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Elballagtak a Zoltánfy István Általános Iskola 8. osztályosai 

Kívánunk nekik további sok sikert tanulmányaikhoz!
Szerk.

8.A OSZTÁLY:
Álló sor balról: Schmidt Norbert, Meszes István, Kovács Dániel, Lele Máté, Menyhárt Patrik, Kócsó Richárd, Csató Márk, Farkas Dániel
Középső sor: Gera Norbert, Kovács Viktória, Biró Bettina, Molnár Mónika, Sipos Lili (of), Kardos Lili, Horváth Veronika, Révész Kincső, Arany Márta, 
Kovács Attila
Ülő sor:  Sztanojevné Roczkov Nóra, Legényné Szelezsán Marianna, Retek Brigitta, Babcsányi Éva, Kissné Molnár Zsuzsanna, Vid György, Bertók Péterné, 
Felföldi Hajnalka, Prónai Mónika, Molnár Katalin, Dencs Mátyásné

8. B OSZTÁLY:
Álló sor balról: Szabó Tantris, Barcsai Olivér, Horesnyi Rajmond, Szabó Izabella, Krista Zsolt, Berkó Bendegúz, Kócsó Gergő,Szabó Bálint
Középső sor: Kovács Attila, Daróczi Dávid, Fehér Valentin, Tóth Kitti, Dencs Mátyásné (of), Kovács Kamilla, Mészáros Máté, Milecz Dávid, Babcsányi 
Éva, Gera Norbert
Ülő sor: Legényné Szelezsán Marianna, Sztanojevné Roczkov Nóra, Retek Brigitta, Sipos Lili, Kissné Molnár Zsuzsanna, Vid György, Bertók Péterné, Zórity 
Dusica, Prónai Mónika, Molnár Katalin, Arany Márta
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– Az iskoláink teljesen állami 
kézbe kerülnek, a régi iskolában 
mégis felújítási munkálatok foly-
nak. Megtudhatjuk, mi történik és 
milyen forrásból? 

– A legutóbbi számban már szó 
volt arról, hogy végérvényesen kive-
szik az önkormányzatok kezéből az 
iskolákat, a szakmai irányítás után az 
üzemeltetés, a fenntartás is állami fela-
dat lesz. Ahogy eddig sem volt jó gaz-
dája az állam az iskoláknak, eztán sem 
hiszek az elvárható finanszírozásban. 
A képviselő-testület egyhangú sza-
vazással úgy döntött, hogy függetle-
nül a változásoktól jelentős összeget 
költ az iskola megújítására – saját 
forrásból. A bejárati előtér megújul 
végre, új villanyszereléssel rendbe 
tesszük a kibogozhatatlan vezeték-
rengeteget ugyanott és a tanáriban, és 
végre – 1970 óta először – új bútoro-
kat is kap a hetvenes éveket konzervá-
ló tanári szoba. 

Az új első osztályos tantermet ismét 
felújítja az önkormányzatunk. Új fes-
tés, bútorok, falburkolat és parketta-
csiszolás ad majd barátságos külsőt a 
legkisebbeket fogadó tanteremnek. A 
felmérő bejáráskor olyan elkeserítő és 
lehangoló volt a tantermekben a szür-

kére kopott parketta, hogy a testület az eddigieken felül vállalta az összes tanterem parketta felújítását 
is. Ez máshonnan von el forrásokat az idei költségvetésből, de a gyerekeink, azok környezete prioritást 
kell, hogy kapjanak. Zsurkán Ferenc elnök úr, Karácsonyiné Fehérvári Szilvia és Schultzné Vajas Klára 
képviselők a pénzügyi bizottság ülésén hozták terítékre a közel 1,7 milliós, be nem tervezett, plusz 
csomagot, majd a testületi ülésen minden képviselő egy emberként támogatta és egységesen szüksé-
gesnek tartotta ezt a fejlesztést. Így már közel 3,5 millió forintot költünk idén nyáron az iskolára!

Sillóné Varga Anikó és Sztán László képviselők a választási programjukban is ezt a területet kívánták 
kiemelten támogatni, most végre felelős döntéssel, a költségvetésünk belső átcsoportosításával sikerült 
az utolsó pillanatban egy nagy lökést adva jelentős változást eszközölni az ebben is egységes testület-
nek, a minden deszki számára fontos intézményünk arculatán. Alpolgármester úrral karöltve, a kivite-
lezés és a megvalósítás terhét örömmel viselve ígérhetjük – minden készen lesz a tanévkezdésre!

Ne gondolja senki, hogy csak a rég sorban álló dolgokat vesszük észre. A szerb iskola folyosóján lévő 
ócska szekrény az óvodai ballagáson szúrt szemet nekem – a helyén mára egy hatalmas, szép és mo-
dern beépített szekrény várja, hogy szeptemberben könyvekkel és taneszközökkel tömjék tele. 

Az épület megépültével egy idős a kis- és nagykapu elkészítésének szükségessége és problémája. A 
nyáron végre ez is elkészült az önkormányzatunk jóvoltából. Az épület a szerb közösségé, az ingatlan a 
szerb egyházé – a felelősség és a feladat azonban a mienk is, és mindig is közös lesz, azt hiszem! 

– A régi temetőben a sírok között most 
is le van vágva a fű, ám a sírhelyek meg-
lehetősen gazosak. Már nem nyírják? Ez 
tudatos változás-e, és ha igen, mi az oka?

– A régi temetőt a polgármesterségem el-
múlt hat éve alatt kitakarítottuk, eltűnt az év-
tizedek alatt kinőtt őserdő. Idén felújítottuk 
Jakabb Gyula plébános úr sírhelyén a keresztet 
és megint újra raktuk a téglajárdát, valamint 
eddig ötször vágtuk le a sok csapadék miatt a 
gazt. Több mint ötszáz ezer forintban van eb-
ben az évben az egyház tulajdonát képező te-
rület gondozása. Nem lett nagyobb a becsülete 
a munkánknak, sőt talán csak természetessé, 
elvárttá vált az eddig ingyenes szolgáltatás. A 
legtöbben csak mindenszentek napján néznek 
ki a szeretteikre és azt gondolják, év közben itt 
nem nő a fű a hozzátartozók felett. Annyira 
nagy a közöny és a nemtörődömség, hogy a 
régi, egy éves koszorúkat is csak a szomszédos 
sírhelyre dobják a gyertyagyújtáskor, a szeme-
tet sem hajlandók a kukákig elvinni, az is a 
közelben landol mások sírját szentségtelenítve 
meg. 

Ahogy az új temetőben is csak a sírok közöt-
ti területeket gondozzuk, ugyanúgy, ahogy ott 
is csak a járdákat, utakat tesszük rendbe – itt is 
erre szorítkozunk a jövőben. A hozzátartozók-
nak itt is ugyanaz a feladatuk – a saját családja-
ik sírját rendbe tenni, a többi továbbra is a mi 
önként vállalt dolgunk lesz. Ez nem diszkrimi-
natív bánásmód, nem sérti senki érdekeit, hi-
szen egyetlen fillért sem fizet senki a munkáért 
– ez csupán az elvárható rend betartatása. 

Sajnálom, hogy a rengeteg befektetett mun-
ka, a rendezett temető nem tudta a legtöbbeket 
rászorítani arra, hogy ne feledkezzen meg az 
elhunytjaikról és arról – ez is az ő dolguk! 

Dolgozunk azon, hogy önkormányzati va-
gyonkezelésbe kerüljön a terület, hogy végre 
jogalap legyen a hozzátartozók bevonására, 
anyagi érdekeltségének kialakítására. Vallom, 
hogy nem csak az a jó dolog, ha valaki bejön a 
község területére és egy gondozott régi temetőt 
lát, hanem az is, ha ezt közös erőbedobással és 
felelősséggel tesszük széppé! 

Cserére kerülnek a székek, 
a padok... és a parketta is fel lesz újítva.

Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
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– Ha már a régi temetőnél tartunk – többen jelezték, hogy nincs víz a teme-
tővel szemközti közkifolyóban. Ez műszaki hiba, vagy szándékosan lett elzárva 
a víz?

– Természetesen nem zárattuk el a vizet, és nem akarjuk megszüntetni az egyetlen 
fagymentes vízvételi lehetőséget a régi temetőnél. 

A hónap közepén kaptam információt egy lakostól erről a problémáról. Még aznap 
megkerestem az ALFÖLDVÍZ illetékes vezetőjét, hogy informálódjak. Mint kiderült, a 
havi jelentések között folyamatos vízmintát kell szolgáltatniuk a köztéri kifolyókról is a 
hatóságok felé. Ebből a kútból, egy hónappal ezelőtt valami okból nem tudtak elfogad-
ható vízminőséget leadni az ÁNTSZ felé. Mivel a közkifolyó ivóvizet kell, hogy adjon, 
így le kellett zárni. Az ok nem derült ki azóta sem, és a fertőtlenítések ellenére már a 
harmadik nem megfelelő vízminta vételére került sor. Kérésemre kiemeltként kezelve 
újabb fertőtlenítést végeztek a szakemberek, és elküldték a vételezett vizet bevizsgá-
lásra. Reményeink szerint, mire ez az újság a postaládákba kerül, már újra helyreáll a 
szolgáltatás. Addig is köszönjük a türelmet!

– Július 11-én este török zene hallatszott az idősek napközi otthonából. Kik 
voltak a vendégeink? 

– Ha azt mondom, Zonguldak – akkor sok deszki családnak jut eszébe a Szegedi 
Folk-Híd Nemzetközi Néptánc Fesztiválokon állandó vendégként jelen lévő török nép-
tánccsoport, akik a Szeged Táncegyüttessel közös együttműködésünk okán még deszki 
családoknál is töltöttek négy napot hét évvel ezelőtt. 

Sajnos mára megkopott az egykor tündöklő szegedi fesztivál, de a kapcsolatok fénye 
is. Sokan tudjuk Deszken, hogy azért gondolnak török barátaink jó szívvel a deszkiekre, 
mert színes programokkal és a ránk jellemző maximalista vendéglátással láttuk őket ott-
honaikban ismeretlenként, nem egy barátságot útjára indítva ezzel.

