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SZEPTEMBER 2. PÉNTEK
15.30:  Vasútmodell kiállítás 
 megnyitója a Faluházban
 A kiállítás este 20 óráig tart nyitva.
16.15: Felvonulás a Polgármesteri Hivataltól 
 a Szabadidő Parkba
16.30: ÜNNEPI MŰSOR 
 a Szabadidő Parkban, 
 a Falunapok hivatalos megnyitója
18.30:  Zenél a 
 SZEGED LIVE BAND 
 a Szabadidő Parkban

21 óra: Zoltán 
 Erika 
 műsora 

a Szabadidő Parkban
22 óra: Utcabál a 
 SZEGED LIVE BAND 
 zenekarral a Szabadidő Parkban

SZEPTEMBER 3. SZOMBAT
7 óra:  Horgászverseny az 1-es tónál
9 óra: Szomszédoló – görkoris, 
 kerékpáros túra Szőregre és Klárafalvára
9 óra:  XIII. Szalma Zoltán 
 Nemzetközi Kézilabdatorna 
 a Sportcsarnokban
10 óra: Zenés ébresztő a faluban 
 lovaskocsival, fúvósokkal
11 óra:  Babafa ültetés a Jakabb Gyula u. 
 és a Kossuth köz kereszteződésénél
Szabadidő Parkban:
10.00-17.00: 
 V8-AS AMERIKAI AUTÓSHOW 
11 órától: Kézműves foglalkozások, 
 népi játszóház, arcfestés, 
 ugrálóvár, íjászat stb.

11-20 óráig: 
 Helyi termelők 
 és kézművesek vására
13 óra: Óriásbuborék fújás
13 óra:  XVII. Polgármesterek 
 Nemzetközi főzőversenye 
 (résztvevők: Magyarország
  polgármesterei, és a meghívott 
 külföldi települések képviselői)
13 óra:  Jó ebédhez szól a nóta!
13-18 óráig Újszülött mentőautó kitelepülése
14 óra: V. FALUNAPI 
 TORTADÍSZÍTŐ VERSENY
15 óra:  KDE görkorcsolya bemutatója
15 óra: „DESZK PARÁDÉ” 
 – vidám felvonulás Deszk utcáin
15.30: Térzene a 
 BOHEMIAN BRASS QUINTETS 
 zenekarral
17 óra:  „MIÉNK A SZÍNPAD!” 
 – kulturális műsor, fellépnek: 
 művészeti csoportjaink
közben:  Főzőverseny eredményhirdetés
20 óra: TÁNCHÁZ 
20.30:  Sztárvendég: 

 Kaczor Feri
21.15: Tűzijáték
21.30 óra: Utcabál: 
 Iglódi Retro disco
 80 as-90 -es évek 
 legkedvesebb slágerei

A Faluházban a vasútmodell kiállítás 
10 órától 18 óráig tart nyitva.

SZEPTEMBER 4. VASÁRNAP
10.00:  Ünnepi szent mise 
 a Római Katolikus Templomban
11 óra:  a Cantabella női kar ünnepi 
 hangversenye a Római 
 Katolikus Templomban

ÚJ PARKOLÓ ÉPÜLT A TEMETŐNÉL!
Cikk a “Szerkesztőség kérdez” rovatban olvasható a 2. oldalon
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– Azt hallottuk, a krízislakásból kila-
koltatással kellett elköltöznie ott lakók-
nak. Igaz-e ez? Nem éppen a nehéz hely-
zetbe kerülteknek alakították ki ezeket a 
lakásokat?

– A hír részben igaz – az egyik lakó estében 
szüntettük meg a lakáshasználatot, a másik la-
kást bérlők átköltöztek másik albérletbe.A na-
gyobbik lakásunkat nagyon szomorú tanulsá-
gokkal vettük át. A lakás lelakott, mocskos és 
koszos volt, holott jól tudta a bérlő a kiköltözés 
időpontját. Elképesztő állapotok és szag foga-
dott bennünket, amikor a kollégáimmal meg-
jelentünk a kulcsátvételhez és a költöztetéshez. 

Szívesen elmondanám – leginkább elret-
tentő példának, és okulásul a deszki bérbe 
adóknak – de inkább a kft kolléganőit kér-
dezze meg, akit érdekel, hogy mi várt rájuk a 
kétnapos takarítást, savazást megelőzően… 
Bútorokat kellett kidobnunk, és a pár hónap 
használat után ki kell fessük a helyiségeket. 

A másik lakást, ahol két személynek adtunk 
átmeneti segítséget, az átvétel után azonnal ki 
tudtuk adni, mert példaszerűen kitakarítva, 
rendben kaptuk vissza azt. 

Sajnos, már nem először fordult elő, hogy 
visszaéltek a bérlők a mindannyiunk közös 
pénzéből biztosított, havi 3-4 ezres albérlet 
igénybevételekor. Nem volt elég, hogy még 
ezt a csekély díjat sem fizették meg, de komoly 
károkat okoztak a nemtörődömségükkel, tre-
hányságukkal. 

A rossz tapasztalatok után a krízislakások 
bérbeadási feltételeit a szerződésben máris 
módosítottuk! Nem kívánunk hajléktalan-
szállót üzemeltetni még egyszer, csak azoknak 
a felelősen gondolkodóknak akarunk segíteni, 
akik pillanatnyi megoldás híján kényszerül-
nek az átmeneti albérletbe. Felújítjuk a lelakott 
lakást, majd heti ellenőrzést vezetünk be, hogy 
egyből felmondhassuk a bérleti szerződést, 
ha nem rendeltetésszerűen használják azokat. 
A dohányzást és mindenféle kisállat tartását 
megtiltjuk. Az előbbiek, valamint a több mint 
alacsony bérleti díj, közüzemi díjak nem meg-

fizetése azonnali felmondást von maga után. 
Nem voltunk rossz gazdák és főbérlők eddig 
sem, de az elmúlt időszak tapasztalatait maxi-
málisan figyelembe véve, szigorítunk a lakás-
használat terén – ez szükségessé vált.

A Semmelweis utcai bérházunk esetében is 
kisebb szigorítások várhatók. Jelenleg mint-
egy kétmillió forintnyi kintlévőségünk van 
– néhány, egyáltalán nem kedves bérlőnknek 
köszönhetően. Akad, aki százezrekkel tarto-
zik, nem tudunk rajta semmit behajtani és 
közben Mercedesszel jár… és van, akit két év 
hercehurca után tudunk csak kitenni. Az ilyen 
tisztességtelen emberekkel nem számoltunk, 
amikor megépítettük a 15 lakásos bérházat. 

Döntöttünk: jogkövetőként nem fogunk a 
pénzünk után évekig futni, úgy, hogy az esetle-
ges nem fizetők, a bírósági eljárások ideje alatt 
is ingyen, további tartozásokat felhalmoz-
va laknak a közösségünk tulajdonát képező 
bérlakásokban. Vállalva a magas költséget is, 
ezután közjegyző előtt kötjük a bérleti szerző-
déseket, így nemfizetés, számlaelmaradások 
miatt azonnali kiköltöztetést kezdeményez-
hetünk. Emiatt a meglévő szerződéseket is 
újrakötjük a következő hetekben a jelenlegi 
lakóinkkal – a saját és a rendesen fizetők kö-
zös érdekében. Ahogy változik az élet, úgy kell 
nekünk is változni – követni azt!

– Az új temetőnél elkészült az új parko-
ló. Mennyibe került, számíthatunk-e még 
valami fejlesztésre ott? 

– Régóta készülünk már erre, de végre kész 
lett. Az új temetőnél minden nagy temetésen 
áldatlan állapotok alakultak ki a parkoló autók 
– vagyis inkább a parkoló hiánya miatt. Hiába 
volt minden rendben a temetőben, hiába a leg-
szebb és a legrendezettebb a környéken - a fűbe 
és sárba kényszerülő autósokban volt némi hi-
ányérzés, és valljuk be, bennünk is!

Július végére elkészült ez a nettó 3 milliós 
fejlesztés. Örülünk, hogy végre meg tudtuk 
csinálni, és örülünk, hogy észreveszik, szóvá 
is teszik... Szebb lett a terület, jó érzés ránézni, 
mindig is így kellett volna kinéznie. 

A DÉLÚT Kft által végzett gyors és szép 
munkának köszönhetően az aszfaltút felől me-

rőleges, míg a fák mögötti területen halszálkás 
beálló lett kialakítva, úgyhogy valóban nagyon 
sok autó tud majd elférni. A zúzott köves par-
koló mögött, a szántóföld felől egy csapadékvíz 
szikkasztó árok is épült, hogy összegyűjthesse a 
parkolóról lezúduló vizet. Az árok és a parkoló 
közötti terület szépen le lett nyesve, és bár most 
még a szűz föld van, ám a gyom, a fű gyorsan 
elbirtokolja a gépek nyomát. Ez egy következő 
fejlesztés lesz majd, ám addig is a nagyobb te-
metéseknél, a már fűvel benőtt terület is helyet 
adhat parkoló autóknak. A táblák készülnek, 
hamarosan azok is a helyükre kerülhetnek, 

egy-egy virágládával, amivel elkülönítünk két 
helyet az egyház, illetve a temetést celebráló 
tisztelendő, vagy épp polgári szónok részére. 

Reményeink szerint ősz végére elkészülhet 
az urnafal is - rend lesz végre. 

