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Szeptember 5. péntek
12 óra:
17 óra:
17 óra:
18.30:
19 óra:
20.15:
20.30:

Zoltánfy szobor átadása
az új iskola előtti téren
Fogadás
a Polgármesteri Hivatalban
Térzene fúvószenekarral
Vadászkiállítás
a Faluház kupolatermében
Ünnepi műsor, a Falunapok
hivatalos megnyitója
A Falunapi programok
kidobolása
Sztárvendég:

IRIGY HÓNALJMIRIGY
21.15:

Utcabál a Stand up zenekarral

Szeptember 6. szombat
7 óra:
8 óra:
8 óra:

Horgászverseny az 1-es tónál
Vadászkürtös ébresztő
a faluban fogatokkal
Kézilabdatorna
a Sportcsarnokban

8.30:
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Szomszédoló – görkoris,
kerékpáros túra Szőregre
és Klárafalvára

Szabadidő Parkban:
10 óra: Vadásznap ünnepi megnyitója
10 órától: Vöröskereszt Egészségpont
10 órától: Terepjáró bemutató
11 órától: Kézműves foglalkozások:
népi játszóház, arcfestés,
ugrálóvár, rodeóbika, íjászat
11 óra:
Újszülöttek faültetése
12 óra:
Jó ebédhez szól a nóta!
– a Yah Tararah belga
zenekarral és
a Juhász zenekarral
13 óra:
XV. Polgármesterek
Nemzetközi Főzőversenye
(résztvevők: Magyarország
polgármesterei, vadászok,
és a meghívott külföldi
települések képviselői)
13 óra:
III. Tortaparádé
- tortadíszítő verseny
14 óra: Vadászkutya bemutató
14 óra: „Deszk Parádé”
– vidám felvonulás
Deszk utcáin

Görkoris bemutató
Csibész kutyaiskola bemutatója
Tortaparádé eredményhirdetés
„Mással szórakozzatok!”
– játékos vetélkedő
17 óra:
„Miénk a színpad!”
– kulturális műsor, fellépnek:
művészeti csoportjaink
közben: Főzőverseny, Horgászverseny
és Kézilabdatorna
eredményhirdetés
20 óra: Táncház a Juhász zenekarral
Sztárvendég
20.30:
15 óra:
15.30:
15.30:
16 óra:

DESPERADO

21.15:
21.30:

Tűzijáték
Utcabál DJ Xandroval

Szeptember 7. vasárnap
10.30:
11 óra:

Templomi hangverseny
a Cantabella női karral
a Római Katolikus Templomban
Ünnepi szentmise
a Római Katolikus Templomban

Tájékoztató
Ebben az évben is megrendezésre kerülnek a „Deszki Falunapok”, amelynek időpontja, szeptember 5-6-7. (péntek-szombat-vasárnap) napján lesz. Ez ideiglenes
változást hoz a településközpont használatában, ugyanis – az eddigi gyakorlatnak
megfelelően – a Falunap első napján (pénteken) 9:15 órától másnap (szombat) hajnal 4:30 óráig a járműforgalom elől lezárjuk a főteret, így sem a Tempfli térre, és
azon át az Oroszhegyi utcára sem lehet behajtani. A Tempfli téren áthaladó buszok
útvonala erre az időre a Május 1. illetve a Felszabadulás utcára lesz terelve. A „Községháza megálló” helyett a Takarékszövetkezet és az Idősek Otthona elé kijelölt
ideiglenes megállók fognak üzemelni. A változásokat az alábbi áttekintő-térkép
ábrázolja.
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyző
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Petkov Emil bácsi 105 éves!
Azt hiszem, nem csak Deszken, de az
országban is keveseknek adatik meg,
hogy 105 éves lakosnak, ismerősnek születésnapi köszöntőt mondhassanak. Nekem és
Szarvas Judit kolléganőmnek megadatott. Petkov
Emil bácsit köszönthettük otthonában, családi
körben, jó hangulatban. Emil bácsi jó egészségnek örvend, nincs semmi panasza, csak a lábai
fájnak, és gyengül a hallása.
Jól emlékszik mindenre az elmúlt több, mint egy
évszázadból. Kedves, jóízű beszélgetésekkel és nevetésekkel telt az a bő egy óra, amíg a deszkiek
nevében ott voltunk. Azt kérdezte tőlem Emil bácsi, amikor búcsúztam, hogy hogyan köszönhetné meg, hogy ilyen kedvesen felköszöntöttük. A
válaszom gyors volt: „Emil bácsi! Az én 90 éves
születésnapomra jöjjön el, és köszöntsön fel Ön
is!” Nem ígérte meg, de nagy mosollyal és tisztelet övezte szeretettel búcsúztunk el egymástól.
Engedje meg, hogy most, itt, minden deszki lakos
és az összes intézményünk dolgozói, kollégái ne-

vében ismételten nagyon boldog születésnapot,
jó egészséget, és családja körében megélt további
szép éveket kívánjak Önnek, Emil bácsi!!
Tisztelettel:
Király László polgármester
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Megkérdeztük a polgármestert
– A Semmelweis utcában a lottózó mellett padok és asztalok lettek kihelyezve. Információink szerint a helyi termelőknek lesz
kialakítva árusító lehetőség. Mit lehet tudni
erről?
– Minden településen törvény szerint kötelező a termelők számára elárusító helyet
kialakítani, de úgy emlékszem, írtunk már
erről korábban is. A most kihelyezett padokra egyenlőre nincs jelentkező, és bizony nem
is a helyi díjszabás miatt, hiszen a havi 420,+áfa négy hétvégéért több, mint kedvező. A jogszabályok elég sok korlátot
szabnak az árusítók köré. Kamarai regisztráció, termelői igazolvány, stb – ettől
megy el sokak kedve. Azért bízom benne, hogy őszre és jövő tavaszra megjelennek a Deszken termelt gyümölcsök és zöldségek az elárusító padokon,
mindannyiunk örömére!

– Nemsokára itt a Falunapok. Számítanak-e
külföldi
vendégekre
idén és ha igen, honnan?
– A szokásos helyekről
érkeznek vendégeink. Belgiumból népes delegáció
színesíti a programunkat,
ők idén egy fúvós zenekarral érkeznek, a nevük
Yah Tararah, és biztosan
okoznak majd meglepetést! Idén is itt lesz a pirnai,
az oroszhegyi, a rahói, az
igazfalvi és ferdefalvi külSánta Ferenc és feleség
döttség, hogy új étkekkel
e Csengeléről a
tavalyi főzőverseny egy
csábítsa el a zsűrit a polgárik győztese volt
mesterek főzőversenyén.
Wiesenbachban
hasonló
rendezvény lesz, így rájuk
ismét csak jövő májusban
számíthatunk. Szerbiából is
lesznek csapatok, Törökkanizsáról, Oroszlámosról és
Majdánról. E mellett természetesen várjuk a kb. negyven
hazai polgármestert a Polgármesterek XV. Nemzetközi
Főzőversenyére. Az eddigiekhez képest új színfoltot jelent
majd a Megyei Vadásznap idecsábítása. Kiállítással, vadászprogramokkal,
számunkra különleges ceremóniákkal, és vadászkellékeket kínáló árusok
hadával bővül a szokásos forgatag. Hatalmas kavalkádra számítunk, ingyenes pörkölt kóstolással, terepjárók bemutatójával, sok-sok gyermekprogrammal, a Vojszi féle szomszédoló sport-megmozdulással, babafa ültetéssel,
saját kulturális csoportjainkkal, az Irigy Hónaljmiriggyel és a Desperadoval.
A tűzijátékot idén is megrendezhetjük, ahogy eddig is - vállalkozói felajánlásból. Tisztelettel invitálok mindenkit az első szeptemberi hétvégi községi
programunkra!

HIRDETMÉNY

Deszk község Helyi Választási Irodájának vezetőjeként a helyi önkormányzati képviselők és polgármester 2014. évi választásával kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom Deszk község Tisztelt Választópolgárait:
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1)
bekezdése értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az lehet, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább 1
%-a jelöltnek ajánlott. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú
településen polgármesterjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek
ajánlott.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek (a továbbiakban: Ve.) a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október
12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és

– Legutóbb azt írta, hogy az esőzések miatt csúszik, most mégis gőzerővel folynak a tájház építési munkálatai. Látja-e már az átadás időpontját?
Milyen kiállításokat terveznek a házban? Gyűlnek-e a kiállítandó tárgyak?
– Igen nehéz döntés volt, hogy a
nagyon régóta nem látott csapadékos
nyár miatt ne vállaljunk be felesleges rizikót a tájház tetőszerkezetének lebontásakor. Egy ilyen zivatar, ami majd mindennapos volt, könnyen leáztathatta
volna a sárfödémet. Szerencsénkre két
hete akadt egy olyan szűk hét, amikor
– szombat, vasárnap is társadalmi munkában dolgozva – eső nélkül el tudtuk
bontani a tetőt, és elkészült a ház felújított „kalapja”. Az újabb vihar szele már
az éppen a tetőfólia felszegezését nehezítette az ácsmestereknek. Épp készen lett és kaptuk az újabb áldást. Mostantól viszont
már vakolunk, elkészült a villanyszerelés, épp a tűzfalakat falazzuk ezekben a napokban.
Nagyon köszönöm az eddig társadalmi munkát felajánlók munkáját! Eddig Kiss Gyula, Gilicze Gábor és Csanádi László
kőműves munkákkal, Görbe Lajos és Barna Csaba ácsként, Hegedűs Józsi bácsi kemence építéssel, Gárgyán Zoltán
lakatos munkákkal, Muhari Attila villanyszerelésben volt a segítségünkre. Köszönöm a közösségünk nevében!
Hogy mikorra lesz kész? Közel két hónapot késünk, de már a múltkor is elmondtam, ez a ház nem lehet választási kampány
témája! A község tájházáról kellett dönteni az átadás halasztásakor, nem pedig személyes érdekekről. A felelősség sokkal nagyobb attól, mintsem hogy kárt okozzunk egy felesleges sürgetéssel. Október végére látom reálisnak az átadást.
A felajánlások gyűlnek, pedig én sem bíztam benne, hogy sok minden maradt még a padlásokon, amitől szívesen megválnak
a deszkiek, de mondhatom, nagyon sok a felajánlás. Nagyon köszönöm azoknak, akik megválnak családi hagyatékoktól, hogy
az utókor is láthassa a régi, ám számunkra értékes darabokat!

