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Az egészség hónapja Deszken

Szeptember végén több olyan program is megrendezésre került településünkön,
melynek fő célja az egészség megőrzés volt. Az Egészségügyi héten szűrővizsgálatokon
vehettek részt a lakosok, annak záró rendezvénye, a „kör-Deszka” pedig megmozgatta a
több mint 100 résztvevőt. Akiknek még ez sem volt elég, másnap „Vojszi bácsi” gyalogtúráján sétálhattak egy nagyot. Az eseményekről természetesen olvashatnak az újság
hasábjain, de addig is beszéljenek a képek:
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Manapság több településen is szerveznek egészséghetet,
ahol különféle szűréseken vehet részt a lakosság. Deszken egykor az elsők között indult ez. Hogy látja ma, merre felé halad
ez a program?
– Ez így van, a kistérségünkben elsőként Deszken tartottunk
egészséghetet, Farkas Péter, akkori képviselő ötletét megvalósítva. Sok
szűrés, vizsgálatok és persze egészségre nevelő program színesítette a
palettát, és igen nagy érdeklődés volt azokra a vizsgálatokra, amit csak
Szegeden, előre egyeztetett, és főként türelemmel kivárt időpontban
lehetett elvégeztetni. Emlékszem, akkoriban értékes ajándékokat sorsoltunk ki azok között, akik részt vettek egy előírt számú szűrésen.
Nem hiszem, hogy a motivációt tekintve ez volt a legsikeresebb
szakasza ennek a kezdeményezésnek. Mindannyiunk érdeke, hogy
legalább a legalapvetőbb vizsgálatokon, szűréseken jelenjünk meg legalább évente egyszer – és én ide sorolom az egyik legfontosabbat: a
tüdőszűrést. Nem jó irány az, mikor ajándékokkal inspiráljuk a lakosokat, hogy próbáljanak többet tenni az egészségükért. Az önkéntesség, a
tudatosság és a rendszeresség kell, hogy a legnagyobb motiváció legyen. Az eltelt évek alatt a prevenciós rendezvények, ismeretterjesztés és az
állandó vizsgálatok mellett sokféle befejező programmal is próbálkoztunk, de az immár harmadik éve bevált, „kör-DESZK-a” elnevezésű invitálás tűnik a leginkább érdeklődésre számot tartónak. A régi, „izzadtságszagú” záró programokra úgy kellett összehalászni az embereket, ezzel
szemben idén már 126-an neveztek be, hogy együtt tegyék meg a Deszk szélső utcáin kijelölt 7,8 km-es távot – futva, kerékpárral, vagy éppen
rollerrel. Jövőre szeretnénk ezt a befejező programot kicsit felturbózni. A felnőtt kerékpárosoknak hosszabb távot jelölünk ki, zenével, meglepetés vendéggel színesítenénk az utolsó napként számon tartott péntek délutánt, és próbálunk még nagyobb hírverést adni a „kör-DESZK-ának”.
Összességében minden szervező nevében mondhatom, hogy sok év múltán is sikeres a deszki egészség7, és örülök, hogy a lakosok visszajelzései alapján évről évre bővül, változik a szűrővizsgálatok és a fogadóórák száma. Tóth Ágnes kolléganőm remekül kézben tartja ezt, a deszki
szociális részleg vezetése mellett – köszönet neki és a kollégáinak, a résztvevőknek pedig EGÉSZSÉGÉRE!

– Ha már a sportnál tartunk –
ugyanezen a hétvégén Vojszi bácsi
„Deszki Gyalogló Napja” idén új
zászló alatt futott. A „BE ACTIVE”
felirat országos, sőt európai szervezést mutat. Hogy került ez a deszki
sportos hagyományhoz?
– Örömünkre a Csongrád Megyei
Szabadidősport Szövetség támogatta a
gyalogló napunkat, mivel regisztráltuk
a rendezvényt az Európai Sporthétre. A
megyei elnök, Süli András úr is megjelent
szombat reggel a sportcsarnok elé hirdetett indulásra, aminek nagyon örültünk.
Egy picit talán sűrűnek hatott az Egészség7 záródélutánja után a másnap kora
reggelére szervezett sportprogram, de így
is 117-en sétáltak velünk a kora őszi napsütésben.
Gonda Istvánné Gyöngyi néni, Ráczné
Gonda Ildikó, Vajasné Schultz Klára, Sillóné Varga Anikó, Karácsonyiné Fehérvári Szilvia, Zsurkán Ferenc, Sztán László, a
főszervező Vojszi bácsi, és jómagam ken-

tük a zsíros kenyereket, szeltük az uborkát, a lila hagymát, és készült a reggeli a
gyaloglónapra „vetemedők” részére. Egy
három órás séta után Maros töltés-parti
futóverseny, egy kis ismeretterjesztő kiselőadás a Marosról, az árteréről és az igen
értékes élővilágáról, majd lovaglás, póniciklizés, kosárlabdázás, strandröplabda
és természetesen Minyó Józsi bácsi által
főzött pörkölt, tarhonya és finom savanyúságok vártak mindenkire, aki velünk
töltötte ezt a napot. Köszönöm szépen a
segítőknek, a lovas kocsikázást biztosítóknak, és a kft kollégáinak az előkészítést!
A legjobb mondat – ami sokak szájából
hangzott el a búcsúzáskor –
TALÁLKOZUNK JÖVŐRE IS!!
Így legyen!

