jöttek Deszkre, vagyis a kapcsolat a két település között
egyre mélyül, erősödik!
Fehérvári Györgyné

dékre történő átadási hagyomány megszakadt, az elmenekülő tanítók Kínán
kívül találtak menedéket és a tai-chi hamarosan elterjedt a világon. A kínai kormány felismerve saját hagyományainak
elvesztését, megpróbálta újrateremteni
a tai-chit, de a túlélő öregebb mesterek
nem voltak hajlandóak együttműködni
és a kínai kormány által kialakított pekingi stílus formális és tartalom nélküli
maradt.
Az egyik legismertebb és legtöbb
ember által gyakorolt Yang stílus mestere Yang Chengfu 53 évesen korán
elhalálozott, tudását idősebb tanítványaira hagyta. Egyikőjük Cheng ManChing Taiwanon kezdett tanítani és ő
volt az, aki eljuttatta a tai-chit nyugatra
és Amerikába. Nemcsak kiművelt harcművész volt, hanem iskolázott személy
is, aki megújította a taiji mély filozófiai
alapjait. Tanítványai közül kiemelkedett
Huang Xingxian, aki taoista orvosi, harci és szellemi művészeteket is tanult a
nevezetes fujiani taoista bölcs és fehér
daru mestertől Xie Zhongxiantól. Az
igazság kérlelhetetlen keresőjeként Malaysiába emigrált az 1950-es években és
a következő évtizedekben több tízezer
tanítványt tanított, iskolahálózatot hozva létre Dél-kelet Ázsiában, Új-Zélandon
illetve Ausztráliában. Ezen időszak alatt

tovább finomította a tai-chit, új magasságokba emelve. Akárcsak Cheng ManChing, Huang is elkötelezett volt a tai-chi
mélyebb tanításai iránt, megértve, hogy
bár a tai-chi Kínában keletkezett, de
eredeti forrása, egyetemleges értéke és
jelenlegi elterjedése messze túlmutat a
földrajzi és faji korlátokon.
A tai-chi művészete bárki számára nyitott egy olyan eredeti tanításban, melynek forrása és tanításainak kiművelése
a közelmúltban történt, ezért jelenleg is
élő. Számos szellemi irányzat létrejöttekor az alapító tanításait csak halálát követően kezdték el feljegyezni és a tanítók
saját maguk nem jegyeztek le semmit a
tanításokból (pl.: Buddha, Jézus, Mohamed, Zarathustra). Mára az utólagosan
leírt tanítások nem feltétlenül egyezőek
azzal, ahogy az a mesterek által eredetileg kinyilatkoztatott.
A tai-chi gyakorlását különböző célokkal művelik a gyakorlók, melyek lehetnek egészségügyiek, önvédelmiek vagy
szellemiek –esetleg ezek kombinációja- ahhoz képest, hogy mi felel meg az
adott személynek. A tai-chi komplett,
eredetileg harcművészeti és filozófiai
alapon létrejött rendszer és a mai napig
visszaköszönnek benne a harcművészeti
alapok, azonban a gyakorlásnál előtérbe került a belső megközelítés, mely a

szellemi irányzatok valódi útja. Minden
külsődleges fejlődésnek korlátai vannak,
míg a belső fejlődés gyakorlatilag korlátok nélküli, korlátokat mi magunk teremtünk. A mélyebb aspektusokra építkező
tai-chi-ban egy mélyebb testi és érzelmi,
majd később mélyebb mentális tudatosság elérése a cél, melyek gyakorlása
által lehetünk képesek arra, hogy énünk
negatív tulajdonságait, ragaszkodásait
feloldjuk és őszintén megnyissuk szívünket megtapasztalva a valódi szeretetet és
együttérzést.
A tai-chi nem olyan titok, mely csak a
kiválasztottaknak adatik meg, kivéve ha
azokat tekintjük kiválasztottnak, aki a
mindennapokban figyelmet szentelnek
rá, rendszeresen gyakorolnak és hosszú
időre elkötelezik magukat mellette. Ha
a tai-chit sikerül a mindennapok részévé
tennünk - esetleg néha csak öt percre is-,
akkor egyszer majd eljön az idő, amikor
meglátjuk, hogy minden perce olyan
volt, amiért érdemes élni.
Dr. Mészáros Milán
(Forrásanyag: Patrick Kelly: Relax, deep
mind c. könyve – a szerző engedélyével)
Tai-chi tanulási lehetőség (kapcsolat):
Budapesten: lfeher63@gmail.com
Deszken és Szegeden:
meszarosmilan@ invitel.hu
weboldal: yangtaichi.uw.hu

Wiesenbachban jártunk a Belice Néptánccsoporttal
Július 25-én este gyülekezett a gyerekcsoport, a Juhász Zenekar, valamint
néhány felnőtt a Faluház előtt, ahol már
indulásra készen állt a Mágori busz és
Joó Imre, vagy ahogy mindenki ismeri:
Jimmy, a kisbusszal. Miután a táncos
felszerelések bekerültek a busz rakodóterébe, megkezdtük a beszállást. Hát
mit mondjak? Nem volt hang- és zökkenőmentes. Kis késéssel, de vidáman
indultunk hosszú utunkra. Képviselők, a
Faluház igazgatója, Tóth Gábor és Goda
Katalin táncoktatók, s a Deszki NémetFlamand Baráti Kör 3 házaspárja is az
utasok közt. A csapat vezetője Király
László polgármester volt. Néhány megállás után másnap délelőtt értük el testvértelepülésünket, ahol már láthattuk,
mennyire vártak bennünket! Még személyautóból is integettek nekünk, aminek persze nagyon örültünk! Először a
sportöltöző mellett üdvözölt bennünket Eric Grabenbauer polgármester úr,
aztán megebédeltünk, majd a vendéglátók összeismerkedtek a gyerekeinkkel, s mindenki elment felfrissülni. Erre
igen nagy szükség volt, mivel szokatlan
kánikula kezdődött Németországban,

34 fok volt, pedig mi azt hittük, elmenekülünk az itthoni hőségből! No, aztán
Goda Kata és Tóth Gábor hívó szavára
összejött a csapat, s a forróságot még
fokozták a táncpróbával. A zenekar pedig húzta-húzta a talpalávalót…
Este aztán elkezdődött a Muzik
Festival a Polgármesteri Hivatal melletti
téren, ahol a sátrakban már láthattuk a
zenészeket, amint sürögtek-forogtak,
hogy kiszolgálhassák a
nagyérdemű
közönséget! Jobbnál jobb zeneszámokat
hallhattunk,
az énekes fantasztikus
hangulatot teremtett, de
az volt a legjobb, amikor
a Belice sorakozott fel a
színpad előtt, s a zenekar nekik játszott, s ők
önfeledten táncoltak. Bár
az üvegekkel óvatosan
lépkedtek a lányok, attól
megszabadulván viszont
még mosolyra is futotta
tőlük, nemcsak az éneklésre! Nagy sikert arattak,
büszkék voltunk rájuk!

Tai-chi a mindennapokban
Kedves olvasók! Engedjék meg, hogy
bemutassam Önöknek a tai-chi-t. Nem
a gyakorlatokat vagy a rendszert –erre
egy újságcikk nem is alkalmas-, hanem
a tai-chi forrását és a mindennapokban
betöltött célját, mely alapján képet al-

kothatnak róla. Tapasztalataim szerint
az emberek általában nem ismerik vagy
igen kevés, esetleg téves információval
rendelkeznek róla. Immár 15 éve gyakorlom a tai-chi-t egy olyan mester – Patrick
Kelly – tanítványaként, aki a világot járva számos helyen igyekszik a tanítás
alapjait letenni és megfelelő tanítókat
kinevelni, akik képesek a tai-chi „titkait”
továbbadni azok számára, akik fogéko-

nyak erre. Európa nyugati országaiban
már több mint húsz évet tanított, a híres
Huang Xingxian mester tanítványaként.
Jelenleg Kínában próbálja meg – bármilyen furcsán hangzik – újraéleszteni a
tai-chit, ahonnan eredetileg elterjedt az
egész világon.
A tai és chi karakter jelentése végleges
és legfőbb, együttesen olyan filozófiai
útra utalnak, mely még valószínűleg a
taoizmus kialakulásánál is jóval idősebb
és melyből több szellemi irányzat is származtatja az alapjait. A 19. században
kezdték ezen művészeti ágat így nevezni, sokszor hozzátéve a chuan karaktert,
mely öklöt jelent és a harcművészeti jellegre utal. A 19. század közepétől a 20.
század első feléig a tai-chi elterjedt egész
Kínában. Ebben az időszakban számos
kiváló és jól ismert mester élt és tovább
finomította a gyakorlatokat. A kialakult
fiatal irányzatok a tanítókról kapták a
nevüket, így alakult ki a Chen, Yang, Wu
és Sun stílus. Nevezetes tanítók nevéhez
kötődik a tai-chi forma gyakorlatok kialakulása, melynek során rövid és hosszú
formákat is kialakítottak. A tai-chi virágzó korát Kínában hanyatlás követte a
polgárháború és a kulturális forradalom
elnyomása miatt, amikor a régi mestereket megölték vagy börtönbe zárták. Az
évtizedek óta élő nemzedékről nemze-
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Deszkiekről deszkieknek