Jó érzés, hogy a testülettel ezt is átadhattuk 
még idén! Vannak, akik álmodoznak, és a hol-
naptól várják, hogy minden jobb legyen - mi 
megpróbálunk folyamatosan tenni érte. Hisz 
a legjobb idézet számunkra, még mindig a: 
"Segíts magadon, az Isten is megsegít!" ... és kö-
szönöm  azoknak, akik velünk örülnek ennek a 
fejlesztésnek!!

Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
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– Az a hír járja, hogy az önkormányzat meg kívánja vásárolni az egyik háziorvosunk főtéren álló házát? Igaz-e? Megtudhatjuk-e, 
miből és milyen célra vásárolnák meg?

– Valóban megkeresett bennünket eladási ajánlattal a doktornő, ám a testület kétszeri tárgyalás után egyöntetű nemleges választ adott az – épü-
let méretéhez, állapotához és a deszki viszonyokhoz mérten egyébként – igen magas vételárat tartalmazó ajánlatra. Nem találtuk alkalmasnak az 
épületet semmiféle jövőbeli fejlesztésünk elképzelhető helyszíneként. Vásárlási szándékunk nem is 
volt, az aktuális feladatunk egy ajánlat mérlegelése és értékelése volt csupán, így a feltett kérdésre is 
egy rövid válaszom van: NEM IGAZ A HÍR! 

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Áder János köztársasági elnök október 2-ára tűzte ki a népszavazás időpontját, mely során a választópolgárok az alábbi kér-
désről dönthetnek: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Ma-
gyarországra történő kötelező betelepítését?”

A Magyarországon élő (magyarországi lakcímmel rendelkező) választópolgárok szavazása:
• A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe, nem kell 

regisztrálniuk.
• A szavazóhelyiségben a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, 

útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.
• A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja. 
• Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.
• Aki a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyétől eltérő helyen kíván szavazni, átjelentkezési ké-

relmet nyújthat be legkésőbb a szavazást megelőző péntek 16 óráig. A helyi választási iroda vezetője (vagyis a jegyző) felveszi 
a választópolgárt az érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe.

• Aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, annak a választás kitűzése után, legkésőbb a szavazást 
megelőző nyolcadik napon kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe. A külföldön szavazó, magyarországi lakcím-
mel rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem. A külképviseleti sza-
vazáshoz elegendő a magyar útlevél, magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar jogosítvány bemutatása, lakcímkár-
tyára nincs szükség.

• A fenti kérelmek benyújthatók személyesen (a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában vagy a 
bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában), levélben (a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi vá-
lasztási irodában, a www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.magyarorszag.hu honlapon.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkezők (határon túli magyarok) szavazása:
• A soron következő országos népszavazáson csak az a külhoni magyar állampolgár vehet részt, akinek a választási regiszt-

rációs kérelme a népszavazást megelőző 15. napig eljut a Nemzeti Választási Irodába.
• A kérelem online is kitölthető és beadható a www.valasztas.hu honlapon, vagy ha a választópolgár rendelkezik ügyfélka-

pus regisztrációval, akkor a www.magyarorszag.hu honlapon. A kérelem levélben is benyújtható a következő címre: Nemzeti 
Választási Iroda, 1854 Budapest, Magyarország. Ehhez a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról letölthető a nyomtatvány („Ha-
táron túli magyarok választási regisztrációja”).

• Annak a külhoni magyarnak, aki a 2014-es országgyűlési választások előtt vagy azóta már regisztrált, nem kell újra re-
gisztrálnia.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző/HVI vezető

Tisztelt Választópolgár!
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Erős emberek a csatorna 
mélyére juttatták a hulladék-
gyűjtőt a Tempfli tér 4 előtt.
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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. szeptember 5.
Elbírálási határidő: 
 2016. szeptember 8.

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. 
szeptember 5-ig a Polgármesteri Hivatalban 
beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

Érdeklődni: 
62/571-585-ös 
telefonszámon

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Kormány által kiírt Közművelődé-
si érdekeltségnövelő támogatásra, mely megnyerése esetén a Deszki Művelődési Ház és Könyv-
tár tekintetében 1.835.000,-Ft összeg erejéig berendezési tárgyak kerülnének beszerzésre. A saját 
forrás mértéke 203.888,-Ft A testület tagjai döntöttek arról is, hogy a leendő első osztály részé-
re új iskolapadokat, székeket, szekrényeket és lakástextíliákat vesz az Önkormányzat, melyeket 
használatra ad át az iskolának. Továbbá felújíttatja az előteret és az összes tanterem parkettáját. Az 
előbbiekre biztosított pénzügyi keret 1,7 millió forint. Elfogadta a polgármester tájékoztatóját a 
két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati 
pályázatokról, valamint a tájékoztatót a lejárt határidejű határozatokról. A tanya elnevezésekről 
rendelkező áprilisi határozatát akként módosította, hogy az abban foglalt módosítások novem-
ber 1. napján lépnek hatályba, az októberi népszavazásra tekintettel. A testület döntött arról, hogy 
a Kormány által kiírt Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programról pályázati felhívásra 
pályázatot nyújt be sportpark („D” típusú min. 15 db telepített eszköz) létesítésére. Tekintettel a 
tűzhelyek avulására a testület döntött arról, hogy 13 db gáz –és 2 db villany tűzhelyet vásárol a 
Semmelweis utcai önkormányzati bérház lakásaiba. A testület felülvizsgálta a szavazatszámláló 
bizottságok összetételét. Megtárgyalta és támogatta a testület a Mellkasi Betegségek Szakkórháza 
kérelmét, melyben a települési ivóvíz-törzshálózatra való rácsatlakozást kérelmezték. 50.000.- Ft 
támogatást nyújtott az Önkormányzat a Medicopter Alapítványnak, melyet a hatékonyabb légi 
mentés felszereltségének fejlesztésére fordít defibrillátor monitor rendszer, valamint mellkasi 
komprimáló eszköz megvásárlásával. Zárt ülésen döntött a Képviselő-testület a 2016. évi tele-
pülési díjazottakról. 

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. július 18-ai rendkívüli, valamint augusztus 10-
én tartott rendes ülésén a következő határozatokat 
hozta:

2016. OKTÓBER 8 
SZOMBAT 8-TÓL 18 ÓRÁIG

Helyszín: 
bárkinek az udvara, terasza, garázsa
Cél: 
– ezen a napon  lehetőséget biztosítani  bárkinek, hogy saját portáján –kapun belül- bármit 

kínáljon, árusíthasson (virág, bútor, ruha, cipő,  gyerekjáték..használati tárgyak,  befőtt..stb..) 
– szeretnénk, ha az érdeklődők, potenciális vásárlók ezen a napon  minél több „garázsba” 

jutnának el olcsó, számukra fontos „kincsek” reményében. …  
Szervező: Deszki Falunkért Egyesület.
Vállalja: 1500 forint ellenében a jelentkezők regisztrálását, majd a vásár előtt 1 héttel vala-

mennyi deszki házhoz az árusok nevével, címével, főbb árucikkek feltüntetésével és Deszk tér-
képén történt megjelöléssel a garázsvásár szórólapjának az eljuttatását.

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 15.
 (az árusok jelentkezését csak eddig tudjuk elfogadni!!!!)
 Kószó Aranka (e-mail: koszoarany@gmail.com, 70-635-8037)
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Globális problémák: A levegőszennyezés

Levegőszennyező minden olyan anyag, 
amely olyan mértékben jut a levegőbe, hogy az 
embert és környezetét károsítja, vagy anyagi 
kárt okoz. A mesterséges szennyezők három 
fő területről származnak: szállítás, energia-
termelés és ipar. A fosszilis energiahordozók 
égetése a legjelentősebb forrás ezekben a szek-
torokban. Természetes levegőszennyezők 
a vulkánok (kén-oxidokkal és porokkal), az 
erdőtüzek (szén-monoxid, szén-dioxid, nit-
rogén-oxidok és porok), a szélviharok (por), 
az élő növények (szénhidrogének, pollen), a 
pusztuló növények (metán, hidrogén-szulfid), 
a talaj (vírusok, por) valamint a tenger (só).

A LEVEGŐSZENNYEZÉS KÖVETKEZ-
MÉNYEI

– Szmog: A sűrű füstköd, a szmog főleg a 
nagyvárosokban, ipari területeken, szélcsen-
des időben alakul ki. Rendkívül egészségte-
len. Légzőszervi- és más megbetegedéseket 
okozhat. Tudományos kutatások szerint az 
autizmus kialakulásában is szerepet játszhat a 
szennyezett levegő.

– Savas eső: Ha a gyárfüst vagy az autók 
kipufogó füstje keveredik a csapadékkal, az 
esőcseppekkel, akkor megmérgezik azt. Ilyen-
kor hull a savas eső. A leesett esőcsepp ártal-
mas a talajra, az élővilágra, de még az épülete-
ket is rongálja.

– Ózonréteg pusztulása: A levegőnek 

nagy magasságban van egy különleges szintje, 
az ózonréteg. Az ózon megvédi az élőlényeket 
a káros napsugaraktól. Ha nem volna ózon, 
szárazföldi élet sem lehetne. Sok környezet-
károsító anyag hat az ózonra, pusztítja azt, így 
nem tudja megfelelően ellátni szűrő feladatát. 
Az elmúlt években a világon mindenütt jelen-
tős mértékben megnőtt a bőrrákban megbete-
gedettek száma. 