A csoport épp a születésnapomon, Temesváron vendégszerepelt, és vezetőjük Orhan 
Yazici mindenképpen szeretett volna találkozni velünk. A néptánc oktatást új alapokra 
helyező Tiszavirág Néptánc Egyesület – Deszk adminisztratív vezetőjével, Bene Ildikó-
val, valamint az oktatóinkkal, Tóth Gáborral és Goda Katával úgy döntöttünk, hogy nem 
hagyjuk veszni sok év munkáját. Nem hagyjuk, hogy a barátként ránk gondoló török 
tánccsoport és vezetősége az eddigi kontaktok érdektelensége és figyelmetlensége miatt 
elforduljon a magyaroktól, az itteni megmérettetésektől, és egyben, hogy elveszítsünk 
egy olyan kapcsolatot, mellyel török fesztiválokon vehetünk részt csoportjainkkal, és újra 
fogadhatunk ottaniakat nálunk.

A gondolatot tettek követték, és egy egynapos program kerekedett belőle – városnézés-
sel, Dóm bejárással, Klauzál téri flash-mob fellépéssel, fagyizással. Estére pedig feltettük 
a koronát Deszken a társadalmi munkában előkészített deszki vendéglátással, Csanádi 
Laci marhapörköltjével, néptáncosok és azok szülei általi segítséggel, általam hajnalban 
letöltött zenékből összehozott meglepetés török disco-val, és a finom sütikkel Hegedűsné 
Esztike nénitől és Wolfné Erzsike nénitől. Nagyon köszönöm minden segítőnek!

Fárasztó, de szép nap volt! A sok séta, a programok, ismerkedés, a nevetés mellett nyílt 
alkalom az együttes vezetőjével, Orhan barátunkkal komolyan beszélgetni a közös jövő-
ről is. Örömmel töltött el bennünket Bene Ildikóval – aki szintén egész nap a csapattal 
volt – hogy egyformán látjuk az eddigi hibákat, de a Zonguldakban és Deszkben rejlő 
lehetőségeket is.  Máris meghívások születtek oda és vissza is. Reméljük, és bízva az eddigi 
lelkesedésünkben, az eredményeinkben ezen a téren, talán ki is mondhatjuk – így kell 
kapcsolatot építeni!

Búcsúzóul csak annyit: Güle güle – azaz, Viszontlátásra! 

A Képviselő-testület elfogadta a polgármester tá-
jékoztatóját a két ülés között végzett munkáról, a 
községet érintő fontosabb eseményekről és az ön-
kormányzati pályázatokról, valamint a tájékoztatót a 
lejárt határidejű határozatokról. Elfogadta az SZKTT 
Közoktatási Intézménye Móra Ferenc Csicsergő Óvo-
da 2015/16. évi szakmai munkájáról és a 2016/17. évi 
tervekről készített beszámolóját. A Csongrád Megyei 
Településtisztasági Nonprofit Kft és az Önkormányzat 
között lévő Közszolgáltatási szerződés módosításra 
került a július 1. napján hatályba lépő rendelkezések-
nek megfelelően. Elfogadásra került Deszk Község 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési programja. Döntés 
született a Tisza-Maros Szög Területfejlesztési Ön-
kormányzati Társulás megszüntetéséről. Az SZKTT 
társulási megállapodásának módosítása is elfogadásra 
került, tekintettel arra, hogy Petőfiszállás is csatlakoz-
ni kíván a társuláshoz. Módosításra került az Önkor-
mányzat és a Deszki Kft. között létrejött közhasznúsági 
szerződés, mivel a közintézmények takarítása átszer-
vezésre került. Módosításra került a DADENT Gyó-
gyászati Bt. fogászati feladatellátási szerződése rende-
lési idő módosítása miatt. Csatlakoztunk a Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány által kiírt I. vh.-s emlékmű felújítási pá-
lyázathoz. Döntés született a Faluház berendezésének 
felújításával kapcsolatban, mivel 1998-as megnyitása 
óta ugyanaz a bútorzat van használva a klubszobákban. 
A Maros Ponty Horgászegyesületet 300.000,-Ft-tal tá-
mogatta a Képviselő-testület a fenntartási költségeinek 
fedezése céljából. Az Országos Mentőszolgálat Alapít-
ványt 50.000.-Ft-tal támogatta a Képviselő-testület, 
melyet mellkasi kompressziós rendszer újraélesztés-
hez kapcsolódó műszer megvásárlására fordíthatnak. 
550.000.-Ft támogatást nyújtott a Képviselő-testület a 
Kft. részére, melyet szárzúzó gép vásárlására fordíthat-
nak. Ingatlanvásárlás elutasításával kapcsolatban ho-
zott korábbi döntését megerősítette a testület. Döntött 
arról, hogy a Régi Iskolában felújításra kerül a tanári 
szoba, az előtér, valamint az új elsősöket fogadó tan-
terem. A kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló 
rendeletünk hatályon kívül lett helyezve, mivel törvé-
nyi előírás miatt július 1-től az önkormányzatoknak 
nincs felhatalmazása rendeletalkotásra. Módosításra 
került a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
rendeletünk, mivel szükséges volt beemelni a büntet-
hetőségi körbe a közterületek és ingatlanok rendjéről, 
a település tisztaságáról szóló rendelet további pontja-
it. Módosításra került a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló rendeletünk, a korábban említett központi jog-
szabályváltozásra tekintettel.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

Tájékoztató 
testületi ülésről
Deszk Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2016. 
június 28-án tartott ülésén a 
következő határozatokat, ren-
deleteket hozta:

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség
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VÁLLALOK:
SZIVERI ZSOLT

Tel: 20/421-6668, 
30/750-5060

 víz-, gáz,
  központi fűtés,
  csatornahálózat,
  mennyezet hűtés,
  falfűtés és
  napkollektor szerelést.

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Deszk Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete pályázatot hirdet a Deszk, 
Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban 
megüresedett 1 db 77 m2-es első emeleti 2,5 
szobás költségalapú bérlakás legfeljebb 5 
évre történő bérbeadására.  

Pályázat benyújtási határidő: 
 2016. augusztus 8.
Elbírálási határidő: 
 2016. augusztus 12.

1. A pályázaton részt vehetnek:
– a pályázatot benyújtó személy ma-

gyar állampolgár, valamint a mun-
kavállalók 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 hozzátartozó-
jának tulajdonában, haszonélvezeté-
ben, bérletében, nincs másik beköl-
tözhető lakása.

– pályázónak az adott lakás pályázati 
kiírásának időpontjában Deszk Köz-
ség Önkormányzata felé lakbér vagy 
bármely más jogcímen hátraléka, 
tartozása nem áll fenn,

– pályázó és a vele együtt költöző csa-
ládtagjai havi átlagos nettó összjöve-
delemének 33%-a fedezi a megpályá-
zott lakás havi lakbérét

– 77 m2 alapterületű lakás esetén 
150.000.- Ft összegű óvadék megfi-
zetése

77 m2 alapterület, 
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 53.900,- Ft/hó, további években a 

képviselő-testület által meghatározottak sze-
rint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgálta-
tási díj

2. A pályázatokat Deszk Község Polgár-
mesteréhez (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) 
postai úton (ajánlva) kell benyújtani 2016. 
augusztus 8-ig a Polgármesteri Hivatalban 
beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

Érdeklődni: 
62/571-585-ös 
telefonszámon

Nem tartom magam lovasembernek. Nem születtem azzá (sajnos), gyerekkoromban kima-
radt (sajnos), felnőttként kerültem közel ezekhez a megbabonázó, tekintélyt és magabiztosságot 
parancsoló lényekhez (sajnos). Felnőtt fejjel, agyból megélni, átélni toronyegyenest más élmény; 
látom a kislányaimon és az igazi, őshonos lovasok gyerekein is.

A lovazásban az a legjobb, hogy mindenki másként éli és élheti meg. Nincs egyetlen megoldás, 
nincs egyetlen stílus. Annyira más személyiség minden ló, annyira más útra termett, és annyira 
más személyiség minden ember, aki lovazásra adja a fejét, hogy nem is lehet ehhez egyféleképpen 
hozzáállni...

Megmutatta magát ez a sokszínűség immár másodízben Deszken is. A tavalyi sikeres lovasnap 
ismétlésért kiáltott ebben az évben is: a deszki sportpálya füves részén egésznapos, sokprogra-
mos eseménynek lehettünk tanúi és résztvevői július 2-án, szombaton.  A gyülekező-regisztráció 
reggel fél nyolckor indult, a versenyszámok pedig 9-kor kezdődtek. Első körben a fogatosok mér-
ték össze ügyességüket a bóják és akadályok között. Indultak felnőttek és gyerekek, nagy lovak és 
pónik ebben a számban ugyanúgy, mint ezt követően a hátasok versenyén. Az egészen apróktól a 
meglett korúakig (majdnem) mindenki a lehető legkomolyabban állt a feladathoz.

A regisztráló versenyzők fantasztikus bográcsosból falatozhattak, és a deszki Településüze-
meltetés jóvoltából büfé is üzemelt a helyszínen.

A betyáros melegben csikósbemutatót is láthattak a jelenlevők, mintegy magyaros szieszta-
ként, és ezt követte a fogatosok délutáni vetélkedése.

Időközben megérintett a viharos mennydörgés hátszele minket, ami a fogatosverseny részt-
vevőit cseppet sem zavarta. A pálya azonban meglehetősen csúszóssá vált, így a rendezvényzáró 
csapatvetélkedőre az időjárás nem adott lehetőséget idén.

A szalagok-serlegek-ajándékok átvételére már ismét napsütésben került sor. A szervezőknek 
köszönhetően egy tartalmas napot tudhatott maga mögött minden résztvevő és néző, de a ki-
merültség serlegét mindenképpen a főszervezők: a szegedi Kovács Réka, és a deszki Bajusz Dóri 
vihették haza. Köszönjük Nektek, kedves családjaitoknak és barátaitoknak, hogy ennyit áldozta-
tok idén is arra, hogy népszerűsítsétek a lovassportot, közel hozzátok a lovasokat egymáshoz,  és 
teremtsetek új hagyományt a faluban! Jövőre ugyanitt!

