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Az ADF Fesztiválon,
Ajkán a DeszkaSzínház
Csend, élet című darabja a
10 fesztivál győztes előadás
közül bizonyult a legjobbnak.
A sikerről Márki Kitti cikkét a 6. oldalon olvashatják.

22. alkalommal rendezték meg az országos szerb
népzenei találkozót Deszken. A színvonalas estéről
Rusz Borivoj számolt be újságunkban.

Dalos találkozó a Faluházban
Népdalkörünk hat kórust látott vendégül november 12-én a Faluházban.
A jó hangulatú délutánról Sillóné Anikó beszámolóját az 5. oldalon olvashatják.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
Többen érdeklődtek már hónapok óta a
megjelenés időpontja felől, mivel az igencsak
megcsúszott a tervezetthez képest. Azt a sajnálatos hírt kell közölnöm, hogy a vállalkozók
részéről tapasztalt passzivitás és érdektelenség miatt eláll önkormányzatunk a minden
házhoz ingyenesen eljuttatni tervezett kiadvány megjelentetésétől.

– Nyár végére ígérték egy kiadvány
megjelentetését, amibe a deszki vállalkozók, szolgáltatók kerülnek majd. Miért
nem készült még el?
– A lakossági megkeresések, az állandó
igények kapcsán jó ötletnek, és egy várva várt
hiánypótlónak tűnt a deszki vállalkozókat egy
közös kiadványba gyűjtő „DeszKI-KIcsoda”
zsebkönyv megjelentetése.
– Nem túl későn álltak neki
az út- és a járdajavításoknak?
– Nem titok, hogy az önkormányzat szabad forrásait szeptember végén, a tizenötödiki
adóbefizetés után látjuk. Idén
sem volt ez másként – most láttunk tisztán, ezért szeptember
végén – októberben kezdtünk el
tárgyalni a kivitelezőkkel. Mivel
nem csak a mi önkormányzatunk van ezzel így, bizonyára el
tudják képzelni, hogy az egyre
kevesebb kivitelező igencsak le
van terhelve az ősz végére.
Nem volt könnyű leszervezni,
hogy beleférjünk a munkák kivitelezésével még ebbe az évbe,
de úgy látszik az időjárás is kegyes volt hozzánk. Az időjárás
viszontagságainak leginkább kitett feladat az útjavítás volt, amiből idén a legtöbb a település új

Kedvünket szegve kellett nyugtázni, hogy a Deszken bejelentett több mint
háromszáz vállalkozás közül tizenkilencen
jelentkeztek a megkeresésünkre, mely azt bizonyította, hogy a lakosok jogos felvetése, sőt

részében valósul meg. Sajnos, az
itt készült utak nagy része gyenge, nem megfelelő alapra épült,
azért a teljes elbontásuk lenne a
tökéletes megoldás, amire persze

talán elvárása - még egy ilyen alulárazott reklámlehetőséggel sem érdekli a vállalkozókat,
szolgáltatókat. Minden deszki vállalkozóhoz
szórólapot juttatunk el, melyben felajánlottuk a
lehetőséget. Egyetlen A5 méretű szórólap többe kerül bárkinek, mint az a szép, zsebre vágható kiadvány, amit terveztünk. A szórólapok
sorsát pedig ismerjük.
Vállalkozókat telefonon, személyesen kerestem meg, de érdektelenségre, az e nélkül is
túl sok munkára hivatkozva utasították el a
kezdeményezést, vagy egyszerűen nem is foglalkoztak vele. Továbbra is meggyőződésünk,
hogy a kézikönyv nem csak a lakosoknak, de
a vállalkozóknak és a szolgáltatásaikat kínálóknak is nagy segítséget jelentett volna – de tudomásul vesszük, hogy a szolgáltatóknak nem
kell reklám.
A néhány jelentkezőt tájékoztattam a fentiekről, valamint arról is, hogy a befizetett hirdetési díjat visszautaljuk.

soha nem lesz elég pénz. Marad
a javítgatás, illetve a legrosszabb
szakaszok teljes szerkezeti cseréje. A legszélső utcában – hogy
a kukásautó be tudjon járni – a
három évvel ezelőtti szakaszos
cserét kiegészítve, mára a teljes út
elbontásra és újraépítésre került.
Aszfalt fedésére egy-két éven belül látunk lehetőséget.
A járdák felújítása látványosabb. A Ljubo kocsma környékén
már rend van, és olyan állapotok,
aminek rég lennie kellett volna.
Az Alkotmány utcai járdaépítés
esetében csúszás van, és jól látják az arra járó deszkiek, hogy
mennyire megmutatkozik a jó,
és elégséges számú szakmunkások hiánya. Hat-hét fővel küzd
az egyetlen vállalkozó, aki ráért most ősszel, és bizony nagy

hasznát veszem, hogy szakmabéli vagyok. Sokszor szinte már
művezetőként kell egyeztessek,
hogy az elvárásaink szerint történjen meg a kivitelezés – nem
engedünk az elvárásainkból!
Ezért került sor egy szakasz vis�szabontatására, és ezért jelenek
meg naponta többször a munkálatok helyszínén. A haladást
látva elképzelhető, hogy a Május
1. és Semmelweis utcák közötti
járdaszakasz csak tavasszal kerül
befejezésre.
Arra törekszünk, hogy mindenütt rendezett közterületet és
szakaszonként is biztonságosan
használható járdát adhassunk át
a hideg beállta előtt. Jövőre pedig
folytatjuk, újabb szakaszokat felújítva – sajnos bőven van mit.
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– Idén lesz-e tűzifa támogatás a szociálisan rászorulóknak?
– Természetesen gondoskodunk a rászorulókról, bár ebben az évben nem vásároltunk a kormány által meghirdetetett kedvezményes tűzifából. Az sajnos csak a
kijelölt helyeken, és nagyon drága szállítással volt elérhető, ezért inkább magunk
gondoskodtunk erre az évre a szükséges tűzifa mennyiségről. Minden évben
30-40 családnak tudunk segíteni, bár nagyobb igényre is fel vagyunk készülve.
November végétől már benyújthatnak kérelmet a hivatalunk szociális irodáján
azok, akik megfelelnek a rendeletünk követelményeinek. Kérem, bizalommal keressék fel kollégáinkat!

– Szinte alig hisszük, pedig újra év vége van. Milyen rendezvényekre számíthatunk?
– Az év vége már november 27-én kezdődik, hiszen ez Advent első vasárnapja. Már hagyomány, hogy a Faluház előtt százakkal együtt kapcsoljuk fel közösen a főtéri karácsonyfa és díszvilágítások fényeit, illetve gyújtjuk meg az adventi gyertyákat. Négy vasárnap este közös ünnepi készülődéssel, forralt borral, jóízű beszélgetésekkel várjuk az ünnepvárókat. December másodikán, pénteken várunk minden 65 év feletti deszki lakost,
a deszki idősek napi műsorra a Faluházban és az azt követő vendéglátásra az Idősek Otthonában. Harmadikán Falumikulásra várjuk a Deszken
lakó és itt óvodába, iskolába járó gyerekeket szülőkkel együtt a Sportcsarnokba, ahol játszóház, finom sütik, kakaó mellett minden gyermek mikulás
csomagot kap! Fontos, hogy hozzák magukkal a Mikulás kártyát, csak így tudunk ajándékot adni! December 10-én a Sportcsarnokban ping-pong
verseny, 13-án Luca napi nyugdíjas bál lesz. Tizenötödikén ünnepi testületi ülés és a szokásos vállalkozók fogadása, ahol számot adunk az elmúlt évi
gazdálkodásról, tájékoztatjuk a vállalkozóinkat, intézményvezetőket, civil szervezeteket a jövő évi tervekről. December 16-án iskolai Falukarácsony
lesz a Sportcsarnokban, ahol a műsor után idén is a helyi civil szervezetek látják vendégül a deszkieket.
Itt kérem meg újfent a Kedves Szülőket, hogy Falumikulásra egy-egy kis tálca süteménnyel, finom édességgel járuljanak hozzá a
gyerekek vendégül látásához!
Polgármester Úr!
Nem nagy idő, nem nagy fáradtság – de nekik nagyon sokat jelent!
Köszönjük a válaszadást!
Köszönöm, és békés, boldog ünnepeket, szép év végét kívánok mindenkinek!
Szerkesztőség