– Sokak nemtetszését hallhattuk az elmúlt
hetekben a temető rendjével kapcsolatban. Változott valami, vagy félreértés, esetleg hatásköri
túllépés az oka ennek?
– A legfontosabbal kezdeném: SEMMI NEM
VÁLTOZOTT! Lassan tizenhét éve hatályban lévő
rendeletből dolgozik a temetőt üzemeltető Kft., és az
azt irányító Szabóné Sarkadi Szilvia ügyvezető as�szony.
Saját hatáskörben és kizárólag csak a munkáját
végezve fordult levélben igazgató asszony azokhoz a
deszkiekhez, vagy nem itt élő hozzátartozókhoz, akik
nem vették figyelembe a hatályos helyi rendeletet.
Egy temetésen történt sajnálatos kellemetlen eset
kapcsán szembesült igazgató asszony, hogy a sírhelyeket megváltó hozzátartozók közül sokan túlhasználják a sírhelyek körüli területet, valamint nem
engedélyezett eszközöket helyeztek ki, szabálytalan
növénytelepítésbe kezdtek – és ez bizony nem csupán
szabálytalan, de akadályozhatja a temető rendeltetésszerű használatát is akár.
Jól tudom, a kegyelet, a temetkezés és minden, ami
ezzel kapcsolatos dolog, mindenkinél érzékeny terület, de mégis teljes mértékben igazat kell adjak Szabóné Sarkadi Szilviának. Az ő kötelessége és az ő felelőssége betartani a mindannyiunkat egyformán védő
rendeleteket.
Minden hozzátartozó csupán a sír jellegétől függő,
pontos méretekkel (1,0 x 2,0 m; ill. 2,0 x 2,0 m) meghatározott területet váltja meg huszonöt évente, és
nem szerez jogot közlekedő területek, valamint a sírok és az utak közötti részek használatára. Hallottam,
hogy rosszallásokat váltott ki a rendelet betartatása,
sőt, nem egyszer minősíthetetlen stílusban becsmérelték telefonban a kolléganőt, de azt kell mondjam
– neki van igaza.
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Egy koporsó 65 cm széles, a két személy, aki viszi 2 x 48 cm. Hogy lehet ide koporsóval a kézben bejutni…?
Nyilvánvalóan mindenkinek egyértelmű, hogy a temető nem csupán az elhunyt rokonaink emlékhelye, de a temetések helyszíne is, melybe az
igen sűrűn igénybe vett rátemetések is beletartoznak. A sírok között kihagyott 1 m széles sávok arra szolgálnak, hogy ezeken lehessen kegyelettel és
a mindenkinek kijáró méltósággal bevinni az elhunytak koporsóit. Itt nem csak a koporsónak kell elférnie, de az azt vivő temetkezési szolgáltatók
munkatársainak is. Ha ezekbe a sávokba – a megváltott területen felül – virágot, bokrokat, tartószerkezeteket, vagy díszfákat ültetnek, bizony ezt
jócskán megnehezítik. Kérek mindenkit, képzelje el, hogy – akármennyire is az elhunytak kedvenc virágait nevelő ágyások között, de – a felbokrosodó rózsákon és tujákon, koszorútartó vaskereteken keresztül, hogyan lehet bevinni temetésre váró koporsókat? Kinek jó az, ha botladozik a
szerettünk koporsóját vivő dolgozó, ha sérül a koporsó, vagy más kegyeletsértés lesz a hely szűke miatt?
Sajnos mindannyian voltunk már és leszünk is temetésen, és tudjuk, hogy a temetéskor a sír közelébe igyekszünk búcsúzni az utolsó út végén – de
hogyan tegyük meg, ha illegális virágok, tuják szabják utunkat?
Azt hiszem, nem vitatható, hogy a most, és ezután temetett drága szeretteinknek, és azok családjának is éppúgy kijár a kegyelet és a tisztelet, ahogy
a már régebben elveszített felmenőinknek.
Az alábbi képek megmutatják, hogy néhány esetben felelőtlenül elhanyagolt kúszónövények, hatalmas, és nem ide illő fák eltakarnak más sírokat,
a gyökérzeteik által, a szomszédos sírokban okozott károkról nem is beszélve. Elburjánzott rózsabokrok és nagy növények akadályozták, vagy lehetetlenítették el a bejutást a sorok közé, a sírokon kinőtt vad bokrok és bizony még fák is – az egész temető képét rontották. A nem kellő odafigyelés
és az átgondolatlan, jogtalan területbirtoklás akkor is mások érdekeit sértheti, ha azt a lehető legnagyobb szeretettel vagy a legjobb szándékkal teszi
valaki. Nincsenek előjogaik a parcellák szélein temetett hozzátartozóknak másokkal szemben, nem lehet különbséget tenni picit rossz és nagyon
rossz között. Akkor lehet vitathatatlan rend ezen a területen, ha mindenkire egyformán és ugyanúgy érvényes a rendelet hatálya. Ezért is állok ki az
igazgató asszony mellett ebben az ügyben – és mást nem is tehetnék, ahogy Önök sem tennék az én, vagy a képviselők helyében.
Az indulatok kapcsán a testület némi könnyítést tett szeptemberben a rendelet soraiban, de alapvetően nem változtatott azon. Kérek mindenkit,
hogy a sírokon kívüli bárminemű ültetés, netán építés előtt egyeztessen a sportcsarnokunkban található irodában a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft illetékeseivel!
Szeretném a végén leszögezni azt a nem elhanyagolható tényt, amivel nem lehet vitatkozni – a térségünkben Deszk községé a legszebb, legjobban
karbantartott temető. Folyamatosan szépítgetjük, építjük, és kiemelt gonddal tartjuk rendben azt. Most nyáron újrafestettük a ravatalozó hatalmas
tetőszerkezetét, a teljes kerítést. Új kerékpártartókat helyeztünk ki, az újonnan leaszfaltozott előteret szépítgetjük, padokat, szemétgyűjtőket helye-

Bár a rendelet nem engedné, de bizony, ez is mind a mi szép temetőnkben van.
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Nem engedélyezett, nem
szép, és láthatóan nem is
használják – de ott van.
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zünk ki, új utakat aszfaltoztunk a közelmúltban. Szeptemberben
a testület újabb padok telepítése mellett forrást biztosított 30 db
mobil szék vásárlására, melyeket a temetések alkalmával használhatnak az arra rászoruló idősebb hozzátartozók.
Az elburjánzott és szabálytalan növények helyére egységes,
szép cserjéket és virágokat ültetett a kft, kijavította a megsérült
aszfalt-utakat is. A római katolikus egyház által felállított kereszt
lehangoló környéke is megújul a mindenszentek ünnepére, Nagy
Róbert tisztelendő úrral egyeztetve az önkormányzatunk rendbe
hozza ezt is. A nemrég megépített, hatalmas parkolót is folyamatosan rendben tartjuk, növényekkel, virágokkal szépítjük, szabályozzuk a parkolás rendjét – segítve annak komfortos használatát.
Láthatják, és évek óta tapasztalják, hogy megpróbálunk a lehetőségekhez és a – bizony mindig szűkében lévő időnkhöz mérten
– mindent megtenni, hogy mindannyiunk közös megelégedésére
egy szép, rendezett temetőbe mehessünk ki a már eltávozott hozzátartozóinkra emlékezve. Kérek mindenkit, hogy az elvitathatatlan eredmények mellett fogadja el, és tartsa is be az érvényben lévő
rendeleteket és szabályokat is – ezáltal közös értéknek tudva be
ezt a szép kegyeleti helyet. Köszönöm a megértésüket!

A kereszt és környezete is megújul halottak napjáig.
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

A térség legszebb, leggondozottabb temetőjének rendjét szeretnénk megőrizni Önökkel közösen!

Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 26-i ülésén a
következő határozatokat hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról szóló tájékoztatót és a lejárt határidejű
határozatokról szóló tájékoztatót. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj-pályázathoz. Döntés született Deszk

Község Településképi Arculati Kézikönyv
készítőjének kiválasztásával kapcsolatban. A
Képviselő-testület döntést hozott a II. számú
háziorvosi körzet feladatellátási-szerződésével
kapcsolatban, illetve hozzájárult a háziorvosi
praxisban való foglalkoztatottak számának bővítéséhez. A Képviselő-testület, mint a Szegedi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagja
határozott a Társaság ügyvezetője által 2017.
szeptember 14. napján megküldött határozati
javaslatokkal kapcsolatban. A testület hozzá-

járult ahhoz, hogy a Deszki Polgárőr Egyesület
Tempfli tér 10. szám alatti ingatlanban székhelyet létesítsen és székhelyeként hivatalos
irataiban megjelölje. A képviselő-testület úgy
határozott, hogy a Tempfli téri játszótérre 2 db
játszóeszközt vásárol bruttó 325.012.- Forint
értékben. Beszerzésre kerül 1 db kétszemélyes
lengőhinta, valamint 1 db egyensúlyozó hullám.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

Tisztelt Ingatlanhasználók!
A közterületek és ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról szóló 9/2004. (IV. 29.)
Ör. az alábbiak szerint rendelkezik:
– Az ingatlan előtti járda tisztántartása az
ingatlan tényleges használójának kötelessége.
– Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti
járdaszakaszt a tényleges használónak kell
tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét
üzleti tevékenységből származik-e.
– Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos
feladatokra is.

Az ingatlan tényleges használójának kötelessége:
– az ingatlanhoz csatlakozó közterületen,
azaz a járda mellett növő, a zöld sávban, a
csapadékvíz - elvezető árokban egészen az
aszfaltos út széléig terjedő területen lévő, 25
cm magasságot meghaladó gyom, fű nyírása;
azon az ingatlanhoz csatlakozó közterületen,
ahol a zöld sávban kerékpárút halad, csak a
kerékpárút telekhatár felőli oldaláig terjed az
ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának a növényzet nyírási - és tisztántartási kötelezettsége;
– a kinyúló ágak és bokrok nyesése oly

módon, hogy a kialakított, burkolt járda
függőleges vetületébe 2,3 m-en belül, továbbá
a burkolt út szélétől mért 50 cm-es sáv függőleges vetületébe 3,5 m –en belül növényzet ne
nyúljon.
Felhívom a figyelmüket, hogy amennyiben a
fenti esetekben a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés ellenére a munkálatok nem
kerülnek elvégzésre a kötelezett által, azokat az
önkormányzat elvégeztetheti, és annak költségeit áthárítja a kötelezettre, illetve közigazgatási
bírság kiszabására is sor kerülhet.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző
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Újabb művészeti sikerek
Deszki tehetségek a Szegedi Nemzeti Színház színpadán

Örömünkre szolgál, hogy
újabb deszki sikerekről számolhatunk be a felnövekvő
korosztály berkeiből.
Gordos Eszter, Gera Nilla
és Gera Panna szereplési lehetőséget kapott a János Vitéz
című daljátékban, melyet ok-

tóber 17-től játszanak a Szegedi Nemzeti Színházban.
A kislányok Kukorica Jancsi báránykáinak „bőrébe”
bújnak az első felvonásban,
majd tündéreket játszanak a
második részben. A szerepekre Varga József, a színház tánc-

karának vezetője választotta
ki Őket.
Büszkék vagyunk rá, hogy a
lányok a Deszki Faluház egyik
művészeti csoportjából, a
„Tündértánc balett előkészítő” csoportból indultak, majd
Kakas Orsolya csoportvezető
javaslatára jelenleg Varga József táncműhelyében folytatják tanulmányaikat Szegeden.
Szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk nekik!
Szerk.