Kardos Ditke

"Bölcs embernek ló való, mert lóvá 
tesz az ember, és emberré a ló." 

/Jókai Mór/ 
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Műanyag: barát és ellenség
MŰ ANYAG – IGAZ TÖRTÉNET
Könnyű, sokrétűen felhasználható, olcsón 

előállítható, strapabíró. Ezekkel a nagyon elő-
nyös jellemzőkkel bírnak a műanyagok, így 
nem véletlen, hogy a felfedezésüket követően 
az előállított mennyiség az 1930-as 1940-es 
években induló tömeggyártástól kezdődően 
folyamatosan nőtt, egyre több alkalmazásban 
váltották ki a konvencionális anyagokat (pl. 
fa, fém), manapság pedig már évente 300 mil-
lió tonnányit termelnek belőlük, az Európai 
Unióban 24 millió tonnát csak csomagolásra 
használnak fel. 

MŰANYAGOK A TERMÉSZETBEN
Ahogy nevük is mutatja, a műanyagok elő-

állítása szintetikus úton történik. A mikroor-
ganizmusok gyakorlatilag képtelenek a kör-
nyezetbe kikerülő műanyagok lebontására, 
azt nem tudják tápanyagként hasznosítani és 
átalakítani. A műanyagok a kémiai folyama-
tokkal szemben is igen ellenállók, oxidációjuk 
is nagyon lassan következik be.

MIK IS AZOK 
A MIKROMŰANYAGOK? 
A Napból érkező ultraibolya (UV) sugárzás 

hatására viszont a polimerek láncszerkezetébe 
képes beépülni oxigénatom a légkörből, így az 
töredezik, idővel apró darabokra esnek szét 
a műanyagok. A folyamat végére úgy elapró-
zódnak, hogy szemmel már nem is láthatók, 
viszont a mikroorganizmusok számára még 
mindig nem hozzáférhetők. Ez a folyamat 
okozza azt, hogy környezetünkben 5 mm-nél 
kisebb, ún. mikroműanyagok fordulnak elő.

A műanyaghulladékok aprózódásából ke-
letkező, 5mm-nél kisebb mikrorészecskéket az 
1970-es években figyelték meg először, de csak 
a 2000-es évektől kezdődően kerültek foko-
zottabban a figyelem középpontjába. Speciális 
csoportjukként fogható fel a hétköznapi éle-
tünk során használt tárgyak kopásából eredő 
mikroplasztik-szennyezés; az autógumik ko-
pása és a szintetikus szövetből készült ruhák 
mosása is hozzájárul a környezetterheléshez.

A környezetbe kikerült  műanyaghulladé-
kok döntő többsége tehát nem bomlik le, ha-
nem nagyon apró részekre esik szét. Viszont 
ugyanúgy műanyag, csak láthatatlanul még 
veszélyesebb, mint előtte.

MIÉRT VESZÉLYESEK?
Az óceánokon és tengerpartokon túl eu-

rópai tavakban (Garda-tó) és folyókban vett 
víz- és üledékmintákból is kimutattak mik-
roműanyagokat. Ausztriai mintavétel alapján 
a Duna mikroműanyag-hozama évi 1500 ton-

nára becsülhető. Természetes körülmények 
között élő halak esetében eddig a tápcsator-
nából jelentették előfordulásukat, élelmezésre 
alkalmas fajoknál (tőkehal, lepényhal). 

Ez újabb kockázatot jelent az élelmiszereink 
minőségére. Franciaországban a hazánkban is 
előforduló fenékjáró küllő egyedeiben találtak 
mikroplasztikokat. Nem csak a fogyasztásuk-
ból eredő fizikai sérülések jelentenek kockáza-
tot, de a vizekbe és az élőlények szervezetébe 
is egyaránt szivároghatnak káros vegyületek a 
műanyagokból, melyek rákot és egyéb beteg-
ségeket okozhatnak.

 

JELEN VANNAK-E 
A MIKROMŰANYAGOK 
AZ ÉLELMISZEREINKBEN? 
A válasz egyértelműen: igen. Az utóbbi 

években Németországban többször vizsgál-
tak különböző élelmiszereket. Különböző 
palackozott sörökben kimutatták előfordu-
lásukat, a szennyezés feltételezett forrása a 
gyártási folyamatokban alkalmazott szűrők, 
vagy a gyártó soron dolgozók szintetikus ru-
házatából származó műanyag szálak. Alapvető 
élelmiszerünkben, az ivóvízben is előfordul-
hatnak ezek az új szennyezőanyagok. Átlago-
san 1 m3 ivóvízben 7 mikroműanyag darabot 
azonosítottak német vízművekben. 

MI LESZ 
A GLOBÁLIS SZENNYEZÉS SORSA?
A fentebb leírt probléma egyelőre belát-

hatatlan következményekhez vezethet a jö-
vőben. A már meglévő műanyagszennyezés 
felszámolása – különös tekintettel annak ter-
mészetére és mennyiségére – jelenleg nehezen 
elképzelhető.

A további szennyezés megelőzése érdeké-
ben csökkenteni kell a felhasználást, és növelni 
az újrahasználat és újrahasznosítás arányát. Jó 
példa, hogy világszerte több országban korlá-
tozzák a műanyagszennyezéshez nagymérték-
ben hozzájáruló műanyagzacskók használatát 
(pl. Kína, India, Franciaország). Hazánkban 
is vannak állami és civil kezdeményezések a 
szennyezés csökkentésére, a szennyező anya-
gok begyűjtésére. Ilyen például a „PETKU-
PA- mozgalom” mely során lelkes önkéntesek 
gyűjtik évről-évre a Tiszából a zömében Uk-
rajnából és Romániából érkező PET palack 
áradatot (bővebben: www.petkupa.hu). 

 
MIT TEHET ÖN?
Az összegyűjtött, lapos műanyag palacko-

kat és egyéb újrahasznosítható műanyagokat 
gyűjtse szelektíven, és kettő hetente (minden 
páratlan héten) rakja ki a háza elé egy zsákban, 
vagy helyezze el a gyűjtőszigetek egyikébe! 

Forrás: www.laboratorium.hu
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TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS VÁLTOZÁSAIRÓL

TISZTELT LAKOSSÁG! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 19. pontja alapján 
az Önkormányzat kötelező feladata a hulladékgazdálkodási feladatok 
ellátása, melyre évek óta a Csongrád Megyei Településtisztasági Non-
profit Kft-vel kötött szerződés alapján kerül sor. 

A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény április 1-jén hatályba 
lépett módosítása, valamint a vonatkozó 
végrehajtási szabályok jelentős változáso-
kat vezettek be a közszolgáltatás vonatko-
zásában. 

Április 1. napjával létrejött az úgynevezett állami Koordináló szerv, 
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
(NHKV Zrt.), mely új állami szereplőként jelenik meg a hulladékgaz-
dálkodási feladatellátás területén. 

Az NHKV Zrt. az az állami szerv, amely 2016 április 1-jétől alakítja ki 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos tervét, határozza meg 
a minimális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási színvonalat terüle-
tenként, a szolgáltatási díjakat, ellátja továbbá a központi koordinációs 
feladatokat, a díjbeszedést és a kintlévőségek kezelését.

Feladata többek között a közszolgáltatási díjnak az igénybeve-
vőktől történő beszedése (számlázási, díjbeszedési és behajtási 
feladatok), majd bizonyos költségkalkulációk és meghatározott 
szempontok (felmerülő közvetlen és közvetett költségek) alapján 
szolgáltatási díj megfizetése a közszolgáltató részére. 

A közszolgáltatást településünkön jelenleg is és a jövőben is – 
közszolgáltatási szerződés alapján - a Csongrád Megyei Település-
tisztasági Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) fogja el-
látni. Mind a Közszolgáltató, mind Önkormányzatunk köteles az 
NHKV Zrt.-vel együttműködni a feladatellátás kapcsán (rendszeres 
adatszolgáltatási feladatok). 

A lakosságot érintő díjszabást a kor-
mányzati tervek alapján egyelőre nem 
módosítják, azonban a lakosság által 
megfizetett díjak kiszámlázását, besze-
dését és behajtását 2016. április 1. napjá-
tól az NHKV Zrt. jogosult végezni, mely 
tevékenységet legfrissebb információink 

szerint még nem kezdte meg, erre azonban ráhatása sem Önkormány-
zatunknak, sem a Közszolgáltatónak nincs, ezért kérjük szíves türelmü-
ket. 

Fontos kiemelni, hogy a lakosság bejelentési kötelezettsége (adatvál-
tozás, igénybevétel módosulása, lakatlan ingatlan bejelentése, gyűjtőe-
dény, stb.) továbbra is a Közszolgáltató felé áll fenn: 

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Tel.: 06-62 777-111 Fax: 06-62 777-112
E-mail: ttkft@telepulestisztasag.hu
Honlap: www.telepulestisztasag.hu

A Földművelődési Minisztérium Hungarikum Bizottsága által meg-
hirdetett „Nemzeti értékeink itthon és határon túl” című pályázatára 
sikeresen pályázott önkormányzatunk és a rahói „Közös Ház” Rahói 
Járási Nonprofit Civil Szervezet.

A pályázatnak köszönhetően a Deszki Értéktár Bizottság által fel-
kutatott és felterjesztett helyi értékek bemutatására, valamint a rahói 
magyarság  értékeinek betudható külhoni nemzeti értékek felkutatásá-
ra, lajstromozására és egy közös kiadványt előkészítő dokumentálásra 
kerülhet sor. 

A deszki értékeinket már az április végén megrendezett találkozó al-
kalmával bemutattuk az érdeklődőknek, vendégül látva a rahói csoport 
kilenc képviselőjét is. 