– Légúti betegségek: A szennyezett levegő 
károsítja a légutakat. Napjainkban egyre több 
az asztmás kisgyerek.

MI AZ AZ ÜVEGHÁZHATÁS?
Amikor a Napból a Föld légkörébe beha-

toló sugárzás a Föld felszínéről visszaverődik, 
az energia nem jut vissza maradéktalanul a 
világűrbe, mert egy részét nem engedi ki a lég-
kör. Hőcsapda keletkezik, akárcsak egy üveg-
házban. A Föld légkörében is hasonló jelenség 
játszódik le. Az üvegtető szerepét itt a vendég-
gázok és a vízpára tölti be, ezek gondoskodnak 
a természetes üvegházhatásról. Ezeket a gá-
zokat üvegházhatású gázoknak nevezzük. Az 
üvegházhatás jelensége nélkül a Föld hideg, a 
földi életre nézve barátságtalan bolygó lenne. 
Minél nagyobb a légkörben az üvegházhatást 
okozó gázok mennyisége (pl. szén-dioxid, 
metán), annál hosszabb ideig melegítik a nap-
sugarak a Földet, tehát egyre melegebb lesz. 
Jelenleg az üvegházhatás fokozódása figyel-

hető meg. A légkör fokozott 
felmelegedését elsősorban a 
szén körforgásának megbomlása, a 
légkör növekedő szén-dioxid tartalma okozza. 
A mérések szerint az utóbbi száz évben a Föld 
átlaghőmérséklete mintegy 0,5 oC-kal emel-
kedett. 

ÜVEGHÁZHATÁS FOKOZÓDÁSÁ-
NAK VESZÉLYEI

– A légkör felmelegedésének egyik leg-
fontosabb következménye az éghajlati övek 
eltolódása, a száraz területek, a sivatagok 
terjeszkedése. A mérsékelt övezetben folyik a 
gabonatermelés nagy része, és hatalmas terü-
leteket foglal el a zöldség- és gyümölcsterm-
esztés is. Ezeken a területeken a tartós aszály, a 
csapadék mennyiségének csökkenése kataszt-
rofális következményekkel járhat. A mi Al-
földünk Közép-Európa legveszélyeztetettebb 
területéhez tartozik, mert a hagyományosan 
termesztett növények számára már a jelenlegi 
vízellátottság sem kielégítő.

– Súlyos problémákhoz vezethet az ivóvíz 
mennyiségének csökkenése is. A felmele-
gedés következtében a folyók és a tavak vize 
sokkal gyorsabban párolog, és ezzel csökken 
az a vízmennyiség is, amiből ivóvizet lehet elő-
állítani.

– Az üvegházhatás növekedése miatt meg-
változnak a légköri folyamatok, aminek kö-
vetkezménye az időjárás változékonyabbá, 
bizonytalanabbá válása. A nagy szárazságo-
kat hirtelen felváltó felhőszakadások, vagy a 
téli hótömegek gyors olvadását követő tavaszi 
áradások rengeteg gazdasági kárt és emberi 
tragédiát okoznak.

– A légkör felmelegedésének következmé-
nye lehet a sarki jégsapkák és a gleccserek 
megolvadása, ami a tengerek vízszintjének 
emelkedéséhez vezet. A XIX. század eleje 
óta a tengerek és az óceánok vízszintje 15-
20 cm-rel lett magasabb. Ha a felmelegedés 
a továbbiakban is ilyen ütemben folytatódik, 
a század végére a világóceán szintje 1m-rel is 
meghaladhatja a jelenlegi értékeket. Ez pedig 
több mint 1 milliárd ember lakóhelyét veszé-
lyezteti.

Ön tudta? Egy átlagos kerti tűz, melyben 
vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és galy-
lyakat, hatalmas légszennyezést okoz. Egy na-
gyobb kupac avar 6 órás égésével annyi szál-
lópor keletkezik, mint 250 autóbusz 24 órai 
folyamatos közlekedése során! A háztartási 
hulladékok – és zöldhulladék égetését a le-
vegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendelet, valamint a vonatkozó helyi 
rendelet is tiltja! Aki teheti komposztáljon, 
vagy a Hulladékudvarba vigye ki a zöldhul-
ladékot! Az egyéb hulladékot gyűjtse szelektí-
ven, hogy minél kevesebb környezeti terhelés 
érje Bolygónkat! 

(Forrás: wikipedia; tudasbazis.sulinet.
hu; www.globalproblems.nyf.hu)

KITEKINTŐ
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Kedves Faluház!
Közeledvén a szeptemberhez, sok szülőhöz hasonlóan bennem is felvetődik a kérdés: sikerült-e a nyarat úgy megszervezni a gyerekeknek, hogy élményteli legyen számukra? Érezték-e, hogy nyári SZÜNET van, a pihenés és szórakozás ideje? Sajnos, nem mindenkinek adatik meg egy hosszabb nyári szabadság, és kapacitálható nagyszülők sincsenek minden családban. Nekik, illetve nekünk hatalmas segítség a faluházi táborok palettája. Ezeken a napokon a gyerekeink azon túl, hogy kézművesked-nek, sportolnak, moziznak, vagy éppen kirándulnak, ismerős kispajtások között, ismerős felnőttek felügyelete alatt nyaral-hatnak egy-két-több hetet. Idén második alkalommal vet-tünk részt ezeken a táborokon, és minden nap élményekkel és kézimunkákkal tértek haza a kislányaink. Szeretném ezúton is megköszönni a színvonalas táboroztatást minden kedves részt-vevő szervezőnek és lebonyolítónak! Sok sikert kívánok a továbbiakban is, és jövőre ismét talál-kozunk!

Dorina és Edina anyukája

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Faluház táborainak lebo-
nyolításához nyújtott segítségéért a táborvezetőknek: Kakas Orsolyá-
nak és Sillóné Varga Anikónak, valamint köszönjük a segítőknek: Bába 
Hajninak, Borda Sárának és Márki Kittinek!

Faluház dolgozói

Köszönet
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Óvodai hírek
Nyáron is gyerekzsivajtól volt hangos az 

óvoda. Június közepétől a szerb ovisokkal 
együtt összevont csoportokban kezdődtek a 
napok, de a zömében jó időnek köszönhető-
en szinte minden időt az udvaron tölthettek a 
gyerekek. Az udvari játékok adta lehetőségek 
mellett ügyességi játékokat, mint kuglizást, 
versenyjátékokat, valamint kézműves tevé-
kenységeket: nyírás- ragasztást, origamit, 
agyagozást, festést, aszfaltrajzot, fűzést, gyur-
mázást, és sok más érdekességet szerveztek az 

óvó nénik. A nagy melegekben kiemelt figyel-
met fordítottunk arra, hogy a gyerekek ele-
gendő folyadékot, gyümölcsöt fogyasszanak 
a játék hevében. Július 9-én a Pince színház 
kedves meghívására a nagycsoportosokkal 
Szegedre kirándultunk, a Szegedi Várjátékok 
egyik gyermekelőadását néztük meg. Emellett 
volt lovaskocsikázás a városban, állatsimoga-
tás, s természetesen fagyizás. Remek délelőtt 
volt! Sok kisgyerek volt nyaralni nagyszü-
lőknél, a családdal, táborban. Az élményeiket 

mindig örömmel mesélték a társaiknak, a fel-
nőtteknek, nagy öröm volt látni a csillogó sze-
meket. Jó érzés volt kicsit "szabadságra" menni, 
új helyeken járni, új élményeket szerezni. Így 
aztán hamar eltelt a nyár.

Az óvoda dolgozói: óvó nénik, dajka nénik 
mindent megtettek, hogy gondtalan, vidám, 
ám tartalmas legyen a nyári élet az óvodában. 
Reméljük, Ti is így érzitek, Gyerekek!

Marika óvó néni

A nyáron nem állt meg az élet 
az iskolában. Július 21-ig mint 
minden évben, napközis fel-
ügyeletet láttak el a pedagógu-
sok. Augusztus közepétől élesbe 
fordult a tanév előkészítése. A 
hagyományos jól bevált délutáni 
és szakköri foglalkozások tovább 
folytatódnak és bővítésre kerül-
nek. A szülőket szeptember első 
hetében tájékoztatjuk a lehetősé-
gekről, jelentkezésre szeptember 
15-ig lesz idő. Természetesen az 
alap délutáni foglalkozások (nap-
közi, tanulószoba) már az első na-
pon indulnak. Az alsó tagozaton 

az önkormányzat támogatásával 
és kivitelezésében nagy munkák 
folytak a gyermekek távollétében. 
Minden osztályterem ki lett fest-
ve, a parketta felcsiszolása, lakko-
zása is megtörtént. Az elsősök új 
padokban kezdhetik a betűvetés 
mesterségének elsajátítását. A 
nevelői szoba is korszerű körül-
ményekkel várja vissza a tanító 
néniket. Ezen beruházások az 
önkormányzat hosszútávú, meg-
ígért fejlesztési terveibe illeszke-
dik bele. Köszönet érte az iskola 
dolgozói és tanulói nevében.

Rövid hírek
Szeptember 1-jén tanévnyitó 

ünnepség 8 órakor. Ezen a napon 
kizárólag egy jegyzetfüzetre és 
írószerszámra van szükség.