– A hulladékudvar nyitva tartása felől
sokan érdeklődnek. Kérdezték, hogy miért nincs nyitva minden nap?
– Ezt a szolgáltató határozza meg,
nem önkormányzati tulajdon, és nincs
önkormányzati kezelésben. Az első időkben még minden nap lehetett lakossági
hulladékot kiszállítani, mára csak minden
második napon tart nyitva. Kicsi volt az érdeklődés, és bizonyára a szelektív hulladék
szállítás bevezetése is tovább csökkentette
a mindennapos nyitva tartás szükségességét. A hulladékudvarhoz vezető út elején,
és a telep bejáratánál is ki van írva a nyitva tartás rendje, de a Deszki Hírnökben is
megtudhatják a lakosok, hogy mikor szabadulhatnak meg a lomoktól. Úgy vélem,
ez rendben van így, mindenki hozzáfér a
tájékoztatáshoz és megtalálhatja a számára megfelelő napot is. Különösen igaz ez,
ha figyelembe vesszük, hogy szombaton
egész nap nyitva van!

– Wiesenbach település augusztus hónap elején ünnepelte a
testvértelepülési kapcsolatainak évfordulóját. Deszki delegáció is volt kint?
Mennyibe került ez a községnek?
– Természetesen bennünket is meghívtak, külön kérve a Kerepetye és Csicseri csoportjaink fellépését. Majdnem a teljes képviselő-testület kiutazott, a
Magyar-Német-Flamand Baráti Kör vezetőségével, tagjaival és a közel harminc
táncossal. A szép ünnepség sorozaton ismét büszkék lehettünk a deszki műsorra, amely méltó volt a helyi művész keze munkáját dicsérő „barátság emlékmű” felavatásához, de a lett és francia előadások színvonalához is. Meleg, baráti
fogadtatás, a megszokott vendéglátás és emlékezetes programok mellett jutott idő komoly tárgyalásokra, de sok vidám percre is.
Az anyagiakra vonatkozó kérdés nem lep meg, hiszen mindenki egyre kevesebből gazdálkodhat, így mi is megfontoltan költünk ezekre a programokra.
Mint már évek óta, így most is minden kiutazónak fizetni kellett a rá eső buszköltséget. Most egy picit többe, 15.000 forintjába került ez a hétvége minden
kiutazónak. Ezekből a 15 ezrekből fizettük ki a buszt. A kinti ellátásunkat, a vendéglátást, teljes egészében a wiesenbachi barátaink fedezték. A zenekarra és
az egyéb költségekre 300.000 forintot szavazott meg a képviselő-testület. Ez
úgy gondolom teljesen elfogadható, és egyben hadd köszönjem meg a szülőknek, akik vállalták ezeket a tanévkezdés előtti terheket és lehetővé tették a
gyerekeik kiutazását, hogy ismét öregbítsük Deszk község hírnevét!
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

Tájékoztató
határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.)
IM rendelet 16. § (1) bekezdése a helyi választási iroda
feladataként előírja a polgármesterjelölt, valamint az
egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számának közzétételét.
A közzétett névjegyzék alapján megállapítom,
hogy Deszk község választópolgárainak száma 2989
fő.
A képviselőjelöltté váláshoz szükséges ajánlások
száma: 30 darab.
A polgármesterjelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma: 90 darab.
Az ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus
25-én vehetik át a jelölt-jelöltek, és legkésőbb 2014.
szeptember 8-án (hétfőn) 16 óráig adhatják le a
Helyi Választási Iroda Vezetőjénél (dr. Altmayerné dr.
Kocsis Anita jegyző) vagy a Helyi Választási Irodában
(Deszk, Tempfli tér 7.).
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Választópolgáro-

kat, hogy a Ve. 23. §-a alapján Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztotta a
Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint:
Tagok:
1.
Révész István Mihály
2.
Pitiné Széll Katalin
3.
Török Ferencné
Póttagok:
4.
Kószó Aranka
5.
Majorosi Ferenc
A HVB elérhetősége:
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Tel.: 62/571-580
dr. Altmayerné dr.
Kocsis Anita
jegyző
a Helyi Választási
Iroda vezetője

testületi ülésekről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
július 18-ai rendkívüli ülésén a
következő határozatot hozta:
A Képviselő-testület a vételi ajánlatot elfogadva – figyelemmel az önkormányzat 38 % mértékű tulajdoni
hányadára – eladta a 38% részben
tulajdonát képező RENAULT KREAX
típusú csatorna-mosó és tisztító gépjárművet az Alföldvíz Zrt-nek.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita
jegyző

DESZKI HÍRNÖK

2014. augusztus

Ajvár Fesztivál
2014. szeptember 20
9.00 		
9.00 – 12.00
10.00 		
12.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 20.00
16.00 – 17.00
17.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 02.00

Fesztiválnyitás ágyúszóval
48-as hadijátékok kicsiknek és nagyoknak
Ajvár „főzőverseny”
Balkáni muzsika a színpadon
„Paprikás” versenyek
KULTÚRÁK KAVALKÁDJA
a deszki utcákon – menettánc
a színpadon
A Kossuth – díjas Vujicsity Zenekar koncertje
Durmisevity trubás zenekar fújja a talpalávalót hajnal 2-ig
Helyszín: Sportcentrum

A RENDEZVÉNY KÍSÉRŐ PROGRAMJAI:
 Deszki kézművesek kiállítása, vására és kézműves foglalkozások
 Deszk 30 méter magasból
 Ökörsütés
 Falunéző kocsikázás
 Szalmalabirintus
A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:
Deszk Község Önkormányzat, Szegedi III. Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző
Egyesület, Szerb Országos Önkormányzat Kulturális
és Dokumentációs Központ, SZEFA Kft.

Egész nap szólt a népzene
Népzenei találkozó
Szentesen augusztus
9-én több órán keresztül
szólt a népzene.
Délelőtt az Ifjúsági
Házban a Vass Lajos Regionális Népzenei Továbbképzés keretében
a „Felföld népzenéje,
népdalai” címmel tartott
előadást Szűcsné Molnár Erzsébet, ének-zene
tanár, népzenész, a Népművészet Ifjú Mestere, a
Deszki Népdalkör művészeti vezetője.
Az előadó beszélt a
Felföld földrajzi, táji tagolódásáról, a régi FelsőMagyarország népzenei dialektusterületeiről. Ismertette a tájegység sajátos
hangszereit, hangszeres népzenéjének
jellemzőit. Bemutatta neves idős előadóit, Pál István dudást Tereskéről, Holeczné Kanyó Margit énekest Rimócról.
A Rimóci népdalok a Deszki Népdalkör előadásában hangzottak el, a
Galga-menti népdalokat Tari Dorottya
népdalénekes prezentálta.
Az ország több településéről (sőt a
határon túlról is) érkezett közel negyven résztvevő Palócföldi népdalokat
tanult, illetve közösen énekeltek.
Délután a megyeháza udvarán, a szabadtéri színpadon Népzenei találkozót
tartottak, ahol Szirbik Imre polgármester köszöntötte a megjelent együtteseket és a vendégeket. Többek között hagyományőrzés összetartó erejéről, és a
népzene jelentőségéről beszélt.
A műsorban a Kisteleki Népdalkör
és Citerazenekar, Földeáki Népdalkör
és Citerazenekar, Nagymágocsi Nefelejcs Népdalkör, és Napraforgó Citerazenekar, Bodza Citerazenekar, Deszki
Népdalkör, Szentesi Margaréta Citerazenekar, Szentesi Pengető Citerazenekar, Tóth Gyula Csökmő, Ópusztaszeri
Szivárvány Népdalkör és a Pereszlen
Együttes lépett fel.
(A Szentesi Gyors beszámolója a rendezvényről)

Mi – a Deszki Népdalkör
tagjai – már hagyományosan közreműködői lehettünk ennek a rendezvénynek. A délelőtti rendezvény
jól szervezett, hangulatos
volt, a meleg időt néhány
nagyteljesítményű ventillátorral tudták kompenzálni.
A délelőtti rendezvény
után nem sok időnk maradt,
mert hamarosan átöltöztünk és mentünk színpadbejárásra. Ismét az apátfalvi
csokrot énekeltük, valamint
a négy fiú a katonadalokat.
Ezen kívül még Tari Dorottya
is fellépett Deszkről. A népzenei műsor nagyon sok résztvevővel,
nagyon hosszúra sikeredett, talán célszerű lett volna a műsorokat időhatárok közé szorítani. Persze, a színvonallal
nem volt semmi probléma. Az én kedvencem: Debreczeni-Kis Helga ismét
fellépett, ezúttal játszott citerazenekarban, volt szólócitera száma, prímásként
játszott egy brácsással két alkalommal
is. Ha jól számoltam, öt alkalommal volt
színpadon. Ez a lány nagy tehetség és
most szinte végig mosolygott. Ezt azért
említem, mert eddig nagyon komoly
volt a fellépésein.
Ennyit Helgáról.
A műsor után vacsorával vártak bennünket a szokott helyen. Ismét azt a remek gulyást kaptuk, amit már eddig is
több alkalommal. Hozzá rövid és hos�szú italokat is fogyasztottunk. A vacsora hangulata egy kissé visszafogottabb
volt, mert – szerintem – kevesebben
vettek rajta részt. Végülis jó hangulatban búcsúztunk el a szervezőtől:
Mélykútiné Németh Kornéliától, azaz
Nellitől, aki megígértette velünk, hogy
jövőre is elmegyünk erre a rendezvényre.
Kicsit fáradtan, de boldogan értünk
haza.
Ja, igen: jövőre is elmegyünk!
Révész István
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A schnitzeles szendvicsből is megárt a sok,
avagy Wiesenbachban jártunk
Két esztendővel ezelőtt lehetőségünk nyílt egy németországi utazásra
a deszki iskolával. Ekkor tíz főből állt
a deszki delegáció és igazán tartós
kapcsolatot kötöttünk a wiesenbachi
fiatalokkal. Tavaly viszont ők látogattak meg minket és együtt laktunk
a Sportcsarnokban. Idén a 25. éves
testvértelepülési évforduló alkalmából
a Kerepetye és a Csicseri néptánccsoport meghívást kapott augusztus első
hetére. Ebben az öt napban vidámparkoztunk - ahol az idegeinket és
hangszálainkat próbára tettük -, felléptünk, próbáztunk, várost néztünk
és esténként kimulattuk magunkat a
Rocknighton és a táncházban. Utolsó
nap könnyes búcsút vettünk táncos
társainktól, de nem sokáig szomorkodtunk, mert este már Gera Norbert
tanár úrral egy német (alkoholmentes
citromos) sör keretében megbeszéltük a heti programot és ismerkedtünk
a vendéglátóinkkal. Egyesével (már
aki...) voltunk elszállásolva családoknál, de feltaláltuk magunkat és tudtuk
kamatoztatni ismertségünket és angol
nyelvtudásunkat. A családoknál nem
sok időt töltöttünk, mert telis tele voltunk jobbnál jobb elfoglaltságokkal.
Első nap a helyi strandra bicikliztünk
el, majd ott töltöttük az egész napot.
Az idő nem kedvezett számunkra, de
azért bedobtunk egy jegeskávét.:)
A bevállalósabbak egész nap lubickoltak. Este pedig grillparty volt a
Bürgerhaus mellett. A második napon
egy tropicáriumot néztünk meg, ahol
a tengeri világ gyönyörű állat-és növényvilágába nyertünk betekintést. A
sok érdekes látvány ellenére is a táncos napjaink okozta kimerültségünk
végett elszundikáltunk egy mas�százsszékben, ezután „percekig” kerestük elhagyott társainkat, de végül
egymásra találtunk. Az enapi vacsorát
Tamara „családjánál”, Wedeléknél töltöttük, ahol sok finomság várt minket.
Másnap a Challenge day következett,
aminek első fordulója a tekepálya volt.