Július hónap végén az ukrajnai Rahón és Kőrösmezőn vendégeske-
dünk a Belice néptánccsoporttal, ahol az ottani szórványban élő ma-
gyarság néptáncosaival közös fellépésen mutathatjuk meg a megörö-
költ néptáncokat és népviseleteket. Az utazás során szeretnénk bejárni a 
gyerekekkel azokat a történelmi helyeket, emlékeket, melyek a magyar-
ság lenyomataként maradtak fenn a fekete és a fehér Tisza torkolatánál, 
az egykori Osztrák-Magyar Monarchia keletei szegletében.

A pályázatban összegyűjtött anyagokat most még csak elektroniku-
san tároljuk, de szeretnénk azokat egy következő pályázat forrásaiból 
dokumentálni és kiadni, hogy nyomtatott formában is minél többen 
hozzáférhessenek majd. A mai Románia területén élő magyarság felé is 
szeretnénk hasonló gyűjtőmunkát elindítani a két testvértelepülésünk-
kel. Reméljük, hogy újabb pályázati kiírások lehetővé teszik majd ennek 
a munkának a folytatását és a végső dokumentálását egy nívós kiadvány 
formájában.

a Szerkesztőség

RAHÓVAL KÖZÖS 
PÁLYÁZATBAN NYERT DESZK!
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Ötvenedik alkalommal rendezték meg a Szegedi Nemzetközi Nép-
táncfesztivált. Szerencsénkre a fesztivál egyik fő szervezője a deszki 
Roboz István, akinek jóvoltából minden évben remek külföldi együt-
tesekkel találkozhatunk a Deszki Faluházban. Így volt ez idén is, hiszen 
július 15-én este két néptánccsoport is bemutatkozott nálunk, a szerbiai 
Kud Abrasevic és a macedón Megdan Néptáncegyüttes. Roboz István 
köszöntője után Brczán Krisztifor alpolgármester úr szerbül köszöntöt-
te a vendégeket, majd egy nagyon színvonalas műsort láthattak a nézők, 
akikből hálistennek’ szép számmal voltak, majdnem megtelt a Faluház 
színházterme. A műsor után a Nyugdíjas klubban folytatódott az este, 
ahol egy finom vacsorával vendégelték meg a szervezők a csoportokat. 
Köszönet Zika Lászlónak a finom pörköltért, a bánátosoknak a házigaz-
da szerep vállalásáért és Révész Pista bácsinak a fénytechnikus munká-
ért. És végül, de nem utolsó sorban köszönjük Roboz Istvánnak, hogy 
ismét egy ilyen szép műsort láthatott a deszki közönség!

Bene Ildikó

Néptánc fesztivál Deszken Falunapi előzetes
Bizony mindjárt vége a nyárnak és beköszönt a szep-

tember. Ha pedig szeptember, akkor az Deszken nem jelent mást, mint 
az első hétvégén megrendezendő Falunapokat. Szeptember 2-3-4-én 
22. alkalommal szervezzük meg ezt a rendezvénysorozatot, ismét színe-
sebbnél színesebb programokkal. Álljon itt egy kis ízelítő: a pénteki nap 
egy vasútmodell kiállítással startol, majd az ünnepi műsort követően a 
Szeged Live Band húzza a talpalávalót, végül Zoltán Erika szórakoztatja 
a közönséget. Szombaton reggeltől várjuk az érdeklődőket, hiszen kéz-
műves foglalkozások, játszóház várja a kicsiket, majd kora délután indul 
a Polgármesterek Főzőversenye, a Tortaparádé és lesz megint Deszk 
Parádé is. A Miénk a színpad! kulturális műsor után táncház és Kaczor 
Feri várja a mulatni vágyókat, majd utcabál lesz DJ Iglódival hajnalig. 
Vasárnap mi mással is zárhatnánk a rendezvényt, mint ünnepi misével 
és a Cantabella női kar templomi hangversenyével.

A részletes programot augusztusban minden házhoz eljuttatjuk!

Bene Ildikó
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– A szőregi „Rózsás születés-
nap” című alkotópályázatra beér-
kezett pályamunkák közül Pataki 
Ferenc Príma díjas festőművész 
Csomós András 3. osztályos tanu-
lónk alkotását ítélte legjobbnak. A 
kiállítás június 25-től volt meg-
tekinthető a Rózsafesztivál ideje 
alatt a szőregi általános iskolában. 
Gratulálunk Andrisnak az elnyert 
első helyezésért!

Csomós András

Kirándulás  
Budapestre

Június 15-én reggel indult a 
budapesti közös kirándulásra 
az egész alsós csapat. A tervezett 
program: séta a Hősök terén, 
Fővárosi Növény- és Állatkert, 
valamint a Vízi Cirkusz megte-
kintése. Pontos indulás, jól szer-
vezett program, de egy dolgot 
nem kalkuláltunk be, az időjárást. 
Kisebb felhőszakadás fogadott 

bennünket Pesten, bőrig áztunk 
több alkalommal, de ez nem szeg-
te kedvünket. Az állatkert mindig 
tartogat meglepetést! Lepkeház, 
varázshegy, vidra etetése, tapír 
simogatása, teknős tojásrakása… 
és még számtalan élményt éltünk 
át. A vízi cirkusz pedig felülmúlta 
várakozásunkat. Az artista pro-
dukciók különleges köntösbe 
csomagolva: különféle szökő-
kutak, fények között látott pro-
dukciók önkéntelenül is hangos 
ovációra sarkallták a gyerekeket. 
A kirándulás elérte célját, hiszen 
sok-sok élmény, jó hangulat mel-
lett rengeteg ismerettel gazdagod-
va tértünk haza.

Kirándulás  
Balatonszárszóra

Összefogott négy osztály és kö-
zös kirándulást szervezett a tanév 
végére. Sok feltétele van egy jó út-
nak. Kell megfelelő szállás (nem 
drága és valamennyire otthonos 
legyen), a gyerekeket jól elviselő 
buszsofőr, kellemes időjárás stb. 
Szerencsére majdnem minden 
összejött. Az emeletes busznál a 
fenti első helyek voltak a legnép-
szerűbbek, itt „váltott műszakot” 
kellett alkalmazni. Első megálló 
Soltvadkert volt, a cukrászda: 
ez a fagyi birodalma, akkora a 
választék, hogy dönteni embert 

próbáló feladat. Mire Siófokra ér-
tünk, elállt az eső, a nap kisütött, 
megcsodálhattuk a Balaton teljes 
pompáját. Megérkeztünk a szál-
láshoz, s amíg a kulcsokat vártuk, 
olyan jégeső jött, amilyet rég lát-
tunk! Nagyon kedves gondnoknő 
fogadott bennünket a szálláson, 
de a konyha személyzetéről is 
csak jót mondhatunk: lehetett 
repetázni, játszani (ingyen) a 
büfé előterében lévő játékokkal. 
A medencében bármikor füröd-
hettek a gyerekek, s bár nem volt 
igazi strandidő, még a Balcsiban 
is többször tudtak fürödni a nem 
fagyos, vállalkozó szelleműek. 
Második nap szép napsütésben 
Tihanyba hajókáztunk. Felgya-
logoltunk a templomig, bár töb-
ben megjegyezték, hogy inkább 
maradnak alföldi gyereknek! A 
programból nem hiányozhatott 
József Attila felújított háza, vagy 
a boglári gömbkilátó, ahonnan 
csodálatos a kilátás! Hazafelé pe-
dig balatonfűzfői bobozással zár-
tuk a programot. Reméljük, min-
denki jól érezte magát, megőrzi az 
együtt töltött három nap emlékét!

Ballagás
2016. június 18-a reméljük, em-

lékezetes nap marad iskolánk nyol-
cadikosainak emlékeiben.  E napon 
búcsúztak el az együtt töltött nyolc 
év után diáktársaiktól, tanáraik-
tól. A felsős gyerekek igyekeznek 
minden évben a pedagógusok 
irányításával, szülők segítségé-
vel olyan környezetet varázsolni, 
amely felejthetetlenné teszi e na-
pot számukra. Az időjárás kegyes 
volt, a sportcsarnokban nagyon 
kellemes hőmérséklet fogadta a 
megjelenteket. A nyolcadikosok 
búcsúzása megható volt, minden-
ki vállalta a szereplést, amit ez-
úton is nagyon köszönünk nekik. 
Ők pedig meghatódva hallgatták 
a hetedikesek búcsúzását, Prónai 

Adél csodálatos énekét és hangját, 
Király László polgármester úr bú-
csúzó szavait. Vid György igazgató 
úr személyre szóló mondatokkal 
köszönt el a ballagóktól. Sipos Lili 
(8.a) és Dencs Mátyásné (8.b) osz-
tályfőnökök megleptek mindenkit, 
hisz az ünnepi műsor keretében (s 
nemcsak az osztályteremben) ők is 
elbúcsúztak tanítványaiktól. A szü-
lők nevében Bencsik Krisztina – 
Kócsó Gergő édesanyja – mondott 
köszönő szavakat. Ballagóink díja-
kat, könyvjutalmakat kaptak, ame-
lyeket az alapítvány, illetve az intéz-
ményfenntartó központ biztosított 
számukra. Deszk Község Közokta-
tásáért Közalapítvány által alapított 
„Kiváló tanulmányi munkáért” 
kitüntetésben: Menyhárt Patrik; 
„Kiváló sportoló” kitüntetésben: 
Molnár Mónika; „Kimagasló kö-
zösségi munkáért” kitüntetés-
ben: Kovács Kamilla részesült.  Dr. 
Ujhelyi István által alapított „Pro 
Bono Publico” díjat ez évben: Ré-
vész Kincső vehette át. Kimagasló 
tanulmányi munkájáért, szorgal-
máért, példamutató magatartásáért 
könyvjutalomban részesült: Farkas 
Dániel. Tanulmányi, sport, illetve 
közösségi munkájukért az alábbi 
tanulók vehettek át könyvjutalmat: 
Barcsai Olivér, Berkó Bendegúz, 
Horváth Veronika, Kardos Lili, Sza-
bó Bálint és Szabó Tantris. E tanév-
től kezdve minden ballagás alkal-
mával átadják nyolcadikosaink az 
iskola zászlaját a hetedikeseknek. 
Jelképezve e zászlóval a búcsúzást, 
az elköszönést, de a folytonosságot 
is. Köszönet az önkormányzatnak 
és a képviselő-testületnek e kezde-
ményezés támogatásáért. Az ün-
nepséget a hagyományokhoz hűen 
a nyolcadikosok búcsúdala zárta. 
Köszönjük mindenkinek a segítsé-
get, a ballagóknak pedig sok sikert 
kívánunk!