Az iskola közel nyolcszázezer 
forintot nyert „Határontúl” pályá-
zat keretében. A nyár folyamán a 
tanulmányi út minden részlete ki 
lett dolgozva és le lett szervezve. 
Az érintett 7-es szülőknek szü-
lőértekezletet tartunk szeptem-
ber 4-én 17 óra 30 perckor az is-
kolában. Megjelenésre feltétlenül 
számítok.

A többi osztály szülőértekezle-
teinek időpontjáról szeptember 
első hetében tájékoztatjuk a szü-
lőket.

További információkért ke-
resse fel honlapunkat (www.
zoltanfy.hu) vagy hívja a 62/270-
220-as telefonszámot.

Eredményes 2016/17-es tané-
vet kíván gyermekeknek, szülők-
nek, pedagógusoknak az iskola 
vezetése!

Vid György igazgató

Iskolai hírek

Sorozatunkban a deszki értékeket mutatjuk be 
Önöknek, ezúttal a Szerb ortodox templomot.

Szerb ortodox templom
A templom 1859-ben klasszicista stílusban 

épült. A kelet-nyugati tájolású templom a sarkon 
lévő parókia kertjében áll. Az egyhajós, jó arányú 
épület tornya a kórus fölött emelkedik. Méretei a 
korabeli följegyzés szerint: 13 és fél öl hosszú, 5 
és fél öl széles, s a torony 15 öl magas.

A torony alatt nyíló főbejáratot a koronázó 
párkányra ültetett timpanon teszi hangsúlyossá. 
Az erőteljes koronázó párkányt a főhomlokzat 
két oldalán fél oszlopok tartják, s fölöttük íves 
oromfal csatlakozik a toronyhoz. A háromszin-
tes tornyot mozgalmas bádogsisak födi.

Az oldalhomlokzaton ritmikusan megismét-
lődnek a fél oszlopok, melyek a falsíkot öt részre 
tagolják. Középütt az oldalbejárat elé 1949-ben 
egy kissé kiugró, födött bejárati részt építettek. 
A fél oszlopokkal közrezárt falsíkok közepén 
elhelyezett, egyenes záródású ablakokat kisebb 
fél oszlopokon nyugvó félkörívek keretezik. Az 
ablakok alsó élénél futó oldalpárkány nem lép ki 
az osztott falmezőkből. A hatszög három oldalá-
val záródó szentélyt középen világítja meg ablak.

A templom dongaboltozatos mennyezetét az 
ablakok kiosztásának megfelelően hevederívek 
tagolják. A boltozatokat kék alapon szórt arany 

csillagok díszítik, míg 
az osztó hevederek 
sárgára vannak festve. 
A kórustól számított 
első három boltozaton 
kétoldalt egy-egy szent 
egész alakos freskója, az iko-
nosztáz előtti negyedik boltozat 
közepét egy, széleit négy kisebb freskó díszíti. 
A karzatot három erős boltív tartja. A kóruson 
alkalmanként vendégek énekelnek. A főbejárat 
bal oldalán álló boltív alatt található a szürke 
márvány keresztelőmedence, fölötte Szűz Mária 
és a kis Jézus szentképpel és körülötte gyertya-
tartókkal.

A karzat előtti egy ablakköznyi területet 1866-
ban fából faragott és aranyozott építménnyel vá-
lasztották el a nők számára. Itt és a templom falai 
mellett magas karfájú álló székek helyezkednek 
el. Az ülőhelyeket a hívek pénzért váltották meg, 
s ha egynek a tulajdonosa meghalt, a szék hasz-
nálatának jogát hat hét múlva új tulajdonos vá-
sárolhatta meg szintén élete végéig.

A szentélyt elzáró ikonosztáz alsó sorában 
balról jobbra Szent Miklós, Mária, Jézus és Szent 
János egész alakos festett képe, a fölötte lévő 
sorban középütt az utolsó vacsora, kétoldalt há-
rom-három szent, míg a legfölső sorban a tizen-
két apostol és a föltámadás jelenete található. A 
deszki ikonosztáz különlegessége, hogy a királyi 

ajtó miniatűr (képeslap nagyságú) 
fára festett ikonokkal van körül 
rakva. Készítőjét nem ismerjük, 

bár néhány ikonon megtalálha-
tó Sz. A. monogram talán Sztevan 

Alexov nevét takarja. A föltételezések 
szerint a 19. század közepén a környéken 

dolgozó festő a deszki régi szerb temetőben 
van eltemetve. (Dr. Rusz Borivoj szóbeli közlé-
séből.)

A szentély közepén álló egyszerű oltáraszta-
lon feszület, evangélium és néhány énekeskönyv 
van. A bal oldali falfülkében az áldozáshoz való 
kellékeket, a jobb oldali fal fülkében pedig a füs-
tölőt helyezték el.

Az ikonosztáz előtt kétoldalt az énekesek 
padjai, középütt négy rúdon álló baldachin ta-
lálható. (A baldachint föltámadáskor a templom 
közepére állítják.)

A falakat szentképek borítják. Többségük a 
kihalt családok házaiból került a templomba. 
Szent János, Szent Miklós és Szent György képe 
alatt névünnepükön gyertyát égetnek. A pad-
ló parkettamintára élbe rakott tégla. Két szép 
üveggyöngyös csillár világítja meg a hajót és a 
falak mellé állított templomi zászlókat. Ezek a 
Deszkről elvándorolt szerbek ajándékai.

A tornyot 1963-ban javították. Az elmúlt 
években a külső falakat újrafestették, és 1995-
ben a tetőzetet újra cserepezték.

Helyi értékeink  4. 
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Július 28-án, csütörtökön este 8 
órakor indult, hét deszki fiatal és 
jómagam (Vid György) egy né-
metországi kalandra, a wiesenba-
chi magyar baráti kör meghívásá-
ra. Az önkormányzat kisbuszának 
irányítói Király József és Szekeres 
Csaba, „driverek” voltak.

Az indulást megelőző napok-
ban volt, aki az utolsó pillanat-
ban lemondta az utat, az európai 
biztonsági helyzet miatt. Igen, 
valóban zűrös napokat él meg a jó 
öreg Európa, de mi tudtuk, hogy 
egy csendes, barátságos, biztonsá-
gos német kisvárosba tartunk.

Az első pihenőnkön, a kecske-
méti benzinkúton ért minket az 
első bizonyíték, hogy Európa már 
nem az a régi „öreg hölgy”, mint 
ami volt pár éve.

A földre leterített szőnyegen 
hajlongott egy kendős férfi, mö-
götte csadoros hölgyek álltak 
bőrönddel a kezükben. Na, ekkor 
az egész csapat megdermedt egy 
pillanatra, szinte harapni lehetett 
a csendet. Rossz fele indultunk? 
Joci a közel kelet felé vette az 
irányt?

Mindenkit megnyugtatok, jó 
irányba haladtunk. Utólag meg-
beszéltük, hogy biztos „turisták” 
voltak és csak a napi kötelező 
imát rendezték le a kecskeméti 
füvön. De, hogy miért észak-nyu-
gat és nem Mekka felé hajlongott 
a bácsi, senki nem értette. Lehet, 
hogy Ő már tud valamit?

Kedves olvasó, a nyolcnapos 
kalandunk során ez volt az egyet-
len esemény, mely érintett minket 
a mai forrongó, változó világból 
és ez is még itthon, Magyarorszá-
gon.

Az osztrák határon gyorsan 
átjutottunk, a határőr sofőrünk-
től „La revedere”-vel köszönt el. 
Bukarest, Budapest, nekik már 

majdnem mindegy)
Pénteken 11 órára megérkez-

tünk a célállomásra, ahol baráti 
fogadtatásban volt részünk. A 
sportcsarnokban lettünk el-
szállásolva, melyet gyorsan el-
foglaltunk, belaktunk. Ennek a 
kirándulásnak a lényege a világ 
megismerésén kívül, a testvérte-
lepülések fiataljaival a kapcsolat-
teremtés és ennek a kapcsolatnak 
továbbfejlesztése. Az ismerkedési 
esten már rögtön látszott, hogy 
két jó csapat találkozott. A kom-
munikáció, a barátkozás rögtön 
beindult. Azért némi pedagógusi 
irányítást igényelt a kezdet, de 
innen megállíthatatlan lett a fo-
lyamat.

A megérkezést követő napon 
Eberbachtba vitt utunk. A gyö-
nyörű Neckar folyón kenuzás, 
kajakozás volt a program. Az 
ismeretlen vizeken való hajózás 
néhány gyermeket eleinte meg-
rettentett. A csodás német folyam 
a nap végére mindenki szívébe 
belopta magát.

Vasárnap Sinsheimbe Autó és 
Technikai Múzeumba mentünk 
vendéglátóinkkal. A lélegzet elállt 
már a parkolóból látott kiállítási 
tárgyaktól és három órán ke-
resztül nem is nagyon jött visz-

sza. Leírhatatlan a gyűjtemény 
nagysága, szépsége és teljessége. 
Autócsodák, hihetetlen moto-
rok, harci eszközök, mozdonyok, 
repülők…. Nem is sorolom, el-
mondhatatlan szépségek és tech-
nikai csodák tömegét.

Másnap reggel még az előző 
napi élmények hatása alatt lévő 
csapattal Heidelbergbe gurult 
a deszki busz. A német kultúra 
egyik fellegvára lenyűgöző hatá-
sú. Harapni lehet a történelmet, 
„falatoztunk” rendesen.

A következő napokban eljutot-
tunk még izgalmas kalandparkba, 
gyönyörű túrára, hegyekkel ölelt 
strandra, teniszpályára stb.