Néhány évvel ezelőtt Kószó Aranka akkori Faluház igazgató kitalálta, rendezzünk
olyan családi nap-félét az új osztásban programokkal, süti sütő versennyel, kötetlen beszélgetéssel, jó zenével… A cél az volt, hogy
megmutassuk: ilyen a falu, sok a lehetőség,
gyertek, várunk Benneteket!
Emlékszem, iszonyú meleg volt aznap,
mégis egyre többen jöttek. Köztük volt Kardos Ditke és családja is, akik elsőként érkeztek. Persze, a jól szervezett programot egy
hatalmas vihar elmosta, de mi nem adtuk
fel: néhány hét múlva újra próbálkoztunk. És
Ditkéék újra ott voltak egy másik sütivel és a
családdal… Azóta sok idő eltelt, de Velük mindig mindenhol találkozunk, ami örömmel tölt
el!
– Honnan az ismeretséged Patyik Gabival, és mit
szóltál hozzá, hogy Te kaptad meg a stafétát?
– Egy boltba jártunk vásárolni, aztán bejelöltük
egymást egy ismert közösségi oldalon, így indult.
Láttam, hogy mivel foglalkozik (itt az alapítványára gondolok), és azt milyen lelkesen csinálja,
s ez nagyon szimpatikus volt számomra. Később
nekünk sem lett túl egyszerű az életünk, Gabi
bekapcsolódott, olyan „lelki támasz-féle” lett, így
mélyült el a barátságunk. A stafétáról annyit, amikor láttuk az újságban, hogy Gabi fogja megkapni a lehetőséget, akkor a férjem első mondata az
volt: „Fogadjunk, a barátnőd téged fog ajánlani!”.
A válaszom erre az volt, hogy Gabi annyi embert
ismer, ráadásul mi még csak néhány éve vagyunk
deszkiek, úgyse kerülünk bele az újságba! Éppen
ezért nagyon jó kis meglepetés volt, amikor Gabi
felhívott és megkérdezte: „Ditke! Két kérdésem
van! Az egyik: szeretsz?” „Úristen Gabi, persze
hogy szeretlek, de mit csináltál?”– kérdeztem rémülten, mire folytatta: „Volt nálam Anikó…”– és
akkor már tudtam, hogy a férjemnek volt igaza…
– Mesélj egy kicsit magadról!
– Kb. hat éve költöztünk ide ki, akkor volt 3
hónapos a nagyobbik kislányom, és mindenféle-

Sillóné Varga Anikó rovata

képp kertes házban szerettünk volna élni. Előtte
panelházban laktunk Szegeden, ahonnan már
nagyon menekültünk volna. Egyetemista koromban bekerültem a Szanatóriumba, és az maradt
meg hosszú évekre, hogy messze van a várostól.
Kismamaként sok házat megnéztünk, mire kijutottunk Deszkre; barátaink is itt vettek házat, és
beláthatóbb volt a munkába járás lehetősége,
pozitív volt a település összképe. Végül rábukkantunk erre a házra, ami messze nem ilyen állapotban volt ugyan, mint most, mégis: egyből a
sajátunknak éreztük.
– Hol találkoztál a férjeddel? Mivel foglalkoztok?
– Orosházi vagyok, a férjem jászszentandrási.
Mindketten Szegeden jártunk egyetemre, itt vállaltunk munkát, itt ismerkedtünk és házasodtunk
össze, hát így indult a közös életünk 10 évvel ezelőtt. Szoftverfejlesztő mérnök vagyok – illetve
lettem volna „előző életemben”, de jöttek sorban
a gyerekek, akikkel azóta is itthon vagyok. A férjem is hasonló munkakörben dolgozik.
– Hogy érzed magad Deszken?
– Most már nagyon jól, de az első pár hónap
nem volt könnyű! Dorci lányom picibaba volt,
mikor kiköltöztünk az újosztásba. Nem ismertünk senkit, nem voltak hozzánk hasonló kisbabás szomszédaink, nem volt kihez szólni. Ahogy
egyre távolabb tudtunk babakocsizni, illetve,
ahogy elindult a baba-mama klub, egyre beljebb
kerültünk a faluba. Nagyon szimpatikusak voltak
az emberek, pedig féltem tőle, hogyan tudunk mi
majd ide beilleszkedni. Azóta furcsa, de teljesen
deszkinek érzem magam, számomra megvan
az a falusi idill, ami kell. Ha eljutunk egy-egy nagyobb városba, én szó szerint menekülök haza!
Pedig, aki kertes házban lakik, tudja, hogy mindig akad tenni-szépíteni való. Nekem szerencsém
van, mert tudok időt szakítani rá, és nem várt
örömmel tölt el a kerti munka, ami a helyiekkel
jó beszélgetésalap is, talán ez is megkönnyítette
a beilleszkedésünket.
– Hogyan indult a szakács blog ötlete?
– Mivel „itthon ragadtam” a két kislányommal,
így nem nagyon maradt más szórakozás számomra, csak a főzés. Egy idő után lett veteményes kertem, lett fűszeres kertem, aztán kialakultak a rózsa kertek (68 tő rózsa van mindenfelé) és
most már megvan az is, hogy melyik finom.
– FINOM??!?
– Igen. Sokan nem tudják, mennyi mindent
lehet készíteni a rózsa szirmából. Szeretnélek
megkínálni rózsasziromból készült szörppel, és
döntsd el, milyen...
– Isteni finom! Sosem ittam még ilyet, de nagyon
különleges! Szóval így indult?

– Nagyon felkapott dolog lett manapság
saját blogot írni. Önmegvalósítás, vagy nem is
tudom… Nem azt mondom, hogy az unalmas
percek eltöltése, mert sokszor hajnali 2 órakor
írtam. Az ételek képeit elkészítettem napközben,
és ezek receptjeit blogba öntve csak éjszaka tudtam megcsinálni. Úgy gondolom, egy anyukának
nem az a dolga, hogy napközben a számítógép
előtt üljön, így maradtak a késői órák. A főzés
olyan alkotás-féle számomra, amit még a szakmámban sem éreztem. Mielőtt kismama lettem,
elvégeztem egy borpincér tanfolyamot, mert
már akkor váltani szerettem volna a gasztronómia irányába...
– És miért pont szakács?
– Haluska Andinak köszönhetem! Tavaly részt
vettem a K2 tortaversenyen, nyertem egy tanfolyamutalványt, amit mindenképpen a vendéglátás területén lehetett beváltani. Újévi fogadalmam volt, hogy eldöntöm ebben az évben, „mi
leszek, ha nagy leszek”. Ez még nem teljesült, de a
főzés szeretete és a konyhai áhítat már papírformát öltött. A tanfolyam 6 év itthonlét után nagy
áttörés volt nekem; jó érzés volt megállni a helyem a házon kívül is.
– Hogy megy ez az egész? Főzöl és megeszi a
család?
– Igen, néha muszáj nekik… Vannak „egyszerűbb” napjaim, amikor olyat készítek, ami semmi
extra, maximum valamilyen különlegesebb fűszert teszek bele, amit egyébként nem szoktam.
Szóval nem kell azt gondolni, hogy marinált
kagylót eszünk minden nap, mert nem… (nevetés)
– A blogod címe gondolom teljesen nyilvános!
– Igen, meg lehet nézni, ki lehet próbálni a
recepteket, hozzá lehet szólni, és bíztatok is erre
mindenkit: www.amator-gasztronauta.blogspot.
hu.
– A férjed mit szólt ehhez a váltáshoz?
– Tetszik neki, ha „profitálni” tud a főztjeimből,
de amikor már mindenbe rózsaszirom meg levendula kerül, akkor néha égnek áll a haja… Minden
egyes alkalommal megkérdezi, hogy „Biztos nem
mérgező? Más is megeszik ilyeneket?” – mert
ő nem nézeget más gasztroblogokat. Én annál
inkább, így bátran merek olyan fűszereket használni, amit más esetleg nem fűszerként használ,
mégis ehető, és talán még egészséges is! És hogy
a férjem hogyan élte meg? Az az igazság, hogy
nem várt teherként szakadt azért ez a nyakába.
Amikor végeztem az iskolát Szegeden, a lányaink
körül mindent neki kellett elvégezni. A helyi étteremben töltöttem a gyakorlati óráimat, így a reggeli készülődés oviba, munkába nélkülem zajlott.
Ebéd után az oviba már én mentem a lányokért,
de mégis, neki azért ez nagy feladat volt. Ezúton
is üzenem a családomnak, hogy büszke vagyok
rájuk, mert hősiesen helytálltak! Viszont, mikor
lehetőséget kaptam, hogy dolgozhatok ebben
a szakmában, és vasárnap este fél 10-kor estem
haza, akkor mind a hárman ordítottak: ebből ketten azt, hogy anyával szeretnék aludni, és egyik
sem a férjem volt… Abban maradtunk, várjuk
meg, hogy a gyerekek egy kicsit nagyobbak legyenek, és meglátjuk, hogyan tovább. A lényeg,
hogy az iskolát elvégeztem, megkaptam a szép
bizonyítványomat, ezt már nem kell elölről kezdenem.
– Egy kicsit más: tudom, hogy minden rendezvényen ott vagy a családoddal. Szerinted hogyan
lehetne bevonni az új osztásban lakókat jobban a
falu életébe?