Itt egy nemzetközi német-magyar
barátságos mérkőzés folyt le, amit sikeresen megnyert a magyar csapat.
Délután a fiúk a squasht, mi lányok
pedig a mini golfot próbáltuk ki. Vacsorára vendégül látott a Steuer család és Roberta. Hangulatos estében
volt részünk, tábortűzzel, énekkel és
egy kis kártyajátékkal. Következő nap
Heidelberg idilli sétálóutcáján vásárolgattunk, később pedig egy fizikai
laboratóriumot csodálhattuk meg. A
napot egy grillpartyval és egy ferge-

teges moldvai táncházzal zártuk. Ezen
az estén Wiesenbach alpolgármestere,
Markus Bühler mondott beszédet és
Gera Norbi tanár úr megköszönte ezt
a szeretetteljes fogadtatást a nevünkben is. Utolsó német napunk alkalmából elmentünk evezni Neckar folyóra.
Csónakázás közben a tájban gyönyörködtünk miközben magyar népdalokat énekelgettünk, így búcsúztunk
Németországtól. Két óra alvás után
indultunk neki a többórás vonatútnak,
majd a kisbusz várt minket a Keletin és
egyenesen jöttünk haza. Csodálatos
napokat tudhatunk magunk mögött,
rengeteg felejthetetlen élményben
részesültünk. Reméljük, ez a németmagyar barátság az elkövetkezendő
nyarunkat is bearanyozza.
Szeretnénk megköszönni ezt az
utat Király László ’Laci nénénknek’ és
a testület tagjainak, Bene Ildikónak, a
wiesenbachi deszki baráti körnek és
természetesen Gera Norbertnek a kitartást és a jó hangulatot!
Bertók Roberta
és Pugris Tamara
Köszönet az egész hetes felügyeletért Gera Norbert tanár úrnak!

Szerb nyári táborok
Ez évben is négy tábor volt szervezve a szerb anyanyelvű és szerb nyelvet
tanuló és kultúrát ápoló gyerekek részére. Kezdődött a Balatonfenyvesen
megrendezett „Vuk K.” nyelvi táborral,
ahol a nyeltanulás, az ének és a sport
dominált a Magyarországi Szerb Oktatási Központ szervezésében. Folytatódott a Battonyán megrendezett
„Dél-Alföldi Szerb Néptánc“ táborral
és a harmadik, a Budapesten megrendezett „Pravoszláv Egyházi” tábor,
amit a Budai Szerb Ortodox Püspökség
szervezett és ahol megismerhették az
egyházi szertartásokat és az egyházi
kulturát. A negyedik a deszki tamburatábor volt. Minden táborban részt
vettek deszki gyerekek és nevelők is,
ami már sokéves hagyomány. Három
tábor sokéves tradícióval rendelkezik,
de talán külön ki kell emelni a Battonyait, amely most ünnepelte 25 éves
működését. Kezdetben szerb majd
román és szlovák gyerekeket oktattak
a tánclépések elsajátítására, éneklésre

és zenére, a helyi J. A Művelődési ház
szervezésében. Kilenc évvel ezelőtt a
szervezők anyagi helyzetre hivatkozva
nem fоlytatták, viszont a Magyarországi Szerb Országos Önkormányzat magára vállalta, hogy szervezi tovább, természetesen szerb szekciók működését
(népzene, néptánc és kézműves). A
táborban részt vevők száma évről évre
növekedett a Romániából (Arad és
Szentmiklős) már korábban részt vevő
gyerekek mellett a szerbiai Beocsinból
(Battonya testvérvárosa) is részt vesznek gyerekek a hazaiakon kivül a tábor
életében. Az oktatók sem változtak:
a zenei szekciót Lovász Mihály helyi zeneoktató, a néptáncot Vujcsim
Lyubomir –Mile koreográfus (VerbászSzerbia) vezeti, a nevelők csak részben
változnak, a mag a régi illetve a tábor
szervezői is. Ez évben, mint mindig az
anyagiak megszerzése volt az első és
legnehezebb feladat, majd a szállás és
az étkezés helye, mivel a kollégiumot,
ahol eddig volt, a város eladta. Végül

minden sikerült, mert mindenki segítőkész volt és e gond is megoldodott.
A foglalkozások és esti programok a
Műv.házban, a zeneoktatások a Szerb
iskolában voltak. Szabadidőben a
strand volt a kedvenc hely, bár az idő
nem volt a legkegyesebb, mégis gyorsan telt a hét 12O gyereknek . Mint
minden évben, záróprogramot mutattak be a résztvevők abból, amit megtanultak és amit majd a saját csapatuknál fognak hasznosítani. A sok néző
(főleg szülők) nagy tapsal jutalmazták
a valóban magas színvonalú produkciókat. A búcsú mindig szomorú, de
most is, mint eddig minden évben úgy
búcsúztak el „Jövőre ismét Battonyán!”
A deszki tamburatábor a legfiatalabb,
hisz most harmadik alkalommal rendezik meg a Bánát Szerb Kulturális
Közhasznú Egyesület szervezésében;
e táborról a következő számban részletesen beszámolunk.
Rusz Borivoj
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Bemutatkozik
a Szent Ferenc Alapítvány Oroszhegyi Csoportja

Szinte heti rendszerességgel hallunk
Déváról, az ott folyó „gyermekmentő”
szolgálatról híreket a rádióban vagy
látunk a televízióban ezzel kapcsolatos
képeket.
2007 februárjától Oroszhegyen is fogadja a hátrányos helyzetű gyermekeket
a Böjte Csaba atya által létrehozott Dévai Szent Ferenc Alapítvány segítségével
működő, délutáni kisegítő otthon.
Bálint Pál Editet és Mihály Annát, az
otthon munkatársait kértem, hogy meséljenek munkájukról.
Jelenleg 38 gyerek 4 évestől 18 éves
korig élvezheti az alapítvány támogatását.
A kezdet nem volt könnyű. A helyi
pébános jóvoltából ideglenesen beköltözhettünk az akkor üresen álló
kántori lakba. Az épületben nem volt
semmilyen felszerelés a kályhákon kívül. Mára már hála Istennek mondhatni
nem is vagyunk olyan szegények, szerényen és szeretetben élünk boldogan.
Egy gyerek havi ellátására 20 lejt
biztosít az alapítvány. Ezenkívül magánszemélyektől, vállalkozóktól, helyi

önkormányzattól, Bolygó közbirtokosságtól, magyarországi civil szervezetektől kapunk támogatást. Ami nagy
segítség számunkra, hogy a mindennapi kenyeret a Vidéki pékség biztosítja Boldizsár Gábor jóvoltából.
Állandó helye még nincs az otthonnak, reméljük idővel ez is megoldódik
a jó Isten segítségével.
Mindennapjaink alakulása: az iskola, óvoda után meleg ebéddel várja a
gyermekeket a ház. Étkezések előtt és
után imádsággal köszönjük meg, hogy
mindig kerül étel a tányérunkba. Tanulás és játék után, a feszültségek és a
napi leterhelés oldására beszélgetést
és közös játékot tartunk. A napot hazaindulás előtt imával zárjuk.
Az ünnepekről megemlékezünk,
legyen akár egyházi vagy világi. Nem
felejtjük el egymást apró figyelmességekkel meglepni születésnapok, névnapok alkalmával sem. Szociális munkánk része, hogy a családi problémákra
felfigyeljünk és felszínre kerülésével
valódi segítő kezet nyújtsunk.
Ezen felül feladatunk a mindenna-

pi főzés, mosogatás, takarítás. Apró
feladatokat adunk a nagyobb gyermekeknek, pl. takarításban, mosogatásban, játék helyre rakásában,
fahordásban való részvétel. Ez része
a munkára, rendre, tisztaságra való nevelésnek, melyhez a kisebb gyermekek
is szívesen csatlakoznak. Igyekszünk a
gyermekekkel minél többet foglalkozni és szeretetet adni.
Ez próbára tesz minket nap mint
nap, mert a nagy korkülönbség és létszám miatt nem mindig jut idő mindenre.
Lelki és szellemi feltöltődésre a havonta megrendezett körzeti nevelő
találkozó ad alkalmat, ahol találkozunk
más otthonok nevelőivel, és szakemberek tartanak nekünk továbbképzéseket, előadásokat. Évente részt veszünk az Erdélyben működő otthonok
nagy találkozóján.Különleges alkalmak
azok a napok, amikor ellátogat hozzánk Csaba testvér. Izgatottan készülünk és nagy szeretettel fogadja őt a
falu apraja és nagyja.
A jövőben szeretnénk egy állandó
helyet az otthonnak, melyet az alapítvány és a csoport magáénak érezhet.
Reméljük, hogy minél több gyermeknek segítséget és szeretetet adhatunk
a jövőben is!
Új és új otthonokat nyit Böjte Csaba
Romániában és hazánkban is, mert
sajnos nem csökken a mentésre szoruló
gyermekek száma.
Azt gondolom, hogy olvasva a fenti
sorokat Önökben is ugyanaz a mondat
merül föl: ha legközelebb arra járunk jó
lenne valamit az otthon gyerekeinek
vinni. Érdeklődésemre elmondták, hogy
bármi jól jön: ruha, élelmiszer, akár
konyhai eszközök, gyerekfoglalkozáshoz szükséges bármilyen dolgok. pl. társasjátékok, kifestők, ceruzák...
Sok erőt, kitartást ehhez az embert és
lelket próbáló munkához!
Kószó Aranka

Hírek az idősek klub életéről
A klubban szünet nélkül nagy létszámmal veszünk részt. Jól szervezett
programokkal, ötletes játékokkal, vetélkedőkkel, kártyajátékokkal múlatjuk az időt.
A július 21-én szervezett ruhabörzén válogathattak a sokféle ruha között, végül mindenki talált egy- egy jó
darabot.
Július 23-án a Polgármester Úr vendégelte meg a klubtagokat finom ragulevessel és sültekkel. Persze a sütemények sem maradtak el.
Július 28-án Kiskunmajsára Fürdőbe mentünk. Az időjárás egy hirtelen
esővel is meglepett bennünket, de az
idézet szerint „Ha valaki szivárványt

akar, túl kell élnie az esőt” D. Partson Mi
is úgy tettünk, jó hangulatban folytattuk a fürdőzést.
Sajnos ezen a napon búcsúztunk el
volt klubtársunktól, Molnár Antaltól,
nyugodjon békében.
Augusztus 6-án Arató Bálat tartottunk, amelyre meghívtuk a Dorozsmai és Újszentiváni Nyugdíjas Klub
tagjait is. A bálon több mint 70 fő vett
részt. A bál remek hangulatban, jó zenével, sok tánccal telt el. Zika László,
Kiss Györgyné, Tóth Istvánné, Papp
Józsefné, készítették a finom vacsorát
csirkét, gombával, zöldségekkel, rizs
körettel. Volt sós tallér és desszertként
krémest ettünk.