A nap lezárásaként, minden 
estét együtt töltöttek a fiatalok a 
sportcsarnokban, vagy az ifjúsági 
klubban. 

A hangulatról csak annyit, 
hogy hosszú győzködés után si-
került minden estét lezárni és 
nyugovóra térni.

Ezen újság hasábjai természe-

tesen korlátozottak és nehéz emi-
att teljes mértékűen beszámolni 
erről a „küldetésről”.

Jelentem, ez nem a Tom Cruise 
küldetése volt (Mission Impasib-
le). Mi megtettük, Nekünk sike-
rült.

A búcsúzás nehéz és köny-
nyes volt. Szövődtek német ma-
gyar-barátságok és talán szerel-
mek is!?

Elválás egy évre szól, minden 
résztvevő német fiatal már az 
indulásra készül. Elmondásuk 
szerin jönni akarnak és jönni is 
fognak deszki fiatal barátaikhoz.

Ui: Pedagógus „vérem” nem 
engedi meg, hogy ezt ne írjam 
le. Volt egy teniszezős délután. 
A teniszklubban az oktató meg-
kérdezte, mind a magyar, mind a 
német fiatalokat tenisztudásuk-
ról. Minden vendéglátó gyermek 
magabiztosan jelezte, hogy ter-
mészetesen tud. Ebben már akkor 
kételkedtem, de miért ne lenne 
így. Tőlünk egy fiatal vállalta be.

Az események tükrében ki-
derült, hogy senki nem tudott 
igazán, egyik csapat sem. Igazán 
semmi különbség nem volt a 
magyar és német ifjak ügyessé-
ge között. A különbség: a német 
fiatalok nem azt mondták, hogy 
nem, hanem megpróbálták meg-
mutatni, megcsinálni.

Na, ezt kellene ennek az ország-
nak a fiataljaiba belenevelni.

Na, már Én is így írok, hogy 
kellene…

Meg kell csinálni!!!
Vid György

Wiesenbachban jártunk

ISKOLAI HÍREK
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2015. novemberében az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő nyílt 
pályázati kiírást hirdetett meg a 
nemzetiségi civil szervezetek te-
vékenységének 2016.évi költség-
vetési támogatására.

A nemzetiségi támogatások 
célja, hogy a nemzetiségi törvény 
hatálya alá tartozó magyarországi 
nemzetiségeket nyelvük, kultu-
rális hagyományaik, szellemi 
és tárgyi örökségük méltó ápo-
lásában segítse, és ezzel hozzájá-
ruljon Magyarország kulturális 
sokszínűségének megtartásához.

Szervezetünk három témában 
nyújtott be pályázatot: nemzeti-
ségi civil szervezetek működésé-
re, a magyarországi nemzetiségek 
szellemi és tárgyi emlékeinek 
ápolására, kulturális rendezvé-
nyekre.

Mindhárom kategóriában 
nyertes lett pályázatunk, mely 
a következő módon valósulhat 
meg:

NEMZ-CISZ-16
A pályázatunk célja a szer-

vezetünk működésének, tevé-
kenységének támogatása, az 
önazonosságunk megőrzését, 
anyanyelvünk, hagyományaink, 
szellemi és tárgyi emlékeink ápo-
lását szolgáló, célok megvalósítá-
sa érdekében a működés hátteré-
nek biztosítása.

E célunkat 2.700.000 Ft-tal tá-
mogatta a kiíró szervezet.

NEMZ-TAB-16
A kiírás célja a hazai nemzeti-

ségi oktatásban részt vevő tanu-
lók anyanyelvi

ismereteinek bővítésének, a 
nemzetiségi népismeret részét 

képező, anyaországgal kapcsola-
tos történelmi, földrajzi, néprajzi 
ismereteik fejlesztésének támo-
gatása kidolgozott tábori prog-
rammal rendelkező anyanyelvi 
hagyományőrző tábor megvaló-
sítása révén.

Egyesületünk népzenei- és 
néptánc táborra pályázott siker-
rel, 868.800 Ft-tal támogatja a 
kiíró a táborunk megvalósítását.

NEMZ-KUL-16
A kiírás célja a nemzetiségi 

törvény hatálya alá tartozó ma-
gyarországi nemzetiségek kul-
turális hagyományainak, tárgyi 
és szellemi kulturális kincseinek 
megőrzésének, méltó folytatásá-

nak támogatása; értékhordozó 
tevékenységeinek, közművelő-
dési feltételeinek javítása érde-
kében a nemzetiségi közösség 
egészét, vagy jelentős részét érin-
tő, a nyelvi és kulturális identitás 
szempontjából meghatározó, kul-
turális és tudományos kezdemé-
nyezések támogatása.

A program megvalósításához 
a támogató szervezet 300.000 Ft-
tal járult hozzá.

Bánát Szerb Kulturális 
Közhasznú Egyesület

PÁLYÁZATI HÍREK

A „Nemzeti értéktáraink itthon és a határon túl” című pályázatunk 
megvalósításának záró momentumaként – mintegy az elmúlt időszak 
külhoni értékgyűjtő munkájának összegzéseképpen – Rahón találkoz-
hattak a projektben résztvevők. A közös projekt célja a magyarság helyi 
értékeinek felkutatása, összegyűjtése a határ mindkét oldalán. A megva-
lósítás ünnepélyes keretek között az április végén szervezett találkozó 
során vette kezdetét, amikor is partnerünkkel, a „Közös Ház” Rahói Já-
rás Nonprofit Civil Szervezet képviselőivel megbeszéltük a feladatokat, 
szakmai előadások zajlottak, illetve bemutatkozott a deszki értéktár. Ezt 
követő több hónapos értékgyűjtő munka következett a határ túlolda-
lán. A kutató munka során számos kincs került a figyelem központjába, 
mely tovább gyarapíthatja a magyar vonatkozású értékek listáját. A pro-
jekt zárásaként július végén testvértelepülésünkön, Rahón szervezett 
ünnepélyes projektzárón gyűltek össze a projekt résztvevői, hogy beszá-
moljanak az elmúlt hónapok kutató munkájáról, a fellelt értékekről és 
a tapasztalatokról. A deszki delegáció tagjai, a „Közös Ház” Rahói Járás 
Nonprofit Civil Szervezet képviselői, a rahói önkormányzat munkatár-
sai, múzeumi szakemberek, valamint szakértők részvételével szakmai 
előadásokkal, a deszki értéktár és a projekt keretében felkutatott és ösz-
szegyűjtött külhoni értékek roll-up-okon történő kiállításával zárult a 

találkozó szakmai része. Az esemény kapcsán a helyi néptáncosok mel-
lett bemutatkozhatott büszkeségünk, a deszki Belice néptánccsoport is, 
amely hagyományőrző fellépésével tovább színesítette az eseményt. Ezt 
követően közös múzeumlátogatással és a környéken tett kirándulások-
kal tettük még emlékezetesebbé a találkozót. 

A kutató munkának köszönhetően számos határon túli magyar vo-
natkozású tárgy kerülhetett a figyelem középpontjába. A fellelt értékek 
mindenki számára megtekintetőek lesznek elektronikusan Deszk és 
partnerünk, a Rahói Járás Non Profit Civil Szervezet „Közös Ház”  hon-
lapján, amely – reményeink szerint – egy újabb pályázati kiírásnak kö-
szönhetően színes kiadvány formájában is eljuthat az érdeklődőkhöz. 
A munka természetesen itt nem ér véget, hiszen a jelen projekt során 
fellelt kincsek száma tovább gyarapodhat a lakossági figyelemfelhívás 
és az esetleges további, elkötelezett kutató munkának köszönhetően. 

Támogató: Földművelésügyi Minisztérium
Kedvezményezett: Deszk Község Önkormányzata
Partner: „Közös Ház” Rahói Járási Non Profit Civil Szervezet
Támogatás összege: 2.500.000,-Ft.
Támogatás intenzitása: 100%
Szerződésszám: HF/284/2016

„Nemzeti értéktáraink itthon és a határon túl”

Nemzetiségi támogatások a BÁNÁT részére
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Hazánk nemzeti kulturális örök-
ségének megőrzését, a nemzetiségi 
hagyományok és a népi kultúra 
ápolását felvállaló tehetséggondozó 
programok támogatása

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztérium megbízásából az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő 
a Nemzeti Tehetség Program 
végrehajtásának 2015–2016. évi 
cselekvési programja alapján 
nyílt pályázatot hirdetett 2015 jú-
liusában a „Hazánk nemzeti kul-
turális örökségének megőrzését, 
a nemzetiségi hagyományok és 
a népi kultúra ápolását felvállaló 
tehetséggondozó programok tá-
mogatására”.

A pályázat célja a hazai nemzeti 
kulturális örökségének megőrzé-
sét, a nemzetiségi hagyományok 
és a népi kultúra ápolását felvál-
laló tehetséggondozó programok 
támogatása.

Egyesületünk benyújtott pá-
lyázata kedvező elbírálásnak 
köszönhetően 1.000.000 Ft-os 

támogatást nyert 20 fiatal részére 
50 órában megvalósuló szövő- és 
hímző szakkör szervezésére, va-
lamint a tehetséggondozó prog-
ramba bevont fiatalok számára 2 
napos tanulmányúton való rész-
vételre.