Összeállította: 
Kissné Molnár Zsuzsanna 

igh.
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E havi riportalanyomról a 
találkozásunkig semmilyen in-
formációval nem rendelkeztem. 
Aztán Gábor felvilágosított, ő és 
a családja nem tősgyökeres desz-
kiek, talán azért ismerik viszony-
lag kevesen őt. A család a 90-es 
évek végén költözött Deszkre, de 
a szülők munkájuk révén máig 
Szegedhez kötődnek. Gábor az 
általános iskolát Jancsikin Jován 
osztályában fejezte be, s különö-
sen nagy hatással voltak rá Vid 
György órái, ahol a tanár úr stílu-
sa, óráinak oldott, fesztelen volta, 
és az apai, nagyapai erős műszaki 
kötődés szinte kijelölte Gábor 
pályáját is. Szegeden a Déri szak-
középiskolában érettségizett. Itt 
kiváló szaktanárok pallérozták az 
elektronika, elektrotechnika terü-
letén.  Szorgalmát, tehetségét, ta-
nulmányi és versenyeredményeit, 

s közösségi 
munkáját a 
G y ő r i - d í j 
A l a p í t v á n y 
legmagasabb 
kitüntetésével 
ismerték el. A 
tanulás terén 
logikus folyta-
tásként a BME 
villamosmér-
nöki kara kö-
vetkezett, ahol 
n e m s o k á r a 
átveheti a mes-
terdiplomáját. Időközben sikerült 
Gábornak az autóipari beszállítók 
egyik legnagyobb cégénél, a Valeo 
veszprémi üzemében tesztmér-
nökként elhelyezkednie. Igazából 
elérendő kitűzött célja, hogy fej-
lesztő mérnökként érjen el sike-
reket, de tudja, odáig a mostani 

tesztmérnöki 
tapasztalatok 
megszerzésén 
át vezet az út. 
Talán kevesek 
előtt ismeretes, 
de az autóipar 
nagyon sokat 
köszönhet a 
magyar fej-
l e s z t ő k n e k , 
feltalálóknak. 
Elég, ha csak 
a makói szü-
letésű Galamb 

Józsefet említjük, aki a híres Ford 
T-modell kifejlesztésének atyja 
volt, vagy Kovács Miklóst, aki 
az Audinál és a Kia csoportnál 
is több sikeres modellt tervezett. 
A Bánki-Csonka féle porlasz-
tót csak azért említem, mert az 
ő találmányuk talán szélesebb 

körben is közismert. Őszintén re-
mélem, egyszer Gábort is méltán 
illeszthetjük majd a fenti felsoro-
lásba. Az utána jövő fiataloknak 
azt üzeni, reális célokat tűzzenek 
ki maguk elé, mert elérhetetlen 
délibábok kergetése csak fruszt-
rált személyiségekhez vezet. A 
kitűzött célokért aztán kemé-
nyen dolgozzanak meg, s akkor 
nem marad el a sikerélmény sem. 
Márpedig a sikerek szükségesek, 
mert azok lendítik a világot előre, 
de ezt sosem adják ingyen, kitar-
tó, állhatatos munkával érhető 
csak el. Nos, Gábor esetében egy 
szemernyi kételyem sincs, szor-
galmának, kitartásának köszön-
hetően biztosan célba fog érni. 
Kíváncsian várjuk első bejegyzett 
szabadalmát!

Magony István

Ő is a Zoltánfyból indult – Szabó Gábor

ISKOLAI HÍREK

Tisztelt Deszkiek, Tisztelt Partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda 
(6722 Szeged, Béke u. 5/a.) 

– Dr. Pető Zsolt ügyvéd – 
 2015. március 01. napjával megnyitotta új deszki alirodáját.

Cím: 6772 Deszk, Alkotmány u. 43. ( volt Tsz Központ).
Ügyfélfogadási idő:  Minden csütörtökön 14.30.-tól | Telefon:  30/ 995-8888, | email:  peto@kpt.hu

Cég neve: Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány
Időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.
Tartalmi beszámoló
A közhasznú tevékenységben közreműködők tevékenységüket tár-

sadalmi munkában végezték, ezért sem pénzbeni, sem természetbeni 
ellenszolgáltatásban nem részesültek.

2015. évben vállalkozási tevékenység nem volt. Közhasznú bevétel 
281 e Ft, közhasznú összes kiadása 1.789 e Ft. Tárgyévi közhasznú ered-
mény  -367 e Ft.

A szervezet mérlegforduló napon 3.908 e Ft eszközzel rendelkezett, 
melyből 3.372 e Ft pénzeszköz volt.  Kötelezettségek között  100 e Ft 
rövid lejáratú kötelezettség került kimutatásra. Kiadások összetétele és 
nagysága igen megfontolt, ésszerű az előző évben hasonlóan törekedtek 
a takarékosságra és a költségek minimalizálására.

 A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően 
történt

Támogatások részletezése forrásonként
– Magánszemélytől kapott támogatás: 132 e Ft,  melynek  25%-a köz-

alapítvány törzsvagyonát növelte.
– Generáli Providencia Zrt. : 28 e Ft, támogatás iskolai célokra került 

elszámolásra.
– NAV 1% SZJA: 121 e Ft, melyből 2/3-ad része iskolai nevelési, ok-

tatási, ismeretterjesztési és képességfejlesztési célokat, míg 1/3-ad része 
óvodai nevelési, oktatási, ismeretterjesztési és képességfejlesztési célokat 
valósított meg.

– Kamatbevétel 42 e Ft 

Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése
– Óvodai célokra: 89 e Ft
– Iskolai célokra: 412 e Ft
– Működési költség: 188 e Ft

Deszk, 2016. május 12.
Dr. Bene Kálmánné

Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány közhasznúsági jelentése
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Különleges meghí-
vást kaphattak néhá-
nyan július tizedikére. 
Brczán Krisztifor és – ta-
lán mondhatom, hogy 
a – családja különleges 
aratási emlékidézést szer-
vezett erre a vasárnapra. 
A hajnali négy óra kicsit 
talán meghökkentőnek 
és túlzóan korainak tűnt 
az invitáláson, de bizony a 
szalmából font kötél csak 
hajnalban készülhet, ami-
kor a harmat még engedi 
a nyártól sárgán száraz 
szálak fonását. 

A ruhák, a tennivaló és 
az aratás egykori nehéz 
kenyere – mind igazi uni-
kumként hatottak azok-
nak, akik korai ébresztőre 
felhúzták a kakasokat. 
Volt ott kéve-kötél fonás, 
áztatás, reggeli szalonná-
zás, pálinkázás és persze 
igazi munka is. Azoknak, 
akik értenek a kaszához, 
a kaszakővel és a fenéssel 
is barátságban kellett len-
ni, hiszen a száraz gabo-
na szálak eszik a vasat. A 
„kölcsönbe” kapott búza-
tábláról learatott gabonát 

marokszedők gyűjtötték a 
kaszálók után, megizzad-
va az egykor mindenki-
nek természetes kenyeret 
adó munkában. A déli 
rekkenő már a Szent Szá-
va központban érte a kis 
csapatot, ahol Svetomír 
Milicici tisztelendő úr 
áldásával és Zika Laci fi-
nom főztjével záródott a 
rendhagyó emlékezés. 

Azaz, csak zárult volna, 
de a csapat maradt, sőt 
estére még sokasodott is, 
hiszen a foci EB döntőre 
újabb lelkes bánátosok 

csatlakoztak. Arról nem 
szól a fáma, hogy meny-
nyire voltak elégedettek a 
meccsel, és hogy mennyi 
sör fogyott – de az első 
hagyománytisztelő aratás 
talán jobban beíródott a 
deszki történelemkönyv-
be, mint a portugálok 
szerencse-futása. Így lett 
az aratás és a foci igaz ba-
rát – Deszken 2016. július 
elején. 

A múlt egy darabkája 
elevenedett meg ott haj-
nalban a kenyeret adó 
tábla szélén, mielőtt a 
kombájnok, az elektroni-
ka és a motoros fűkaszák 
világa teljesen befedné a 
felejtés porával ezt a pa-
raszti tudományt. Annak 
a kemény munkának 
a fortélyait, ami csalá-

dok tízezreit tartotta el 
nyaranta évszázadokon 
keresztül. Jó lenne nem 
elfeledni, és jó lenne leg-
alábbis faluhelyen nem 
csak a könyvekből meg-
ismerni, hogy is ment ez 
egykoron. 

Ez volt az üzenete a 
– remélhetőleg – hagyo-
mányteremtő aratásnak. 
Jövőre nagyobb hangot 
adunk ennek az esemény-
nek, jöjjenek csak minél 
többen – és talán még 
igazi verseny is kerekedik 
majd a lelkes amatőrök 
között. Úgy legyen!  

Gratulálok a szerve-
zőknek – a Brczán csa-
ládnak és minden aktív 
résztvevőnek!

Király László 
polgármester

ARATÓ ÜNNEP 
– VAGY AZ EMLÉKEZÉS ÜNNEPE?