Tájékoztató
testületi ülésről

NYITVATARTÁS:

H-P: 600-1900

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-én és
27-én tartott ülésein a következő határozatokat hozta:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Zoltánfy István Általános Iskola (Új Iskola) igazgatói szobájának bútorait lecseréli, valamint a tantermekbe új tároló szekrényeket vásárol 1.200.000,-Ft
összeg erejéig. Zárt ülésen döntöttek továbbá ingatlannal kapcsolatos Földbizottsági állásfoglalás ellen érkezett kifogásról. A Képviselő-testület 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. Elfogadásra került a Deszki Vadásztársaság és a Szeged Városi Rendőrkapitányság által készített beszámolója a község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről. A
Képviselő-testület megalkotta az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról szóló rendeletét. A Képviselő-testület a közterületi térfigyelő rendszer részeként működő képfelvevővel megfigyelt
közterületekhez a meglévőkön túl kijelölt további 3 közterületet:
Emlékpark (Alkotmány u. 43.), Semmelweis utcai Lottózó (684
hrsz.), Rákóczi u. és Bem József u. kereszteződése. Döntés született
az Önkormányzat és a Deszk Község Népművészetéért Alapítvány
között létrejött közművelődési feladat ellátási megállapodás módosításáról. A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Deszki Kft.
folyószámla-hitele meghosszabbításra kerüljön.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

Deszk, Alkotmány u. 47.

Szo: 600-1400
V: 700-1200

Csirkemell csontos

A szuper árak
2016. november 26-december 02-ig érvényesek!

Sertés lapocka

Kristálycukor 1 kg

Az alábbi termékek 2016. november 26. – december 11-ig, illetve a készlet
erejéig érvényesek:
Coop light
kenh.növ.zsír 500 g

..És még számos alacsony áras termék, amíg a készlet tart!
A fotók illusztrációk.

Coop száraztészta 500 g
makaróni, csavartcső
4 tojásos
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A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

KI SEPRI A KÉMÉNYT?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság
csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a
katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.
MIKOR JÖN A KÉMÉNYSEPRŐ?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A
kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez
gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente,
minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.
MENNYIBE KERÜL A KÉMÉNYSEPRÉS?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a a megadott időpontban
nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja
elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie
kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell
fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben,
hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!

MI TARTOZIK BELE AZ INGYENES SORMUNKÁBA?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az
égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a
szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka között
megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.
HOGYAN LEHET A SZOLGÁLTATÁST MEGRENDELNI?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező
és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as
telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig
8.00- 14.00-óráig érhető el. További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.
KINT JÁRT A KÉMÉNYSEPRŐ, DE NEM TISZTÍTOTTA KI A
KÉMÉNYT
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan
viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést
nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.

Teljes egészében megújult az I. Világháborús emlékmű
Településünk immár másodízben pályázott és nyert támogatást
a főtéren található I. Világháborús
emlékművünk restaurálására, mely
– önrész bevonásával – lehetővé
tette, hogy az emlékmű teljes egészében megújulhasson, méltóképpen emléket állítva hőseinknek.
Egy korábbi pályázatból idén tavasszal a talpazat felújítása, illetve a
hősök neveit feltüntető gránitlapok
rekonstrukciója valósulhatott meg.
Az újabb támogatásnak köszönhetően az emlékmű restaurálása a
következő, befejező szakaszba léphetett.
A pihenő katonát ábrázoló szobortest nagyon megviselt állapotban volt, felújítása, restaurálása
elengedhetetlenné vált a további
állagromlás elkerülése érdekében.
A korábban megújult alsó rész igényes és esztétikus látványától nagy

mértékben elütött a felső, leromlott
állapotban lévő katonaalak. A restaurálási munkálatok során a szobortest felület tisztítása, konzerválása, a hiányzó és repedezett részek
kiegészítése, a szerkezeti fémek
és a szobor felületi impregnálása
és hidrofóbizálás valósult meg. A
restaurálási, felújítási feladatokkal
Bánvölgyi László szobrászművészt,
kőszobrász-restaurátort
bíztuk
meg, akinek munkáját számos díjjal jutalmazták már. Nevéhez fűződik többek között a deszki kötődésű Zoltánfy István festőművész
mellszobrának elkészítése is, mely
az általános iskola elé került felállításra 2014-ben.
Az I. Világháborús emlékmű
felújításával egy egységes és teljes mértékben megszépült köztéri
műalkotással gazdagodott telepü- emléket a háborúban elesett hőlésünk, mely még hosszú időre állít söknek és biztosít méltó helyszínt a