Augusztus 13-án Klári, Ibolya, és
négy Ilona tartotta névnapját. Az ízletes tarhonyás krumplit kolbásszal
Cserháti György főzte az ünnepeltek segítségével. Voltak még kakaós
csiga, kókuszos csiga, vajdasági sós,
édes töltött sütik. A Polgármester Úr
és a klubtagok bonbonokkal, csokival, a klub férfi tagjai virágokkal, köszöntötték az ünnepelteket.
Köszönjük mindenkinek a vendéglátást, a főzést és a közreműködést, a
segítséget a rendezvények szervezésében, lebonyolításában a klub nevében.
R.B-né

Egészséghét 2014. szeptember 22 -26.
Kedves Deszki Lakosok!
Az idei Egészséghét időpontja:
2014. szeptember 22 -26.
A szűrővizsgálatokra előjegyzés alapján lehet jelentkezni, időpontokat a kartonozóban lehet majd kérni a korábbi éveknek megfelelően. Mindenkinek névre szóló kartont
állítunk ki, amit a vizsgálat előtt át kell adni a szűrést végző
orvosnak, a szűrőhét végén pedig vissza kell juttatni a kartonozóba. Akinek a korábbi években már kiállítottuk a kartonját, annak a vizsgálat előtti jelentkezéskor átadjuk.
Az Egészséghétre az alábbi szűrővizsgálatokat tervezzük megszervezni:
Urológiai szűrés: Dr. Molnár Sándor
Szemészeti vizsgálat: Dr. Szebeni Marietta
Fül-orr-gégészeti vizsgálat, audiológia: Dr. Bucsai Ágnes
Laboratóriumi vizsgálat
Nőgyógyászati rákszűrés: Dr. Kajtár István

Reumatológiai konzultáció: Dr. Balogh Attila
Bőrgyógyászati vizsgálat: Dr. Judák Rita
Allergiaszűrés: Dr. Bucsai Ágnes
Fogászati állapotfelmérés: Dr. Király Szilvia
Gyermek gasztroenterológiai konzultáció: Dr. Vass Noémi
Az Egészséghét keretein belül a Magyar Vöröskereszttel
közösen véradást is szervezünk.
Az eddigieknek megfelelően minden postaládába eljuttatjuk a rendezvény részletes programját a szűrővizs- gálatokról és a kísérő rendezvényekről.
Minden érdeklődőt, az egészségét fontosnak tartó deszki lakost szeretettel várjuk!
Tóth Ágnes
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ
Deszki egységvezető

2014. augusztus

Emlékezés az I. világháborúra

Az I. világháború 100 éves évfordulójára emlékeztünk júliusban Deszken. A fő
téren felállított emlékművet Király László polgármester, Schultz Józsefné, Brczán
Krisztifor és Farkas Péter önkormányzati képviselők, valamint Bene Ildikó Faluház vezető és Seres István, a Deszkaszínház művészeti vezetője koszorúzta meg.

A szeretet kovásza Oroszhegyről

A történetet néhány hónapja hallottam, de a megírását augusztusra halasztottam, hiszen a 2014-es Nemzet
kenyere most van készülőben.
Talán nem rónak meg időszerűtlenséggel, hogy mégis a tavalyi Nemzet
kenyeréről adok hírt, annak deszki vonatkozása miatt. Na, nem itt készült,
de kapcsolatban van Oroszheggyel,
Oroszhegy pedig Deszk testvértelepülése. Az ő örömük a mi örömünknek is.
Így kerül most a csizma az asztalra.
TEHÁT:
A dévai ferences Böjte Csabát
megkérték,hogy a Nemzet kenyerébe küldjön kovászt és Ő megkérte az
oroszhegyi otthonának munkatársát
vagyis Mihály Annát a kovász elkészítésére . Anna föl se fogta az utolsó pillanatig ezt az egészet, sokáig tartogatta magában, de valamelyik újságban

megjelent a hír, így aztán Bálint Elemér
polgármester ötletével folytatódott az
ügy, hogy az oroszhegyi búcsún, Nagyboldogasszony napján a mise keretében áldják meg a kért kovászt. Már csak
az elkészítése volt a kérdés, de az sem
sokáig. Az oroszhegyi pék Boldizsár Gábor és felesége Melinda nagy megtiszteltetésnek vették a feladatot. Melinda
és Anna székelyruhába öltözve, egy
kis kenyérsütő teknőbe, háziszőttes
terítővel letakarva vitték a kovászt a
templomba, majd augusztus 2o-dikára
a Pécs melletti pécsváradi Aranycipó
sütődébe, ahol elkészült a Nemzet kenyere. S most a titok: a kovász pityókás
házikenyérből készült a nagyszülők receptje szerint, amit még most is búbos
kemencében sütnek.
Szép történet.
Kószó Aranka

Mit? Miből? Mennyiért?...
azaz mire költjük a pénzüket?”

A kiskertekben a Kárász utca eleje és a Rózsa utca fele útburkolatot kapott. A
lakosok összefogását támogatta önkormányzatunk és végre jó úton lehet bejutni a kiskertekhez. A gépmunkákat vállalta az önkormányzat a kivitelezésből, ami

380 ezer forintba került.

Tervezzük a Szegfű utca végének hasonló rendbetételét, még az ősz beállta előtt.
A Petőfi utca és a Béke utca sarkán kijívtottuk az aszfaltburkolatot -

ezért 0 forintot fizettünk!

A régi iskola földszinti folyosóját és a tornatermet újrafestettük. A tanítás előtt
kicseréltük a tantermek fénycsöveit, ajtókat és zárakat javítottunk, a vizesblokkokban új szaniterek kerültek beépítésre a sérültek helyett. A hó végéig újabb javításokat végzünk el az iskolákban és az óvodában. A tanévre való felkészülésre eddig

596.000 forintot költöttünk a deszkiek pénzéből.
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Tájékoztatás

Tehetséges fiatalok Deszken
Beszélgetés Konkoly Virággal, az ifjú atlétával
– Láttam a fényképedet a Délmagyarországban, így tudom, hogy 400 m síkfutásban korosztályod 3. legjobbja vagy,
s hogy a felnőtt bajnokságra is meghívtak. Kérlek, mutatkozz be Olvasóinknak!
– Konkoly Virág vagyok, s egész
kiskorom óta Deszken élek. A Ságvári
Endre Gimnázium 10. osztályát kezdem szeptemberben humán szakon.
8 éves korom óta atlétizálok, akkor
kezdtem futni a SZVSE-ben az egykori magyar bajnok Szabó Erzsébet
edzőnél. Azóta is rendszeresen edzek,
csak egyszer akartam abbahagyni, de
szerencsére a szüleim nem engedték.
Még szerencse, mert most már egyre
jobbak az eredményeim.
– Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
– Nemcsak a 400 méter síkfutásban,

hanem a 400 méter gátfutásban is nagyon sikeres volt az év. Az országos diákolimpián 3. helyezést értem el, habár
mindenki egy évvel idősebb volt nálam. A korosztályos nemzeti váltóba is
beválogattak, hisz az időm a legjobbak
közé sorol.
– Milyen versenyre készülsz most?
– Augusztus első hétvégéjén lesz
a felnőtt magyar bajnokság, ahol a
4x100m-es és 4X 400 m –es váltóban
is futni fogok. Remélem, nem hozok
szégyent a csapatunkra! ( Az SZVSE
csapata mindkét versenyszámban az 5.
helyezést érte el.)
Szeptember közepén pedig az országos csapatbajnokság döntőjében
veszek részt, ahol 400m-es gátfutásban és a 4X400m-es váltóban indulok.
– Milyen gyakorisággal edzel?

– Hetente 4-5 alkalommal 1,5 óra
az edzés idő. Természetesen most
a szünetben ez másképp alakul, de
délelőttönként most is járok edzésre.
Nemcsak futásból, hanem más különféle mozgásból tevődik össze egy-egy
edzés, így nem unalmas! De nem kön�nyű a suli feladatai mellett még ezt is
teljesíteni! Az idei tanévben az angol
középfokú nyelvvizsgát is sikeresen
letettem.
– Őszintén gratulálok! Nem volt kön�nyű a tanév számodra!
– Hát, nem volt egy lejtmenet, az
biztos! De még így is 4,3 volt az eredményem! Soha rosszabbat!
– Mi a legnagyobb álmod, vágyad?
– Jövőre szeretnék a kolumbiai ifjúsági világbajnokságon részt venni!
– Van-e ennek realitása?