Az ezévi battonyai szerb fol-
klórtábor a sokéves tradíciókra 
épülve szerveződött ez évben elő-
ször  a helyi kéttannyelvű szerb is-
kola főszervezésével. A helyi szerb 
néptáncot, népdalt és népzenét 
ápolók mellett az ország külön-
böző helyeiről érkeztek résztve-
vők és a szomszédos Romániából 
és Szerbiából is. A résztvevők kö-
zött voltak a deszki Bánát után-
pótlás csoport tagjai is Dunai 
Peti vezetésével. Ez évben is a 

tánc volt középpontban és Vuj-
csin Lyubomír-Mile koreográfus 
és csapata (Vrbasz-Szerbia), akik 
több csoportban dolgozva négy 
koreográfiát tanítottak meg a 
résztvevőkkel (amit a záróesten 
be is mutattak). Természetesen 
maradt idő fürdésre, pihenésre 
és kikapcsolódásra, valamint ér-
dekesek voltak az esti programok 
is. A deszki gyerekek is szép él-
ményekkel és ami fontos, sok új 
tánclépést és éneket megtanulva 

jöttek el a táborból és természe-
tesen sok új barátot szerezve, ami 
talán legfontosobb, hisz a tánc az, 
amely nem 
ismer ha-
tárokat és 
ö s s z e k ö t i 
az embere-
ket kortól, 
n e m z e t i -
ségtől füg-
ge t l e nü l . 
Ha a tra-

díciók folytatódnak, akkor Batto-
nyán jövőre is lesz tábor és biztos, 
hogy lesznek deszki résztvevői is.

Rusz Borivoj

Szerb folklórtábor Battonyán
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Ebben a hónapban is kirándul-
tunk, ápoltuk kapcsolatainkat a 
környező települések nyugdíja-
saival, közös ebédet szerveztünk 
tagjainknak, természetesen rend-
szeresen tartott programjainkon 
is aktív élet folyik. A kialakult kis-
csoportokon belül mélyülnek a 
kapcsolatok, ahol egyre többször 
kerülnek szóba személyes élmé-
nyek, emlékek, adnak - kapnak 
segítséget egymástól különböző 
dolgokban a tagok, szövődnek, 
akár baráti kapcsolatok is.

Június 18-án Apák napi délutá-
non vettünk részt Újszentivánon 

a Nyugdíjas Egyesület invitálá-
sára, ahol megható prózával kez-
dődött az apák köszöntése, majd 
az óvodások műsorát láthattuk. A 
szendvicsek elfogyasztása mellett 
volt lehetőség a táncra is, a tom-
bolán igazán szerencsések voltak 
a deszki nyugdíjasok, hiszen min-
denki nyert valamit.   

 Június 24-én Szegeden jár-
tunk, mint turisták. Mindannyian 
gyakran járunk a városba, de csak 
rohanunk a dolgunkra, és nem 
igazán nézzük meg a körülöttünk 
levő csodálatos épületeket. A 
megyeszékhely legfőbb neveze-

tességei a Széchenyi tér – Kárász 
utca – Klauzál tér – Dugonics tér 
– Somogyi út – Dóm tér – Ara-
di vértanúk tere – Tisza Lajos 
körút – Tisza part – Roosvelt tér, 
valamint Újszeged városrészen 
láthatók. A városnéző kisvonattal 
utazva rácsodálkozhattunk Sze-
ged nevezetes épületeire, tereire, 
szobraira.  A napot fagylaltozás-

sal zártuk. 
Június 30-án Sütés-főzés kere-

tében töltöttünk el egy kellemes 
beszélgetős, kártyázós napot, ahol 
paprikás krumpli kolbásszal és 
uborkasalátával volt a menü. 

 Deszki Nyugdíjas Klub 
tagjai

Hírek az idősek klubéletéről

Sorozatunkban a deszki értékeket mutatjuk be 
Önöknek, ezúttal a Római Katolikus Templomot.

Deszki Magyarok 
Nagyasszonya Templom 
„Neogót ékszerdoboz a Maros 
völgyében”

Gerliczy Ferenc báró bőkezűségéből 1901-
1909 között építtetett, 1904-ben, Glattfelder 
Gyula temesvári püspök engedélyével, Govrik 
Sándor szőregi plébános által felszentelt, Ma-
gyarok Nagyasszonya titulust viselő templom-
ban a szentélyben és a kereszthajókban fából 
faragott, gyönyörű neogót oltárokat pillantunk 
meg. A sötétbarna színű főoltár igazi szárnyas 
oltár, mely élethűen idézi a középkor nálunk rit-
kán látható csodáját. 

Az oltár középső részén, nagy szoborfülké-
ben a legfontosabb jelenet látható: első szent ki-
rályunkat látjuk, amint felajánlja a felhők fölött 
trónoló Magyarok Nagyasszonyának országa 
koronáját. 

A két-két szomszédos szoborfülkében egy-
egy szent faragott alakja. Jobb oldalt Szalézi 
szent Ferencet teljes papi díszében látjuk: ő a 
kegyúr, Gerliczy Ferenc védőszentje. Ellenkező 
oldalon Remete szent Félix, Gerliczy Félix pat-
rónusa. A kinyitott szárnyas oltár külső szárnyai 
szépségükben harmonizálnak a belső jelenetek-
kel. Bal szélen szent Anna, Szűz Mária édesany-
jának domborművű alakja, akit drága ruhában 

és arany mintás fülkében állít elénk a művész. 
Jobbról szent Joachim alázatosan zárja 
a képet. Ha a két szárnyat becsukjuk, a 
külső szárnyakon, aranyló háttér előtt 
baloldalon szent Mihály arkangyal har-
cos alakja, míg jobbra Rafael arkangyal 
kapott helyet.

Figyelemre méltó a két, szépen 
kivitelezett, hasonlóképpen fából 
faragott, szinte csipke finomságú 
mellékoltár. Ezek egyikén Jézus 

Szíve szobor, a 
másikon pedig szent József. A jól sikerült szó-
szék a kegyúr jóvoltából reliefszerű kazettás 
berakást kapott s még a hangvetőnek is több 
tornyocskája van. A szobrok között különös fi-
gyelmet érdemel a hátul, az orgonakarzat alatti 
szent Antal szobor, mivel egy nagyon finoman, 

fából faragott felirattal díszes. 
Érdemes tudnunk, hogy az 

ékszerdoboznak számító temp-
lom építésze is korának egyik 
legjobbja volt. Sztarill Ferenc az 
egyik legjobb nagyváradi építész, 

egyben az ottani építőiparosok 
szövetségének elnöke, aki építő-

mesteri oklevelét Budapesten sze-
rezte.

Helyi értékeink  3. 
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Az Apátfalva SC, Szőre-
gi RSE illetve Deszk SC U9 
(2005-2006), U11 (2007-
2008) korosztályos csapa-
taival került megrendezés-
re idén Dr. Kalocsay Géza 
Utánpótlás Emléktorna a 
Deszki Szabadidőparkban 
2016.06.18-án. Sajnos a Pécs-
ka (Románia) az utolsó pilla-
natban lemondta a tornát. 2 
pályán folyt a küzdelem, több 
mint 60 ifjú labdarúgó pa-
lánta részvételével. Minden 
együttes játszott mindenkivel 

visszavágós rendszerben, így 
alakult ki a végeredmény.

U9:
1. Apátfalva SC
2. Deszk SC
3. Szőregi RSE
Legjobb deszki játékos: 
Miklós-Balog Bálint
Felkészítő edző: 
Huszti Richárd 
 
U11:
1. Apátfalva SC
2. Szőregi RSE
3. Deszk SC

Legjobb deszki játékos: 
Varga Ádám
Felkészítő edző: 
Huszti Richárd

A szülők biztatása, sport-
szerű szurkolása nagyon kel-
lett, nagyon jó kis mérkőzé-
seket vívtak a csapatok.

Köszönjük mindenki se-
gítségét, a szülőknek a szur-
kolást!

HAJRÁ DESZK!
Tóth Tibor edző

Dr. Kalocsai Géza 
Utánpótlás Emléktorna

A Rendőr TE, Szőregi RSE illetve Deszk 
SC U9 (2007-2008), U11 (2005-2006), U13 
(2003-2004) korosztályos csapataival került 
megrendezésre idén a II. Rózsa kupa Szőre-
gen 2016.06.25-én Korosztályos csapataink 
minden korosztályban a 2. helyet szerezték 
meg, Szőreget magabiztosan legyőzve, szoros 
küzdelemben alulmaradva a Rendőr TE csa-
pataitól.

Eredmények:
U9:
1. Rendőr TE
2. Deszk SC
3. Szőregi RSE
U11:
1. Rendőr TE
2. Deszk SC
3. Szőregi RSE
U13:
1. Rendőr TE
2. Deszk SC
3. Szőregi RSE 
 Legjobb kapus: 
Mészáros Dominik
Felkészítő edzők: 
Huszti Richárd, Tóth Tibor
Köszönjük mindenki segítségét, a szülők-

nek a szurkolást!
HAJRÁ DESZK!

Tóth Tibor edző

Az idei év második erő-
felmérését rendezte egyesü-
letünk június második va-
sárnapján. A nevezés végére 
38 horgász várta a sorsolás 
izgalmas pillanatait, majd 
foglalta el horgászhelyét. A 
frontokkal dúsított időjárás 
ellenére jó fogási eredmé-
nyek születtek. 42 db ponty 

került a haltartókba.
Végeredmény:
I. Juhász József  
9,00 kg 4 db ponty
II. Fodor Béla 
8,20 kg 3 db ponty
III. Keresztényi László
8,00 kg  4 db ponty

„Maros Ponty” 
Horgászegyesület

II. Rózsa Kupa
Szőregen

Horgászverseny
Sportklubunk labdarúgó szak-

osztályának csapatai is megkezdték 
felkészülésüket a 2016-17-es bajnoki 
évadra. 

Felnőtt csapatunk az előző kiírás-
hoz hasonlóan ismételten a megyei 
másodosztályban folytathatja a pont-
gyűjtést, a Lehota István által treníro-
zott gárda játékos kerete valamelyest 
átalakult, habár jelentős változás nem 
következett be a névsorban. A mun-
kát július 12-én elkezdő gárda első 
edzésén már több új játékos megje-
lent. A nyári felkészülés alatt heti két 
alkalommal vezet tréninget Lehota 
mester, s a kedd-csütörtöki edzésme-
netrenden felül az Apátfalva, illetve a 
Kiszombor csapatával mérkőzik meg 
a felkészülés keretein belül. Mivel első 
számú csapatunk a megyei magyar 
kupában nem érdekelt, ezért az első 
hivatalos tétmeccse az augusztus 20-
21-i hétvégén esedékes. A bajnokság 
sorsolása, menetrendje a napokban 
dőlhet el.