– A programokról mindig értesülünk, a szórólapokat is rendszeresen
megkapjuk. Az a baj, hogy az emberek reggel
elmennek dolgozni, este fáradtan hazaesnek, a
napi bevásárlásokat elintézi mindenki a városban. A programok jók és sokszínűek, ezzel nincs
baj. Vannak emberek, akiket az itteni barátságok
visznek beljebb, de a legegyszerűbb annak a
helyzete, akinek ide jár óvodába, iskolába a gyereke. Amíg ilyen foghíjasak a telkek, addig nehéz.
Mert kivel vagy jóban? Általában a közvetlen
szomszédoddal, őt ismered a legjobban. Dorci
lányom idén kezdi az első osztályt itt Deszken, és
nagy öröm számomra, hogy az óvodai csoportjukból néhány gyerek kivételével mindenki a
helyi iskolát választotta, úgyhogy mi már biztos
bekerülünk a falu körforgásába.
– Hogy látod Deszket Te, mint fiatal?
– Azt látom, hogy hihetetlen közösségi élet
van itt! Szerintem sok pluszt ad az, hogy faluban
nő fel a gyereked, ráadásul egy fiatalos, lendületes faluban. Utcaképek változnak, járdát csinálnak; ahhoz képest, hogy mi megy most az országban, ez nem kis munka. Úgy érzem nagyon
szerencsés helyre költöztünk!
– Végezetül: kinek adnád át a stafétát és miért?
– Vikorné Icuka barátnőmnek, akit minden
bizonnyal nagyon sokan ismernek. Sokkal nyitottabb, mint én, mert, ahogy Gabi barátnőm
mondja: én kaktusz vagyok, nehezen nyílok.
Icuka lendületes, közösségi nő, aki egyensúlyt
tudott találni a családja, és a főzés megszállottjait támogató munkája között. Ő kétfiús, én kétlányos, ő faluninneni, én faluntúli, ő tradicionális,
én újgenerációs, és sorolhatnám, de az alappilléreink közösek: a családközpontúság, a népi hagyományok megbecsülése és a konyhai áhítat.
Nézem Ditkét, a fiatal, törékeny, két gyerekes
anyukát, aki tele van tervekkel, ötletekkel. Megcsodáltam a szép ápolt kertjét, a rózsáit, ettem a
levendulás-szilvás sütijéből (isteni volt!), és az jutott
eszembe: de jó, hogy egyre több ilyen ambiciózus,
kedves család gazdagítja helyi életünket. Ditke, remélem akár munkáddal is segítesz minket a jövőben… Ígérd meg!
Sillóné Varga Anikó
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Irány Japán! - bemutatkoznak Deszk ifjú tehetségei
Magony Timi, egy kedves 20 éves
deszki lány, aki az SZTE Állam- és Jogtudományi karán nemzetközi tanulmányokat hallgat, mindig is érdeklődött
a japán kultúra iránt. Nem csoda hát,
hogy idén japán nyelvi kurzust is felvett, hogy a nyelvet is elkezdje elsajátítani. Aztán jött egy pályázati felhívás,
amire mindenképp be akarta adni a
jelentkezését, hátha sikerrel jár: azaz a
következő tanév két szemeszterét Japánban töltheti, ott tanul, és lesi el a
kultúrát.
És bizony, sikerült is! Próbált jó benyomást tenni, meggyőző érveket felhozni. Mindezt a pályázati jelentkezést
angolul írta, csak kevés japánnal kiegészítve. Tavaly ezt a Mizuta-ösztöndíjat

csupán 5-en tudhatták magukénak az
országból, és ez most is hasonlóképpen alakulhatott. A jelentkezés abszolút saját ötlet volt, igaz, eredetileg
angol nyelvű képzésre szeretett volna
menni (természetesen Japánon belül –
hiszen a középiskolát a Radnóti Miklós
Kísérleti Gimnáziumban végezte emelt
angolon), mert a japán nyelvtudásában
még nem biztos annyira, de végül is így,
hogy japán nyelvű intézményben tanul
majd a Josai Egyetemen, reméli, hogy
még jobban fejlődik. Sőt, már nyáron is
készül sokat, gyakorolja a nyelvet, hogy
amennyire csak lehet, felkészültnek
érezze majd magát.
Másfél évvel ezelőtt szilveszterkor
meglátogatta egy pesti barátnője, és

akkor ragasztotta rá a japán popzene
szeretetét, ami azóta is tart. De még
mennyire!!! Meg is mutatta kedvenc
együtteseit nekem laptopján.  Volt
már direkt ázsiai buliban is, ahol pop
és rock is ment, habár ez utóbbi kicsit
kevésbé áll a szívéhez közel, de nagyon
jól érezte mindig magát. Hobbi szinten
szívesen készít magyar szövegeket és
karaoke verziókat is a többi rajongó
nagy örömére. Hatalmas könyvmoly,
imád olvasni, különösen Vavyan Fableért van oda, a szobája egy valóságos
kis mini könyvesbolt. Nemcsak olvassa
a történeteket, előfordul, hogy novellákat is ír, főként kedvencei főszereplésével. Szívesen néz animéket is, azaz
japán meséket, de épp mosolyogva

említette, hogy ki tudja, hányadik alkalommal nézték meg az Egy gésa emlékiratait. Egyszerűen mindent beszippant, ami egy kicsit is japános.
Igaz csak belepillantani tudtam Timi
hétköznapjaiba, de abban ennyi ismeretség után is 100%-ig biztos vagyok,
hogy keresve se találtak volna jobb
helyet ennek az ösztöndíjnak. Timire
most egy nagy kaland vár szeptember
közepétől 10 hónapon át. Főleg, hogy
két hétnél tovább nemigen volt még
távol a családi háztól. Igaz a mai internetes, skype-os világban könnyebben
megy majd a távollét. Hiányzik majd
neki Deszk és a családja, épp ezért fél is
egy kicsit, de alig várja, hogy ott lehessen. Mindig is nyitott volt külföld felé,

úgy érzi, a határon túl sok a lehetőség,
nem szűkül be annyira, és jó új dolgokat megismerni.
Kívánunk neked sok
szép élményt és tapasztalatot a tanévre,
vigyázz majd magadra! És mindenképp
próbálj ki egy igazi
ízig-vérig
japános
bulit is!  Ha vis�szaérsz, meséld el nekünk, hogy s mint
alakult ez az időszak, várunk
vissza szeretettel!
Márki Kitti

DESZKI HÍRNÖK

2013. augusztus

Iskolai hírek
Tisztelt Szülők!
Néhány fontos információ a 2013/14es tanév kezdésével kapcsolatosan:
1. A PÓTVIZSGA IDŐPONTJA:
2013. augusztus 27. (kedd) 9 h
Helye: új iskola
A tanulók bizonyítványukat és íróeszközt hozzanak magukkal.
2. ÉTKEZÉS BEFIZETÉSE:
Időpontja:
2013. augusztus 28. (szerda)
7-17 h-ig
Helye: óvoda (Móra u. 2.)
FONTOS!!: „Nyilatkozat étkezési támogatáshoz háromgyermekes és tartósan beteg tanuló esetén”, illetve „Nyilatkozat rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény érvényesítése étkezés igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt a
befizetés előtt ki kell tölteni és a kedvezmény jogosultságát igazoló ok-

Egy családias családi tábor
iratot leadni az iskola titkárságán.
Diétás étkezők esetén:
Leendő elsős, illetve új belépő tanulók esetén, aki diétás étkezést igényel, a
diéta típusáról háziorvosi igazolást kell
benyújtania, legkésőbb az első ebédfizetéskor.
3. A TANKÖNYVOSZTÁS időpontja:
2013. szeptember 2-3.
(hétfő-kedd) 14-18 h
Fizetős tankönyvek:
Az előre névre szólóan becsomagolt
tankönyveket a csekk befizetése ellenében adhatjuk ki (eredeti szelvény).
Ingyenes tankönyvek:
A kedvezményre való jogosultság
igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:
a) a családi pótlék folyósításáról szóló
igazolás; (A családi pótlék folyósításáról
szóló igazolásként elfogadható a bér-

jegyzék, a pénzintézeti számlakivonat,
a postai igazolószelvény is).
b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb ös�szegű családi pótlék folyósításáról szóló
igazolás
c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye;
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.
Az első osztályosok ingyenesen
kapják meg tankönyvcsomagjukat!
4. ÉVNYITÓ:
Időpontja:
2013. szeptember 2. (hétfő) 8 h
Helye: Új iskola udvara
Mindenkinek jó tanulást, sikeres új
tanévet kívánunk!
Kissné Molnár Zsuzsanna igh.