A programok elsődleges célja a 
tehetséges gyermekek iskolán kí-
vüli, speciális módszerrel történő 
fejlesztése. A foglalkozások nem 
iskolai tantárgyak, sokkal inkább 
a gyermekek érdeklődésének te-
rületei köré épültek. A foglalko-
zásokat szombat délelőttönként 
tartottuk. A szerbek életében a 
textíliák készítésének hagyomá-
nya és fontos értéke van. Műhely-
foglalkozásaink során a résztve-
vők megtanulták a hagyományos 
szerb vászon alapanyagául szol-
gáló anyagok szövését, majd ezen 
anyagok hímzését.

A szerb örökség megóvása, 
fenntartása és megőrzése elen-
gedhetetlen feladat, mint ahogy 
a szoros kapcsolat fenntartása a 

múltat képviselő idősebb embe-
rekkel és a jövőt képviselő ifjúság-
gal is. Az utóbbiak felkészítése je-
len esetben tehetséggondozással 
ötvöződött, hiszen ezáltal a jövő 
kezébe adtuk a múltat, erősítve 
identitásukat, fejlesztve készsége-
iket. 

6 alkalommal a szövés folya-
matával ismerkedtek, 7 alkalom-
mal a szerb népi hímzés titkait sa-
játították el a tehetséges fiatalok.

Áprilisban a programban részt 
vevők ellátogattak a mohácsi 
Kanizsai Dorottya Múzeumba, 
valamint a kaposvári Somogy 
megyei Népművészeti Egyesület 
kiállítására, ahol a nemzetiségre 
jellemző tárgyakat, alkotásokat, 
népművészeti remekeket, emlé-
keket csodálhatták meg.

A kaposvári Népművésze-
ti Egyesület kiállításán Csapó 
Angéla a népművészet mestere 
mutatta be szűkebb hazája gyűj-
teményét – Ő a tehetséggondozó 
program egyik vezetője is.

A mohácsi Kanizsai Dorottya 
Múzeum állandó kiállítása szá-
mos tárgy, textília és népviseleti 
ruha segítségével képet nyújtott 
az oszmán-török birodalom ter-
jeszkedése következtében Ma-
gyarországon megjelent balkáni 
szláv népek néprajzáról.

A tanulmányi kirándulásokkal 
azt szerettük volna szemléltetni, 
hogy hazánk több táján is folyik 
a szerb népművészeti ritkaságok 
gyűjtése, azok felelevenítés, meg-
őrzése.

A programot június végén a 
résztvevők és oktatóik munkáiból 
összeállított kiállítás zárta, mely 
a település lakossága előtt nyitva 
állt.

NTP-MKÖ-15-0167 - Sokszínű hagyomány...

A Nemzeti Kulturális Alap 
Közművelődési és Népművészeti 
Kollégiuma 2015. őszén pályá-
zatot írt ki amatőr művészeti, 
alkotó jellegű táborok szakmai 
programjainak, valamint az élő 
népművészet (néptánc, népzene, 
tárgyalkotó népművészet) alko-
tótáborainak megvalósítására.

Szervezetünk sikerrel pályá-
zott, s 200.000 Ft-ot nyert kézmű-
ves tábor anyagszükségleteinek 
költségeire és foglalkozásvezetők 
díjára. A tábor megvalósítására 
2016. augusztusában kerül sor. A 
tábor célja a népi hagyományos 
szövés és hímzés megismerte-
tése a táborban résztvevő gye-

rekekkel a népi kismesterségek 
által. A résztvevők számára a 
kézműves foglalkozás jól fejleszti 
a finom-motorikát, a szem-kéz 
koordinációs készségeket, az 
esztétikai érzéket. Mindemellett 
a népi kismesterségek közelebb 
hozzák őket a természethez, mert 
az alkalmazott anyagok mind 

természetes anyagok. A kétkezi 
munka eredményét képező elké-
szült textíliákat a későbbiekben 
szívesen használják a gyerekek, 
mert a szövés/hímzés folyamán 
megtapasztalják és megtanulják 
a munkát megbecsülni, értékelni. 

A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alaptól 
az NKA 205104/01680 azonosító számú pályázatán 400.000,-Ft támo-
gatást nyert honismereti- és kézműves tábor oktatói, táborvezetői és 
anyagköltség finanszírozására. A tábor augusztus 8-14 között valósult 
meg. 

A Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület pályázatai

NKA pályázat

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

KÉSÉLEZÉS: 
a késeket a „Stefi” Iparcikk boltban lehet 

leadni és oda érte menni. 
Kicsi: 150,-Ft, nagy: 250,-Ft.
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Július hónap programja első-
sorban a fürdőlátogatásokban 
volt gazdag, de azért volt részünk 
egyéb élményekben, kirándulá-
sokban is, az ügyességet próbáló 
játékok sem maradtak el.

Július első hétvégéjén a Szege-
di Füvészkertbe látogattunk el, a 
Levendula napok programsoro-
zat kapcsán gyönyörködtünk a 
növényekben. A Lepkeházban a 
Dél-Amerikai  állatvilág repülő 
ékszereit, trópusi pillangókat is 
megcsodálhattuk. Ez alkalom-
ból minden korosztály számára 
színvonalas és színes színházi 
előadásokat, koncerteket és is-
meretterjesztő, egészségmegőrző 
előadásokat és bemutatókat is 
láthattunk. Megnéztük a „Leven-
dula száll az éjen át…” - a Szegedi 
Nemzeti Színház művészeinek 
műsorát. Vajda Júlia, Szilágyi 
Annamária, Andrejcsik István, 
Gyorgyev Bránimír előadásában, 
Pál Tamás zongora kíséretével 
hallhattuk a dalokat. Vásárolhat-
tunk a kézművesek, növényter- 
mesztők és méhészek által kira-
kott levendulás kézműves termé-

kek, ajándéktárgyak, kézműves 
ékszerek, természetes alapanyagú 
kozmetikumok és élelmiszerek, 
valamint levendula, egzotikus és 
évelő növények színes kínálatá-
ból. Élvezhettük a 2001-ben Sze-
geden alakult, azóta – hazánkban 
egyedülállóan – a pop-a'cappella, 
azaz hangszeres kíséret nélküli 
éneklés popzenei műfaját nép-
szerűsítő Fool Moon vokálegyüt-
tes rendkívül sikeres koncertjét. 
Műsor közben bemutatták pálya-
futásuk főbb állomásait, legnép-
szerűbb és legújabb dalaikat.

Július elején a Makói Hagy-
matikum által szervezett Nyug-
díjas találkozós napon élveztük 
a fürdő szolgáltatásait, hallgattuk 
csobbanás közben a Retro Sláge-
reket, majd Luigi adott koncertet.

Július 6-án Ocskó Mihály 
és kedves felesége hívta meg a 
klubtagokat Ferencszállásra egy 
Maros-parti piknikre. A babgu-
lyás, kalács és egyéb finom sü-
temények elfogyasztása közben 
kártyáztunk, beszélgettünk és a 
bátrabb úszni tudók motorcsón-
akkal tettek egy kört a Maroson. 

Nagyon szép emlékekkel tértünk 
haza.

Július 15-én az Algyői Für-
dőbe látogattunk, egy kicsit iz-
galmasan indult a nap, mivel a 
Deszkről érkező járat késett, ezért 
a csapatnak le kellett szállni a 
Cipőgyári megállónál és egy kis 
futóversenyt rendeztünk annak 
érdekében, hogy az Algyőre tartó 

buszra fel bírjunk ugrani a József 
Attila sugárútnál levő megálló-
nál. Büszkén mondhatjuk, hogy 
sikerült még 70 év körül is fel-
vennünk a versenyt az idővel. A 
reggeli bemelegítés után jól esett 
a medencékben a lazítás.

Július 29-én a környékbeli 
nyugdíjasokkal együtt részt vet-
tünk a Ferencszállási Nyugdí-
jas Klub invitálására egy közös 
Tőserdei fürdőzésen. Az idő cso-
dás volt, a fürdő ifjúságunk szép 
emlékeit idézte fel.

Játékos ügyességi vetélke-
dőnkön a vállalkozó szellemű-
ek kipróbálhatták hallásukat, 
szem- kéz koordinációjukat, tüdő 

kapacitásukat, kézügyességüket, 
figyelmüket. A bab tömegének 
megsaccolásánál kiderült, hogy 
igazán jó kofák válnának tagja-
inkból a piacon, szinte mindenki 
közel járt a meghatározott meny-
nyiséghez, de akadtak olyanok 
is, akik pontosan tudták hány 
szem bab kell a harminc deka- 
grammhoz, vagy hány szem cu-

korka lapul a befőttes üvegben. 
A vásárban a harisnyába rejtett 
pénz kihalászása már nehezebb 
feladatnak bizonyult, azt csak egy 
– két ember tudta megcsinálni. Jó 
szórakozás volt a lufikkal játszani, 
felfújni, ütögetni, kiszúrni. A nagy 
befőttes üveg cukorka tartalma is 
megcsappant, hiszen sokan vál-
lalkoztak a megmérettetésre és 
egy-egy próbálkozás után nem 
maradhatott el az édesség juta-
lom sem.

 Deszki Nyugdíjas Klub 
tagjai

Idén nyáron a helyi egyház-

község támogatásával a Sze-
ged-Csanádi Egyházmegye 
szervezésében eljutottam a Len-
gyelországban megrendezett Ifjú-

sági világtalálkozóra. 