Ifi csapatunk a felnőttel párhu-
zamosan edz, s szintén július 12-én 
kezdte meg felkészülését. Heti 3 edzés-

sel és hétvégi edzőmeccsekkel ala-
pozva az új bajnokságra, a Kiss Máté 
vezette csapat részt vesz a Csongrád 
Megyei Labdarúgó Szövetség által 
kiírt strandlabdarúgó bajnokságon is, 
ahol a megyei bajnoki cím megszerzé-
se után immáron a regionális közép-
döntőben szerepelhet.

Legfiatalabb labdarúgóinkra a nyár 
folyamán két edzőtábor is vár, mely-
nek megfelelő szakmai hátteréről Tóth 
Tibor gondoskodik, munkáját Huszti 
Richárd és Király Csaba segíti.

Kerékpárszakosztályunk szerve-
zésének keretein belül a romániai 
bánsági régióban található Igazfalván 
és környékén tehetnek biciklitúrát 
kerékpárosaink. A július 29 – 31-i hét-
végére Igazfalvára autóval kilátogató 
kerékpárosaink programjáról, s annak 
lebonyolításáról Joó Imre gondosko-
dik, illetve a Igazfalvi Önkormányzat 
biztosít hozzá bicikliket. 

Szabó László, 
DSC elnök

Deszki Sport Club hírei
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A címben szereplő kérdést sokan felteszik, 
ha átvonulnak Deszken és a válasz röviden ál-
talában az, hogy ott szerbek laknak. Ez igaz is, 
de magának a koszorúnak a szerbek számára 
nagy jelentősége van és sok néphagyomány 
fűződik hozzá. Szent Iván napja a szerbség 
nagy ünnepe, hisz Keresztelő Szent János szü-
letésének napja (Julianus naptár szerint június 
24., Gregoriánus naptár szerint július 7). Ez a 
nap egybeesik a nyári napfordulóval, ilyenkor 
van a legmagasabb ponton a nap. Az emberek 
és a természet is érezte a nap változásainak 
hatását. A nap erejére (fény és meleg) nagy 
szügség volt és ezért a keresztények nagy tü-
zeket raktak, hogy minél tovább legyen napos 
idő. E tüzek mellett nagy mulatságokat is ren-
deztek. E hagyományt legtovább a szerbek és a 
szláv népek tartották meg, de a Bánátban, így a 
Marosmentén is már régen kihalt és az idősek 
sem emlékeznek rá, csak hallomásból. Népi 
hiedelem szerint a koszorú fonása és házra, 
vagy kapura, ajtóra rakása Krisztus üldözte-
tésére emlékeztet.A legenda szerint Krisztus 
feltámadása után egy házba rejtőzött és hogy 
ne találják meg a házat, mindenhova sárga 
koszorúkat helyeztek. Ez a tulajdonképpeni 
Szent Iván napi hagyomány. Az élénk sárga 
virágú tejoltó galaj (Galium verum) szerbül 
–Ivandansko cvece (Ivánnapi virág), amit a 
lányok és gyerekek szedtek és az asszonyok 
koszorút fontak az előestén. Régen a lányok a 
ház falára dobták a koszorút, ami megmutatta 
a néphiedelem szerint, hogy mikor mennek 
férjhez. Közben énekeket énekeltek, melyek 
Szent Ivánt dicsőítették. Mai napig a szerbek-
nél megmaradt ez a szokás, de már nem úgy, 
mint régen, most mindenki maga szedi a vi-
rágot és viszi haza, majd a koszorú megfonása 
után, felrakják a ház falára a szerb templomnál 
és a Szent Száva Kulturális, Oktatási és Vallási 
Központ ajtajára, ami a régi idők hagyomá-
nyaira emlékeztet. Ivánnapi virágot ma is a 
deszki szerbek a szerb temetőnél szednek a 
vasút mellett, de sajnos ahogy a szerb házak 

számából a sárga koszorúval, úgy a virágból is 
évről évre kevesebb van. A  „Bánát” Egyesület 
feladatául tűzte ki, hogy a deszki szerb ha-
gyományokat feleleveníti, hogy ne kerüljenek 
teljesen feledésbe. Természetesen a hang- és 
képfelvételek mellett a megmaradást szolgáló 
„Deszki füzetek” sorozatban is megjelent a ha-
gyomány története szerb és magyar nyelven.

„KENYÉR, MUNKA ÉS A JÁTÉK AZ 
EMBERISÉG HÁROM SZENT DOLGA”

А címben szereplő idézet az utolsó ókori 
római retorikus, Juvenal szavai, melyek rámu-
tatnak az emberiség fő szükségleteire.Az első 
szóból kiderül, hogy a földkerekségen minden 
a búzaszemen nyugszik. De mióta is olyan 
fontos számunkra a búza? Természetesen az 
ember létezése óta. Talán Dél-kelet Ázsia, Af-
rika vagy Amerika területeiről származik, ami 
nekünk. európaiaknak nem is fontos, csak az, 
hogy van. Különösen mi, síkvidékiek szeretjük 
búzamezeinket, mintha egyedülállóak lenné-
nek a világon. Szeretetünk néha teljesen elva-
kít bennünket és nem is gondolunk arra, hogy 
a búza az, amely összekök bennünket más 
országokkal és népekkel, de még kontinen-
sekkel is. Ami Magyarországot, illetve szűkebb 
régióját, a Bánátot (Marosmentét) illeti, itt is a 
búza fontos szerepet töltött és tölt be ma is az 
emberek életében. E fontos és hasznos növény 
termesztését az itt élő szerbek is végezték, ami 
természetesen a régi időkben nem volt köny-
nyű munka. Maga a föld előkészítése és a vetés 
sem volt könnyű ősszel, de talán a búza aratása 
volt az, ami a legnehezebb, de legszebb perió-
dus július hónapban. A beért búza aratására 
Deszken a Homokhátságból jöttek még ara-
tók, hogy minél hamarabb elvégezzék a mun-
kákat. A munka kezdete ünnepnek számított, 
hisz már korán négy órakor kimentek és elő-

ször elkészítették a kévék kötözéséhez 
szügséges kötözőszert. Ez úgy 
készült, hogy a búzát tövestől ki-

szedték, majd a kalászos résszel 
elkezdték fonni. E munka után 

következett a reggeli, majd a kaszások megfen-
ték a kaszájukat és elkezdődőtt a munka. Min-
den kaszásnak volt egy marokszedője, aki utá-
na szedte és kévékbe kötözte a búzát. Jobb volt 
dolgozni, ha ezt a munkát egy asszony és egy 
gyerek végezte, hisz jobban haladt. A munká-
kat délig végezték, majd következett az ebéd és 
egy rövidke pihenő az árnyékban, ha nagyon 
meleg volt. Délután folytatódott a munka 
és nagyon fontos volt, hogy a levágott búza 
kévékbe összekötve és keresztbe összekötve 
legyen estére. A keresztbe rakás úgy készült, 
hogy három kéve volt egy sorban és mindig 
kalásszal befele és általában 18 kévéből állt, a 
tetején a legnagyobbal, amit „papnak” hívtak 
és funkciója az esetleges széltől, esőtől való 
megvédés. Maga az aratás húsz napig tartott 
általában és egy jó kaszás, ha a marokszedői 
is ügyesek voltak, egy holdat is lekaszált a töb-
bi munkát is elvégezve. A kévébe kötött búza 
összerakva ért be a mezőn. A következő nagy 
feladat a hazaszállítás volt, hisz Deszken nem 
voltak tanyák, ahol a következő fázis a csép-
lés történt volna, így a házak udvarán, illetve 
a kertben végezték el ezt. Eleinte a kévéket 
körberakták, majd lovakkal tapostatták, hogy 
a szemek kikerüljenek, majd külön rakták a 
szalmát és a búzaszemeket, amiket rostáltak 
és tisztán vitték a legtöb helyen a padlásra. Ezt 
a munkát gépesítették először. Külön csép-
lők voltak, akik járták a falut és csépeltek. A 
szalmától a szemig mindent felhasználtak, 
de természetesen a búza volt a legfontosabb, 
amit állatok etetésére és ami a legfontosabb, 
étkezésre használtak az őrlés után. Fontos volt 
még a szalmából készült koszorú és a gyerekek 
számára különböző játékok. Ma már minden 
történelem, hisz minden gépesítve van a szán-
tástól a vetésen át az aratásig, cséplésig. Ezért 
volt nagyon érdekes és fontos, hogy a Bánát 
Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület július 
10-én a hagyományokat felelevenítve „Aratá-
si napot” rendezett. Természetesen mindent 
a leírtak alapján. А kоrai négyórás kimenetel 
után az új temető melletti 0339/36-os parcel-
lára a kötözőszer elkészítésével kezdődött a 
munka, majd elkezdődött a kaszálás és a ma-
rokszedés, valamint a kévékbe kötözés. Az el-
fogyasztott  reggeli után folytatódott a munka, 
amit a gyerekek tarlón való játéka követett. A 
felnőttek egy része részt vett a délelőtti szent 
misén a szerb templomban. Délben a tiszte-
lendő, Szvetomír Milicsity felszentelte a szal-
mából készült koszorút és a kévékbe kötött 
búzát, majd közös ebéd és baráti beszélgetés 
következett. A központi téma természetesen 
a szokás felelevenítése, illetve az emlékek az 
aratásról volt. Sokan kitartottak az esti órákig, 
de azok közül is sokan visszamentek este akik 
közben hazamentek, hogy közösen nézzék az 
EB döntőt egy nagy kivetitőn. 