Deszka siker
Sopronban
A DeszkaSzínház Csend, élet című halk
dráma rendezéséért, Seres István Pipu, a
Progress Sopron Nemzetközi Fesztivál
„Kiemelkedő műfaji kísérlet” díját nyerte.
A fesztivál egyik magasan kvalifikált előadásának választották a Csend, életet, valamint a társulat meghívást kapott a jövő évi
Kaleidoszkóp fesztiválra.
Gratulálunk a szép eredményhez!
Szerk.

Újdonságok, programok a Faluházban
Kedves Deszkiek!
A múlt héten vehették kezükbe a Deszki Faluház legújabb programfüzetét, amelyen az idei
és jövő évi programok mellett, tájékoztatást
kapnak a nyitva tartásunkról, szolgáltatásainkról is. Kérjük, forgassák füzetünket és látogassanak el minél többen könyvtárunkba és egyéb
programjainkra!
EGY KIS ŐSZI ÍZELÍTŐ:
Október 27. péntek 19 óra
Férfi klimax – Női szeszély
a Deszki Deszkaszínház premier előadása
Belépő: 500,-Ft
Október 28. szombat 10 óra
Tökvicsori faragása
Helyszín: Tájház udvara
(rossz idő esetén Faluház)
Belépő: 1 db faragni való tök és kés a faragáshoz
Október 28. szombat 15 óra
Dalos találkozó
Fellép a Deszki Népdalkör és vendég kórusok

Október 29. vasárnap 10.30
Halottak napi koszorúzás
Helyszín: Római Katolikus Templom kertje
November 4. szombat 18 óra
Banatski sabor
– szerb népzenei találkozó
Szervező: Bánát Szerb Kulturális
és Közhasznú Egyesület
November 9. csütörtök 18 óra
Kávéházi esték – Színpombás
Dél-Kelet Ázsia
(filmvetítés és ételkóstoló)
Vendégünk: Bardócz Attila
Belépő: felnőtt: 500,-Ft, diák: 300,-Ft
November 11. szombat 19 óra
Jótékonysági bál a
Deszk Község Népművészetéért
Alapítvány javára
Helyszín: Sportcsarnok
Belépő: 4500,-Ft
Jegyek megvásárolhatók
a Faluházban Bene Ildikónál!

November 16. csütörtök 18 óra
Egy gomba, egy történet
Új ismeretterjesztő előadássorozat
a Faluházban!
Belépő nincs!
November 24. péntek 19 óra
Svejk vagyok
– zenés sörözgetés egy részeg katonával
a Magyarországi Szerb Színház
magyar nyelvű előadása
Főszerepben: Mikó István
Belépő: 1000,-Ft
(előre megvásárolható a Faluházban)
November 26. vasárnap 17 óra
I.Adventi gyertyagyújtás
Bene Ildikó ig.
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Egészséghét és egészségügyi vetélkedő az óvodában
2017. szeptember 29-én megrendezésre
került óvodánkban a hagyományos egészségügyi hetet lezáró egészségügyi vetélkedő,
melyen a nagycsoportosaink vettek részt.
A gyermekek 7 fős csoportokban mutatták
meg az egészséggel kapcsolatos tudásukat. A
gyerekeknek a vetélkedőn a helyes kézmosás
lépéseire, a fogmosás helyes technikájára is
szükségük volt. Az egészséges ételeket is ki
kellett válogatniuk, és találós kérdésekre is
válaszolniuk kellett. Zöldségkóstolásra is volt
lehetőségük, ott bekötött szemmel ízlelés útján kellett felismerni a gyerekeknek az őszi
zöldségeket. Villámkérdésekkel növeltük a
vetélkedő végén az izgalmakat. A verseny során szakértő zsűri vizsgálta a feladatok helyes
megoldását, és jutalmazta a gyerekeket. Nagyon ügyesek voltak a gyermekek, és hasznos
ismeretekkel és élményekkel lettek gazdagabbak a vetélkedő után. Senki sem távozott üres
kézzel, a gyermekek egy fogápolási ajándékcsomagot vihettek haza. Ez a nap egy szép és
kellemes lezárása volt az Egészséghétnek.

Ezúton szeretnénk megköszönni a zsűri
tagjainak:
– Tanács Zsuzsanna – SZKTT Óvodái Főigazgató Asszonynak
– Kothencz Ágnes és Nagy Bernadett Kinga - Védőnőknek
– Tóth Ágnes - SZKTT Szociális Szolgáltató Központ Deszki Egységvezetőnek
– Deákné Bátky Judit – Tanítónőnek,
hogy elfogadták a meghívásunkat.
Haulik Stella (Stella néni)

Környezetvédelmi- és Sportnap

2017. október 5-én a Móra Ferenc Csicsergő Óvodától volt zajos Deszk központja. Az óvodával
szembeni sportpályán rendeztük meg a Környezetvédelmi- és
Sportnapot az óvodások számára.
A gyerekek játékos vetélkedőn
vehettek részt, amit az óvó nénik
állítottak össze. A csoportokat
2-2 csoportra bontottuk és az
óvónők, illetve dadák segítségével
kezdetét vette a mókázás. Állo-

másról állomásra haladva eleveníthették fel a gyerekek a szelektív
hulladékgyűjtést és a környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteket, miközben a szabadban
mozoghattak.
Legelőször közös bemelegítésen vettek részt, majd mehettek
tovább az állomásokra. Összesen
kilencre. Volt közte PET palack
teke, újságpapír sepregetés, kincs
gyűjtögetés. Lehetőség volt hulla-

A MÓRA FERENC CSICSERGŐ ÓVODA
2017.11.07-én és 08-án
Papírgyűjtést szervez.
Ezúton szeretnénk értesíteni a lakosságot, hogy felhalmozódott papírhulladékukat összekötegelt formában ezeken a napokon elhozhatják a két
óvoda épülete elé elhelyezett konténerekbe.
(Móra u. 2. és Széchenyi u. 41.)
Az összegyűjtött papírhulladékot természetesen hamarabb is behozhatják, ha a gyűjtés napján nem áll módjukban ezt megtenni.
A papírgyűjtésből befolyt összeget az óvodába járó gyermekek javára
fordítjuk.

dékválogatásra is, ahol a szelektív
hulladékgyűjtés szempontjai szerint (fém, papír, kommunális hulladék, műanyag, üveg) válogatták
szét a gyerekek a hulladékot.
Az óvó nénik felállítottak egy
akadálypályát és egy kreatív ál-

lomást, ahol az újrahasznosítás
játszotta a főszerepet (az akadálypályán az eszközöket kupakok
helyettesítették, a kreatív állomáson a kréta helyett különböző
komposztálható terméseket használhattak a gyerekek). Az időjárás
kedvezett nekünk, szerencsére
sütött a nap. A gyerekek is nagy
örömmel és lelkesedéssel játszottak és játszva tanulhattak az állomásokon. Ennek köszönhetően
szép napot tölthettünk el együtt a
gyerekekkel.
Orosz Andrea (Andi néni)
és Haulik R. Stella (Stella
néni)

Novemberi programjaink
Időpont

Téma

Helyszín

11.22.