A Krakkói világtalálkozó előtt, 
az egyházmegye csoportjával, 98 
fővel egy előtalálkozón vettünk 
részt Radom városában. Itt csa-

ládoknál voltunk elszállásolva, és 
a közeli plébánia szervezésében 
vettünk részt különféle progra-
mokon. Nekem a programok 
közül leginkább a zarándoklat és 
a skanzen meglátogatása tetszett, 
ahol belepillantottunk egy kicsit 
a lengyel kultúrába. A helyiekkel 
főleg angolul kommunikáltam, 
habár voltak helyzetek, amikor 
nehéz volt megértetni magunkat 
egymással. Egy napot Varsóban 
töltöttünk el ahol rengeteg szép 
épületet és teret néztük meg. 

A Krakkóban töltött napok 
során volt szabadidőnk megis-
merkedni a várossal és a többi 
ország fiataljaival. Nagyon jó él-
mény volt látni a rengeteg fiatalt, 

ahogy sétáltunk az utcákon. Reg-
gelente katekéziseket tartottak a 
csoportoknak, és nekünk magyar 
nyelven tartották. Az utolsó előtti 
napon virrasztottunk, és személy 
szerint nekem ez volt az egyik leg-
jobb élmény, mert egy hatalmas 
területen gyűlt össze sok százezer 
fiatal imádkozni. Nagyon sokat 
énekeltünk és az egész jó hangu-
latban telt el. Krakkóban is részt 
vettünk egy zarándoklaton, ami-
kor megnéztük a Szent II. János 
Pál-templomot és az Isteni Irgal-
masság bazilikát. Számomra ez 
az egész egy felejthetetlen élmény 
nyújtott, amit az új barátságok is 
gazdagítottak.

Kocsis Levente Máté, Deszk

Hírek az idősek klubéletéről

Ott voltam a Krakkói Ifjúsági Világtalálkozón



2016.  AUGUSZTUS12 SPORT HÍREK

A Siklósi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 
augusztus 6-án a városban - sokéves szünet 
után - megszervezte a „Magyarországi szer-
bek lakta települések kispályás focikupáját”. A 
Szerb Országos Önkormányzat szervezésé-
ben már volt ilyen verseny, amelynek fő célja 
a barátkozás, szórakozás és a sport volt. Sajnos 
idővel (mint sok más hasonló jellegű kupánál) 
elkezdődött a vérre menő játék, és csak a győ-
zelem számított. Most a siklósiak elhatározták, 
hogy újraélesztik a kupát az eredeti célokkal, 
ahol csak a részvétel a fontos, és nem az ered-
mény. E célt el is érték, hisz kellemes környe-

zetben és hangulatban volt részük a résztve-
vőknek. Nem volt sok csapat: Lórév, Deszk, 
Budakalász, Petrovoradin (Novi Sad –Szerbia) 
– ez a vendégcsapat adta a nemzetközi jelleget 
– és a házigazda Siklós. A deszki csapatban 
Novkov Iván, Szabó Zoltán, Brczán Sztoján, 
Rádity Milenkó mellett három baranyai „ide-
genlégiós” Márity Milán, Lyubán Drágicsevity 
(ő volt a legidősebb játékos 68 évével, de a leg-
jobbak egyike) és Teszámi Róbert. A csapatot 
elkísérte és tanácsokkal látta el – mivel sajnos 
nem tudott játszani – Brczán Krisztifor, a Bá-
nát Egyesület elnöke, Deszk község alpolgár-

mestere. Az eredményhirdetéskor mindenki 
boldog volt, de kiváltképp a Deszkiek voltak 
a szerencsének és a jó játéknak köszönhetően 
a legboldogabbak, hisz megnyerték a tornát és 
ezzel a kupát. A résztvevők remélik, hogy jövő-
re is lesz folytatása a focikupának, több részt-
vevővel, de ugyanilyen jó hangulatban, mint 
az idén, és ahol a tényleges cél a részvétel, és 
nem az eredmény a legfontosabb (bár az sem 
elhanyagolható).

Rusz Borivoj (Bóró)

Deszk csapata nyerte a magyarországi szerbek lakta 
települések kispályás focikupáját 

fűnyírást

VÁLLALOK!

30/659-7721

Kötödébe 
VARRÓ- ÉS 
VASALÓ- 

KISEGÍTŐNŐKET 
KERESÜNK.

Unitextil Kft. Szeged, Gólya u. 3. 
Tel.: 62/444-015



2016.  AUGUSZTUS 13KITEKINTŐ

K i s i s k o -
lás korom 
óta nem 
szeretem az 
augusztust , 
mint hóna-
pot. Valahogy 
vége van a 
nyárnak, jön 
az iskola, el-
múlóban a 
nagy mele-
gek idősza-
ka. A nyári 
hónapoktól elvárjuk, hogy meleg 
legyen, és augusztusnak lenni nem 
hálás dolog, valljuk be: ha szárazság 
van, és hőguta kerülget mindenkit, 
akkor túl hosszú a nyár. Ha csapa-
dékos, vagy hűvös, akkor meg mi-
lyen dolog így lerövidíteni a nyarat. 
Bezzeg, ha szeptemberben van szép 
idő, annak még/már mindenki tud 
örülni, de ha szomorkásan szemer-
kél, az is megbocsájtható, hiszen 
mégiscsak ősz van...

Közeledvén az iskolakezdéshez, 
a kertben lezárunk és felkészülünk: 
a tavaszi virághagymákat végleges 
helyükre (át)tesszük, a vetemény 
lezárult részein hagymát duggatha-
tunk, vagy épp zöldmulccsal leterít-
jük a talajt. Még a paradicsomot kell 
védeni, hiszen a fagyokig szépen 
teremnek a bokrok, noha érzéke-
nyek a párás levegő miatt a gombás 
betegségekre. Még egy utolsó met-
széssel meg lehet a rózsákat támad-
ni, és a krizantémokat is meg tudjuk 
csipkedni, hogy nagyobb, teljesebb 
virágokat hozzanak. Szüretelni le-
het a szőlőt, a szilvát, dunsztban 
vannak a barackok, a körték. És 
persze, főhet a szilvalekvár is...

Rettenetesen édesszájú vagyok, 
és nem tudom, hogyan nőttem 
volna fel, ha nincsenek édes főé-
telek ezen a világon. A palacsinta, 
a gombóc, ünnepek eledele volt a 
szememben, pláne, hogy anyukám 
nem nagyon tudta ezeket elkészíte-
ni, és nagymamám jelenlétére volt 
szükség ezek elkészítésére. Sokszor 
állított maga mellé, hogy tanuljam 
meg, ha már ennyire szeretem...

16 éves koromban csináltam elő-
ször saját készítésű szilvásgombó-
cot. Hatalmas sikernek könyveltem 
el, pedig Mamám mellett gyúrtam/
nyújtottam, jegyzeteltem. Immár 
26 éves az a gasztronómiai napló, 
amelybe feljegyeztem a receptek 
közé, és a mai napig meleg szív-
vel lapozom fel. Pedig, a gombóc 

amúgy ugyanaz, 
mint a nudli, a 
krumplis bar-
átfüle, vagy az 
a l ap-k rokett-
alap: 2 egység 
főtt-áttört bur-
gonyához 1 
egység lisztet 
kell venni, jól 
összedolgozni, 
és nyújtani-vág-
ni-tölteni-főz-
n i - f o r g a t -

ni-megenni. Sajnos, kicsit 
időigényes a technika miatt (főtt, 
áttört, kihűlt krumpli kell hozzá), 
nem egy tipikus 30 perces fogás.

HOZZÁVALÓK
(28 DARABHOZ):

 28 darab aprószemű, érett 
szilva (a nagyszemű nem 
fog elférni a gombócban, 
levet ereszt, gombócot lyu-
kaszt, vagyis nem jó)

 800 g burgonya
 csipet só a tésztába
 cukor
 fahéj
 liszt a nyújtáshoz
 só a főzővízbe
 olaj + zsemlemorzsa a forga-

táshoz

ELKÉSZÍTÉS:
1. héjában főzzük meg az ala-

posan megmosott burgonyákat. 
Ez azért lesz jó, mert nem vize-
sedik meg a krumpli, arról nem 
is beszélve, mennyi időt nyerünk 
azzal, hogy nem kell pucolni+da-
rabolni. Krumplinyomón törjük 
át, hagyjuk kihűlni. (ezt akár előző 
este is meg lehet csinálni)

2. magozzuk ki a szilvát - ér-
demes késsel szépen egyik oldalt 
megnyitni - így egyben maradnak 
a szemek, és a magok helyére tud-
juk kanalazni az édesítő tölteléket.

3. a krumplihoz szitáljuk hoz-
zá a lisztet. Ízlés szerint sózható a 
tészta. Munkalapon jól dolgozzuk 
össze. Akkor lesz jó, ha kemény-
nek, már-már gumiszerűnek tű-
nik.

4. a tésztát kinyújtjuk, fél cm 
körülire. Felosztjuk akkora négy-
zetekre, hogy ha a négyzet köze-
pére teszünk egy szilvát, maradjon 
a szélektől 2-2 cm, ennyi kell a 
batyusításhoz-gombócosításhoz.

5. a szilvák belsejébe tegyünk  

egy kávéskanál cukrot és egy csi-
pet fahéjat.

6. készítsük el a prézlit: ser-
penyőben forrósítsunk kb. 2 ek. 
olajat, majd szórjunk bele mini-
mum 10 evőkanál zsemlemorzsát. 
Pirítsuk aranybarnára, majd a 
tűzről levéve, kicsit kihűtve, ke-
verjünk bele 2 tk fahéjat és 3 ek 
cukrot.