Slezák Regina és családjának búcsúja
a Tücsök Óvodától
Idén is, mint minden évben ballagás
volt a Tücsök óvodában. A mi gyermekünk, mint jó néhány másik gyermek
itt, a Tücsök óvodában töltötte el az
óvodás éveit. Beilleszkedését nagyban
megkönnyítette az, hogy lehetősége
volt nagyobb gyermekünknek iskola
után oda menni és felügyelet mellett
megírni a leckét, majd bekapcsolódnia
az óvodások felhőtlen játékába és ott
megvárni, amíg mi hazaérünk a munkából. Mindketten vidéken dolgozunk,
így igen későn érünk haza, a nagyszülők
pedig Békés megyében élnek. Nagyon
megnyugtató volt számunkra az a tény,
hogy tudtuk, gyermekeink családias
környezetben megfelelő szakemberek
felügyelete mellett töltik el azt az időt,
amit más gyerekek, akiknek van helyben lakó nagymamájuk, vagy a szüleik
helyben dolgoznak, együtt tölthettek
el a kora estéből. Dani szintén itt volt
óvodás, így mikor Reginát óvodába kellett beíratnunk nem volt kérdés, hova is
szeretnénk őt vinni. Nagyon jó tapasztalataink voltak már az óvodában folyó
oktató- nevelő munkáról. Regina nagyon szeretett ide járni, akárcsak Dani.
Szeretette a kis csoportlétszámot, hogy

van német foglalkozás, hetente torna
és úszás is. A kis csoportlétszámnak
más előnyei is voltak, hisz nagyon kevés
betegséggel kellett szembenéznünk. A
mi életünk nagyon sok szervezésből áll,
ki mikor ér haza a munkából, mikor ki
megy a gyerekekért, ki viszi el különfoglalkozásra (néptánc), így az óvoda
nélkül az úszásra és német foglalkozásra már biztosan nem tudott volna a
gyermekünk eljutni. A községben folyó
néptánc oktatással is Zsuzsa néni jóvoltából kerültünk közeli kapcsolatba,
hisz Ő kardoskodott azért, hogy annak
idején Dani rendszeresen ott legyen a
Belice csoport próbáin és a fellépésein.
Akkor még nem tudtuk, mennyi plusz
élményt, utazást, fellépést, mennyi pozitív, jó ember barátságát hozza majd
ez az életünkbe, külföldi barátságokat
is. Ezek után természetesen Regina is
követve bátyja nyomdokait bekapcsolódott és felzárkózott a Borbolya csoporthoz. Az óvodában is voltak próbák,
és biztosan lesznek is, vagy eljárnak
majd az új csoportba a Tücskök, mert
Zsuzsa néni hagyományápoló nevelése ezt nem nélkülözheti. Nagyon sokat
köszönhetünk Imri Miklósné óvodave-

zetőnek, és lányainak, akik édesanyjukkal együtt vezetik ezt a színvonalas
intézményt. Jó dolog, hogy 12 éve van
egy ilyen intézmény, ebben a községben, jó, hogy a mi gyermekünk is ide
járhatott.
Slezákné Kiss Andrea

Magunk is meglepődtünk, milyen jól sikerült. Amit még külön kiemelnék, az a
hangszerbemutató volt. Itt megismerkedhettünk a tekerőlanttal, a citerák különböző változataival, a dudával és más
hangszerekkel is. Nagyon érdekes volt!
Az előadás előtt, a szünetben és az
előadás után kellemes és méretes (majdnem azt írtam, hogy méteres!) szendvicseket és apró süteményeket szolgáltak
fel, amiből igen rendesen belakmároztunk. Tettük ezt azért, mert tudtuk, hogy
vacsorát csak a délutáni műsor után
kapunk. Volt persze üdítő is meg igazi
szódavíz. Na, az fogyott el leghamarabb!
És kaptunk igen finom kávét is. A meleg?
Igen, meleg volt, de a rendezők gondoskodtak egy kis hűsítésről, ugyanis az
előadóterembe beállítottak vagy nyolc
nagyméretű ventillátort és azok végig
működtek.
Az előadás után mentünk a szabadtéri színpadra, ahol a hangbeállításokat
végeztük, majd vissza az öltözőbe, átöltözni a műsorhoz. A szabadtéri színpad
a régi Megyeháza udvarán van, itt már
többször szerepeltünk. Jó hely ez, csak a
zártsága miatt, meg a légmozgás hiánya
miatt ez is melegnek bizonyult. Néhányszor meglebbent a szél, ilyenkor azonnal
frissebbnek éreztük magunkat.
A műsor fél 5-kor kezdődött a polgármester két perces (!) megnyitójával. Rajtunk kívül még 9 szereplő volt (egyéni

Tudják, honnan lehet felismerni egy
jó főszerkesztőt? Elárulom: ül a Balaton
partján, és még ott is azon töpreng, mi
is kerüljön újságunk következő számába? Egyszer csak beugrik neki, tényleg,
hát a héten otthon zajlik az élet Patyik
Gabiék háza táján, így már kapja is a telefonját… Na, így kerültem július 19-én
a Szerb óvoda udvarára, a Szivárvány
Szülő Alapítvány Down családi táborába! Hogy mi fogadott? Az udvaron
Vörös Eszter és férje, Levente isteni illatokat árasztó húst sütött éppen, a gyerekek játszottak, a felnőttek pedig hatalmas nevetés közben éppen az elmúlt
néhány óra eseményeit taglalták.
De mi is történt, erről kérdeztem Gabit, a szervezőt:
– Az egész hetünk nagyon eseménydús volt. 7 családot látunk vendégül,
akikkel együtt mi is itt vagyunk éjjelnappal. Utaztunk a városnéző kisvonattal, strandoltunk, jókat ettünk, ittunk, de
a mai nap volt a csúcs!
– Láttam Radics Pista bácsi veterán
autóit a faluban, meg valami furcsa öltözetű utasokat…
– Azok voltunk mi! Húros Annamáriával, a neves pesti jelmeztervezővel már régi keletű az ismeretségünk,
tőle kértem korhű jelmezeket, és ő
szívesen segített is! Mindenki beöltözött, (még az apukák is!) persze, sokat
nevettünk,mert nem mindenki tudta
begombolni a ruháját a délelőtti lecsó
után… Beültünk a két gyönyörű régi
autóba, és mentünk pár kört a faluban a
gyerekek legnagyobb örömére. Ezúton
is nagyon köszönjük Pista bácsinak és
lányának, Ritának, hogy lehetővé tették
ezt a különleges élményt!
Az utolsó nap programjáról Krisztifor
és családja gondoskodik. Lesz hímzés,
szövés, Váry Tamás főz és zenél nekünk,
este pedig táncolunk, amíg bírjuk!

– Egyszerűen nem értem, miből tudjátok ilyen ügyesen kigazdálkodni mindezt?
– A legtöbb ilyen rendezvényünk
a családok összefogásával valósulhat
meg, de ez a tábor TÁMOP-os pályázat
keretén belül zajlott, így kicsit kön�nyebb volt a dolgunk. Viszont, tudod mi
lepett meg? Feltettem egy internetes
közösségi oldalra, hogy lesz ez a tábor,
és aki tud, legyen olyan kedves, segítsen egy kicsit. Hát, nem kicsit, de rengeteg mindent kaptunk! Volt, aki sütit,
szalámit hozott, volt, aki lekvárt, mézet,
sajtot, mások zöldségféléket, így tulajdonképpen a reggeliket és a vacsoráinkat a falunak köszönhetjük… és szívből
köszönjük is! A Vörös Cukrászda melletti
vállalkozást üzemeltető Kálmán Zsolti
többször is vendégül látott minket fagyira, üdítőre, de nem egyszer-kétszer:
a tolerancia táborban például minden
nap élvezhettük a vendégszeretetét!
– Hogy bírod mindezt?
– Most már kicsit fáradt vagyok, de
ha ránézek ezekre a gyerekekre, látom a
mosolyukat, akkor azt érzem, megérte!
– Gabikám, őszintén becsülöm a munkád és a kitartásod, azért remélem, lesz
időd pihenni is, megérdemled!!
Sillóné Varga Anikó