Bozsik torna

Sportcsarnok

11.23. 16:00

Télváró-Őszbúcsúztató

Központi Óvoda

11.27.

Advent I. gyertyagyújtás

Központi Óvoda
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ISKOLAI HÍREK

s Megállapítható, hogy sajnos sok gyásznap van a magyar történelemben. Ezek egyikére emlékeztünk október 6-án a felső tagozaton. Az 1849-ben Pesten kivégzett gr. Batthyány Lajos miniszterelnökről, valamint az Aradon kivégzett 13 tábornokról 7. és 8. évfolyamos
tanulók tartottak előadást. Fontosnak tartották kihangsúlyozni, hogy
ezen dicstelen véget egy dicsőséges forradalom előzte meg. Alkalmak
ezek a tanórán kívüli foglalkozások az emlékezésen kívül arra is, hogy
az oktatómunka nevelő hatása is jobban előkerüljön. Alsó tagozaton
sem maradt el a megemlékezés. A kisebbeknél a száraz történelmi tények helyett még elég az „érzékenyítés”. Mélyebb összefüggések helyett,
elég azt tudatosítani, hogy vannak emberek, akik akár életüket is képesek feláldozni egy igaz ügyért és a hazáért.
s Az egészséghét rendezvényei Deszk településen szeptember

2017. OKTÓBER
25-29. között zajlottak. Mint minden évben, természetesen az iskola
is csatlakozott e nagyszerű kezdeményezéshez. Az intézmény egészségnevelési programjába szervesen beleillik a tematikus hét megrendezése.
Mind az alsó, mind a felső tagozaton, egész héten az egészséges táplálkozás és egészséges életmód körül zajlottak az események. Rendhagyó
tanórák és rendhagyó szabadidős tevékenységek szerepeltek a palettán.
A hét utolsó napja koronázta meg az egész heti „egészséges életet”. Alsó
tagozaton sorversennyel zárult a délután, felső tagozaton az egyéni
kreációk versengésével. A szülők segítségének köszönhetően mindkét
helyszínen rengeteg egészséges étel, ital, gyönyörű gyümölcskompozíciók, zöldségtálak és sütemények kerültek az asztalra. A gyermekek kiélhették és ki is használták kreativitásukat. Volt itt gyümisüni, ”Minden
mentes répatorta”, „Tökös tál”, „Tökös batyu”, „I love Deszk-tál”…, Gordon Ramsey az utolsó pillanatban lemondta a meghívást zsűrizésre, így
a helyi neves gasztronómusokra maradt a feladat. A zsűri elnöksége az
ínyencként ismert Leslie King, és George Weed volt. Vidám hangulatban
zárult az iskolai egészséghét. Az iskola mellett a család szerepe nagyon
fontos az egészséges életmódra való nevelésben, mivel az életmódbeli
szokásainkat jórészt otthonról hozzuk. Az egészséges életmódra felnőtt
korban nehezebb áttérni, mint fiatalon. Közös a munka!
s Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a
Magyar Mese Napját. Benedek Elek jókora csokrot gyűjtött össze és
hagyott ránk ebből a sok színben pompázó világból. Ő a népmeséből
született gyermekmese igazi megteremtője, és az első színpadi mesemondónk is. Ennek elismeréseképpen a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére, az Ő tiszteletére ünnepeljük születése napján a meséinket, mesemondóinkat és mesegyűjtőinket. Mi is rá emlékeztünk
a Faluház mozi termében, ahol Tóth Erzsébet meseválogatásait nézte
meg az egész iskola szeptember 29-én, immáron második alkalommal.
„Erzsike néni” nemcsak meséket válogatott, hanem minden korosztály
számára feladatlapot is készített, amit értékelt is. Ezúton köszönjük a fáradságos munkát, és a tanulságos meseválogatást.
s A zenei nevelésnek nem csak a tanórákra kell korlátozódnia, ki
kell ezt egészíteni szabadidős és egyéni tevékenységgel is. Iskolánkban
az idei évtől, mint azt az olvasó már biztosan tudja, zongoraoktatás indult az érdeklődő gyermekek részére. Ezt egészíti ki az iskola vezetése
egyéb zenei rendezvények szervezésével.
Ebbe a sorba illik egy filharmóniai koncertsorozat szervezése is. A három előadásból álló sorozatot Deszk település önkormányzata 120 ezer
forinttal támogatja, mely komoly lehetőség a gyermekek számára. Így
egy-egy előadás mindösszesen 230 Ft- ba kerül az érdeklődő tanulónak.
Örömteli, hogy a szülők is egyöntetűen melléálltak a kezdeményezésnek és teljes létszámmal élnek a lehetőséggel.
Köszönet jár a képviselő-testületnek a támogatásért és a Faluháznak,
mely a produkciók bemutatásának biztosítja a helyszínt, megjegyezvén,
hogy már az első előadás is bizonyította a program minőségét és értékét.
Összeállította:
Vid György igazgató
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EGÉSZSÉGHÉT 2017.
Deszken 22. alkalommal rendeztük meg az „Egészségügyi szűrőhetet”, szeptember 25-29. között zajlottak a
különböző szakorvosi vizsgálatok. A rendezvény célja a lakosság részére a szűrő- és szakorvosi vizsgálatok elérhetővé
tétele volt.
Az Önkormányzat idén is saját költségvetése terhére biztosította,
hogy tizenhárom szakorvosi vizsgálaton vehettek részt a lakosok. Elmondhatom, hogy minden szűrővizsgálatra nagy volt az érdeklődés,
egyes vizsgálatokat nagyobb időtartamban biztosítottunk a korábbi
évekhez képest. Problémát jelentett viszont az, hogy voltak, akik előjegyezték magukat a szűrővizsgálatra, és nem jelentek meg, amivel sajnos
elvették mások elől a lehetőséget, akik viszont el tudtak volna jönni abban az időpontban.
A szűrővizsgálatokra az előjegyzett és a megjelentek száma a következőképpen alakult:
Vizsgálat

Előjegyzési alkalom

Megjelenés

Urológia

24 fő

51 fő

Szemészet

64 fő

48 fő

Fül-orr-gégészet

33 fő

19 fő

Audiológia

21 fő

8 fő

Nőgyógyászat

84 fő

64 fő

Bőrgyógyászat

104 fő

87 fő

Fogászat

36 fő

26 fő

Allergiaszűrés

10 fő

9 fő

Érszűkület vizsgálat

39 fő

39 fő

Csontsűrűség

18 fő

12 fő

Ortopédia

18 fő

31 fő

Tüdőszűrés

Nem volt előjegyzés

375 fő

Ultrahang vizsgálat

28 fő

35 fő

Véradásra 20 fő jelentkezett, 17 fő adott vért, 1 fő új véradó volt.
Az Egészséghét szervezésében és lebonyolításában nagy segítséget
jelentett a SZKTT Szociális Szolgáltató Központ deszki egység munkatársainak közreműködése. Köszönetemet fejezem ki munkájukért

Kothencz Ágnes és Mészáros –Nagy Bernadett védőnőknek, akikkel
közösen szerveztük az Egészséghetet, valamint Csurelné Bagóczki Margitnak, aki a vendéglátást lebonyolította, illetve Pugris Zoltánné, Kormányos Erika, Gonda Gabriella és Ármány Istvánné kolléganőimnek,
akik egész héten, illetve a záró rendezvénynél segítettek.
Köszönöm a segítséget Dobó Vincéné, Radics Béláné, Arany Jánosné,
Gárgyán Zoltán nyugdíjas klubtagoknak. Ők gondoskodtak a kartonozásról, és az előjegyzési rendszerről.
Az Egészséghét záró rendezvényeként negyedik alkalommal lett
megrendezve a „kör-DESZK-a” program, ahol a résztvevők egy közel
8 kilométeres kört tettek meg az
általuk választott eszközzel vagy
egyéb módon. Szerencsére most is
elmondhatom, hogy nagy volt az
érdeklődés, a tavalyi évhez hasonlóan idén is sokan eljöttek és tették
meg ezt a távot. A leggyorsabbak
helyezést értek el, amiért díjazásban
részesültek.
A program zárásaként mindenkit vendégül láttunk. A zsíros kenyér, ajváros bagett, gyümölcssaláta
és tea jó választásnak bizonyult
idén is, ugyanis szerencsére a rendezvény végére minden enni –és
innivaló elfogyott.
A beszámolóm vége felé szeretném köszönetem kifejezni a
szűrővizsgálatokat végző szakorvosoknak, a Faluház és a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft
dolgozóinak az Egészséghéten való
közreműködésükért.
		