rendszeres megemlékezéseknek, és
végül, de nem utolsó sorban nagy
mértékben hozzájárul a rendezett
és kulturált településképhez is.
A projekt címe:
„Az I. Világháborús emlékmű felújítása Deszken 2016.”
Kedvezményezett: Deszk Község
Önkormányzata
A Támogatási Szerződés száma:
KKETTKK 2016/P02/100/4/274
A felújítás teljes költsége:
762.000,-Ft
A támogatás összege: 500.000,-Ft
Az önkormányzat által biztosított
önrész összege: 262.000,-Ft
Az emlékmű felújítását az Első
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság és Deszk Község Önkormányzata támogatta.
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Dalos találkozó Deszken
November második hete nem sok örömet hozott számomra. Kezdődött az óraállítással, aminek értelmét a mai napig keresem… Aztán jött a
hideg, az eső és még sorolhatnám. Egy ilyen hideg, esős szombaton (november 12-én) került sor az idei Dalos találkozóra. Egyik felem szívesen
ült volna otthon egy jó könyvvel a kandalló előtt, a másik felem pedig
nagyon ment volna erre a programra és persze mentem is. Nagyon elszomorított, amikor azt kellett látnom, hogy a fellépő csoportokon kívül
alig néhányan voltunk kíváncsiak a műsorra, pedig szuper volt!!! Király
László polgármester úr köszöntője után a Deszki Népdalkör nyitotta meg az estét. Most is (mint mindig), nagyon jó volt hallgatni őket! A
Bodza banda kíséretében előadott bogyiszlói és galgamenti népdalokat
szívből és mosolyogva, jókedvűen énekelték, megalapozva az este hangulatát. Utánuk sorban jöttek a vendégek, akik megtisztelték jelenlétükkel
a találkozót: az Ásotthalmi Népdalkör, a szentesi Pengető Citerazenekar,
a Tiszagyöngye Népdalkórus Törökkanizsáról, a Rákóczi Férfikórus
Csókáról és a Tornyosi Asszonykórus és Tamburazenekar. Deszki meglepetésként énekelt Kopasz Helga és Vincze Kamilla is, akik hangjukkal
elvarázsolták az idősebb korosztályt. Szívet melengető volt nézni a sok
fellépőt, akik –bár sok komoly fellépés van már a hátuk mögött-, mégis ugyanúgy izgultak, mint a gyerekek. Jó volt hallgatni a sok ismert (és
ismeretlen) szépséges népdalunkat, (bevallom, néha már szívem szerint
én is énekeltem volna…) hát, ezért sajnáltam, hogy nem volt nagyobb az
érdeklődés. A végén a csoportok vezetői egy-egy emléklappal gazdagodtak, ajándékot adtak és kaptak, és innen már csak egyfelé vihetett utunk:
a Bástya étterembe! A vacsora nagyon finom volt, a hangulatról pedig (a
finom házi pálinka mellett) Míg József gondoskodott! A vendégek még
vacsora közben is énekeltek (hiába, akinek a vérében van, az mindenhol
énekel), és aztán csak ámultunk-bámultunk, milyen fáradhatatlanul ropták idősek és fiatalok! Nagyon jó kis este volt, egyáltalán nem sajnáltam,
hogy nem a lustálkodást választottam! Ha sikerült meghoznom a kedvüket ehhez a programhoz, jövőre jöjjenek el megnézni, higgyék el, megéri!!
Sillóné Varga Anikó
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DeszkaSzínház Ajkán
Kicsit félve vallom be, de az az
igazság, hogy azt se tudtam, hogy
pontosan hova megyünk és hol
található Ajka, az ADF Fesztivál
helyszíne…  Nagyjából 4,5 órás
út vezetett oda, így korán kellett
kelnünk. Kicsit el-elbóbiskoltunk
a buszon, de mire Veszprém megyébe értünk, kezdtünk egyre
éberebbek lenni és egyre jobban
koncentrálni egymásra és a darabban betöltött szerepünkre.
A Csend, élet című halk dráma
szerencsére a zsűri értékelésekor
meglehetősen jó kritikát kapott,
ami nyilvános volt, így a közönség is meghallgathatta, sőt bele
is szólhatott. Volt, aki élt is ezzel
a lehetőséggel és ott ragadta meg
az alkalmat, hogy megköszönje az
élményt, amit a darabunk adott.
Délután az eredményhirdetésen a szakmai zsűri döntését
Pataki András, a soproni Petőfi
Színház igazgató-főrendezője ismertette. Az évadban ELŐSZÖR
MINKET!, a DeszkaSzínház
társulatát hívták meg a júniusi 2017-es KASZT Fesztiválra,
Komlóra. A nap legjobb előadásaként Ezüst minősítést kaptunk, továbbá Seres István Pipu, a
társulat művészeti vezetője a legjobb rendezésért és látványvilágért járó különdíjat érdemelte ki.
SŐT! A nézői szavazatok alapján
az Ezüst Deszka Különdíj is nálunk landolt!
A Csend, élet a 3 napos megmérettetésen 10 fesztivál győztes
előadás közül bizonyult a legjobbnak, úgyhogy nagy volt az
öröm!
Kicsit el is fáradtunk, de a hazaút is hangulatos volt, ahogy
mindig.  Decemberben Algyőre megyünk, ahol a Női szeszélyt
és a Csend, életet egymás után
fogjuk majd bemutatni. (Ez az!
Algyőre talán még egyedül is eltalálnék…)
Márki Kitti
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Zoltánfy-nap: október 21.

Idén tizenötödik alkalommal
ünnepeltük iskolánkban a magyar kortárs festőket, festészetet.
Országszerte Szent Lukács, a
festők védőszentjének napja, október 18-a köré szerveződnek
azok a kiállítások, ahol művészetet kedvelők megmutathatják alkotásaikat az érdeklődőknek. Mi
sem tettünk másként, szeptember
első napjaiban meghirdettük ez
évi képzőművészeti pályázatunkat, melynek ünnepélyes eredményhirdetése iskolánk névadója

tiszteletére rendezett emléknapon
megtörtént. Az ünnepségen a művészeti ágak sokféleségét mutatták
meg diákjaink: volt vers, próza,
ének, tánc és szemelvények Zoltánfy István életéből. Gyönyörű és
ötletes alkotások születtek a meghirdetett, „A Fa” téma kapcsán.
Pályáztak a kistérségi iskolákból,
szegedi általános iskolákból, de
érkezett pályamű a külföldi testvériskolákból is. A közel 80 ezer
forint összdíjazású verseny támogatója, mint minden évben,

idén is Deszk Község Önkormányzata volt. Ezúton fejezzük
ki köszönetünket a támogatásért!
Díjazottak: 1-2. korcsoport: 1.
Kuspi Szonja 2.o. Juhász Gyula
Gyakorló Általános Iskola Szeged, 2. Váradi Sára 2.o. Zoltánfy
István Általános Iskola, 3. Fábrik
Lilla 2.o. Nagymegyer, Szlovákia;
3-4. korcsoport: 1.Gordos Sára 4. o.
Juhász Gyula Gyakorló Általános
Iskola Szeged, 2. Varga Dániel 3.o.
Zoltánfy István Általános Iskola, 3.
Zombori Hanna 4.o. Juhász Gyula
Gyakorló Általános Iskola Szeged;
5-6. korcsoport: 1. Kószó Lili 6.o.
Juhász Gyula Gyakorló Általános

Családi kirándulás Egerbe
Október 22-én, szombaton a 4. osztály népes csapata családi kirándulásra utazott Egerbe. Előzetes történelmi ismeretekkel Egerről,
a várról, a hozzá fűződő 1552-es ostromról, a
várvédőkről, Dobó Istvánról, már rendelkeztek
a tanulók. A Minaretből előtáruló panoráma és
a Bazilika csodálatos freskói elkápráztatták az
utazókat. Az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi karán ismereteik bővítésére
volt lehetősége a tanulóknak. Az egri Líceum
barokk palotájában található csillagászati kiállítás, planetárium, interaktív kísérletezésre
szolgáló Varázsterem, Camera Obscura (periszkóp) és a Panoráma terasz azonban szinte
mindenkinek újdonságot jelentett. A Csillagásztorony – eredeti nevén a Specula – obszervatórium korának legjobb csillagászati
műszereivel volt felszerelve. A legérdekesebb
látnivalóért, a misztikus sötétkamráért azon-

ban a csillagvizsgáló torony, legfelső szintjére
kellett felkaptatni. A Camera Obscura az egész
világon ritkaságnak számít, egyszerű optikai
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Iskola Szeged, 2. Medgyes Virág
5.o. Zoltánfy István Általános Iskola, 3. Dorka Dalma 6. o. Juhász
Gyula Gyakorló Általános Iskola
Szeged; 7-8. korcsoport: 1.Fejes
Vera 7.o. Juhász Gyula Gyakorló
Általános Iskola Szeged, 2. Lengyel Fanni 8.o. Kossuth Lajos
Általános Iskola Szőreg, 3.Vékás
Daniella 8.o. Szatymazi Általános
Iskola Szatymaz. Különdíjban részesült: Kazai Balázs 7.o. és Mészáros Marcell 2.o. Zoltánfy István
Általános Iskola Deszk.
Gratulálunk a díjazottaknak és
várjuk a pályamunkákat jövőre is!

eszköz, hatalmas méretű fényképezőgép egy
besötétített szobában. A tetőn átbújtatott rudak segítségével lehet állítani az „optikáját”,
azaz a tükreit, a képeket pedig egy fehér asztallapra vetítik ki. Ezen varázslatos eszköz rendhagyó technikájának lehetőségével a gyerekek
„lábai előtt feküdt” a város, természetesen csak
kivetített formában. A délutánt betöltő program a vár „bevétele” volt. Az Egri Vár ma védett
műemlék, melyben a Dobó István Vármúzeum
működik. Az állandó kiállításokon bemutatták
a vár történetét, földalatti erődrendszerét, a középkori büntetési módokat és ezek eszközeit. A
kőtárban az elpusztult katedrális maradványait, a hősök termében az 1552-es várvédelmet
irányító várkapitány, Dobó István márvány
síremlékének fedőlapját vehették szemügyre a
gyermekek, Gárdonyi Géza sírjánál pedig az
íróra emlékeztek. Élményekben és új ismeretek
szerzésében gazdag kirándulás volt.
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1956- iskolás szemmel