Rusz Borivoj

Mit jelképez a „Sárga koszorú” a ház falán?
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Hamisítatlanul tombol a nyár. 
Gyerekkorom emlékzivatarait 
idézik a nappali sötétségbe hajló 
égzengések, a kertet fél óra alatt ka-
csaúsztatóvá avanzsáló záporok, a 
hajlott fákat kettébe roppantó szél-
lökések... Meglepődünk, hogy tűz 
üt ki, pedig a nyári viharok ilyenek; 
tűzoltóság mellett laktunk kislány-
koromban, és a viharok során nem 
csak azt számoltuk, hogy milyen 
messze csaphatott be a villám a 
villanás és a dörgés közt eltelt idő 
alapján, hanem azt is, hányszor szó-
lal meg a szomszédban a sziréna...

Most mégis meglepődünk, hogy 
ilyen is van, mert annyira megszok-
tuk a modern technológia világá-
ban, hogy mindent előre lehet ter-
vezni, mert műholdak és időkép és 
accuweather... De az időjárásban ez 
a legmegkapóbb: sosem tudni, hol 
bukkan fel az esőillatú szivárvány, 
vagy soroz a fekete égbolt jégbor-
sókkal, vagy válik sivataggá a pusz-
ta, mert tombol a nyár...

Ő így teszi a dolgát, hogy tegyük 
mi is: hozzuk helyre a károkat, ül-
dözzük a kártevőket, palántáljunk 
és gyomláljunk, öntözzünk, és aras-
suk le a termést.

A júliusban a legklasszabb, hogy 
minden édes, zamatos és szaftos: 
a napérlelte paradicsom, a zsenge 
cukkini, a lédús barackok, az édes 
dinnyék, a verhetetlen kajszi... Csu-
pa-csupa jóság és egészség, amivel 
nem is győzi feltölteni magát az em-
ber. Tudom, hogy most csapdosom 
a biztosítékot az anyukáknál, akik 
vért verejtékezve naponta főzik a fi-
nomságokat a család minden tagjá-
nak, mikor azt mondom: amit csak 
lehet, együk (mosás-tisztítás után!) 
úgy, ahogy van, reggelire, ebédre 
vacsorára. Inkább nyersen. Nyáron 
nem kell mindig 2 főttételes fogás-
ban gondolkozni. Belegondolva: 
gyerekkori strandolások során für-
dés-kukorica-fürdés-dinnye-für-

dés-palacsinta-fürdés... sorozatok-
kal éltünk és túléltük...

Manapság oly divatos a kerti 
grillezés, ami hőmentesíti ugyan a 
lakást, de nekem nem erősségem 
sajnos. Én az időzíthető, szabályoz-
ható sütéshőfokban bízom, emiatt 
az elektromos sütőlap a kedven-
cem. 

Az egyik favorit grillezős étel a 
saslik. Ez a krími tatár elnevezés, 
annyit rejt magában, hogy 'vala-
mi a nyárson', ennek okán az étel 
összetevői roppant változatosak 
lehetnek. És, bár előkészületei te-
kintetében a pepecselős kategória 
képviselője, a különféle zöldségek/
húsfélék fűszerekben érlelve, majd 
összesütve olyan nyári ízélmény-
nyel szolgálnak, ami megéri a 
fáradozást. Ha markánsabb ízű 
zöldségekkel dolgozunk (hagyma, 
paradicsom), esetleg füstölt árút 
(is) használunk, csak a sózzunk 
ízesítés gyanánt. Ha semlegesebb 
zöldségekkel alapozunk (pl. burgo-
nya, cukkini, padlizsán), akkor bát-
rabban használhatjuk a mediterrán 
konyha fűszereit is (pl. kakukkfű, 
oregánó, bazsalikom).

Saslik 
a '80as évekből
HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):

 30 dkg tarja (vagy comb, pu-
lykacomb, csirkecombfilé → 
valamilyen nem száraz, de 
porcmentes hús)

 2 nagy paradicsom
 1 nagy tv paprika
 5-8 dkg házi füstölt szalonna
 1 közepes fej vöröshagyma
 só, olaj

ELKÉSZÍTÉS:
1. A húst 3 cm-s kockákra, a 

paradicsomot cikkejekre (hogy le-
gyen stabil héja), a paprikát négy-

zetlapokra, a szalonnát vékony 
szeletekre vágjuk fel. A hagymát 
bontsuk leveleire, és daraboljuk 
közel hasonló méretre a többivel.

2. Bambusz (vagy fém-) nyár-
sakra tűzdeljük fel azonos sor-
rendben a hozzávalókat; érdemes 
hússal kezdeni és zárni a sort, és a 
hús mellé tenni a szalonnát.

3. Sózzuk meg enyhén a nyár-
sakat, olajozzuk át, és fóliával 
lezárva tegyük hűtőszekrénybe 
minimum 3 órára, de állhat egy 
éjszakán át is. Ha gyerekek nem 
esznek belőle, csípős szósszal is át-
kenhetjük.

4. Sütőlapon közepes-alacsony 
(120 fok) fokozaton minden ol-
dalukat süssük meg a nyársaknak. 
Ha az idő rosszra fordul, 140 fo-
kos sütőben, letakarva, 40-50 perc 
alatt szintén megsüthető.

KÖRETÖTLET
Főzzük meg félig héjában vagy 

hámozva a burgonyát. Csepeg-
tessük le, végjuk négyfelé, és ser-
penyőben, nagy lángon, kevés 
olajon pirítsuk meg minden olda-
lukat. Ha elkészült, fűszerezzük.

Jó étvágyat kívánok hozzá!
Kardos Ditke

Kert és konyha



2016.  JÚLIUS 15JÓ TUDNI 

CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
Deszki Polgármesteri Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
 Hétfő 8.00 - 16.00; Kedd nincs;
 Szerda 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
 Péntek 8.00 - 12.00.
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 
6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599
E-mail: faluhaz@deszk.hu
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
6772 Deszk, Móra utca 2. és Tempfli tér 1.
Telefon: 62/271-220 (új iskola); 
E-mail: zoltanfy@anet.hu
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
6772 Deszk, Móra utca 2. Telefon: 62/271-311
E-mail: ovideszk@gmail.com
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
6772 Deszk, Móra utca 2. 
 Telefon: 62/271-852; 0620-620-7942; 
 E-mail: deszkikft@deszk.hu
Sportcentrum
 6772 Deszk, Alkotmány utca, 
 Móra utca sarok
Takarékszövetkezet
 6772 Deszk, Széchenyi István utca 24.
 Telefon: 62/271-544
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5. 
 Telefon: 62/271-209

FALUGAZDÁSZ
Fehér Attila
ügyfélfogadási idő: hétfőnként 8 – 16 óráig  
(ebédidő: 12 – 13 óráig).

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Batki István r. törzsőrmester 0620/209-5327, 
Urbán Richárd r. törzsőrmester 
0620/852-0675, 
Fogadóóra: Minden hónap első 
hétfőjén 9-11 óráig a 
Polgármesteri Hivatalban

HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni az állatorvosnak:
Dr. Tóth Tamás  30/958-3913 
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kóbor kutyák bejelentése:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 
 hétfőtől-péntekig 62/271-852

Temető nyitva tartása
 hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL  
KAPCSOLATOS  
HIBABEJELENTÉS
EDF DÉMÁSZ telefonszám: 
06/40-822-000.

HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., 
(Petőfi utca vége)
Nyári nyitva tartás:
 (április 1.-augusztus 31. között):
 Szerda: 10-16-ig,  Péntek: 12-18-ig
 Szombat: 10-18.20-ig
 Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
 Hulladéktelep vezető: 
 Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957
Kérjük, mielőtt megkezdené a hulladék lerakását, legyenek 
szívesek az irodába befáradni, adategyeztetés céljából!
   
ORVOSI RENDELÉSEK 
I. számú Háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta 
háziorvosok
háziorvosok, 6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: időpont egyeztetés: 06 62/271-269
 ügyeleti telefon 16 óráig: 30/886-4577
Rendelési idő: 
Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, Szerda 12-16-ig, 
Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő minden csütörtökön 
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, 
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
 6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
 Email: drballa.praxis@gmail.com
 Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
 Hétfő, Szerda: 07.30-11.30, 
 Kedd, Péntek: 13-16;  Csütörtök: 13-17
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
 Kedd: 10-12
Fiziotherápia: 
Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete 
alapján. Praxison kívüli 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
Központi ügyelet: 104

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
6772 Deszk Tempfli tér 10. 
Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás: 
Szerda:  8.00-9.00 és 15.00-16.00
Terhestanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet: Nagy Bernadett Kinga
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
                                   péntek: 08.00-09.00
Terhestanácsadás: csütörtök 13.00-15.00

FOGÁSZAT 
Dr. Dancsik Zoltán fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
 Hétfő: 10:00-16:30,  Kedd: 11:00-18:00
 Szerda: 7:00-16:30, Csütörtök: 7:00 – 12:00
 Péntek: 10:00 – 12:00
Időpont egyeztetés: 0630/9981-421, 
http://doktordancsik.hu

GYÓGYSZERTÁR 
6772 Deszk Széchenyi István utca 29.
Telefon: 06 62/271-178
 Hétfő-Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra

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

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

SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

augusztus 3, 17, 31.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármi-
lyen saját zsákban vegyesen lehet papír és 

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobo-
zokat kihelyezni!!!

Családi események
MEGÉRKEZTÜNK!
Várkonyi Katalinnak és Szigeti Balázs-
nak (Deszk, Kossuth u. 11.) Balázs,
Kószó Szabinának és Fehérvári Tibornak 
(Deszk, Ősz u. 4.) Marcell,
Gyihor Gabriellának és Szabadai Ferenc-
nek (Deszk, Semmelweis u 12/b) Hedvig,
Szalai Katalinnak és Zsuppán Sándornak 
(Deszk, Jakabb Gyula u. 3.) Benett nevű 
gyermeke született.

HALÁLOZÁS
Balog István, Deszk, Fenyő u. 17. szám 

alatti lakos 87 éves korában,
Asztalos Bálint Józsefné, Deszk, Virág u. 1. 

szám alatti lakos 69 éves korában elhunyt.

HÁZASSÁG
Molnár Attila és Dér Mónika And-

rea szegedi lakosok 2016.07.11-én,
Csillik Réka Luca és Bogdán Péter 

deszki lakosok 2016. június 18-án házasságot kö-
töttek.
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