Tóth Ágnes
Deszki egységvezető
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NEMZ-CISZ-EPER-17
Bánát 2017 évi működése
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016. decemberében
jelentette meg pályázati kiírását a
nemzetiségi civil szervezetek támogatására.
A kiírás célja a nemzetiségi civil
szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként
a nemzetiségek önazonosságának
megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá
nemzetiségi érdekképviseleti célok
megvalósítása érdekében.
Egyesületünk sikerrel pályázott,
s 2017.évi működési költségeinek
fedezésére 1.896.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert.
A fenti összeget a szervezet a
működést megalapozó, kiszolgáló,

NEA-NO-17-SZ
Ismerd meg kultúránkat!

fejlesztő és adminisztráló, a
törvényeknek való megfelelést
segítő és a szervezet cél szerinti tevékenysége(i) feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek
finanszírozására fordította.

A 2016 decemberében megjelent
pályázati kiírás célja a civil szervezetek szakmai programjainak támogatása volt, a Kárpát-medencei
együttműködés, mint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integA programot támogatta az Em- ráció és a vallási tevékenység előseberi Erőforrások Minisztériuma, gítése, továbbá a Magyarországon
közreműködő szervezet az Emberi élő nemzetiségek, valamint az emErőforrás Támogatáskezelő.
beri és állampolgári jogok védelme
területén működő civil szervezetek, kulturális tevékenységének, hagyományápolásának segítése.

HIRDETMÉNY
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat
keretében meghirdeti a
BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2017/2018. tanév második és a 2018/2019.
tanév első félévére vonatkozóan.
Deszk Község Önkormányzata csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz. A pályázat
beadásának feltételei felől érdeklődhetnek a
Deszki Polgármesteri Hivatal 6-os szobájában, a 62/571-591-es telefonszámon, illetve a
www.emet.gov.hu oldalon.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan
hátrányos helyzetű, felsőoktatásban résztvevő
hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik
a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A program támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
közreműködő szervezet az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő.

Egyesületünk benyújtott pályázata a kedvező elbírálásnak köszönhetően 700.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert rendezvényeink költségei egy részének

Süli József
Személyszállítást vállalok
KEDVEZŐ ÁRON!

Tel.: 70/772-7897

A MAGYAR
UTCÁBAN LAKOM,
A KÖZELBEN
GARÁZST
SZERETNÉK
BÉRELNI.
TEL: 0630/981-2770

DESZK

DESZK, ALKOTMÁNY U. 47.
NYITVATARTÁS: H-P 6:00-19:00
SZO: 6:00-14:00
V.: 7:00-12:00

39 Ft/l

A pályázat rögzítésének
és az önkormányzathoz
történő benyújtásának határideje:
2017. november 07.
Király László sk.
polgármester

fedezésére.
A támogatást népzenei, néptáncos hagyományőrző programjaink
megvalósítására használtuk fel.

Ő

Ő
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Az elmúlt időszak fontos eseményei
a „Bánát” házatáján
Falunapok Magyarcsanádon
A Marosmenti kisközségben, ahol a magyarok mellett cigány, román és szerb nemzetiségek élnek évszázadok óta együtt, szeptember
23-án rendezték meg a Falunapokat. A progamsorozat délelőtt a román és szerb nemzetiségi házban kezdődött, ahol a zrenyanini múzeum Makón már bemutatott kiállítás megnyitója volt. A kiállítás a
zrenyanini születésű Todor Mihájlovity író, költő, műforditó életútját
mutatja be. Kiemelt helyen szerepelnek a magyarról szerbre fordított
művek olyan nagy írók tollából, mint Ady Endre vagy József Attila.
A megnyitón részt vett Gvozdenaty-Martinov Jelena múzeumigazgatónő vezetésével a zrenyanini delegáció, akik megtekintették a falu
nevezetességeit. A delegáció útja Deszkre vezetett, ahol a szerb templom, a Szent Száva Kulturális , Oktatási és Hitéleti központ megtekintése után „körbejárták“ falunkat. Magyarcsanád falunapjára viszont
a deszki Bánátosok utaztak el és a délutáni kulturális programban
„Pcsinye” és „Vladicsin Hán” környéki táncokat mutattak be, valamint
egy szerb népzenei blokkal a zenekar is bemutatkozott a nagyszámú
közönségnek. A program sikeres volt, mert vastapssal köszönték meg
a deszkiek előadását a magyarcsanádiak és vendégeik.
Szerb Kultúra Napjai
- programsorozat Szegeden.
A Szegedi Helyi Szerb Közösség és a Szegedi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében ezévben is megrendezésre került a „Szerb
Kultúra Napjai Szegeden” programsorozat. A megnyitó október 4-én
volt a Nemzetiségek Házában a „fotó safari Tara 2O17“ fotókiállítással
és a szerb táncházzal, a „Bánát“ részvételével. A táncokat Dunai Peti
vezetésével tanulták a „Bánát“ tamburásainak zenéjére. Mint máskor,
most is nagy volt az érdeklődés, ami e program folytatását biztosítja a
jövőben. E programon részt vett és a megnyitón röviden bemutatta a
Tara Nemzeti Park munkáját igazgatója, Borisa Csólity. Ezután Dujmov Drágomír és Dujmov Milán magyarországi szerb irodalmárok
estje következett, majd a Magyarcsanádról áthozott Todorovity kiállítás, melyen a zrenyánini múzeum delegációja is részt vett. Ezeken a
programokon is sok deszki szerb vett részt, ahogy a szentendrei kiránduláson is, ahol a város szerb vonatkozású nevezetességei mellett
hajókirándulás és múzeumlátogatás is szerepelt. Nagy érdeklődés van
a népművészet iránt, ezért a szervezők egy olyan programot is rendeztek, ahol a Deszki Szerb Aranykezek Kézműves Műhely mutatkozott be nagy sikerrel.
A Magyarországi Szerb Színház
vendégszereplése Deszken