Fabatka vásár
Mint minden évben, idén is
megrendezésre került a deszki
iskola és óvoda összefogásával/
közreműködésével a hagyományos Fabatka vásár. Ezen ősszel
a szombatra áthelyezett munkanapon serénykedtek-szórakoztak
a Zoltánfy Iskola alsós és felsős
tanulói egyaránt. Október 15-én
a felső tagozatosok tantermei és
az 'új' iskola épülete adott otthont a rendezvénynek. A gyerekek számára egész délelőtt bőven
akadt látni- és kipróbálnivaló,
kinek-kinek a fabatka-tárcájához
mérten, természetesen. Szülői
és tanári összefogással lehetőség
volt arcfestetni, zsákbamacskázni, dartsozni, kézműveskedni,
„játékkaszinózni”, apró kézműves
ajándékokat venni, logikai játékokban részt venni, lovaskocsiz-

ni és lovacskázni, enni-inni, és a
gyerekek valószínűleg még ezer
dolgot fel tudnának idézni, ami
kellemes és kedves volt számukra.
Mint ilyenkor mindig, az óvoda
is szívesen várta vissza elballagott
régi ovisait, ahol ezúttal népi játékokban próbálhatták ki magukat
a gyerekek, és kézműveskedni is
visszaülhettek az apró asztalok
mögé.
A rövidített iskolai nap végére
játékokkal és élményekkel gazdagon mehettek haza a gyerkőcök.
A szülők és a gyerekek nevében nagyon köszönjük a tanári
karnak, a szülői szervezetnek és
a programok lebonyolításában
részt vett minden segítőnek.
Kardos Ditke

Október 21-én meghívást kaptam a Zoltánfy István Általános
Iskola által megrendezett ünnepi
műsorra a Faluházba. Ilyenkor
minden évben kihívás előtt állnak a 7. osztályosok, ugyanis az
ő feladatuk a műsor összeállítása.
Az 56-os forradalom, az akkori események mára már tényleg
történelemnek számítanak még
az én korosztályomnak is, így
azt gondolom, tényleg kihívás
olyan műsort készíteni, ami leköti, megfogja a mai gyerekeket.
Meg kell, hogy mondjam, hihetetlen élményben volt részem!
Vid György igazgató úr köszöntője után megkérte a gyerekeket,
énekeljük el közösen a Himnuszt.
Az 1. osztálytól a 8. osztályig mindenki fegyelmezetten és példamutatóan felállt, és ÉNEKELT! És
ez a fegyelem és odafigyelés jellemezte mind a nézőtéren ülő gyerekeket, mind pedig a színpadon

szereplőket egyaránt! Színvonalas, lelket melengető volt a műsor, és (bár biztos vagyok benne,
hogy a kicsik egy szót sem értettek belőle), végig teljes csendben
ültek, le sem vették a szemüket a
„nagyokról”! A „nagyokról”, akik
verset mondtak, énekeltek és táncoltak, hihetetlenül koncentrálva
és odafigyelve egymásra. A végén Sinkovits Imre előadásában
elhangzott Kölcsey Ferenc Himnusz című verse gyönyörű zenei
és képi aláfestéssel, ami mindenki
lelkét megérintette, szó szerint
megkönnyeztük. Szívből köszönjük a felkészítő pedagógusoknak
és a 7. osztálynak ezt a színvonalas, nagyon szép műsort, örülök,
hogy láthattam!
Sillóné Varga Anikó,
a Szülői Szervezet Elnöke

Rajzverseny
Budapesti rajzversenyre küldtük el alsós tanulóink munkáit. A Rózsadombi Képzőművészeti Akadémia "Ilyen volt a nyár a napszemüvegemen át" című rajzversenyén a szakmai zsűri különdíjban részesítette
Takács Réka 2. osztályos és Balogh Kíra 3. osztályos tanulónk alkotását.
Gratulálunk a lányoknak!

Halloween party
Október utolsó hetében új rendezvényként került sor a Halloween
party megszervezésére. Az alsó tagozatos és az 5. évfolyamos gyerekek
körében igen nagy érdeklődés kísérte már az előkészületeket is. Dalok
tanulásával, jelmezek készítésével, az ünnep szokásainak megbeszélésével angol óránkon ráhangolódtak a rendezvényre. Nemcsak önfeledt
bulizás volt ezen a délutánon, hanem játékos vetélkedővel is oldottuk a
hangulatot. Az eseményekhez illő dalok és közös tánc is színesítette a
programot. Lelkesen és nagy létszámban vettek benne részt a gyerekek.
Távozáskor elmondták, hogy jövőre is szívesen részt vesznek a Halloween partyn.

2016. NOVEMBER

KITEKINTŐ

9

Ő is a Zoltánfyból indult – Gyorgyevics Milán
Ebben a hónapban egy olyan fiatalembert
mutatunk be Önöknek Gyorgyevics Milán
személyében, akit a családja révén sokan ismerhetnek a településünkön, hisz tősgyökeres
deszki családról van szó. A nagyszülők gazdálkodóként tevékenykedtek a faluban, édesanyját, Gyorgyevics Jovánné védőnőt pedig sokan
a Deszki Falunkért Egyesületből ismerhetik.
Az általános iskola alsó tagozatán Zórity Dusica szárnyai alatt nevelkedett, felső tagozatban pedig Vid György tanár úr laza, mégis színes fizika órái voltak rá a legnagyobb hatással.
Milán a nagyszülők révén hamar kapcsolatba
került a természettel, ugyanis gyakran segített
be a családi gazdaságba, a különböző munkafolyamatokba. Ez annyira mély benyomást tett
rá, hogy pályaválasztáskor is ez irányba indult
el a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolába.
Itt erdész technikusként végzett, de úgy érezte,
céljai eléréséhez további ismeretek megszerzésére is szükség van, ezért iratkozott be a Szegedi Tudományegyetemre, környezettan szakra, ez év szeptemberétől pedig a Szent István
Egyetem Ökológiai gazdálkodás szakára jár.
Jelenleg a tanulás mellett dolgozik, a Kiskunsági Nemzeti Park alkalmazottjaként a szegedi
Fehér-tó környékén vezet rendszeresen túrá-

kat, s bár itt is szívesen el tudná magát képzelni, szakemberként találna olyan kihívást, amiben kibontakozhatna, távolabbi céljai között

Tisztelt Hozzátartozók!