– Egészen kicsit kell javítani a legjobb futási eredményemen, s akkor
megvan a szintidő, amivel utazhatom!
– Tanulás?
– Az orvosi, vagy a fogorvosi egyetemen szeretnék tovább tanulni.
– Szívből kívánom, hogy sikerüljön a
terved, s tudósíthassak a szereplésedről!
Köszönöm a beszélgetést.
Fehérvári Györgyné

Tisztelt Szülők!
2014. szeptember 1-től a Zoltánfy
István Általános Iskolában (a szerb
nemzetiségi oktatással párhuzamosan) beindítjuk a szerb nyelv tanítását
az általános tanrendű első, második,
harmadik és negyedik évfolyamon.
A foglalkozásokat délutáni idősávban valósítjuk meg, várhatóan heti
három-négy órában.
A 2014/15-ös tanévtől intézményünk felmenő rendszerben kézilabda előkészítő foglalkozásokat indít
első és második évfolyamosok számára, szakedző részvételével.
Jelentkezni mindkét esetben az
osztályfőnököknél lehet szeptember
5-ig.
Bővebb tájékoztatás a
62/270-220-as telefonszámon.
Aktuális információk:
www.zoltanfy.hu
Vid György igazgató

Deszki görkoris sikerek

Nyári diákmunka Deszken
De szerettem volna erről már tavaly
is írni! Nem is tudom, végül miért maradt el az akkori élménybeszámolóm,
de most igyekszem mindent pótolni.
Ebben az évben is dolgozhattak
Deszken a diákok egy hónapon át. Ez
alkalommal kicsit eltérve a tavalyitól,
az első turnus (amiben én is dolgozhattam) 4 órás műszakban volt, míg a
második turnus, akik nem július elsejével, hanem csak a hónap közepétől
kezdték meg a munkát, szerencsére 6
órában dolgozhattak.
Más-más feladatkörbe kerültünk.
Mi, érettségizettek irodai munkát
kaptunk általában. Például én az első
héten a községházán az irattár rendezésben segédkeztem. Sok-sok irat,
sok figyelem, hogy minden a helyére
kerüljön. Az irattárazás után fennmaradó hetekben táboroztathattam Varga Kriszta „nénivel” és Sillóné Varga
Anikó „nénivel”, amit tavaly és idén is
imádtam! A gyerekekkel sok hasznos
és szépséges játékot készítettünk, játszottunk és nevettünk.

Volt, aki a Faluház könyvtárában
segédkezett, például szkennelt vagy
épp a könyveket kódozta. A középiskolások általában a Sportcsarnokban kaptak különböző feladatokat.
Nekik köszönhetően ismét ragyog a
tisztaságtól a sportterem padlója, és
minden négyzetmillimétere: füvet söpörtek, port töröltek, suvickoltak…,
ügyeskedtek.
A második turnus, azaz a 6 órában dolgozó diákok, fő feladatköre a
Zoltánfy-érem árusítása volt, akik járták Deszk utcáit, becsöngettek a házakba, hogy akik szerették volna támogatni az új szobrot, azok könnyebben
megtehessék.
Akik idén nem értesültek, vagy valamiért lemaradtak erről a diákmunka
lehetőségről, azoknak igazán javaslom
jövőre, hogy jelentkezzenek, ha ismét
lesz rá lehetőség. Jó egy kis zsebpénznek, és hasznosan telik a nyár.
Örülök, hogy idén is részt vehettem
ebben a diákmunka programban!
Márki Kitti

Bánátos sikerek

A Korcsolyázó Diáksport Egyesület versenyzői 2 versenyen
is remekül szerepeltek a közelmúltban.
Szegeden rendezték a Junior Országos Bajnokságot, ahol
a deszki versenyzőink közül egyéniben Hevesi Zoé aranyat,
Repka Flóra ezüst és Kovács Kámea bronzérmet szerzett, míg
váltóban Varga Nelli és Kovács Kámea aranyat, Repka Flóra
pedig bronzéremmel gazdagította Deszk hírnevét!
További érmes eredmények egyéni:
1. Szőke Botond, Bondár Renáta
2. Baráth Borbála, Gurszki Kitti, Rózsa Levente,
Bernátsky Márton
3. Márkus Viktor
Váltó eredmények:
1. Varga Nelli - Kovács Kámea - Gurszki Kitti
és Bernátsky Márton - Bodnár Renáta

2. Rózsa Levente - Bálint Béla
3. Bárány Enikő - Miskár Vivien - Repka Flóra.
Szombathelyen pedig GP gyorsasági görkorcsolya kupafordulót rendeztek.
Érmes eredmények:
1. Kovács Kámea, Baráth Borbála,
Zolván Barbara, Bernátsky Márton
2. Repka Flóra, Bazsó Kata, Kovács Patrik és Rózsa Levente.
Ha szeretnél görkorcsolyázni, vár téged is a Korisuli minden
hétfőn és csütörtökön 18 órától a deszki kézilabdapályán!
Jelentkezni:
Kiss Márti 06-70-521-4107
Lavner Endre

HIT - REMÉNY - SZERETET

Egyszer a falusiak elhatároztok, hogy esőért imádkoznak, mert nagy volt a szárazság, s kipusztult a
vetés. Az egész falu kivonult a határba esőért imádkozni, de csak egy kisfiú volt, aki hozott esernyőt is.
Ez a HIT!
Este a fáradtságtól lepihenni remek dolog, de nincs rá biztosíték, hogy reggel felébredünk.
Mégisbeállítjuk az ébresztőórát.
Ez a REMÉNY!
Amikor a pici babádat a levegőbe dobod, nevet, mert bízik benne, hogy az apukája majd elkapja,
mert vigyáz rá.
Ez a SZERETET!
Facebookról ollózta: Révész István

TERMŐ CITROMFA
helyhiány miatt
KEDVEZŐ ÁRON eladó.

A II. Tiszamenti tamburástalálkozón a Bánát zenekar tamburásai I. helyezést értek el! Gratulálunk a csapatnak!
Szerk

Érd.: 271-786

FALUHÁZ nyitva tartás
Értesítjük
látogatóinkat,
hogy a Deszki Faluház szeptember 8-tól rendes nyitva tartás szerint üzemel:

Hétfő: zárva
Kedd - Péntek: 10-12h, 13-18h
Szombat: 9-13h
Vasárnap: zárva
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Új köztéri szobor avatása Deszken Zoltánfy István emlékére
Elkészült
és
végső helyére, a
Zoltánfy
István
Általános Iskola előtti
szabad területre került felállításra a Nemzeti Kulturális Alap által
meghirdetett, Vizuális
Művészetek Kollégiuma
pályázati
felhívására
Deszk Község Önkormányzata által benyújtott és támogatás nyert
pályázati forrásból és
számos szervezet illet-

ve magánszemély felajánlásából megvalósult köztéri műalkotás, neves festőművészünk, Zoltánfy István félalakos
bronzszobra.
Önkormányzatunk mindig is nagy
hangsúlyt fektetett a kulturális örökség, építészeti hagyományok, értékek
megőrzésére, a hagyományok átadására a fiatalabb generáció számára. Településünk mindig büszke volt azokra
a személyiségekre, akik tevékenységükkel sokat tettek községünk fejlődése, kulturális értékeinek, hagyományainak megőrzése érdekében. Deszk
egy országos viszonylatban is neves

festőművész Zoltánfy István szülőfaluja is, aki rövid élete során elismert
és megbecsült tagja lett a művésztársadalomnak. Emlékét megőrzendő a
deszki általános iskola 2000. szeptember 9-én kapott új nevet, akkor vette
fel Zoltánfy István festőművész nevét.
Az iskola névadójának tiszteletére az
intézmény minden év szeptemberében megrendezett Zoltánfy nap keretében emlékezik meg a művészről
változatos program, műsor illetve a
diákok által készített kiállítás kíséretében. A köztéri szobor felállításával és a
terület rendezésével – amellett, hogy

a környezet egyhangúságán váltottunk – egy újonnan kialakított és parkosított közösségi teret hoztunk létre,
mely megfelelő helyszínt biztosít majd
az iskolai, illetve egyéb összejöveteleknek is. Külön öröm számunkra, hogy
a műalkotás elkészítésére Bánvölgyi
László szobrászművészt kérhettük fel,
aki személyesen is jól ismerte a festőművészt. Az elkészült szobor avatására ez év szeptemberében a falunapok
alkalmával ünnepélyes keretek között
kerül sor, melyre minden deszki lakost
szeretettel várunk!

Az avatás időpontja:
2014. szeptember 5. (péntek) 12 óra
Helyszíne: Deszk, Móra u. 2.,
a Zoltánfy István Általános Iskola
(új iskola) előtti közterület
A szobor felállítása 2.000.000,-Ft,
pályázati forrás mellett önerő bevonásából és egyéb támogatásból valósulhatott meg.
A szobor felállítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

zösségi ház és annak udvara. Igen nagy
sikernek örvend a helyi gyermeknap,
mely egyik helyszíne lehet a közösségi ház. Egy kicsit komolyabb téma, bár
nem kevésbé fontos, hogy elsősorban
a roma fiatalok számára szeretnénk egy
ismeretterjesztő rendezvényt tartani a
rendelkezésre álló hazai és uniós forrásokról, valamint egyéb integrációt
és felzárkózást szolgáló lehetőségről.
Ezen kívül számos ötlet vár megvalósításra, melyeknek remek helyszínt biztosíthat a deszki Népi hagyományőrző
közösségi ház.

Falumikuláson, illetve Falukarácsonyon
is. Számos egyéb rendezvényre kölcsönösen meghívták egymást a szervezetek képviselői, ahol a szokásos hivatalos egyeztetés mellett szívélyes, baráti
kapcsolat alakult ki. Ezt a hagyományt
szeretné tovább vinni a Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat is azáltal,
hogy a jó kapcsolatot megőrizve a helyi
önkormányzattal karöltve minél több
közösségformáló, kulturális illetve társadalmi befogadást erősítő programot
valósítsunk meg közösen, első sorban
roma származású fiatalok részvételével.

– Távlati tervek, további lehetőségek
az együttműködésre?
– Deszk Község Önkormányzata és a
Deszki Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti igen jó munkakapcsolatot
szeretnénk megőrizni és lehetőségeink
szerint továbbvinni. Az elmúlt években
számos rendezvény közösen került
lebonyolításra: a Nemzetiségi Önkormányzat többek között aktívan részt
vett a Deszki Falunapok keretében
megrendezett főzőversenyen, a Deszki

– Elnök úr, köszönjük a válaszadást és
további sok sikert kívánunk!