Évek óta nagyon jó a kapcsolat a deszki Faluház és a budapesti Magyarországi Szerb Színház között. Több alkalommal szerepelnek minden évben Deszken szerb (magyarul feliratozott) és magyar nyelvű
programokkal. Legutóbb főpróbaként, a Novi Sadi Színházi Fesztivál
előnapján mutatták be Rusz Milán – deszki származású – színigazgató, író, rendező és színművész „Szentendrei evangélium” művét. A
színháznak egyébbként ez volt az első bemutatott színműve a megalakulásakor. Természetesen a mostani már egy kicsit átírva, átrendezve
és más szereplőkkel mutatja be Krisztus életét, tevékenységét, halálát
és feltámadását. Műfaját tekintve passiójáték, melyben elhangzanak a
magyarországi szerbek népdalai és egyházi énekei, de nem maradtak
ki a néphagyományok és a táncok sem. Minden szereplő több szerepet játszik, ami nagy koncentrációt igényel. Kiemelendő a 7 tagú
Európa hírű zrenyanini Szent Szerafin férfikar közreműködése egyházi énekekkel. A főszerepet, Krisztust, a deszki Gyorgyev Bránimír
alakította, mint a színház titkára és oszlopos tagja. A kétfelvonásos
színmű elnyerte a deszki közönség tetszését, amit a színdarab végén
a hosszantartó vastaps bizonyított. A másnapi fesztiváli szereplésről
Rusz Milánt kérdeztem pesti találkozásunkkor: „ Akinek szólt, – azaz
a közönségnek – tetszett, a szakma pedig azt kritizálta, hogy sok a
szöveg és kevés az extra modernség – értsd alatta: meztelenség, vér,
gyilkolás, stb.”
Milán megígérte, hogy ez nem is lesz a jövőben sem. Viszont mi
deszkiek nemsokára ismét láthatunk egy érdekes magyar nyelvű
előadást a Magyarországi Szerb Színház bemutatásában, ez nem más,
mint a „Svejk“ és ha „Svejk“ akkor az Mikó István.
Összeállította:
Rusz Borivoj
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Gyalogtúra Deszken!
Szeptember utolsó hete igencsak programdús volt! Egész
héten „Egészséghét”, ami sportos kör-Deszk-ával zárult, aztán
szombaton gyalogolhatott egy
nagyot mindenki, aki még nem
unt rá a sportolásra. Gyorgyev
Vojiszláv (Vojszi bácsi) szeptember 30-ára hirdette meg az immár (bőven) hagyományosnak
számító gyalogtúrát. Szeretik
kicsik és nagyok, idősek és fiatalok, szegediek és deszkiek, (még
a kutyák is…), úgyhogy szombat
reggel 7 órakor jókedvűen kentük
a zsíros és lekváros kenyereket! A
hűvös reggelből verőfényes szép
nap lett, így minden adott volt
egy kellemes túrázáshoz. A regisztrációs asztalnál alig győztük
a munkát: a deszki gyerekek és
szülők mellett ismét itt voltak a
szegedi Arany János Általános iskolások is, nekik külön köszönet!
Azért akadt idén is meglepetés:
regisztrált egy anyuka a kislányával a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskolából! Elmondták, hogy a
neten olvastak a programról, így
gondolták, túráznak egyet ebben
a szép időben. (Nem akarom előre lelőni a poént, de a végén külön
megköszönték a csodás napot, és
megígérték, mindenképpen reklámozni fogják!) 9 órakor elindult

a kb. 150 fős „kis” csapat, birtokba
véve Deszk utcáit. Idén is voltak
kutyák, akik úgy döntöttek elkísérik gazdáikat, és akiknek sikerült
az egész úton végighergelni a kerítésen belül sóvárgó kutyákat…
A faluból kiérve vadvirág csokor szépségversenyt hirdettünk!
(Nem véletlen csak akkor… nem
szerettük volna, ha a lelkesebbek
esetleg végigtarolják a kerteket is
nagy buzgalmukban! ) A Maros töltésen volt az első pihenő.
Király László polgármesterünk
meglepetéssel készült: bemutatta
SZEMIT, (amitől mindenki tágra
nyitotta a „szemit”…) Ő nem más,
mint az európai nyelesszemű légy,
„aki” annyira ritka, hogy bekerült
a Deszki Értéktárba is! Laci ismeretterjesztő előadása érdekes
volt és látványos! Hatalmasra nagyított képet is hozott Szemiről,
amiért a végén persze volt nagy
kapkodás! Mint minden évben,
idén is jól megfuttattuk a csapatot: indult a versenyfutás csokiért
és pólóért, és bizony nem győztük
osztogatni a jutalmakat! A Maros
töltésen folytatódott a séta, és
higgyék el, napsütésben sétálni és
a gyönyörű őszi tájat csodálni…
nincs is ennél jobb dolog! Belefutottunk (ill. belegyalogoltunk)
egy hatalmas legelő birkanyáj-

ba is…(akik úgy megkergültek
tőlünk, mint a birkák! ) Vicces volt látni, ahogy különböző
alakzatokban, egyszerre futottak
dombról fel és le, és a sok városi
és nem városi tátott szájjal nézte
a mutatványt! (Mondtuk is, ez is
Deszk látványosságai közé tartozik… és csak itt, csak most látható! Persze, ez nem volt igaz, spontán volt az egész, de nagy sikert
arattak!) Elsétáltunk a horgásztó
mellett is, idén szerencsére nem
erre a napra esett a horgászverseny… A Sportcentrumban jöhetett a jól megérdemelt pihenés:
lehetett focizni, előkerültek a póniciklik, jött két lovaskocsi, (amire felülve be lehetett járni a falut),
lehetett lovagolni vagy csak egyszerűen lazulni. A vadvirágszedés
„eredményhirdetésére” is itt került sor: mindenki győzött, mert
képtelenség volt választani! (Na
jó, éppen tudtam volna, de óvó
néniként már megtanultam, jobb,
ha nem rontom el a gyerekek kedvét helyezésekkel, mert akkor aztán lőttek a szép napnak…) Így
szegény Lacinak nem volt más
választása: villámgyorsan irány
a bolt, hogy nagy tábla csokival
jutalmazhassunk mindenkit! Az
ebédet természetesen Minyó Józsi bácsi főzte, akinek már a neve

is garancia a minőségre! Hogy ki,
hogyan érezte magát, az mindig
csak távozáskor derül ki, de idén
is elmondhatom: megérte korán
kelni! Sorban kaptuk a kedves
köszöneteket, mindenki jókedvűen búcsúzott (kezében a jól
megérdemelt emléklappal természetesen), és az ígéret is elhangzott sok-sok szájból: „Jövőre is itt
leszünk!” Legyen így, mi várunk
Benneteket!
Sillóné Varga Anikó

Támogatók:
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség, Deszk Község
Önkormányzata. Deszki Település-Üzemeltetési Nonprofit Kft.,
Faluház Deszk
Segítették:
id. Szabó Zoltán, ifj. Szabó Zoltán, Bán Dorisz, Telenkó Zsófia,
Bajusz Dóra, Kovács Dániel, Minyó József és családja, Buzdorján
Gábor, Szunyog Erzsébet, Sillóné
Anikó, Király László, Schultzné Vajas Klára, Zsurkán Ferenc, Sztán
László, Karácsonyiné Fehérvári
Szilvia
, Kovács Csaba, Kócsóné
Zsuzsa, Csabai Attila, Ráczné
Gonda Ildikó, Gonda Istvánné
Gyöngyike

Európai Hulladékcsökkentési Hét
Ön tudta-e, hogy
– világszerte 4 500 milliárd
cigarettacsikket dobnak el az emberek évente? Ha a világon egy
év alatt eldobott összes csikket
egymás mellé raknánk, akkor az
olyan hosszú lenne, hogy 2.800szor érné körbe a Földet?
– Magyarországon évente fejenként 100 kg csomagolóanyagot használunk el, ami aztán hulladékká válik?
– minél gazdagabb egy ország,
annál több hulladékot termel egy
lakosa?
– a korunkban keletkező szemét viszonylag új jelenség? Az
iparosítás, a tömeggyártás és a
fogyasztói társadalom előretörésének eredménye.
– Budapesten évente annyi
hulladék keletkezik, amennyi teljesen betemetné a Parlamentet?
– Magyarországon minden
egyes lakos évente kb. 400 kg hul-

ladékot termel?
– a szemét elsősorban a városi
régiók problémája, mivel a városlakók fejenként akár négyszer
több hulladékot is termelhetnek?
– egy kisbaba 1 tonna pelenkát használ el 2 év alatt?
Az újrahasznosítás szempontjából az elmúlt években némi javulás volt megfigyelhető, ennek
ellenére az Unióban a települési
szilárd hulladék csak 46 %-át
használták újra, a fennmaradó
mennyiség pedig a hulladéklerakókra vagy az égetőkbe került.
Magyarországon az összegyűjtött hulladéknak csak alig több
mint negyede kerül újrahasznosításra.
A 2009-ben életre hívott Európai Hulladékcsökkentési Hét
célja, hogy egyéni és önkéntes akcióötletek megvalósításán keresztül a hulladékokkal való tudatos

bánásmódra irányítsa a figyelmet,
különösen a hulladékképződés
megelőzésének fontosságára és
lehetőségeire. A kezdeményezés
minden évben november utolsó
hetében valósul meg. (Bővebben:
www.hulladekcsokkentesihet.hu)
Néhány tipp, hogy Ön is tudatos fogyasztó legyen:
– Csapvíz fogyasztása, a palackozott italok vásárlásának
kerülése: a csapvíz mindenhol elérhető, cipekedés nélkül fogyasztható. Gazdaságos és kényelmes
megoldás, mellyel a hulladék
mennyiségét is csökkenthetjük.
– A túlcsomagolt termékek
vásárlásának a kerülése: vásárlások során a visszaváltható, utántöltős és csomagolásmentes árukat válasszon.
– Tudatos vásárlás bevásárló listával- és táskával: azt vegye
meg, amire valóban szüksége van
és azt a saját bevásárlótáskájával