A SZÖGHY TEMETKEZÉS
megnyitotta kirendeltségét a
Florence virágüzletben
/Deszk, Alkotmány u. 64./

ahol teljes körű temetkezési szolgáltatás kínálunk
/pathológiai-, halotti anyakönyvi-, özvegynyugdíj-, nyugdíj-,
gyászhirdetés ügyintézése/
Ingyenes árkalkulációval!
Szállítás ügyelet (0-24h) 06 30 95 57 556

leginkább egy családi gazdaság létrehozása
áll. A nagyszülői minta nyomán, de azt a mai
kor igényeihez igazítva, egy ökofarm létrehozása lebeg a szeme előtt, ahol biogazdálkodást
folytatna, mindenféle kemikália és mérgező
vegyszerek nélkül. Milán ugyanis egy nyughatatlan személyiség, a szó jó értelmében véve.
Ő az örök kételkedő, az örök elégedetlen, aki
mindig szeretné az adott helyzetből a lehető
legjobbat kihozni. Szerinte okos szervezéssel,
komoly szaktudással, és elhivatott munkával
igenis megvalósítható, hogy sokkal egészségesebben állítsuk elő a gazdaságunkból táplálékainkat, s ne mérgezzük magunkat tovább. Az
emberiség legtöbb újítása, találmánya is úgy
született meg, hogy aki azt létrehozta, annak
nem szóltak, hogy nem lehet megcsinálni,
ezért mégiscsak sikerült az addigi lehetetlen.
Nos, Milán mottója is ez, az utána jövő mai általános iskolásoknak is ez az üzenete, legyenek
kételkedők, analizálják a folyamatokat, és hozzák ki belőle a lehető legjobb megoldást. Soha
ne adják fel az álmaikat. Milán elszántságát
látva, az ő esetében szemernyi kételyem sincs,
hogy mindezt meg fogja valósítani.
Magony István
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Adventi Koncert

2016. december 17. szombat 16 órakor a
deszki Katolikus Templomban
Közreműködik a Karolina Leánykar, a
Karolina Ifjúsági Vegyes kar és a Partiscum Kórus
Vezényel: Lázár Tamás
A belépés díjtalan, adományokat
elfogadunk az énekkarok javára.
Mindenkit szeretettel várunk!

Tisztelt Ismeretlen/ek!
A helyi Maros Ponty Horgászegyesület 26 éve igyekszik a saját
tulajdonú horgásztavait anyagi és
emberi erőforrásait figyelembe
véve karbantartani, fejleszteni.
Ezt a feladatot a horgászok részéről mindenki társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül végzi
és nemcsak a horgászok, hanem a
tavakra kilátogató egyre több helyi és más településről idelátogató
vendég számára is.
Sajnálatosan az utóbbi időben

– elsősorban a nyári hónapokban – több olyan vendégnek nem
nevezhető egyén is megjelent tavaink környékén, akiket a rongálás, vandalizmus, vagy számomra
eddig nem ismert indítékok vezettek elsősorban az éjszaka sötétjében.
Egész évben folyamatos volt
a rongálás, mely az októberi hónapban csúcsosodott ki. Több
kihelyezett eszközt, köztük 4 padot tettek tönkre, illetve dobáltak

a vízbe. A sátort, mely fogadná az
itt megpihenni vágyó idelátogatókat, folyamatos rongálások érik.
Olajjal öntik le a padokat, ös�szefirkálják a sátor ponyváját, stb.
Ezen rongálások egy részét, mivel
egy 15 millió Ft-os pályázat is
megvalósult a tavakon és környékén, a horgászok anyagi befizetéséből kell folyamatosan pótolni.
Vezetőségünk ezek után határozott, hogy ezen rongálások
megfékezése érdekében szűkös

anyagi lehetősége ellenére is kamerákat fog elhelyezni a területén. Ezt szeretném üzenni és
a figyelmét felhívni a „Tisztelt
Ismeretlen/ek „számára”, hogy
ezek után minden rongálás RENDŐRSÉGI FELJELENTÉST fog
eredményezni.
Az eddigi tisztességes, pihenni
vágyó látogatóinkat a jövőben is
szeretettel várjuk.
Deszk, 2016. november 14.
Tari János

Deszki értékek a Hagymafesztiválon
Szeptember második hétvégéjén 6 település
– köztük Deszk - mutathatta be helyi értékeit a Makói Hagymafesztiválon. A főszervező
a Csongrád Megyei Értéktár Bizottság és a
Nemzeti Művelődési Intézet megyei munkatársai voltak. A települések

bemutató „standot” kaptak, ahol az általuk választott formában állították ki az anyagaikat.
Mi a helyi értékeinkről elkészült kihúzható
„plakátokon ” mutattuk be templomainkat, a
kastélyt és
kertjét, a szerb szőtteseket, aranyhímzéseket és
a többi büszkeségünket.
Valamennyi
résztvevő
gasztronómiai bemutatóval is készült. A deszki
különlegességek közül
ajvárt és a deszki szódát
kínáltuk. Természetesen
a dekorációból a deszki rózsa sem hiányzott.
Valamennyi településen
a helyi értékek gyűjtésével, dokumentálásával
az értéktár bizottságok
foglalkoznak.
Ezek
elnökei előadás keretében foglalták össze
a többi résztvevő és
érdeklődő előtt, hogy

hol tartanak a munkával. Dr. Felföldi László, a
Deszki Települési Értéktár Bizottság elnöke a
deszki munkáról adott számot, majd Tari Dorottya egy népdalcsokrot énekelt, hiszen a kiírásban az is kérés volt, hogy minden település
kulturális műsorral is készüljön. Dórinak nagy
sikere volt.
A Csongrád Megyei Értéktár Bizottság elnökétől, Magyar Annától itt tudtuk meg, hogy
helyi értékeinkből a Megyei Értéktárba is beemelték a „Brza gibanicát”, a Deszki szerbek
hímzés- és textilkultúráját, a Gerliczy kastélyt
és kertjét és az Európai nyelesszemű legyet.
Köszönjük Király László polgármester úrnak és a Deszki Falunkért Egyesület két tagjának, Gáspárné Ugri Klárának és Tóth Péternének a lebonyolításban nyújtott segítségét.
Természetesen továbbra is várjuk a javaslatokat bárkitől újabb helyi értékek fölvételére, melyet azután bizottságunk megtárgyal és
döntést hoz!
Deszki Települési Értéktár Bizottság
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Hírek az idősek klub életéről

Október hónapban klubtagjaink megtartották első Horgászversenyüket, mely során
három halacska akadt a tíz nevező horgára,
melyeknek összsúlya 460 g volt. A halak visszakerültek a tóba, miután a horgászok elmondták

nekik három kívánságukat. Köszönjük a „Maros Ponty” Horgászegyesületnek a lehetőséget,
hogy megtarthattuk rendezvényünket a kezelésük alatt álló víz partján.
A Makói Fürdő ismét Nyugdíjas találko-

Halottak napi koszorúzás

zót tartott, ahol kipróbáltuk a szolgáltatásokat: fürödtünk, vízi tornáztunk, kipróbáltuk a
masszírozást, egészségügyi szűrő vizsgálatokon vettünk részt és ebéd után megnéztük Soltész Rezső műsorát.
Őszi bálunkra a Ferencszállási Nyugdíjas
Klub tagjai elfogadták meghívásunkat és remekül szórakoztunk. Az ízletes vacsora után
táncra perdültünk, a szerencsésebbek a tombolasorsoláson is értékes ajándékkal lettek
gazdagabbak.
A bálok sora Újszentivánon folytatódott,
ahova szívesen megyünk vendégségbe. Itt is
kiderült, ha zenét hallunk már nem is fájnak az
ízületeink, indulunk táncolni..
Október 23-ra emlékeztünk, ahol a személyes emlékek is megelevenedtek, hiszen korosztályunk aktív éveire esett az esemény.
Deszki Nyugdíjas
Klub tagjai