Zoltánfy Festőtábor Deszken
Fantasztikusan éreztem magam a
festőtáborban. Öt nap állt rendelkezésünkre, hogy kidíszítsük az óvoda és a
kis iskola falát. Hétfőn a mese témában
elkészítettük a vázlatokat. Keddtől péntekig megalkottuk a falfestményeket,
amiket péntek délután meg is lehetett
nézni a falavató ünnepségen. Nagyon

A Deszki Népdalkör forró napja
Hát, igen! Ilyen forró napunk még
nem volt.
Az történt, hogy augusztus 3-ára
meghívtak bennünket Szentesre, ahogy
minden évben nyáron. Igen ám, de most
már délelőtt is volt programunk, ezért
reggel fél nyolckor indultunk a kényelmes és KLÍMÁS autóbusszal. Hamarosan
Szentesre érkeztünk, és máris a délelőtti
programunk helyszínére mentünk. Erzsike korábban kissé titkolózott, hogy
mi lesz itt valójában, de annyit tudtunk,
hogy Ő tart egy előadást a dél-alföldi
népdalokról, népzenéről, hangszerekről. Azt is előre vetítette, hogy fogunk
majd dalokat is tanulni, néhányat, de ez
legyen meglepetés. Hát lett egy kis meglepetés: az előadás ugyanis nem sokkal
10 óra után kezdődött és – egy szünettel – kb. délután 2 órakor végződött, és
a néhány népdal, az pontosan 11 népdal
volt. Igaz, hogy ezek rövid és viszonylag
könnyű dalok voltak, de akkor is, en�nyi idő alatt ennyit megtanulni igazán
szép teljesítmény volt. Mindegyik dalt
rögzítettük is, miután kétszer-háromszor
elénekeltük nagyjából hibátlanul. Szerencsére, a szövegeket megkaptuk, így
viszonylag könnyű volt a dolgunk. Rajtunk – a Deszki Népdalkörön – kívül nem
túl sok érdeklődő volt, de velük együtt
boldogan daloltunk. Illusztrációként
még mi is előadtunk néhány régebben
tanult dél-alföldi dalt, zenekari kísérettel.
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és csoportos), mi a műsor vége felé kerültünk színpadra. Előttünk Tari Dorottya
énekelt, majd a kamarakórusunk előadta
a híres dudás-dalcsokrát. Mit mondjak?
Az apátfalvi dalcsokorral szép sikerünk
volt, és a zenészeink is azt mondták, jók
voltunk. Persze, az előttünk és utánunk
következő műsorszámokat is megnéztük/meghallgattuk. Nekem – személy szerint – a legnagyobb élményt a
sándorfalvi Budai Sándor Citerazenekar
szerezte, akik a maguk műfajában igazán profik. Nagyon tetszett meghívónk,
a Pengető Citerazenekar műsora is. Én
még kiemelném a Pengető Zenekar
egyik tagját, Debreczeni-Kis Helgát, aki
szólóciterával is fellépett önálló műsorszámként. Különlegessége az volt, hogy
tollal pengetett.
A műsor után visszaöltöztünk civilbe
és mentünk vacsorázni. A vacsora ismét
a jól bevált gulyásleves volt, persze előtte sós sütemények meg egy kis rövid
italka, utána meg édes sütikék voltak
borral, szódával. Ez így együtt nagyon jó
összeállításnak bizonyult, mert mindenki elégedettnek látszott.
Vacsora után egy kicsit még dalolgattunk, Molnár Ilonka pedig természetesen táncolt is, majd lassan hazaindultunk. Este 10 körül már otthon voltunk,
és volt mit kipihenni.
Révész Pista bácsi

jól éreztem magam. A leges-legjobb élmény a sok vízi csata volt, amikor műanyag flakonokkal locsoltuk egymást
és mikor kimentünk játszani a zuhogó
esőbe. Számomra ez egy felejthetetlen
emlék. Remélem jövőre is lesz!
Erdélyi Zita 8. osztály
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Gyűjtemény restaurálás
A Bánát Egyesület megalakulása óta
a kulturális örökségvédelem területén
is tevékenykedik, és ez a szerepe mostanában igencsak előtérbe került. Köszönhető ez a jelenleg folyamatban lévő és a
közelmúltban megvalósított projektjeinek, melyekben erre a témára helyezték a hangsúlyt. Jól ismert az egyesület
tulajdonában lévő gyűjtemény, mely
a hosszú évek alatt igen nagyra nőtt. A
gyűjtést elsősorban Brczán Krisztifor végezte, az egyesület elnöke. A helyi házak
padlásain kutatta a magyarországi szerbek népi hagyományait őrző textileket,
és egyéb használati tárgyakat.
A “MUTHER 2 – Mutual Heritages
saving common values and serving

common purpose through
borders” / ‘Közös Örökség
– közös értékeink védelme
a közös cél szolgálatában határokon át’
(HU–SRB/1002/212/157) című határon
átnyúló projektben a Bánát Egyesület
partnerként vesz részt, melynek témája
az örökségvédelem, így az egyesületnek
lehetősége nyílt a múzeumi gyűjteményének egyes darabjait is rekonstruáltatni.
A restaurálási munkák során textilek,
bútorok és könyvek egyaránt restaurálásra kerültek. Ezen munkálatoknak
köszönhetően megújult egy pad, egy
sublót, egy tálaló, egy rokka és három
katonai láda. A bútorok között van két

2013. augusztus

olyan katonai láda, mely az I. világháború során
megjárta Európa több frontját 1912 és
1919 között. A háborúból hazatérő katona a ládák mellett sok- sok történetet hozott haza. Ezek a történetek a családi ös�szejövetelek során újra és újra elmesélve
maradtak fenn, így még a dédunokák is
jól ismerik őket. A ládák és történetek
mellett sok minden más is fennmaradt,
például frontról hazaírt levelek, dögcédula, valamint a néhai katona későbbi
életéből is sok-sok apróság, hivatalos
dokumentumok, melyek mind-mind

bepillantást engednek az akkori élet
mindennapjaiba. Ezek a kis apróságok
és a restaurált bútorok is az egyesület
múzeumi gyűjteményét gazdagítják.
Az Ajvár Fesztivál alkalmával, szeptember 14-én a Faluházban nyílt napot
szervezünk, ahol a restaurált gyűjteményi darabok, valamint a workshopok során készült, egyben a tradicionális szerb
esküvőn először viselt textilek is bemutatásra kerülnek. Ezen a napon a kiállítás
megtekintése mellett az eredeti szerb
vászon szövésének és hímzésének technikája is szabadon kipróbálható és elsajátítható minden érdeklődő számára.
A project kódja:
HU-SRB/1002/212/157

A Magyarország-Szerbia Határon
Átnyúló Együttműködési Program által támogatott projekt.
Vezető kedvezményezett:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Partnerek:
BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú
Egyesület
Tiszasziget Község Önkormányzat
Törökkanizsa (Novi Knezevac) Önkormányzata
Vrbas Önkormányzata
Projekt összköltsége: 275.199 euró
A projekt időtartama:
2012. január 1. – 2013. október 31.

TRADICIONÁLIS SZERB ESKÜVŐ DESZKEN
„MUTHER 2” – „Közös Örökség – közös értékeink
védelme a közös cél szolgálatában határokon át”
című projekt átfogó célja a határon átnyúló kapcsolatok, együttműködések megerősítése a határ
menti régiókban Csongrád, Észak-Bánát és DélBácska épített, kulturális és történelmi örökségeinek megőrzése területén folytatott közös programok, tevékenységek által.
A projekt főbb eseményei a népi mesterségek,
népművészet megőrzése érdekében szervezett
szemináriumok és műhelymunkák, amelyeket
színvonalas rendezvények, kiállítások és fesztiválok egészítenek ki.
A projekt csúcspontja a Deszken megrendezésre kerülő „Tradicionális Szerb Esküvő” és az azt
előkészítő eseménysorozat („Hivogatás”, „Leánybúcsú”, „Legénybúcsú”), ahol a régi szerb hagyományok, a népzene és a népviselet kerül bemutatásra, hiszen egy fiatal pár esküvői szertartásán
vehetünk részt. A rendezvényeken a műhelyfog-

lalkozásokon készült ruhadarabok és szőttesek a
valóságban is használatra kerülnek.
A programsorozat részeként augusztus 20-án
a „Hívogatás” alkalmával az érdeklődők megtekinthették, hogy a múlt század elején hogyan hirdették ki egy ifjú pár egybekelését. E régi hagyományt felelevenítve a buklijás lóháton ülve járt
körbe a településen és kiabálva adta tudtára a falu
lakosságának, hogy kik készülnek frigyre lépni, és
mikor lesz az esemény.
Ezt követően kerül sor a „Leánybúcsúra”, és a
„Legénybúcsúra” mely során tradicionális helyszíneken a lakodalmi előkészületek, különösképpen
a rozmaringból és libatollból álló díszek készítése
kerül bemutatásra. Az eseménysorozat csúcspontjaként a „Tradicionális Szerb Esküvő” során egy ifjú
pár esküvői szertartását mutatjuk be templomi
esketéssel, nyilvános nászmenettel és minden, a
szertartáshoz köthető hagyománnyal, korhű jelmezekkel, eszközökkel és zenével.