vigye haza.
– Kerülje a
felesleges nyomtatást: csak az igazán fontos anyagokat nyomtassa ki, felhasználva
a papír mindkét oldalát.
– Ami elromlott, az még lehet,
hogy megjavíttatható: ahelyett,
hogy kidobná nem működő dolgait, elektronikus eszközeit, ruháit/cipőt, javíttassa meg őket!
– Nem működő elektronikai
eszközeit a megfelelő helyen adja
le: az ilyen eszközöket az arra kijelölt gyűjtőpontokra vigye, hogy
értékes alkotórészei újrahasznosításra kerülhessenek.
– Gyűjtse szelektíven a hulladékot: Deszken minden páratlan
hét szerdáján az ingatlana elől elszállítja a Szolgáltató a bármilyen
zsákban kihelyezett szelektív hulladékot, továbbá hulladékgyűjtő
szigetek és a Hulladékudvar is a
rendelkezésére áll!
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Hírek az idősek klub életéről
Szeptember hónapban a Falunapok előkészületében történő részvételünk után, a programokat érdeklődve néztük, jól szórakoztunk. Akikre
büszkék vagyunk tagjaink közül, mert a közösség elismerte tevékenységüket: Földiné Pósa Ilona, Hegedűs József, Gárgyán Zoltán, Vígh Ferenc.
Szeptemberben az Újszentiváni Nyugdíjas Egyesület Őszi bálba hívott bennünket, melyen a Deszki Nyugdíjas Klub „Lángoló Naplemente”
Tánccsoportjának „Macskái” is bemutatták produkciójukat.
A házigazdák meghívták még az Újszentiváni Hagyományőrző Egyesületet is, akik szintén fergeteges műsort adtak szórakoztatásunkra. Jól
éreztük magunkat, sok kedves ismerőssel találkoztunk.
Szeptember 14-én tartotta klubunk a harmadik negyedév névnap-születésnapi köszöntéseit. Július-augusztus-szeptember hónapban ünneplők: Arany Jánosné, Álmosdi Antalné, Csurelné Bagóczki Margit, Csonka Ferencné, Dobó Vincéné, Földiné Pósa Ilona, Fülöp István, Galamb
Sándorné, Kása Andrásné, Kecskés János, Király Ferencné, Kiss Istvánné,

Kovács Istvánné, Lele András, Lele Andrásné, Marócsik Józsefné, Márkiné Rózsa Mária, Mélykúti Elemérné, Mladin István, Mladin Istvánné,
Molnár Mihályné, Mucsi Blanka, Muskó Pálné, Naszradi Mikós, Ocskó
Mihály, Ocskó Mihályné, Papp Józsefné, Piti Elek, Sár Lászlóné, Szarvas
Erzsébet, Széll Jánosné, Temesvári Antalné. Köszönjük szépen nekik a
vendéglátást, a finom Marhakotlettet krokettel, a süteményeket, az italokat és a zenés táncos délutánt.
Szeptember utolsó hetében az Egészséghét keretében ebben az évben is
az információnyújtásnál, az időpont egyeztetéseknél segítettek klubtagjaink. Több szűrővizsgálatra jelentkeztek klubtársaink közül is, ezzel egészségi állapotuk megőrzéséért, javításáért tettek egy lépést.
A DESZKI NYUGDÍJAS
KLUB TAGJAI

EGYETEMISTAKÉNT,
FELSŐFOKÚ
SPANYOL
NYELVVIZSGÁVAL
OKTATÁST,
KORREPETÁLÁST,
ÉRETTSÉGIRE
FELKÉSZÍTÉST
VÁLLALOK!
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Kert és konyha

Weöres Sándor: Valse Triste
Hűvös és öreg az este.
Remeg a venyige teste.
Elhull a szüreti ének.
Kuckóba bújnak a vének.
Ködben a templom dombja,
villog a torony gombja,
gyors záporok sötéten
szaladnak át a réten.
Elhull a nyári ének,
elbújnak már a vének,
hűvös az árny, az este,
csörög a cserje teste.
Az ember szíve kivásik.
Egyik nyár, akár a másik....

Zörög a dió az avarban, az ételek cipelik a sült tök zamatát, hideg
szántásillat tölti meg a levegőt és
érett-aranyba, izzóvörösbe öltöznek a fák. Minden érzékünk úszik
a szépben, a jóban, langyos napsütés cirógatja hideg-csípte arcunkat,
tavaszt érzünk, mert késő nyarat
lopott az október a levelek és ágak
közé. Itt-ott felbukkan egy-két süni,
álmatagon keringenek a darazsak,
ájtatós manó lapul a meleg kőfalakhoz.
Mondhatnám, hogy az a szántásillat poros, mert nem esik eső,
hogy a csipkebogyó és a naspolya
már fagycsípte reggelekért visong
az ágakon, de nem teszem. Csak
csodálni lehet a természet harmóniáját, milyen ügyesen bánik
a színekkel, a textúrákkal. Vagy az
ízekkel, melyek teltek és tartalmasak; az ősz ízei nem harsognak, az
ősz ízei nem üdék. Nem illannak el
10 perc alatt, ízemlékként kísérnek
és kísértenek minket. Még gyerekkoromból is feldereng mamám káposztás tésztájának illata, melyhez
a “zwekkert”, a nagykockát, maga
gyúrta és szárította, vagy a mindent
összefestő cékla bíbora, az őszi piacok zamatos portékái – ez az, amit
minden rajongásom ellenére nem
tud a nyár.

Amíg nem fázom (úgy igazán),
addig a testesebb salátáké a porond.
Főtt-pácolt-sült húscsíkokkal, októberi zamatokkal egy klassz egytálétel vacsorára, vagy könnyebb
ebédnek.

CÉKLÁSSÜTŐTÖKÖS
SALÁTA

HOZZÁVALÓK:
 1 közepes fej cékla
 ¼ sütni való tök (pl orange)
 1 nagy tyúkmell húslevesben megfőzve, vagy 2 csirkemellfilé
 150 g vegyes vágott saláta
(jégsaláta, madárbegysaláta, fodros saláta,…)
 1 pohár natúr joghurt
 1 marék dióbél
 1 citrom
 olívaolaj
 balzsamecet

 só
 zöldfűszer a csirkemellhez
(bazsalikom, metélőhagyma)
ELKÉSZÍTÉS:
1. A húslevesben megfőtt tyúkmellel nem nagyon szoktam tudni
mit kezdeni, mert annyi főtt húst
nem tudok megenni (más meg
nem szereti itthon ), emiatt egy
alternatív felhasználási javaslat a
kihűlt tyúkmell felcsíkozása, majd
kevés olajon való lepirítása. Tényleg
csak szolídan, hogy ne száradjon
ki. Ha nincs kéznél ilyen, akkor a
csirkemellet csíkozzuk fel, és kevés
olajon pároljuk meg kevés zöldfűszerrel. Lefedve hagyjuk kihűlni.
2. A sütni való tököt ujjnyi vastag szeletekre vágjuk fel, hámozzuk
meg, majd aprítsuk kockákra. 1 ek
olívaolajon karamellizáljuk le kissé.

Ne legyen pürésítve, ez fontos, viszonylag hamar elkészül.
3. A céklát is hámozzuk meg, és
szintén ujjnyi vastag szeletekre vágjuk, majd kockázzuk fel. 1 ek olívaolajon pároljuk készre, vigyázva,
hogy belseje roppanós maradjon.
4. A marék diót szintén kevés
olajon pirítsuk kicsit meg.
5. Hagyjunk mindent kihűlni,
közben a joghurtos mártást készítsük el: a citrom reszelt héját keverjük a joghurtba egy késhegynyi sóval és 1 tk balzsamecettel. A vágott
salátát először a hússal, majd a céklával és végül a sütőtökkel óvatosan
forgassuk össze, végül hintsük meg
dióval. A joghurtos mártást közvetlen étkezés előtt adjuk hozzá.
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
Hétfő: Zárva,
Kedd-péntek 10-12, 13-18,
Szombat: 9-13
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
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.