Az idén is a Római Katolikus Templom
kertjében kezdődött a koszorúzás és a megemlékezés a Deszki Falunkért Egyesület által
állított, és már egyszer teljesen felújított II.
világháborús hősi halottak emlékművénél. A
civil szervezetekkel, egyházakkal együtt koszorúzott az önkormányzat és akadt lakos is,
aki a saját emlékei és egykori családtagja előtt
tisztelgett. A Deszki Falunkért Egyesület által
szervezett ünnepség levezénylését Bene Ildikó
vállalta, az ünnepi megemlékezést pedig Bába
Károlytól hallhatták a megemlékezésen résztvevők. A népdalkör férfi kara katonadalokkal
fűszerezte a templom tölgyfái alatt rögtönzött
kis műsort.
Ezt követően sokan a misén emlékeztek
tovább a halottaikra, míg a képviselők, intézményvezetők a főtéren koszorúztak az I.
világháborús, frissen felújított emlékműnél,
majd bejárták a régi és az új temetőt is. A településünk díszpolgárainak sírjánál emlékeztek a kegyelet virágait is elhelyezve. Zsidóvári
Jankovich Sándor volt jegyző, Jakabb Gyula
volt plébános, Dr Tempfli Ferenc volt háziorvos, valamint Jevremov Cvetko, Bánfi József,
Simicz József, Stumpf Emil díszpolgáraink és
Tóth Gyula hosszútávfutó sírjára helyeztek el
koszorúkat. Iskolánk névadójának, Zoltánfy
Istvánnak mellszobrát is megkoszorúzták –
emlékezve a fiatalon, tragikusan elhunyt művészre.
Évről évre, egyre több koszorúval a kézben
indulunk a település nagyjainak sírjaihoz tiszteletadásra, ami felemelő, hiszen nem felejtjük
őket, és ennek hagyományt kell teremtenünk.
Nyugodjanak békében, de emlékezetünkben
is – mindörökké!
Király László
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A szerb népzene és ének
ünnepe Magyarországon,
a „Banatski Sabor“
Talán, amikor elkezdtük, nem
is gondoltuk, hogy 22 évet megél
és, hogy egy kis találkozóból ma
már nemzetközi találkozóvá válik. Az ezévi 22. Banatski Sabor,
november 5-én került megrendezésre. Maga a program négy
órakor kezdődött a deszki szerb
templomban vecsernyével és a
helyi egyházi kvartet, valamint
a szetmiklósi (Románia) egyházi kórus programjával, ami
jelzi, hogy mára az egyházi ének
ápolásával is kibővült a szerb
népzene és népdal mellett a népzenei találkozó. Maga a „Sabor“
a Faluházban volt, ahol a hagyományokhoz híven most is sokan
gyűltek össze mind szereplők,
mind a nézők. Király László polgármester köszöntő szavai után
a hazaiak kezdték el a műsort,
mégpedig a Bánát zenekar és
Vujcsin Eszter énekes. És sorba
jöttek a résztvevők: a mohácsi
fiatalok tamburazenekara, majd
ismét helyiek, a Dukát csoport
Putnik Bozsidár szólistával, a
szegedi „Banatske Lale“ kíséretében. Nagy meglepetés volt és
természetesen siker a dunaújvárosi zeneiskola zenekara, akiket
a temesvári (R) Generacó zenekar követett Rosu Dusica énekes
szólistával. Mohácsról még egy
nagyszerű fiatal zenekar mutat-

kozott be, akik után a „Napsugár”
női kórus következett Rácalmásról. A családi „4 Bosnyák“ pécsi
zenekar minden évben sikeres
szereplője a találkozónak. A
„Banatske Lale“ zenekar Rosu
Dusica énekes szólistával lépett
fel, akivel sok éve már együtt
dolgoznak. A magyarkanyizsai
Tiszaparti tamburások is elkápráztatták a hallgatóságot, ugyanúgy, mint a Pécs-Mohács- Bajai
„Fermata” zenekar. A végén vastapssal köszönte meg a közönség
az emlékplakettet és ajándékot
átvevő együtteseket, illetve képviselőiket, amit Brczán Krisztifor,
a Bánát Egyesület elnöke adott át
Krunity Péró, a Magyarországi
Szerb Országos Önkormányzat alelnökének köszönő szavai
mellett. A deszki 22 évvel ezelőtti kezdeményezés sikere biztos,
hogy folytatódik és kell is, hisz
évről évre több a szerb népzenét
és népdalt ápolók száma, ami e
találkozónak is köszönhető, de
nem utolsó sorban a nagy barátságok és együtt zenélések is fontosak a műsort követő vacsora
után a hajnali órákig. Természetes, hogy úgy váltak el a vendégek házigazdáiktól „Jövőre ismét
Deszken“!
Rusz Borivoj Bóró

Bánát Táncegyüttes a Szerb
Kultúra Napjain Szegeden

Ez évben is a Szegedi Helyi
Szerb Közösség a városban megszervezte az egyhónapos programját, a Szegedi Szerb Kultúra
Napjait, ami a szerb nyelv, vallás,
kultúra és gasztronómia bemutatását és népszerűsítését szolgálja.
A hagyományokhoz híven ez
évben is részt vettek ezen a programon a Bánát Néptáncegyüttes
tagjai, akik a Nemzetiségek házában két táncházat tartottak a
program részeként, népszerűsítve a szerb néptáncot. A Hunyadi
téri óvodában működik a szerb
csoport, ahol október 6-án megrendezték a Szerb Kultúra napja

programot. A rendezvény a szabadkai Gyerekszínház művésze,
Borocki Szvetlána műsora után
szerb táncházzal folytatódott,
amin a Bánát utánpótlás csoport
tagjai Pióker Petra irányításával
szerb gyerektáncokat tanulhattak. A program szerb gasztronómiai specialitások (csevap,
plyeszkavica, burek és gibanica)
kóstolásával fejeződött be. Az ez
évi programsorozat sikeréhez
hozzájárult a deszki „Bánát“ is,
ami természetesen a jövőben is
folytatódik.
Összeállította:
Rusz Borivoj

Zarándokút Szerbiába és
Montenegroba
A Szegedi Helyi Szerb Közösség minden évben szervez zarándokutat a pravoszláv egyházi
kultúra megismerése céljából.
Ez évben szeptember 2-7. között
Szerbia és Montenegro néhány
kolostorát tekintették meg. Az
utazáson a szegedieken kívül a
deszki szerb közösség közül is
sokan részt vettek, ugyanúgy,

mint az előző években. Ezúttal kiemelt hely volt a csodatevő Szent
Vaszilije kolostora Osztrogban,
valamint a cetinyei és tarai kolostorok, illetve a budvai, kotori,
zlatibori és ovcsárszkó-kablarszki templomok és történelmi nevezetességei. Az utazás fárasztó,
de nagyon szép és hasznos volt,
folytatás jövőre.

Siklós nevezetességei
Nem kellett a jövő évig várni,
mert már ez év október 22-én
a szegediek egynapos utat szerveztek Siklósra. Természetesen
most is sok deszki vett részt, hogy
megismerjék a siklósi várat, az

ottani szerb templomot, dzsámit
és a hely nevezetességeit. De nem
maradhatott el egy rövid látogatás útközben a villányi borpincesornál.

VÁLLALOK:
SZIVERI ZSOLT

Tel: 20/421-6668,

30/750-5060








víz-, gáz,
központi fűtés,
csatornahálózat,
mennyezet hűtés,
falfűtés és
napkollektor szerelést.
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А Deszki Füzetek 20. száma
A Szegedi Helyi Szerb Közösség és a deszki „Bánát“ Szerb
Kulturális Közhasznú Egyesület
kiadásában megjelent a Deszki
füzetek 20. száma, ami emléket
kíván állítani azon deszki lakosoknak, akiket 1950-1953. között
Hortobágyra deportáltak. A kiadvány magyar és szerb nyelven

íródott, fotókkal kiegészítve. Biztos, hogy van még adat és talán
ember is, aki tudna erről mesélni,
(bár sajnos elég nehéz kipréselni
bármit is). A kiadvány készítői
szívesen dokumentálnák ezeket
és megjelentetnék egy újabb füzet
formájában.