Deszki Önkéntes Pont
Önkéntes pontunk lelkes tagjai az elmúlt hónapban is számos területen tevékenykedtek. Deszken
ismét nagy érdeklődéssel kísért ruhabörzét tartottunk. Megható pillanatokat élhettek meg segítőink,
mikor is egy csöpp kislány mutatta egyiküknek, hogy
mit talált, majd mikor elmagyarázták neki, hogy az az
övé, azt hazaviheti, boldogan és hálásan ölelte meg
önkéntesünket. Ezeket a perceket azóta is könnyes
szemmel emlegetjük.
Deszken kívül Újszentivánon is tartottunk ruhabörzét, ahol ismételten akadtak helyi önkéntes
segítők. Az egész napos rendezvényen számos érdeklődő megfordult, és mindenki talált olyan ruhadarabokat, amik pont megfeleltek elképzeléseiknek,
akár saját részre, akár családtagjaik számára.
Augusztus hónapban több önkéntesünk is segít,
hogy hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok táborozhassanak a Balaton partján. A háromszor egy
hetes táborokon 6-6 önkéntesünk segíti 30-30 hátrá-

nyos helyzetű fiatal kikapcsolódását.
Szeptembertől tervezzük ismételten elindítani a
digitális írástudás fejlesztését megcélzó programunkat. Többen is jelezték, hogy szívesen részt vennének
rajta, az érdeklődők jelentkezését ezúton is várjuk.
Szegeden továbbra is folytatódik a munkanélkülieknek szóló angol nyelvi képzésünk.
Nagy szeretettel várunk minden önkénteskedni
vágyót a Deszk, Tempfli tér 10. szám alatt található Önkéntes Ponton. Csatlakozási szándékukkal,
kérdéseikkel, javaslataikkal személyesen hétfőtőlcsütörtökig 12-16 óráig, péntekenként 11-15 óráig,
valamint telefonon és e-mailben is kereshetnek minket a 06 20/852-2827-es telefonszámon, illetve az
onkentes@dartke.eu címen, valamint a szeptember
6-8-án megrendezésre kerülő Deszki Falunapokon is
kereshetik Önkéntes Pont-standunkat.

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

Az események időpontjai a következők:
„Leánybúcsú”
Időpontja: 2013. augusztus 29. (csütörtök) 17 óra
„Legénybúcsú”
Időpontja: 2013. augusztus 30. (péntek) 17 óra
A két rendezvény helyszíne: Szent Száva Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központ, 6772 Deszk, Felszabadulás u. 41.
„Tradicionális Szerb Esküvő”
Időpontja: 2013. augusztus 31. (szombat) 16 óra
Az esküvő helyszíne: deszki Szerb Pravoszláv
Templom, 6772 Deszk, Felszabadulás u. 39.
Az események nyilvánosak, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az esemény házigazdája: Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
További információ: 62/571-595
A projekt kódja: HU-SRB/1002/212/157
Vezető kedvezményezett: Deszki Településüzemeltetési Nonprofit Kft. (Magyarország)

Együttműködő partnerek: Bánát Egyesület
(Magyarország), Tiszasziget Községi Önkormányzat (Magyarország), Törökkanizsa Önkormányzata
(Szerbia) és Verbász Önkormányzata (Szerbia).
A projekt összköltsége: 275.199 euró.
Megvalósítás időszaka 22 hónap: 2012. január
1-2013. október 31.
Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program által támogatott projekt.

Mit? Miből? Mennyiért?...
azaz mire költjük a pénzüket?”
A falunapok első napján, pénteken kora délután kerül ünnepélyes átadásra a település központjában felújított Sportcentrum. A LEADER program keretében sikerült 4,5 millió forintot pályázni a „ráncfelvarrásra”! Új padok, labdafogó palánk, új távolugró gödör, felújított utcai kerítés, kerékpártárolók, új ivókút és kosárlabda palánkok várják a
sportolni vágyókat! A futópálya melletti padok közé tavasszal szeretnénk kültéri fitnesz eszközöket vásárolni.
Az aszfalt cseréje nem volt része a projektnek. Az 5,2
egyezkedés – kéregetés – után sikerült

milliós munkát másfél hónapos

1 millióért elvégeztetnünk!

ELŐTTE

Papp Krisztina

Szerb nemzetiségi táborok Magyarországon
A Szerb Országos Önkormányzat szervezésében ez évben is folytatódott a sokéves hagyomány, hogy a szerb nyelv kultúra és vallás
ápolása céljából táborokat szerveznek. A nyelvi
táborral kezdődött a nyár, amit Balatonfenyvesen rendeztek június 24. és július 1. között. 74
részt vevő között voltak deszki gyerekek is, akik
részt vettek a tábor nyelvművelő szekcióinak
programjain. Sajnos az idő nem volt kegyes a
táborozókhoz, mivel az hideg és esős volt és így
a fürdés a tóban majdnem elmaradt, illetve csak
két alkalommal sikerült e program is. Mégis sikeresek voltak a szekciók munkái és hasznos, szép
élménnyel gazdagodtak a részt vevők.
A következő tábor a battonyai Dél -Alfödi
Szerb Folklórtábor volt július 4-10. között, ami a
legrégebbi tábor és a legtöbb résztvevője van.
Ez évben 160 gyerek gyűlt össze az ország különböző részeiről, valamint Romániából (Arad
és Nagyszentmiklós) és Szerbiából (Beocsin,
Battonya testvérvárosa). Természetesen voltak
deszki gyerekek is, akik a Bánát Néptáncegyüttes gyerek és utánpótlás tagjai. Néptánc és népzene, valamint anyanyelvi és kézműves szekcióban folyt a munka. A táncosok foglalkozásai
négy csoportban folytak Vujcsin Lyubomír-Mile
(Vrbas-Szerbia) és csapata vezetésével, akik évek
óta oktatói a battonyai tábornak. A szabadidős
programok most is a strandon voltak, és az idő is

kegyes volt a szervezőkhöz. A végén a tábor egy
gálaműsorral fejeződött be, ahol bemutatták,
mit is tanultak, és megmutatták a kiállításon,
hogy mit készítettek egy hét alatt. A folytatás
jövőre a 25. jubileumi táboron várható.
A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye szervezésében ez évben a 21 szer hittantábort Siklóson
rendezték meg július 14 és július 20-a között. A
tábor fő célja most is megismertetni a gyerekeket a pravoszláv vallással, illetve az istentiszteletekkel, valamint a szerb vallási kultúrával és egyházi énekekkel. A kis létszámú csoportban - 35
fő - (nagyobb volt az érdeklődés, de nem tudták
a szállást a szervezők megoldani) deszki tanulók
is részt vettek. Természetesen megismerkedtek
a környék nevezetességeivel is, illetve a fürdés
és a hagyományos kézműves programok sem
maradhattak el. Jövőre folytatódik a kezdeményezés, és már most azt ígérik a szervezők, hogy
olyan helyet keresnek az országban, ahol több
gyereket tudnak fogadni.
Még egy tábor hátra van, mégpedig Deszken
a II Tamburatábor augusztusban, amit a Bánát
Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület szervez .
Reméljük, sok résztvevővel és szép időben szintén sikeres lesz, mint a többi a szerb nyelv, vallás
és kultúra ápolásában.
Rusz Borivoj
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Borka András
rovata

Múltidéző
ORVOSOK
Az első körorvos
Deszken Dr. Németh János volt, őt
1926-ban nevezték
ki. Előtte a szőregi
körorvos látta el a
deszki betegeket.
A szülésznői feladatokat Losoncz
Bálintné látta el, ő 1932-ben
került Deszkre. Dr. Tempfli Ferenc 1931-ben már a deszki
Szanatórium
orvosa
volt,

1939-ben nevezték ki
Deszk község körorvosának, de ő látta el a
klárafalvi betegeket is.
Ott ismerte meg Vass
Mária védőnőt, aki
később a felesége lett.
1944-ben családjával
nyugatra menekült,
a felszabadulás után
viszont visszajött és folytatta hivatását. Orvosi munkáját
becsülettel látta el, 1969-ben
nyugdíjazták. Hosszú betegség

után 1975-ben halt
meg, a deszki régi
temetőben temették el. Dr. Tempfli Ferenc után
Dr. Boross Mária, Dr. Balás Gabriella, Dr. Forgács Klára, Dr. Balla
Beáta, dr. Tóth Eszter volt Deszken háziorvos. A fogorvosi ellátást Dr. Canjevác Elek főorvos,
1983-tól Sávay Gyula végezte.
Jelenleg Dr. Király Szilvia fogszakorvos látja el a betegeket
korszerű rendelőjében.
Borka András