7. tegyünk fel enyhén sós vizet 
forrni. Forráskor kis adagokban 
(7-8 darab) főzzük meg a gombó-

cokat: miután feljön-
nek a víz tetejére (ez 
gyorsan megtörténik, 
mivel nem fagyasztott, 
hanem friss), 5 percig gyenge tű-
zön főzzük meg őket. Lecsöpög-
tetve, még forrón, forgassuk meg a 
zsemlemorzsában.

8. Pár perc múlva fogyasztható 
égési sérülések nélkül.

Jó étvágyat kívánok hozzá!
Kardos Ditke

Kert és konyha
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Emberre is veszélyes lehet a fák gombás fertőzése
A tüdőt és az agyszövetet is 

megtámadhatja a hasadtlemezű 
gomba

Egyre több gombás fertőzést fi-
gyelnek meg a szakemberek a bu-
dapesti fákon, amely esetenként 
komoly aggodalomra adhat okot. 
Az elsősorban csonthéjas gyü-
mölcsfákon kialakuló, tömegesen 

elterjedő Schizophyllum com-
mune gombás fertőzés ugyanis 
egyike azoknak a fertőzéseknek, 
amely az emberre is komoly ve-
szélyt jelenthet. A kórokozó a 
légtérbe kerülő spórákkal ke-
rülhet be a szervezetbe, amely 
a legyengült immunrendszerű 
embereknél akár halálos kime-
netelű fertőzéseket is okozhat. 

A Magyar Kertészeti Szaporító-
anyag Nonprofit Kft. (MKSZN) 
tudományos tanácsadója szerint 
általában emberi mulasztás áll a 
fák gombás megbetegedésének 
hátterében, és a hangsúly a meg-
előzésen van.

A beteg, pusztuló fákon meg-
jelenő gombák elszaporodása 
nemcsak az elhanyagolt gyümöl-
csösökben, hanem a városi par-
kokban és tereken is egyre elszo-
morítóbb méreteket ölt. Ezeket 
a – többnyire emberi mulasztás 
következtében kialakult – gom-
bás megbetegedéseket azonnal 
kezelni kell, különben jelentős 
anyagi károk és akár az emberi 
egészségre súlyosan veszélyes ál-
lapotok is kialakulhatnak.

A számtalan kórokozó közül 
a hasadtlemezű gomba (Schi-
zophyllum commune) a legve-
szélyesebb, ugyanis spóráinak 
belégzése a legyengült emberi 
szervezetben a tüdőt és az agy-
szövetet is megtámadhatja. Kül-
földön már szövetmintából és 
DNS-azonosítással számos esetet 
dokumentáltak. Vajna László, az 
MKSZN tudományos tanács-
adója szerint az engedélyezési 
előírásoknak megfelelően a gyü-
mölcsös telepítése előtt min-
denképpen szakemberhez kell 
fordulni, mert a talaj és a szaporí-
tóanyag minőségének ellenőrzése 
életbevágóan fontos.

„Nem tanácsos külföldi sza-
porítóanyagot behozni az or-
szágba, mert ez többek között új, 
ismeretlen kórokozók, kártevők 
behurcolásával járhat. A gombás 
megbetegedéssel fertőzött fák 
jelenléte így is aggasztó, megfi-
gyeléseink szerint a jelenség már 
a fővárosban is egyre nagyobb 
méreteket ölt. Beteg, pusztuló 
vagy elpusztult fák sorát találtuk 
nemrégiben tereken, parkokban, 
fasorokban. Az óbudai Jégtörő 
úton például közel száz fiatal ber-

kenyefa többsége pusztult el a te-
lepítést követő években” – monda 
el Vajna László, az MKSZN tudo-
mányos tanácsadója.

 
A már fertőzött gyümölcsfákat 

nagyon nehéz, szinte lehetetlen 
kigyógyítani. A fertőzés korai 
felismerésekor sebkezeléssel, per-
metezéssel esetenként legyőzhe-
tők a kórokozók. A megelőzéssel 
azonban jelentős anyagi kártól kí-
mélhetik meg magukat a gazdák. 
A motoros fűkaszák által okozott, 
fertőzésekre különösen érzékeny 
sérülések ellen például könnyű 
védekezni egy, a fa törzsére helye-
zett műanyag védőhengerrel. A 
megfelelő szaporítóanyag szintén 
hangsúlyos a megelőzésben, ezért 
lényeges, hogy a csemeték beszer-
zése szigorúan csak az ellenőrzött 
faiskolákban történjen.

„Fontos számunkra a magyar 
gyümölcsösök védelme, ezért a 
faiskolákat kizárólag egészséges, 
fertőzésmentes szaporítóanyag-
gal látjuk el. Nemesítünk ezen-
kívül olyan gyümölcsfafajtákat 
is, amelyeknek megnöveltük az 
ellenállóságát, hogy erősítsük a 
növényben lezajló védekezési 
folyamatot. Ezek mind fontosak 
ahhoz, hogy az országban egész-
séges gyümölcsösök és jó termés-
hozam legyen” – hangsúlyozta 
Kasztovszky Zoltán, az MKSZN 
ügyvezető igazgatója.

Összeállította: Dr. Gyovai 
Ferenc

Motoros fűkasza okozta sérülés 
pusztuló fiatal fáb

Gombás fertőzés egy elpusztult 
hársfa törzsén a Kossuth téren 
(2015)

KISVONATOZÁS A FALUBAN:
IDŐPONTJA: 
 szeptember 2. péntek 17-21 óráig 
MENETREND: 17.15, 17.30, 18.30, 18.45, 19.00, 19.15, 19.30, 19.45, 

20.00, 20.15, 20.30, 20.45 
INDULÁSI ÉS ÉRKEZÉSI PONT: 
 Szabadidő Park, benzinkút
ÚTVONALA: Szabadidő Park, Széchenyi I. u., Tempfli tér, Móra u., 

Magyar u., Kossuth u., Alkotmány u., Semmelweis u., Széchenyi I. u., Móra 
u., Damjanich u., Béke u., Szabadidő Park

A PROGRAM INGYENES!

REGGELI ZENÉS ÉBRESZTŐ LOVAS FOGATTAL:
IDŐPONTJA: 
 szeptember 3. szombat 10 órától 
ÚTVONALA: Széchenyi I. u., Magyar u., Május 1. u., Fenyő u., Sem-

melweis u., Magyar u., Kossuth u., Csalogány u., Gerliczy u., Tömörkény 
u., Jakabb Gy. u., Csalogány u., Kertész u., Tisza u., Kossuth köz, Péró Sz. 
u., Alkotmány u., József A. u., Alkotmány u., Semmelweis u., Kiss E. u., Rá-
kóczi u., Bajcsy-Zs. u., Május 1. u., Damjanich u., Béke u., Alkotmány u., 
Szabadidő Park

FALUNAPI VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS 
NYITVA TARTÁSA A FALUHÁZBAN:

PÉNTEK: 15.30-20.00 óráig
SZOMBAT: 10.00-18.00 óráig

DESZK PARÁDÉ:
GYÜLEKEZŐ: 14.30-tól a Tempfli téren
INDULÁS: 15.00 órakor rendőri kísérettel  
ÚTVONAL: Faluház, Móra u., Damjanich u., Móra u., Széchenyi I. u., 

Szabadidő Park

DÍNÓ SIMOGATÁS A FALUNAPON!
A gyerekeknek, a dinoszauruszokat kedvelők-

nek szeretnénk egy különleges találkozással em-
lékezetessé tenni a falunapok szombatját.

Szeptember 3-án, délelőtt 11-től, délután hat 
óráig egy 4 méter hosszú és 2,5 méter magas Vel-
ociraptor lesz a „vendégünk”. A látogatók közt sétál 
majd fenyegetően, száj csattogtatva, szörnyű és ijesztő 
hangokat kiadva, … és persze kedvesen dörgölőzik is majd, fotózásra 
várva – épp ahogy a belé bújt „mozgató dínó gazdát” megkérjük.

GYERE, NE HAGYD KI EZT A TALÁLKOZÁST!

FALUNAPI TUDNIVALÓK
2016. szeptember 2-3-4.
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CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
Deszki Polgármesteri Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
 Hétfő 8.00 - 16.00; Kedd nincs;
 Szerda 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
 Péntek 8.00 - 12.00.
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 
6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599
E-mail: faluhaz@deszk.hu
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: Mészáros-Nagy Bernadett
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 

szeptember 14., 28.
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!
Felföldi Ágnesnek és Janurik Szabolcs-
nak (Deszk, Rákóczi u. 17.) Dániel,
Kothencz Beátának és Bodrogi Norbertnek 
(Deszk, Juhász Gyula u.12.) Noel,
Ivicz Dórának és Blága Lászlónak 
(Deszk, Csalogány u. 6.) Noé Zalán
nevű gyermeke született.

HALÁLOZÁS
Tóth Ferenc 6772 Deszk, Alkotmány 

utca 87. szám alatti lakos 59 éves korában elhunyt.

HÁZASSÁG
Kiss Mónika Katalin és Nikovics 

Balázs Ottó szegedi lakosok 2016. au-
gusztus 10-én, 

Dr Szipán Ramóna és Lőrincz János Zsolt 
szegedi lakosok 2016. augusztus 19-én házassá-
got kötöttek.
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