А deszki „Bánát“ zenekar
sikeres fellépéssorozata

Az utóbbi időben a deszki
„Bánát“ tamburazenekarnak sikerült jó kapcsolatokat kiépíteni
az anyaországban, Szerbiában. E
kapcsolat révén felléptek a novisadi „Vasa Jovanovic“ zenekarral
a Szlovákiai Surányban megrendezett nemzetközi fesztiválon.
Adamov Szreten zenekarvezető
szerint fontos volt, hogy megismerjenek bennünket más országokból. Lehetőségünk volt
ausztriai, horvát tamburásokkal

és cseh zenészekkel is barátkozni. Következő fellépés a Szerbiai „Sztárcsevói tambura 2015“
fesztivál Szerbiában szintén sikeres volt, mint a helyi „Banatski
Sabor“, illetve a magyarkanizsai
tamburafesztivál. A zenekar
igyekszik minden meghívásnak
eleget tenni és ha lehet, mindenütt természetesen sikeresen szerepelni, itthon és külföldön is.
Rusz Borivoj

– DESZKI
SZÓDA –
D e s z k A l k o t m á n y u. 1 7
Szikvíz gyártása, értékesítése. Talpas 1,0 – 1,5 és 2,0 literes palackban,
25 literes ballonban ajánljuk termékünket. A szűrt, tisztított ivóvizet a
vásárló saját palackjába töltjük.

NYITVATARTÁS:
KEDD - PÉNTEK
DE. 8 - 10 DU. 15 - 17
SZOMBAT
DE. 8 - 12
VASÁRNAP
DE. 9 - 11

A kiszállítás megrendelhető:
30 / 730 - 40 - 93
30 / 249 - 67 - 54
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A gyalogos- és kerékpár
közlekedés alapszabályai
Egyre rövidülnek a nappalok, a mindennapi közlekedést megnehezíti a gyorsan beköszönő esti sötétség. Településünk sajátossága, hogy sokan közlekednek kerékpárral és gyalogosan. Azonban nem
mindegy, hogy hogyan.
A KRESZ szerint a gyalogosnak elsősorban a járdán, ahol pedig járda nincs, ott a leállósávon, az útpadkán, vagy ha van kerékpárút, akkor ott kell közlekednie.
Ez
nem azt jelenti, hogy ha az adott útszakaszon van járda és kerékpárút
is, akkor a gyalogos választhat, hogy hol közlekedik. Kötelessége a járdán gyalogolnia. De ha egyik sem található meg, és az útpadka közlekedésre alkalmatlan, akkor a gyalogos az úttesten is közlekedhet, de ezt
a lehetőséget csak végső esetben lehet igénybe venni. Amennyiben a
gyalogosok az úttesten, vagy az úttest szélén közlekednek, akkor lakott
területen belül lehetőleg a menetirány szerinti bal oldalon kell közlekedniük, lakott területen kívül mindig bal oldalon, a járműforgalommal szemben gyalogoljanak.
Ha a gyalogos az út egyik oldaláról a másikra kíván átmenni, úgy elsősorban a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen kell átmennie. Ha nincs a közelben átkelőhely, úgy lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél (a járda meghosszabbított vonalában), valamint a menetrend
szerint közlekedő jármű megállóhelyén levő járdasziget és az ahhoz
közelebb eső járda között, egyéb helyen bárhol, a legrövidebb áthaladást biztosító irányban mehet át. Amennyiben az adott útszakaszon
kijelölt gyalogos-átkelőhely van létesítve, úgy az átkelőhelyen áthaladó
gyalogosnak teljes mértékben elsőbbsége van, ami feltétlen. Akkor is
elsőbbsége van a gyalogosoknak azokkal a járművekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak, amelyen a gyalogos áthalad. A gyalogos
olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs (pl. nincs
gyalogos-átkelőhely), mielőtt az úttestre lép, köteles meggyőződni arról, hogy áthaladásával a járműforgalmat nem zavarja. Nem léphet az
úttestre, ha a jármű olyan közel van, hogy annak zavarása nélkül az úttesten átmenni nem tud.
Nagyon fontos szabály, hogy éjszaka, vagy korlátozott látási viszonyok között, lakott területen kívül az úttesten, útpadkán, leállósávon
tartózkodó gyalogosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.
A kerékpárt a KRESZ által előírt tartozékokkal, első és hátsó lámpával, valamint fényvisszaverő prizmával kell felszerelni. Főútvonalon,
ahol más járművek is közlekednek, kerékpárral csak 12 éves kortól
szabad közlekedni. Az úttest jobb oldalán kell kerékpározni, az úttest
szélén, de még az aszfalton. Ha többen bicikliznek, egymás mögött kell,
hogy haladjanak!
Az útról jobbra kanyarodás megengedett, balra nagy ívben nem
szabad, ilyenkor kerülőt kell tenni és a keresztező járda vonalán, azzal
párhuzamosan lehet bekanyarodni. A sávváltást és kanyarodást a megfelelő irányba kinyújtott karunkkal jelezzük a mögöttünk jövő jármű
vezetőjének. Az ilyen manővereket mindig kellő körültekintéssel és lehetőleg egy pillanatra hátrapillantva tegyük.
Ahol az úttest kerékpározásra alkalmatlan, ott maximum 10 km/h
sebességgel a járdán is lehet kerékpározni a gyalogosforgalom zavarása
nélkül. Ha zebrához ér, le kell szállni a bicikliről és áttolni az átkelőn. Ez
esetben a biciklis gyalogosnak minősül és elsőbbsége van a járművekkel szemben.
Nem lehet mindenhol, sőt nem is lehet mindenkinek kerékpározni.
Az nem használhatja a kerékpárt, aki nincs kerékpározásra alkalmas
állapotban.
Nem szabad kerékpározni autópályán, autóúton, és az úttesten sem,
ha van vele párhuzamosan kerékpár út. Továbbá nem szabad biciklizni
ott, ahol ez külön táblával tiltott. A más járművekre vonatkozó Behajtani tilos tábla a biciklisekre is érvényes!
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Kert és konyha
esetleg moziba. Mivel a mozi konkrétan nem érint újabban, marad a
másik kettő :). Örök hálám üldözni
fogja az iskolát, ahol ezt megtanulhattam, a Hanságit, illetve mesteremet, Ákost.

""November ködöket varázsol a hegyre,
hogy csupa jég arcát mielőlünk fedje.
Deres hajnalokon didereg a csillag,
kútba esett a nap, soha meg nem virrad."
(Simon Emil: Hónapok)

A november egy igazán rövid
hónap – abban az értelemben,
hogy sok a tennivaló. Még tud szép
lenni az idő, így kirándulni, színes
faleveleket, kőris- és hárspörgettyűket szedni volna jó. Az eső bármely
napos, sőt, mindennapos vendég
lehet, így kinti munkáinkat (amit
már nagyon halogatni nem lehet)
is be kell sűríteni. A hónap elején
halottainkra emlékezünk meg, de
az utolsó napokban már az adventi
időszak kezdődik.
A szokásos téli gumiszettek autóra felrakása mellett – mert ha
november, akkor talajmenti fagyok
és ónos eső – ne feledkezzünk meg
téli kisvendégeinkről is. A madáretetési időszak is ebben a hónapban
indul ugyanis. Az etetők kihelyezése mellett a téli vízszükségletére
is igyekezzünk odafigyelni a madárkáknak. Nemrég hallottam,
hogy egy lakásban, a radiátoron/
kandallón/kályhán megmelegített
nagy, lapos kavics is megfelelő lehet

reggelente az itatóba helyezve, mely
funkciót egy cserépalátét is megteszi. A kavics jó pár órán át tartja a
meleget és nem engedi visszafagyni
az itatóban levő vizet.
Amikor olyan sok a tennivaló,
és várhatóan a vendég is, jómagyar szokás szerint nagy fejtörést
okozhat a ‘mit-tegyünk-az-asztalra’.
Frisset és különlegeset és sokat, de
ha megmarad, ne is romoljon ránk,
vagy lehessen fagyasztani.
Egy kicsit időigényes, de számomra annál kedvesebb húskészítési trendet szeretnék bemutatni,
a konfitálást. Semmi ördögi nincs
benne, sőt, nekünk, az Abáló (és
egyben Zabáló) nemzetnek nem
is annyira idegen. Röviden annyi
a történet, hogy mindkét folyamat
hosszú ideig, nem hatalmas hőhatással jár, és a végeredmény a csontokról leomló zamatos hús. Az abálás bő vízben történik főzőlapon, a
konfitálás pedig szintén bő zsírban/
olajban a sütőben.
A folyamathoz kétszer kell sok
idő: egyszer a sóban álláshoz, egyszer a konfitáláshoz. Cserébe ezen
munkafázisok során nyugodtan
elmehetünk aludni, vagy éppen egy
több órás nagybevásárlást csinálni,