Népi Hagyományőrző Közösségi Ház Deszken
INTERJÚ KOLOMPÁR LÁSZLÓVAL, A
CSONGRÁD MEGYEI CIGÁNY ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉVEL
Hamarosan befejeződik a Deszk, Felszabadulás utcában található régi parasztház felújítása, melyet Deszk Község Önkormányzata pályázati forrásból
valósít meg. A tradicionális épület a felújítást követően közösségi célú, a helyi
népi, történeti értékeket, tárgyi emlékeket bemutató, valamint a helyi lakosság, illetve a roma fiatalok bevonásával
– kulturális és társadalmi befogadást
erősítő programoknak lebonyolításának helyszínéül szolgál majd. Az ősszel
átadásra kerülő megújult épület Népi
hagyományőrző közösségi házként
fog otthont adni számos közösségi és
hagyományőrző rendezvénynek, helyi
és vendégkiállításnak, mely nemcsak
Deszk lakossága, hanem az ide látogató vendégek számára is látogatható
lesz.
A megvalósuló fejlesztés eredményét felhasználva, együttműködés keretében lehetővé válik többek között
a roma fiatalok bevonása a közösségi

életbe. Ennek érdekében a pályázat benyújtásakor – a meglévő szoros együttműködés és jó kapcsolatra alapozva
– együttműködési megállapodást kötöttünk a Deszki Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal, mely szervezet 2014.
októberében várhatóan megszűnik.
Annak érdekében, hogy a pályázatban
kitűzött célt elérhessük, felvettük a
kapcsolatot a Csongrád Megyei Cigány
Önkormányzat elnökével, Kolompár
László úrral, aki örömmel vette megkeresésünket, és kifejezte együttműködési szándékát.
– Az Önkormányzattal kötött együttműködés keretében a felek egymást
segítve legalább két közösségformáló,
kulturális, illetve társadalmi befogadást
erősítő program megvalósítását vállalták a roma származású fiatalok részvételével. Ön szerint mik lehetnek ezek a
programok?
– Nagy örömmel vettük a megkeresést és üdvözöltük a hagyományőrző
közösségi ház mint rendezvényhelyszín által nyújtott lehetőséget. Bár a he-

lyi szervezet októbertől ugyan megszűnik, a jó kapcsolat és az együttműködés
azonban nem fejeződik be: igyekszünk
a településen a roma kisebbség érdekeit a továbbiakban is képviselni, a
már hagyományos rendezvényeinket
és programjainkat a továbbiakban is
lebonyolítani. Jelen esetben pozitív
változásként értelmezhető, hogy nagyobb lélekszámot és területet átfogó
szervezetként az általunk képviselt bevonható roma fiatalok köre is nagyobb,
nem korlátozódik az együttműködés
a helyi fiatalokra. Folytatni szeretnénk
helyi Nemzetiségi Önkormányzat által
megkezdett munkát és lehetőség szerint minél jobban bevonni a roma fiatalokat a helyi közösségi életbe. Terveink
között szerepel többek között egy kiállítás keretében a roma hagyományok,
kultúra bemutatása, mely során teret
biztosítanánk cigány képzőművészek,
festők bemutatkozására is. Szeretnénk
bemutatni a gasztronómia területén a
hagyományos roma íz világ és főzési
kultúra elemei is, melyre kiváló helyszínt biztosíthat a hagyományőrző kö-

Deszkiekről deszkieknek
Pár éve történt, hogy a falusi hirdetőfalon
szereplő „eladó meggy” ürügyén eljutottam
Gyovainé Juditékhoz. A kisebb gyermekeik
kapcsán látásból már ismertem a családot, de
a családbarát termények útján – szerencsére –
jobban megismerhettem őket. A termeléshez
való hozzáállásuk, az önellátó gazdálkodás
és a gyerekek munkaértékre való nevelése
valahol példaértékű. Azon szerencsések közé
tartozom, akik az egyre gyakoribb és egyre
hosszabb beszélgetések alatt számos tapasztalatot hallhatnak Judittól és Ferenctől, az ötgyermekes házaspártól. Modern stratégiával
dolgoznak, öko-barátok és nem hajaznak a
divatos irányzatokra. Nemzedékek tapasztalatát vették át és adják tovább, így nagyon
örültem, hogy ezen rovat miatt ismét ellátogathatok hozzájuk.
– Honnan az ismeretség Margóval, és mit szóltál
hozzá, hogy Neked adja át a stafétát?
– Meg is lepődtem, meg nem is, hiszen Margóék fiatal deszki lakosok lévén még kevesebb
szülőismerőssel rendelkezhetnek. Ugyanakkor
meghatározó életükben a templomi együttlét,
ahonnan ismerjük egymást, és nagy bizalommal
vagyunk egymás iránt. Emiatt benne éreztem
magam abban a szűk körben, ahonnan sejthető
volt, ki kapja meg a lehetőséget. Nagyon örültem, hogy megtisztelt azzal, hogy nekem adta át
a stafétát.
– Mesélj egy kicsit magadról! Hogy ismerkedtetek meg a férjeddel, Ferivel?
– Borsodi leány voltam. Miskolcon, Debrecenben tanultam, majd Pakson kezdtem el tanítani az atomerőmű szakközépiskolájában 9-13.
évfolyamig energetikai környezettechnikus
diákokat. A tagozatos biológia, kémia, versenyfelkészítés mellett egy „biol-kémes” tanárnak
csöppet sem szokványos hulladékgazdálkodás,
vízminőségvédelem és terepgyakorlati órákat
bíztak rám. Büszke vagyok azokra a diákjaimra,
mert országos szakközépiskolai versenyeken
nyertünk 4-10. helyezéseket. Mosonmagyaró-

váron az egyik „Kitaibel Pál” biológia verseny országos döntőjén ismerkedtem meg Ferivel, a férjemmel. Neki is volt ott nyertes diákja, nekem is,
az ismeretség ide nyúlik vissza. Rövid idő múlva
osztályfőnökként kirándulni vittem gyerekeket
Szegedre. Mivel tartottuk a kapcsolatot, Ferit kértem meg arra, legyen az idegenvezetőnk. A barátság megerősödött, és a barátságból szerelem
lett. Mivel a távkapcsolatot nem sokáig bírtuk,
úgy döntöttünk, egybekelünk, és családot már
Szegeden alapítunk. Első gyermekünk, Anna születése után, de még második gyermekünk, Ferike
születése előtt döntöttük el, hogy nem a panelrengetegben szeretnénk a gyermekeinket felnevelni, főleg, hogy a kettő után még három gyermeket terveztünk. Így szépen – lassan érlelődött
a gondolat, hogy faluhelyen egy, a családunkat
ellátó kis kertészetet szeretnénk. Mivel Feri Algyő
mellett művelt már egy nagyobb kertet tanítás
utáni szabadidejében, és én is falusi lány voltam
gazdálkodó családból, mindenképpen tágas teret szerettünk volna a gyerekeknek, magunknak
az otthonunkkal összekapcsolva, és keresgéltünk
előbb Szegeden, majd a környező településeken.
Fontos kritérium volt egyrészt, hogy lakva tudjunk költözni, alakítani. Másrészt,
hogy az eljövendő nagy családunk számára a kert, az udvar nagy legyen egy
biztonságos faluban, hiszen a kertes
ház és a családi kertművelés
hatalmas előnye,
hogy a gyerekeket munkára, ill. önellátásra
neveljük.
Mi magunk
is ebben nevelődtünk, s szüleink, nagyszüleink
tapasztalatát, földés állatszeretetét
szerettük volna
átadni.

– Ezek szerint így találtatok Deszkre... Hogy érzitek itt magatokat?
– Amikor 13 éve vettük a házat, már az első
tavasszal „betelepítettük” a kertet a fa- és bokorcsemetéinkkel, majd az alsó szint lakhatóvá tételébe fogtunk. 12 éve nyáron költöztünk, eljöttünk
ide misére. Nagy megnyugvásunkra jól tolerálta
a közösség és új plébánosa, Gruber atya is a mi
babakocsis templomlátogatásainkat. Az egyházközségi élet meghatározó számunkra, ezen
a vonalon könnyen beilleszkedtünk a fiatalok és
idősebbek körébe is. Pl. ilyen apropó volt a templomunk 100 éves évfordulójára szervezett centenáriumi ünnepségek közösségkovácsoló munkálataiban való részvételünk, majd a templomi
gitáros kórusunk megalakulása, melyet Kocsisné
Király Tündi vezet. Összességében nagyszerűen
érezzük magunkat és szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, hogy Gruber László atya támogatta a
fiatalos közösséget. Ahogy a gyermekeink bekerültek óvodába, onnantól kezdve még nagyobb
közösség tagjai lehettünk, s bevallom innen éreztem igazán, hogy mennyire dinamikusan fejlődik
Deszk faluélete.
– Amióta ismerlek, gyerekeket babakocsiban és kerékpáron és pocakban cipelő,
kertet is művelő családanyának láttalak.
Közelebb kerülve Hozzátok körvonalazódott, hogy az életetek az MLMre épül, és ebben is
komoly feladataid
vannak...
– Feri már 4
földrészen járt,
számtalan konferencián
vett
részt, és mindig
én voltam a háttér.
6 útjára (Svájc, Csehország, Görögország,
Egyiptom,
Kína,
Kenya,) én is elkísértem. Eleinte az
itthoni „titkárnői”

feladatokat kaptam meg, de most
már a cég helyi irodai munkáit is
én látom el. Igen, az MLM-et ma még a legtöbb
ember elutasítja, mert ügynöki dolognak képzeli. Holott 4 dolgot adhat meg, amire mindan�nyian vágyunk: pénz, egészség, szabadidő és jó
társaság. És bárki végezheti (bár panaszkodni
könnyebb!) Minden gyermekünk a szegedi Karolinában tanul (Anna szeptembertől biol-kém-fiz
szakon a Ságváriban). A legkisebbeket, Katinkát, Marcit és Virágot Marika pótnagyink, Ferenc
nagynénje hozza haza délután; az ő segítsége
nagyon jelentős a mi családi életünkben. Mivel
rá ennyire számíthatunk napi szinten, ráadásul a
délelőttjeim szabaddá váltak azáltal, hogy most
már legkisebb gyermekünk, Katinka is „stabil”
ovis lett, innen jött az ötlet és a lehetőség is: a
gyerekek iskolájában fél munkaidős biológiatanárt kerestek, és szeptembertől elvállaltam.
– Kinek adnád át a stafétát, és miért?
– Mindenképpen egyik szomszédunknak,
akikkel régóta baráti viszonyba kerültünk, Varga
Gábornak és Évának adnánk tovább. Ők virágkertészek, csodálatos fóliás gazdaságot vezetnek.
Télen pedig remek kártyapartnerek…A kertészetük az életük. Emiatt esett a választásunk rájuk.
Mentaszörp, házi gyümölcsfagyi, számtalan,
frissen szedett gyümölcs az asztalon. Számukra és
számomra is belső értékkel rendelkező finomságok.
Ízük magukban hordozza a napfényt, a természetességet. Az aszalógép csendesen duruzsol a sarokban, a kislányaim kinn etetik a nyuszikat és szedik
össze a tojást a vendéglátó pajtásokkal. Hosszú,
kedélyes és őszinte beszélgetés, melynek szelleme
nem leírható egy interjúrovatban. Élettörténeteket
érdekes érzés végighallgatni, mindig rejtély számomra, mi kell ahhoz, hogy embereket egymás
mellé sodorjon a szél, vagy a rendeltetés... Nagyon
jól éreztem magam, és őszintén szurkolok Neked,
Judit, hogy a pedagógiai pályára való visszalépésed sikeres legyen támogató családod körében!
Kardos Ditke
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Mi újság?