Biciklizés közben…

Biciklizés közben van ideje az embernek gondolkodni, van ideje visszaemlékezni.
Nekem például, ha Szegedre megyek
biciklivel, mindig az jut eszembe, hogy
mennyire örültem, amikor átadták a
kerékpárutat Szeged és Deszk között.
Akkor még minden jó volt, akkor még
minden simán ment. Szó szerint simán,
mert akkor nagy boldogan gurultam le
a szőregi dombról Deszk irányába és
simán gurultam, majdnem a kis hídig.
Ma már nem ez a helyzet. Sajnos, az
idők során az út megöregedett és megrepedezett, a szőregi domb előtt meg
az útszéli fák nyomták fel az aszfaltot.
Így aztán a biciklizés kissé „rázós ügy”
lett. De még ez nem olyan nagy baj. Nagyobb baj az, hogy – a hírek szerint – a
felújításra nincs pénz és nem is várható
a közeljövőben. Az önkormányzatok
próbálják a füvet nyírni, és ez is hasznos. Nekünk – bicikliseknek – meg még

jobban kell vigyáznunk a kerékpárútra.
Biciklizés közben sokszor eszembe
jut, hogy fiatal koromban milyen bátor
voltam. Annak idején még Szegeden
laktunk, és többször előfordult, hogy
„felugrottam” Budapestre. Reggel 5-kor
indultam az 5-ös úton és délután 5-re
Budán voltam, a rokonaimnál. Egy alkalommal megbeszéltem az unokatestvéremmel, hogy körbetekerjük a Balatont, ezt később meg is valósítottuk.
Szegedről vonattal mentem Budapestre, a biciklimet poggyászként vittem.
Másnap útra keltünk csekély csomaggal, két katonai sátorlappal, két felfújható matraccal és hatalmas elszántsággal. Még ki sem értünk Budáról, amikor
már defektet kellett szerelnünk. A Velencei tónál megálltunk egy kicsit fürdeni, majd továbbmentünk. Az első éjszakát egy csemeteerdőben töltöttük.
Tapasztalatlanságunk miatt egy mélyedésbe telepítettük a sátrunkat, de – saj-
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Mi újság?

Stumpf Emil
rovata

-15 cm, három kezeléssel
A 6 pillér rendszere
Napjaink népbetegsége az elhízás. Hazánkban
a felnőtt lakosság 60 százaléka szenved túlsúlytól.
A számtalan „csodamódszer”, amely a médiákban
fellelhető, és amelyet tömegesen kipróbálnak az
emberek, nem működik, vagy csak átmeneti, félmegoldásokat hoz. A drasztikus műtéti beavatkozást a legtöbben elutasítják az óriási műtéti kockázat, az éppen a túlsúly miatt kialakult egészségi
állapot vagy a műtéttől, fájdalomtól való félelem
miatt. A modern orvosesztétika már rendelkezik
az elhízottak fájdalom- és kockázatmentes körméret csökkentésére. A nagyfrekvenciás terápiás

nos – éjszaka elég nagy eső volt, és a
víz ránk is, meg alánk is folyt. Másnap
továbbmentünk és Várpalotán bekéredzkedtünk egy szállodába, ahol kicsit
aludtunk és meg is tisztálkodtunk. Na,
szóval továbbmentünk a Balaton északi
partján, bementünk a Tihanyi-félszigetre is, és tovább a déli parton, egészen
Zamárdiig. Itt találtunk egy vadkempinget, ahol már sokan letelepedtek.
Mi is sátrat vertünk és néhány napot
ott töltöttünk. Aztán az egyik reggel
jött egy ember, és pénzt kért a hely
használatáért. Ekkor derült ki, hogy mi
is, meg körülöttünk mindenki az előző
este érkezett és így csak egy éjszakát
fizettünk ki. Aztán továbbindultunk, és
Kaposvár, Pécs, Baja, Mórahalom érintésével Szegedre érkeztünk. Nagyon
szép emlék ez számomra. Persze, ma
már kiépített kerékpárút van a Balaton
körül, egy ilyen túrát most könnyebb
lebonyolítani.

rezgéshullám használatával lehetséges a műtét nélküli beavatkozás,
amely gyors, biztonságos, hatékony, fájdalom-és kockázatmentes. A mindössze
egyórás kezelést háromhetente kell elvégezni.
Három kezelés szükséges a jelentős -15-17 cmes összkörméret-csökkenés eléréséhez. A kezelés
ambuláns, tehát a páciens a kezelés után minden
probléma és fájdalom nélkül tudja folytatni napi
rutinját. A „6. Pillér Rendszerének” elsajátításával
a páciensek további, hosszú távon fenntartható
méret és súlycsökkenésre válnak képessé, meghatározott feltételek mellett.
Bors, 2013.07.10.

Biciklizés
közben
irigykedem
Zsókáékra, a szembeszomszédaimra,
mert ők már megjárták a Fertő-tavat,
meg a Tisza-tavat is biciklivel. Én is szívesen elmennék, de egyedül nem túl
érdekes. Gyöngyi, a feleségem három
éve biciklibalesetet szenvedett a sarki
szomszéd kutyája miatt, bokája megsérült, ezért hosszabb túrát nem tud
vállalni. Azért még mindig reménykedem, hátha megjavul, és még a 80. születésnapom előtt hosszabb biciklitúrát
tehetünk.
Biciklizés közben gyakran hajtok keresztül az újszegedi Ligeten. Ilyenkor
nosztalgiázok erősen. Elhajtok a régi
illemhely mellett és eszembe jut, hogy
milyen tiszta és milyen hasznos volt valamikor. A Vigadó előtt elhajtva pedig
szinte hallom a zenekart és hallom a
három szaxofonos Gyulát: Polyák Gyulát, Faragó Gyulát meg Molnár Gyulát. A
Vigadó persze tele van vendéggel, esz-

nek, isznak és táncolnak.
A Vigadóval szembeni
padon pedig egykori
önmagamat látom, aktuális szerelmemmel ölelkezni. Továbbmenve, a
Vigadó után pedig ott az a kis bódé
vagy pavilon, ahol cigit és más hasznos
dolgot lehetett vásárolni. Na, - gondolom – ebből nem tudtak volna Nemzeti
Dohányboltot csinálni! Aztán kiérek a
Ligetből és vége a varázsnak. Ott van
előttem a híd, amire fel kell bicikliznem.
Ez eddig még mindig sikerült, bár néha
igen nehéznek és meredeknek éreztem
az utat.
Biciklizés közben sok-sok emlék előjön, sok bölcs gondolat támad. Talán
ezért is érdemes biciklizni. Na meg
azért is, mert olcsóbb, mint az autó és
egészségesebb is. Biciklizzünk sokat,
mert érdemes!
Révészpistabácsi

A nyár sem múlhatott el kézilabda sikerek nélkül!

Felnőtt tagi
horgászverseny
Ez év második haltelepítését, az
állomány pihentetését követően
rendeztük meg horgászversenyünket. Kifogható zsákmány volt bőven, a siker a horgásztársak ügyességén, leleményességén múlott.
A helyezettek elmondása szerint
döntő volt a megfelelő, „fogós” csali
eltalálása, kiválasztása. A mérlegelés bizonyította a halbőséget, hiszen remek eredmények születtek.
A versenyzők nem unatkoztak a
délelőtt során. A 39 nevező a verseny végeztével megérdemelte a
tagtársunk, Csányi József által készített finom ebédet.
Végeredmény:
I. Kaczúr Lajos
18,40 kg 9db ponty
II. Kovács Antal
13,85 kg 9 db ponty
III. Prónai András
11,55 kg 8 db ponty

torna befejezése után a Zsombó vezető
edzője, Polyákné Éva az összes csapatot
meghívta egy nagyon finom ebédre.
A tornáról Vass Olga csapatkapitány
így nyilatkozott: „Büszke vagyok a lá-

nyokra mert több éves kihagyás után
álltunk össze és nagyon jó eredmén�nyel, az első helyen zártuk a tornát!”
Gratulálok lányok!
Nagy Gábor

Gyermek horgászverseny
Folytatva az évtizedes hagyományt,
2013-ban is megrendeztük a legfiatalabb korosztály horgászversenyét. A
reggeli készülődésnél az látszott, hogy
a szülők, kísérők nagyobb izgalommal
várták a verseny kezdetét, mint maguk
a versenyzők. Rendezvényünkre 21 fő
nevezett. A verseny kezdetét jelző dudaszóval megkezdődött a halak ves�szőfutása. A halbőség biztosította a jó
szórakozást. A jó hangulatú verseny végén bizony akadtak szülők, nagyszülők,
akik fáradtabbak voltak, mint gyermekeik vagy unokáik.
Eredmények:
I. Lele Dániel
1,80 kg
II. Zoller Erik
1,45 kg
III. Dózsa Máté 1,35 kg
Legkisebb kifogott hal:
Lele Máté
Legnagyobb kifogott hal:
Szekeres Réka.
Támogatóinknak köszönhetően minden részt vevő bőséges jutalomban
részesült. A győztes, Lele Dani nem
először, de most utoljára nyerte meg
korosztálya versenyét, ugyanis „kiöregedett”. Jövőre már a felnőttek között
bizonyíthatja ügyességét.