HOZZÁVALÓK
(2-3 SZEMÉLYRE):
 1 nagyobb darab sertéscomb, vagy egyéb, nem teljesen zsírmentes hús, ami egy
rendelkezésre álló hőálló
edényben (pl. jénai) elfér.
Én a kicsontozott húsra esküszöm, így biztosan nem
marad nyers a hús a csont
környékén sem. Étteremben
ettem olyat, nem jó játék.
 só
 zöldfűszerek a köret, a hozzá
kínált bor vagy éppen mártás függvényében
 pár szelet bacon (40 dkg húshoz 4 szelet)
 zsír (liba-, vagy kacsa-, esetleg házi sertészsír)
ELKÉSZÍTÉS:
1. fázis: sózás.
Ez azt jelenti, hogy vagy
a.) 10%os sóoldatot készítünk,
annyit, amennyi ellepi a húst (ez azt
jelenti, hogy 100 g só megy 1 liter
vízhez)
b.) vagy szemre sok sóval bedörzsöljük a húst
A húst sózás előtt megmossuk,
majd szárazra töröljük. Utána sózunk, vagy sóban áztatunk, és zárt
edényben a hűtőben hagyjuk a sót
minimum 12, de inkább 24 óráig
dolgozni.
2. fázis: konfitálás.
1. A húst körbetekerjük baconnel vagy sonkával esetleg. Ez a

kabát tartást ad a húsnak, így kön�nyebb lesz szelni konfitálás után. A
sütőt 120 fokra előmelegítjük.
2. serpenyőben zsírt hevítünk,
a betekert hús minden oldalára
kérget pirítunk. Ez azért jó, mert a
kéreg lezárja a pórusokat, és bennmaradnak a HÚS ízei.
3. hőálló edénybe teszünk egy
ujjnyi zsiradékot, és beletesszük a
kérgesített húst. Tetejére, ha szükséges, teszünk még annyi zsirídékot,
hogy majdnem ellepje. A zöldfűszereket, babérlevelet, szemes borsot most kell a hús mellé tenni. Az
edényt saját tetejével vagy alufóliával lefedjük, és sütőbe tesszük.
Most jön az idő kérdése, mert
minden csak idő kérdése... Mennyi
ideig abálódjon a hús? 40 dkg húsnak elég a 4 óra, de sütöttem már
bőrös karajt 10 órán keresztül is,
mire olyan lett, amilyennek elképzeltem: piroskás, de kenhető szinte.
A kéreg előpirítása sokat lendít az
ügyön egyébként.
4. ha elkészült, vegyük ki a sütőből, és mielőtt kiemelnénk a zsiradékból, várjuk 10 percet. Utána
vágólapra helyezzük, éles késsel
szeljük. Ami nem fogy el esetleg,
a zsírba tegyük vissza, mint dédmamáink az oldalast, és hagyjuk
megdermedni. Ha újra szeretnénk
melegíteni, tegyük a sütőbe a húst
a zsírral együtt , így nem fog kiszáradni.
Mindenképpen semleges ízű körettel tálaljuk, esetleg nagyobb savtartalmú savanyúságot is tehetünk
mellé. A hús fűszerei és zamatai
domináljanak, amiket nem szabad
eltúlozni.
Jó étvágyat kívánok hozzá!
Kardos Ditke
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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

JÓ TUDNI
Temető nyitva tartása
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS

EDF DÉMÁSZ telefonszám:
+3662/565-881

HULLADÉKUDVAR

6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz.,
(Petőfi utca vége)
Téli nyitva tartás: (október 01-től március 31-ig):
Szerda: 9-15-ig, Péntek: 11-17-ig
Szombat: 9-17.20-ig
Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
Hulladéktelep vezető:
Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957

A hulladékudvar ünnepnapokon zárva tart!
Kérjük, mielőtt megkezdené a hulladék lerakását, legyenek
szívesek az irodába befáradni, adategyeztetés céljából!

ORVOSI RENDELÉSEK

I. számú Háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta
háziorvosok
háziorvosok, 6772 Deszk, Tempfli tér 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.

Fehér Attila
ügyfélfogadási idő: hétfőnként 8 – 16 óráig Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
(ebédidő: 12 – 13 óráig).
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Szerda 16-17 óráig
Batki István r. törzsőrmester 0620/209-5327, Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Urbán Richárd r. törzsőrmester
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász,
0620/852-0675,
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
Fogadóóra: Minden hónap első
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
hétfőjén 9-11 óráig a
Email: drballa.praxis@gmail.com
Polgármesteri Hivatalban
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
Az állatok megbetegedését közvetlenül
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
lehet jelezni az állatorvosnak:
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Kedd:
10-12
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Fiziotherápia:
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig. Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete
Kóbor kutyák bejelentése:
alapján. Praxison kívüli páciensek számára is.
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Minden munkanapon, előzetes bejelentkezés
hétfőtől-péntekig 62/271-852
után.
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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;

SZELEKTÍV
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

december 7., 21.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját zsákban vegyesen lehet papír és
műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!

Családi események
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

MEGÉRKEZTÜNK!

Retek Brigittának és Seres Istvánnak (Deszk,
Zrínyi u. 11/A) Domos
Jesity Klárának és Ördögh Attilának (Deszk, Damjanich u. 36.) Marcell nevű gyermeke született.

HÁZASSÁG
Tóbiás Zoltán és Kara Katalin Etelka deszki
lakosok 2016. október 31-én házasságot kötöttek.
Erdélyi Réka és Bognár Tamás 2016. május 21én házasságot kötöttek. (A júniusi számból kimaradt – elnézést
kérünk és sok boldogságot kívánunk Nektek, Réka!)

HALÁLOZÁS
Szentirmai László 6772 Deszk, Rákóczi utca 42.
szám alatti lakos 61 éves korában,
Álmosdi János Károly 6772 Deszk, Damjanich utca
6/B. szám alatti lakos 80 éves korában,
Kovács Mihályné 6772 Deszk, Petőfi utca 36. szám
alatti lakos 76 éves korában,
Túri László 6772 Deszk, Maros utca 3. szám alatti lakos 64 éves korában,
Mészáros Imre Józsefné 6772 Deszk, Kossuth köz 9.
szám alatti lakos 58 éves korában elhunyt.
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Banatski Sabor

Dalos találkozó

Ovis futóverseny

Deszkaszínház csapata az ADF Fesztiválon

Salgótarjánban
kiválóan minősült
a Tiszavirág
Néptáncműhely
Részletek a következő számban.

Tóth Gábor és Goda Kata
oktatók

Farkas Tamás
koreográfus

Furik Rita
jelmeztervező

Gál Nóra
koreográfus