Borka András
rovata

Múltunk nyomában
HIROSHIMA ÉS NAGASAKI
JAPÁN VÁROSOK
Az atomtámadás túlélői visszaemlékeznek és kinyilvánítják mi történt 1945-ben
Hiroshimában és Nagasakiban a második
világháború befejezése előtt.
1945. augusztus 6-án 8 óra 15 perckor
egy amerikai B-29-es bombázó behatolt
Hiroshima légterébe és ledobta az első
atombombát, amely 570 méter magasságban robbant a városközpont felett. Augusztus 9-én Nagasaki város következett, így az
Amerikai Egyesült Államok atombombával
lerombolta a két várost, amik pillanatok
alatt megsemmisültek. Íme az első nukleáris háború az emberiség ellen. Intenzív
meleg, légnyomás, radioaktív sugárzás ért
férfiakat, nőket, fiatalokat, öregeket.
A bomba hatóereje 12,5 kilotonna
volt. A 400.000 városiból azon a napon
Hiroshimában meghalt 100.000 ember,
Nagasakiban kb. 60.000. A bomba teljes
rombolást okozott az emberi testekben. A
sugárzó hő 400.000 Celsius fok volt a robbanás központjában. Sokan megsebesültek
a hatalmas légnyomástól. Elsődleges Gamma és Neutron sugárzás okozott halálesetet
a robbanási centrumnál. A másodlagos és
maradandó radioaktív sugárzások különböző beteges elváltozásokat okoztak.
A robbanáskor a szél fújta, kavargatta

a nukleáris port, amely feljutott a magas
légkörbe. Néhány óra múlva esett a Fekete
eső, amely radioaktív sugárzással fertőzte
meg az embereket. A bomba a Dóm felett
robbant és 3 km-es körzetben elpusztított
mindent.
1945 közepére Japán már elveszette tengeri és légi katonai erejét. 1945. februárjában Jaltában volt a nagyhatalmak összejövetele, melyen részt vett a Szovjetunió is.
Úgy döntöttek, hogy a Szovjetunió vegyen
részt a japánok elleni háborúban és Szibéria
felől támadja meg a japánokat. Mivel Né-

metország is részt vett a háborúban, az egyesült Államok
úgy döntött, hogy atombombával támadja meg a két japán várost, hogy
rövidítse a háborút (Truman) a nagy emberi
és anyagi veszteségek miatt.
69 évvel ezelőtt történt 9 nappal a Második Világháború befejezése előtt.
Japánból kapott hiteles anyagból íródott
e rövid részlet több nyelven.
A részleteket fordította és írta:
Borka András

Kert és Konyha – Augusztus						

tudjuk, melyik a más, és miben. Így
jövőre egy recepttel gazdagabbak lehetünk, vagy éppen tisztában leszünk
azzal, mi az, ami nem a mi ízvilágunk.
Nem gondolok itt bonyolult dolgokra; az elsősorban húsok fűszerezésére
alkalmas szegfűborsot beletehetjük
vegyesvágottba, vagy pár gerezd fokhagymát is tehetünk egy kisebb üveg
ecetes uborkába; egészségre gyakorolt
jótékony hatása miatt nagy bajt nem
okozunk vele.
Érdekes és értékes mártásokat is
készíthetünk tartósítószer mentesen; a bazsalikomos-fokhagymásbabérleveles paradicsomlevet, vagy
a sós-chillis szilvakompótot forrón
üvegbe szedve félkész ételeket készíthetünk, melyek a bolti ínyencmártásokat bármikor kenterbe verik. Ezekhez a
későbbiekben elegendő a felkockázott
húst lepirítani, majd felönteni a saját
mártásunkkal, és 10 perc alatt elkészül
az ebéd.
A lekvárok közül a szilva a kedvencem. Talán. Szeptemberben mindenképpen, hiszen akkor érik. A levendulával különösen jó párost alkotnak, és, ha
időben visszavágtuk a levendulabokrunkat, éppen most éli másodvirágzását. Pár kisüveg szilvalekvárt különlegessé tehetünk, ha egy-két fűszerágat
vagy ehető virágot teszünk az üvegbe,
és úgy zárjuk le.
Mindenképpen
érdekes/érdemes
kipróbálni a levendulás-citromfüves
cukrot. Elkészítése: egy jól zárható, sötét edénybe tegyünk rétegezve friss
levendulaágakat, citromfűlevelet és
porcukrot. Zárjuk le, és 2 hét múlva
szedjük ki az ágakat-leveleket, majd daráljuk le újra a porcukrot, mert összeáll

Stumpf Emil
rovata

ÖLHET A CSONTRITKULÁS
Magyarországon 600 ezer
nőt és 300 ezer férfit érint a
csontritkulás, de sokakról csak
akkor derül ki, amikor eltörik
egy csontjuk. Becslések szerint
az érintettek mindössze 8-10
százaléka részesül kezelésben.
Pedig a megelőző szűrés fájdalommentes.
Halálos is lehet a csontritkulás: Európai adatok szerint
a csípőtáji töréseket elszenvedők között éppen annyian
vesztik életüket a betegség
következtében, mint a cukorbetegség vagy az emlőrák miatt. A csontritkulás gyakoribbá
válásának részben a várható
élettartam megnövekedése az
oka, de jelentős szerepet játszik a mozgásszegény életmód
és a helytelen táplálkozás is.
Ráadásul nem célszerű a D-vitamin vagy a kalcium szedése
hosszabb távon orvosi konzultáció nélkül. A legveszélyeztetettebbek a változó korban
lévők. Ha fájni kezd a háta, és
úgy érzi, mintha csökkenne
a magassága, érdemes részt
venni csontsűrűségmérésen.

Fi g ye l m e z t e t het a bajra a túl
korai
őszülés.
Nagyobb veszélyben van az,
aki dohányzik, cukros-szénsavas üdítőket, sok kávét, rendszeresen alkoholos italokat
fogyaszt, aki keveset mozog. A
szűrés fájdalommentes, és nem
vesz igénybe sok időt. Vannak
osteoporóziscentrumok,
de
reumatológushoz vagy endokrinológushoz is fordulhatunk,
javaslatot kérhetünk a háziorvostól. Vannak, akik attól tartanak, hogy a baj megállapítása
után rendszeres gyógyszerfogyasztóvá kell válniuk, de a tapasztalatok szerint a megfelelő
kezelés után egy éven belül
abba lehet hagyni a gyógyszerszedést. Viszont számos szövődmény, fájdalmas csonttörés
megelőzhető. Az életmód-változtatásra vonatkozó javaslatokat pedig mindenképpen
érdemes betartani: a több mozgás, a helyes táplálkozás más
betegségek megelőzésében is
segíthet.
Bors, 2014.07.09.

Kardos Ditke rovata

egy kicsit. Teába, limonádéba, sütikbe
a vaníliáscukorhoz hasonlóan felhasználható.
Mivel ilyen cukrot nem akasztunk le
azonnal, ha nincs éppen otthon, ezért
ehhez a sütihez a leszárított levendula

Roppant szeszélyes nyarunk volt.
A konyhakert melletti gyep nagyszerűen szemlélteti, mennyire nem egy
húron pendülnek kultúrnövényeink, és mennyire ránk vannak utalva,
ha már egymás mellé telepítettük
őket. Az árnyékos ágyások gyönyörűek, harapószöldek a gyepek. Viszont
kókadoznak a rózsák, mert nincs
elég napfény, és a nem megfelelő
vízáteresztőképességű sziklakertben
rothadnak a szárazságtűrő fajok. Minden csupa lisztharmat, kiirthatatlan a
gyom, lehetetlen a hagymaféléket és a
karósgyökerűeket felszedni az ingoványossá vált agyagon. A fesztiválszerűen ránktörő hőségkitörések kiszárítják
ugyan a földet, és, ha elég gyorsak és
időmilliomosok vagyunk, van esélyünk
rendet tenni a konyhakertben. Természetesen, ahogy utaltam rá, ami nem jó
az egyik növénynek, jó lesz a másiknak;
a tökfélék kiválóan érzik magukat a
könnyen hozzáférhető vízkészleteknek
köszönhetően. Virul a paprika, ha süt a
nap, érik a paradicsom. Gyermekkorom
nyári illatai közé tartozik a töltött paprika, tejföllel a tetején, vagy a lecsó, sok
tojással.
Hozzáteszem, nekem nem szívügyem egyik sem, de az emlékek azok
emlékek...
Szeptemberben indul a savanyúságdömping a szilvalekvár mellett, számos
tartósítószeres és -mentes savanyítási
eljárást lehet találni szeretett világhálónkon. A pikáns ízvilágot kedvelőknek mindenképpen ajánlott egy-egy
kisebb üveg lekvárt vagy savanyúságot a megszokottól eltérően, valami
plusz ízzel gazdagítva a kamra polcára eltenni, esetleg felcímkézve, hogy
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is tökéletes lesz. Ez esetben a kiszárított
levendulát a cukorral együtt daráljuk le
kávédarálón; 10 dkg cukorhoz 1 ek szárított levendulavirág elegendő.

LEVENDULÁS-SZILVÁS
RÁCSOS LINZER
Hozzávalók:
– 500 g liszt
– 10 dkg vaj
– 15 dkg margarin
– 20 dkg porcukor
– 10 dkg darált dió (vagy mandula)
– 1 tojás
– 2 ek tejföl
– 1 sütőpor
– fél citrom reszelt héja
– fél tk fahéj
– csipet só
– töltelékhez 30 dkg szilvalekvár
– kenéshez 1 tojássárgája
– szóráshoz levendulás cukor

Elkészítés:
1. a liszt 2/3 részét a
vajjal és margarinnal elmorzsoljuk. Hozzátesszük a cukrot, a
sütőport, a fahéjat és a sót.
2. a liszt közepébe mélyedést készítünk, beletesszük a tojást, citromhéjat,
a reszelt mandulát és a tejfölt. Összedolgozzuk, közben lisztezzük. Az írt
500 g liszt irányadó - a tojástól, tejföltől
függ, mennyit vesz fel a tészta. A lényeg, hogy lágy, de nem ragacsos anyagot kell kapnunk, amit fóliába tekerve a
hűtőbe tegyünk be legalább fél órára.
3. ha a tészta megdermedt a hűtőben, melegítsük be a sütőt 180 fokra,
és egy 25x35-ös tapadásmentes(ített)
tepsibe nyújsuk bele a tészta 3/4 részét.
4. a maradék egy negyed részt
nyújtsuk ki olyan vastagra, amilyen a
tepsiben lévő (5-8 mm), és derelyemetszővel vágjunk ujjnyi vastag csíkokat.
Nagyon lisztezett felületen dolgozzunk, mert ragadni fog, amint megmelegszik a tészta - a kezünktől, a beszűrődő napsugaraktól, vagy a konyhalámpa
fényétől...
5. kenjük a lekvárt a tepsiben lévő
tésztára - amint a képen is látszik, én
lehet, többet teszek rá, mint kellene, de
így a jó - ha nem porlik a tészta a szánkban, hanem krémesen omlik :).
6. a csíkokat oszlassuk el a süteményen – kb. 2x akkora legyen a hézag,
mint a csík. Kenjük meg a tojássárgájával, és mehet az előmelegített sütőbe.
7. a tészta 20-25 perc alatt megsül
– amikor aranybarna a tészta felülete,
akkor jó. Még forrón gazdagon meghintjük levendulás cukorral. Ha kihűlt,
teasüti-méretűre daraboljuk.
Kardos Ditke