Bajnerné Vályi Nagy Marianna
ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 8 – 16 Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
óráig (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
Beszédes Viktor 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
hétfőtől-péntekig 62/271-852
bejelentkezés után.

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!

Giricz Anitának és Sándor Zoltánnak (Deszk, Arany
J. u. 17.) 2017. október 6-án Dorka,
Zádori-Nagy Ágnesnek és Khandan-Dezfully Alirezanak (Deszk, Csalogány u. 15.) 2017. szeptember
25-én Abigél,
Vetró Anikónak és Molnár Zoltánnak (Deszk, Rákóczi u. 1/A) 2017. szeptember 24-én Amadea Mia,
Lakatos Krisztinának és Dékány Péternek (Deszk,
Péró Szegedinác u. 26.) 2017. szeptember 19-én
Blanka nevű gyermeke született.
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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

november 8., 22.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját zsákban vegyesen lehet papír és
műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat
kihelyezni!!!

HALÁLOZÁS

Szögi László - Széchenyi István utca 54. szám
alatti lakos 70 éves korában elhunyt.
Köszönetet mondunk mindazoknak akik drága
szerettünk,
Szögi László
temetésén részt vettek, részvétükkel, virágaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek!
Gyászoló család

HÁZASSÁG
Vass Anita és Gombos Attila
2017. szeptember 30. napján házasságot kötöttek.
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2017. OKTÓBER

Helyi értékeink 8.

Sorozatunkban a deszki értékeket mutatjuk be Önöknek, ezúttal a
A deszki hajóvontatást.

A deszki
hajóvontatás
A vízi közlekedésnek még a
múlt század végén, a vasúthálózat
kiépülése után is hatalmas jelentősége volt gazdasági életünkben.
A vasútvonalak megépítése előtt
pedig a nagyobb távolságokra
történő teherszállításánál a vízi
közlekedésnek legalább olyan
szerepe volt, mint a szárazföldi
közlekedésnek.
A gabonaszállítás búzáshajókon történt, hajón szállították az
egyes országrészek, vármegyék
között a bort, dohányt, fát, a
Tiszán és Maroson a sót.
A fahajók vontatása vízfolyás
ellenében emberi vagy állati erővel történt, akár teherrel haladt
a hajó, akár üresen. A nagyobb
hajózási központok közelében
számottevő hajóvontató réteg
alakult ki. Voltak a vontatással
csak időszakosan, alkalmilag
foglalkozó emberek, de általában
jelentősebb a vontatást rendszeresen, vállalkozásszerűen űző fuvarosok száma.
Tiszai hajóvontatókról az
1880–90-es évektől 1940 tájáig,
a hagyományos hajóvontatási
módok teljes megszűnéséig beszélhetünk. Ebben az időszakban
– főleg az 1910-es évektől – a vízi
kereskedelmet már gőzhajóval,
utóbb motorosokkal bonyolították le, de az országban néhány helyen – köztük Szeged környékén
– ezek mellett a hagyományos
vontatás is viszonylag sokáig
fennmaradt.

Évszázados hagyomány, hogy
a szegedi és környékbeli hajókat
deszki szerbek vontatták.
A vontatók felfogadása az első
világháború előtti időkig Szegeden, a Klauzál téri, volt Európa
szálló (ma az EDF Démász központja) előtt történt. A század
elejétől már gyakrabban a Tisza-parton zajlott le a vontatók
fölfogadása.
Azt a vontatót, aki a gazdákkal tárgyalt fuvarok ügyében,
kaparásnak nevezték. A kaparás
olyasféle bizalmi ember volt, mint
a kubikusoknál a „bandagazda”. A
gazdával szemben az alkuvásban
társait is képviselte, ezért mindig
ügyes, tapasztalt embert bíztak
meg ezzel a feladattal.
A legutóbbi időkben szokás
volt, hogy a hajósgazda és a vontatók szerződést kötöttek – a
vontatók úgy mondták, „kartelba
fogtunk a gazdákkal.” A szerződésben megállapodtak abban,
hogy a szerbek egész éven át
vontatják az illető hajótulajdonos
hajóit, a gazda pedig mindig az
előre megbeszélt összeget fizeti a
fuvarokért.
A gazdával kötött egyezség
után a gabonáshajók idejében a
kaparás értesítette vontatótársait,
a cimborákat. A nagyobb búzáshajókat még üresen is 10-14 ló
húzta. Egy-egy vontatónak általában 3-4, olykor a módosab-

baknak 6-8 lova volt, ezért több
fuvarosnak kellett társulni a vontatáshoz. Az együtt dolgozó vontatók egymást cimborának nevezték. Ketten-hárman, 3-5 lóval
rendszerint éveken, évtizedeken
át együtt vontattak. A megterhelt
bőgőshajókat akár 24-30 lóval
vontatták.
A vontatók a gabonáshajókra
Szegeden a két híd között fogtak
rá. A közúti és a régi vasúti híd között, a bánáti (újszegedi) oldalon
volt az úgynevezett dángubaplacc. Itt vesztegeltek lemacskázva
a be- és kirakodásra várakozó
fahajók és uszályok, és innen indultak rakodás után újabb utakra.
A vontatók – a hajósok inkább
kocsisnak nevezték őket – amint
megérkeztek, szétszedték kocsijukat, aminek az alkatrészeit a
hajósok a hombárban helyeztek
el. Tetejetlen hajóknál a kocsit
nem kellett szétszedni, hanem a
vízhányóra tolták be.
Miután a hajósok ladikon kivitték a partra a vontatókötelet
és a rudat, a kocsisok a „fogtak
rá a hajóra.” A rúd elülső végére
egy lovat fogtak, ez volt a prednyák vagy vezérló. Utána minden
pajzerra egy lovat fogtak, így a
lovak párosával egymás mellett
húztak, csak a rúdlánc ellenkező
oldalán. Legvégül megint egy ló,
a kurtulás haladt, de ez mindig a
part felőli oldalon húzott. Pred-

nyáknak betanított, ügyes lovat
fogtak be, amelyik gyakorlott volt
a vontatásban és ostor nélkül,
csak irányító szavakra is elvezette
a cukkot a vontatóúton. Cukknak
nevezték a hajóvontató lovakat,
a kocsisokat és a vontatólovakat
együtt, de használták ezt a kifejezést az egész szállítmány, tehát a
hajó, hajósok és vontatók együttes
jelölésére is.
A cukk a ficsórjárásnak, cukkjárásnak vagy lójárásnak nevezett
hajóvontató úton haladt. Erre a
célra a folyó vontatásra alkalmas
partján 10-12 m széles sávot letaroltak, kivágták a fákat, bokrokat
és megtiltották, hogy az utat beültessék vagy bevessék valamivel.
1920–30-as években az elhanyagolt, növényzettel benőtt vontatóút nagyon megnehezítette a
hajóvontatást.
Vontatás közben a kocsisok
rendszerint a lovak mellett gyalogoltak és hosszú „kendörustorral”
serkentették a cukkot gyorsabb
haladásra.
A vontatólovak irányítására a
deszki szerbeknek hagyományos
irányító szavaik voltak. Ha víz
felé akarták terelni a lovakat, azt
kiáltották: „Dunára te!” – ha pedig távolodniuk kellett a folyótól
a part felé, akkor „Kijjebb!” volt a
hajtószó.
Forrás: http://szegedpanorama.blogspot.hu
A deszki hajóvontatók – Lóerők a parton c. cikk
A deszki hajóvontatók – Ember és ló c. cikk
Felhasznált irodalom:
Juhász Antal: A deszki hajóvontatók
Móra Ferenc Múzeum évkönyve, 1964-65, 93-114.
Deszk története és néprajza 785-816. o.