Támogatóink:
„Berni” horgászbolt
Maros Mix Bt.
Ljubo kocsma
Ujfalusi ABC
H-Vend Service Kft.
Kiskosár ABC
Vörös-Szekfű Cukrászda
TMV Tisza-Maros Kft.
Kovács József
Huszti Mihály
Csanádi Ferenc
Fodor Béla
Támogatásukat köszönjük, és a jövőben is szívesen fogadjuk felajánlásaikat!
„Maros Ponty” Horgászegyesület

Helyesbítés
A júniusi Deszki Hírnökben a gyereknapi horgászverseny egyik támogatójának megnevezése tévesen szerepelt. Helyesen: Berni Kisállateledel
és Horgászcikk Bolt.
Elnézést a tévedésért!
Szerk.
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Női kézilabda csapatunk június
29-ére kapott meghívást a Zsombói
falunapok keretében a Zákányszéki
sportcsarnokban megrendezett Női
kézilabda tornára. A házigazda finom
szendvicsekkel, süteményekkel és
üdítővel várta lányainkat, valamint
Mohács és Algyő együttesét. Ezután
reggel 8-kor megkezdődött az első
mérkőzés, és minden csapat megmérkőzhetett a másikkal, így alakítva ki a
végeredményt. Kézilabdásaink nagyszerű játékkal az összes csapat fölött
győzedelmeskedni tudtak, nagyon jó
védekezéssel, kitűnő támadással, és
a kapusaink fantasztikus teljesítményével fölényesen, legalább 10 góllal
tudták legyőzni az összes ellenfelet, ezáltal megszerezve az első helyezést. A

Legyen tiéd az év fogása

Tévé, internet, telefon együtt – akciós csomagáron!
Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást együtt
tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel, és az év végéig csupán
2013 Ft a havi díj!

Minden csomag

2013
Ft
havi díjért
év végéig

Az Invilág S csomag havi díja is például – 36 tévé- és rádiócsatornával, 5 M internettel és kedvező
telefonelőfizetéssel – év végéig mindössze havi 2013 Ft és 2014. januártól is csak 4990 Ft.
A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj a
legközelebbi Telepontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Telepontunk: Szeged, Gutenberg utca 14.
Az ajánlat 2013. augusztus 26-tól visszavonásig érvényes, és az ADSL és IPTV technológiával lefedett szolgáltatási területünkön belül,
meghatározott területeken érhető el, új lakossági előfizetők részére. Az 5M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,50 Mbit/s,
garantált le- és feltöltési sebessége 1,00/0,19 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében
is igénybe vehetőek. A díjak az áfát tartalmazzák.
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Örült-e, hogy a felnőtt tánccsoport is lehetőséget kapott
a táborozásra? Jól érezte magát a táborban?

K örkérdésünk rovatunkban
Bene Ildikó kérdezte a Deszki Deszkadöngetők tagjait.

Bendéné
Hegyi Beatrix

Németh
Ilona

Papp
József

Szabó
Imre

könyvkötő

üzletkötő

tervező

vállalkozó

Életem első tábora volt ez
a néptánctábor, ahol nagyon
jól éreztem magam. Nagyon
örültem a lehetőségnek, külön köszönet a szervezőknek és oktatóinknak, Gábornak és Katának!

Nagyon jó közösség ös�szekovácsoló napok voltak,
köszönet az Alapítványnak,
hogy a pályázatukból részt
vehettünk ezen. Külön öröm
volt, hogy az egész csapat követte az oktatók utasításait és részt vettek a próbákon.

Életem legjobb tábora
volt. Nagyon jól éreztük magunkat, de ilyen munkás
táborban még nem vettem
részt. Napi 6-7 órát próbáltunk, ami azért elég
megterhelő volt, de sokat tanultunk!

Örültünk, hogy itt lehetünk, nagyon jól éreztük magunkat. Reméljük, hogy jövőre is lesz hasonló tábor, ha igen, mi Erikával biztos
nem hagyjuk ki!!

Családi események
SZÜLETÉS:
Baranyi Istvánnak és
Asbóth Andreának (Deszk, Táncsics u 7.)
Baranyi Gréta
Sallay Gábornak és
Bottyán Brigittának (Damjanich u. 2)
Sallay Gabriella

Az A&E Kisáruház mellett
(volt Susán ABC) megnyílt a

Nemzeti Dohánybolt!

A kisáruházban továbbra is kapható minden féle
élelmiszer-vegyiáru, 100 Ft-os jellegű termékek, ruhaneműk és bizsuk, de a dohányosoknak sem kell
messzire menni, így mindent megkaphat, szinte
egy helyen!
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 6-19h
szombat: 6-13h
vasárnap: 6-11h

Pályázati Felhívás
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Deszk, Semmelweis u. 12/a szám
alatti bérházban megüresedett 1 db
60 m2-es 1. emeleti 1,5 szobás költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre
történő bérbeadására.
Pályázat benyújtási határidő:
2013. szeptember 20.
Elbírálási határidő:
2013. szeptember 25.
1. A pályázaton részt vehetnek:
– a pályázatot benyújtó személy
magyar állampolgár, valamint a
munkavállalók Közösségen belüli
szabad mozgásáról szóló 1612/68/
EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy,

amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában érvényes tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
– pályázó vagy a vele együttköltöző házastársának, közeli hozzátartozójának (Ptk. 685. §. B.) pont)
tulajdonában, haszonélvezetében,
bérletében, nincs másik beköltözhető
lakása.
– pályázónak az adott lakás pályázati kiírásának időpontjában Deszk
Község Önkormányzata felé lakbér
vagy bármely más jogcímen hátraléka, tartozása nem áll fenn,
– pályázó és a vele együtt költöző
családtagjai havi átlagos nettó összjövedelemének 33%-a fedezi a megpályázott lakás havi lakbérét

– 60 m alapterületű lakás esetén
150.000.- Ft összegű óvadék megfizetése
60 m2 alapterület,
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 36.000,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint
3. A pályázatokat Deszk Község
Polgármesteréhez (6772 Deszk,
Tempfli tér 7.) kell benyújtani 2013.
szeptember 20-án 12 óráig Az Önkormányzati Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.
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HÁZASSÁG:
Kókai Annamária – Németh Zsolt
2013. június 15.
Pataki Bettina – Török Zoltán
2013. július 20.
Horváth Anna Adrienn
– Monoki Endre Csaba
2013. július 27.
házasságot kötöttek.
ELHUNYTAK:
Király Sándor 6772 Deszk, Petőfi u
37. szám alatti lakos 80 éves korában
elhunyt
Lévai Lajos András 6772 Deszk,
Majakovszkij u. 18/b. szám alatti lakos
79 éve korában
id. Borka Lajosné Petőfi u. 35. 77
éves elhunyt.

Angol nyelv oktatását, korrepetálását vállalom általános és
középiskolások számára.
Karácsonyiné Szilvia
nyelvtanár 20/410-7847

A hulladékudvar új nyitvatartási
ideje 2013. augusztus 01. napjától
Nyári időszakban
(április 01 – szeptember 30. között):
Hétfő,Kedd
SZÜNNAP
Szerda:		
10.00 – 16.00 óra
Csütörtök
SZÜNNAP
Péntek		
12.00 – 18.00 óra
Szombat:
10.00 – 18.20 óra
(Ebédszünet: 12.00 – 12.20 óra)
Vasárnap
SZÜNNAP

Téli időszakban
(október 1 – március 31. között):
Hétfő,Kedd
SZÜNNAP
Szerda:
9.00 – 15.00 óra
Csütörtök
SZÜNNAP
Péntek
11.00 – 17.00 óra
Szombat:
9.00 – 17.20 óra
(Ebédszünet: 12.00 – 12.20 óra)
Vasárnap
SZÜNNAP

Érdeklődni:
62/571-580-as telefonszámon

Tojótyúk és földieper palánta eladó!
Érdeklődni: Vojszi bácsinál 06-70/941-90-49

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

II. körzet
Szabóné Panyor Zsuzsanna
Csecsemő tanácsadás
Csütörtök:15.00-16.00
Péntek: 8.00-9.00
Terhes tanácsadás
Csütörtök: 13.00-15.00

A Deszki Falunkért Egyesület lapja. Megjelenik 1400 példányban
Lapzárta: 2013. augusztus 16. Felelős kiadó: Fehérvári Györgyné
Szerkesztőség: Bene Ildikó (főszerk.), Borka András, Fehérvári Györgyné, Haluska-Kiss Andrea, Karácsonyi Szilvia, Márki A. Kitti, Révész István, Sillóné Varga Anikó, Stumpf Emil, Varga Krisztina

SZELEKTÍV HULLADÉK

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