Generalis irodámban tisztelettel várok
minden kedves érdeklődőt kedvezményes,
személyre szabott, különleges ház-, gépjármű-, és nyugdíj-, valamint kegyeleti biztosítási programmal! Fundamenta, és utasbiztosítás
kötésében is szakszerű segítséget nyújtok.
Generalis ügyfeleknek zöldkártya kiadásban, és károk bejelentésében is rendelkezésükre állok!
Jöjjön be irodámba,időt és pénzt takaríthat meg! 17 éves szakmai tapasztalatommal
igyekszem mindig a legmegfelelőbb, leghasznosabb pénzügyi megoldást javasolni a családok terveiben.
Keressenek a Deszki irodámban, az Alkotmány u. 43. szám alatt.
Nyitvatartás:
HÉTFŐ: 8-12 , 15:30-18
KEDD, SZERDA, PÉNTEK:
		
7-11, 15:30-18
SZALMA JUDIT IRODA VEZETŐ
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Körkérdés rovatunkban

Az eddigi zéró tolerancia után most már fogyaszthat alkoholt az, Sillóné Varga Anikó kérdezte a deszkieket
aki kerékpárral közlekedik. Mi a véleménye erről?
Tóth Kása
Zoltán

Ha iszom is, szerintem
fontos, hogy legyen rajtam láthatósági mellény és
lámpa a biciklimen. A kulturált közlekedéshez ez
hozzá tartozik.

Becskei
Mihály

Ludányiné
Auth Mónika

Lengyel
István

rokkant nyugdíjas

fodrász

rokkant nyugdíjas

Eddig nem ihattak az emberek, mégis sokan ittak, eddig
sem tartották be a szabályokat. Hivatásos sofőrként sokat
kerülgettem az ittas kerékpárosokat, úgyhogy én
nem engedném meg az ivást. Ugyanolyan szabályok
vonatkozzanak rájuk is, mint az autóvezetőkre.

A fő probléma nem az ivással van, hanem azzal, hogy
nem ismerik az emberek a
kresz szabályait. Autósként
ezt látom a legnagyobb
gondnak. Látni és látszani, ez lenne a legfontosabb.
Sötétben, világítás nélkül, nem hiszem, hogy sok
mindent lát a biciklis, főleg ha még ivott is!

„Ringat-lak” bölcsőde
és családi napközi
Kedves Szülő!
Szeretne visszamenni dolgozni – de közben gyermekét családias kis közösségben látná
megnyugtató biztonságban? Válassza a „RINGAT-LAK” színvonalas szolgáltatásait,a
környék legkedvezőbb díjaival.
Bölcsődénkben 12-14 fős, családi napközinkben 5-6 fős csoporttal foglalkozunk.
Szeptembertől játékos angol nyelvoktatás indul bölcsődénkben a napközbeni foglalkozás
keretein belül.
50 %-os beíratási kedvezmény augusztustól!

Amit biztosítunk:

Díjaink:

- egész évben folyamatos felvételt
- folyamatos nyitva tartást, a téli szünet kivételével
- időszakos gyermekfelügyeletet
- kis létszámú csoportot, családias légkört
- egészséges táplálkozást, sok gyümölcsöt és
zöldséget
- napi szintű tornát, több órás szabadtéri játékot
- játékos készségfejlesztést
- zenés mozgáskultúra fejlesztést
- játékos angol nyelvoktatást
- év közbeni szünetekben vállaljuk az óvodás és
iskolás gyermekek felügyeletét
- óvoda előkészítést
- óvodásoknak gyermek jógát
- szakképzett dolgozókat (kisgyermeknevelők és
óvónők)
Érdeklődni:

Szepesi Nikolett +36 /70-9407622

Egész napos ellátás 18.000 Ft + 10.000 Ft étkezés/hónap
Fél napos ellátás 10.000 Ft + 8.000 Ft étkezés/hónap
Napi ellátás 1.300 Ft + 500 Ft étkezés
Félnapos ellátás 1.000 Ft + 400 Ft étkezés
(Díjaink tartalmazzák a tisztasági csomagot és a
gyümölcsöt is!)

Allergiás gyermekek ellátását is vállaljuk!
Intézményünkben önkormányzati támogatás szociális
alapon igényelhető!
Nyitvatartási időn túli szolgáltatások:
Születésnapi zsúrok lebonyolítása
Házi gyermekfelügyelet
Gyermekfelügyelet

Személyesen, előre egyeztetett időpontban
Deszk, Béke u. 10. és József Attila utca 38. szám alatt.
Email: ringat-lak9@freemail.hu Facebook: Ringat-Lak Bölcsőde És Csana

Egyre többen közlekednek kerékpárral, sajnos néhányan életveszélyesen és
szabálytalanul teszi ezt. Lehet inni, csak tudni kell a
mértéket. Az sem mindegy, hogy hol közlekedik az
ember, szerintem a városban veszélyesebb.

Családi események
HÁZASSÁG:
Piri László és Bönde Ágnes Rózsa
szegedi lakosok 2014.07.18-án,
Bacsa Béla szegedi lakos és Holik Anna Deszk,
Táncsics u. 59. szám alatti lakos 2014. augusztus
09. napján
házasságot kötöttek
SZÜLETÉS:
Makra Dánielnek és Dr Balogi Ágnesnak
(Dózsa Gy. u. 28.) Kamilla
Berta Andrásnak és Baranyi Evelin Zsanettnek
(Semmelweis u. 7/B) Arnold
Juhász Attilának és Varga Melindának
(Szőregi sor 10.) Lina
Monoki-Horváth Endrének és Horváth Anna
Adrienn-nek (Zója u. 45/A) András
nevű gyermeke született.
ELHUNYTAK:
Bércesi György Alkotmány u. 3. szám alatti lakos
70 éves korában,
Kiss Attila Elek Maros u. 6. szám alatti lakos 68
éves korában,
Kolompár Istvánné Felszabadulás u. 47. szám
alatti lakos 65 éves korában elhunyt

SZELEKTÍV HULLADÉK

Szelektív hulladék szállítás:
szeptember 10., 24.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját
zsákban vegyesen lehet papír és műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
CÍMEK, TELEFONSZÁMOK

Deszki Közös Önkormányzati Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
Az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő 8.00 - 16.00; Kedd nincs;
Szerda 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
Péntek 8.00 - 12.00.
Deszki Közös Önkormányzati Hivatal
Újszentiváni Kirendeltsége
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 62/277-021, Fax: 62/277-021
E-mail: polgarmesterihivatal@ujszentivan.hu,
Honlap: www.ujszentivan.hu
Az Önkormányzati 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 (FALUHÁZ)
6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599
E-mail: faluhaz@deszk.hu
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
6772 Deszk, Móra utca 2. és Tempfli tér 1.
Telefon: 62/271-220 (új iskola);
		 62/271-320 (régi iskola)
E-mail: zoltanfy@anet.hu
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
6772 Deszk, Móra utca 2. Telefon: 62/271-311
E-mail: ovideszk@t-online.hu
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
6772 Deszk, Móra utca 2.
Telefon: 62/271-852; 0620-620-7942;
E-mail: deszkikft@deszk.hu
Sportcentrum
6772 Deszk, Alkotmány utca, Móra utca sarok

Takarékszövetkezet
6772 Deszk, Felszabadulás utca 24.
Telefon: 62/271-544
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5.
Telefon: 62/271-209
Rendőrség 6772 Deszk, Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 8 - 10-ig

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK

Batki István őrmester 20/209-53-27, Madaras
Zsolt 0620/852-0675, Fogadó óra: az Önkormányzati Hivatalban hétfőn 8-10 óra között.

HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni állatorvosainknak:
Dr. Lamper Elek 20/542-2116
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kóbor kutyák bejelentése:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
hétfőtől-péntekig 62/271-852
Temető nyitva tartása
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS
EDF DÉMÁSZ telefonszám: 06/40-822-000
illetve a rudolf.mozes@edf.hu e-mail címen.

HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., (Petőfi utca vége)
Nyári nyitva tartás (április 1- 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

A Deszki Falunkért Egyesület lapja. Megjelenik 1400 példányban Lapzárta: 2014. augusztus 16. Felelős kiadó: Fehérvári Györgyné
Szerkesztőség: Bene Ildikó (főszerk.), Borka András, Fehérvári Györgyné, Haluska-Kiss Andrea, Karácsonyi Szilvia, Kardos Ditke, Kószó Aranka, Magony István, Márki A. Kitti, Révész István, Sillóné Varga Anikó, Stumpf Emil, Varga Krisztina

ORVOSI RENDELÉSEK

I. számú háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó
háziorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: 0630/362-9051; 06-62/271-269
Rendelési idő: Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig,
Szerda 12-16-ig, Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő nem változott minden csütörtökön
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés:
telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
Szerda 14-15 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:		
07.30-11.30, Kedd: 13-16
Szerda:		
07.30-11.30, Csütörtök: 13-17
Péntek:		
13-16
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Kedd:		 10-12
Fiziotherápia:
Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli páciensek számára is. Minden
munkanapon, előzetes bejelentkezés után.
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
Hétfő:		 11.30-13.30,
Szerda:		
11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján

Iskola és ifjúság egészségügy:
védőnői tanácsadóban:
Kedd: 07.30-10.00
Ügyelet:
hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
OMSZ központi ügyelet: 06-62/473-374 ;
sürgősség: 104

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

FOGÁSZAT

Dr. Király Szilvia fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
Hétfő: 8-15 óra; Kedd: 8-14 óra;
Szerda: 13-18 óra; Csütörtök: 8-14 óra;
Péntek: 8-14 óra iskola fogászat
Telefon: 270-915 vagy 20-327-7837

GYÓGYSZERTÁR
6772 Deszk Felszabadulás utca 29.
Telefon: 06 62/271-178
Hétfő 8-17 óra; Kedd 8-17 óra;
Szerda 8-17 óra; Csütörtök 8-17 óra;
Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
Munkatárs: Tóth Ágnes
Hétfő: 8.00–16.00;
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
Szerda: 8.00–17.30;
Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
Péntek: 8.00–12.00.
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