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Január 7-én ünnepelték községünk szerb nemzetiségű lakosai a karácsonyt
a Faluházban. Az ünnepségről Rusz Borivoj cikkében olvashatnak, a hangulatról viszont beszéljenek Kukucska András fotói.
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MAGYAR-SZERB PÁLYÁZATON
200.000 EURÓT NYERT A BÁNÁT!
Ebből 30 MILLIÓ forint

Deszkre,
a másik 30 millió forint pedig Palicsra kerül. Részletek a
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A Falukarácsony december 22-én került megrendezésre a Sportcsarnokban.
A gyönyörű műsorról Vid György számol
be a 8. oldalon.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Polgármester úr! Az év végén kaptuk a hírt, hogy Deszk a Magyarországi
Falumegújítási Díj pályázaton az előkelő, megosztott második helyezést kapta.
Mit mondana erről?
– Először is, hogy nagyon örülök, és kimondhatatlanul büszke vagyok!
Ez a hír, amit a 2017-es év végére datálhatunk, nem jár pénzzel, nem váltható forintokra – de mégis a mostani pályázatok közül
erre vagyok a legbüszkébb – mint 1994 óta
képviselő, 1996 óta alpolgármester, és 2010
óta polgármestere ennek a településnek.
Az ünnepek előtt zárult le a Magyarországi Falumegújítási Díj – 2017. bírálata,
amely ezúttal egyfordulós volt. A pályázatokat elbíráló Falumegújítási Szakértői
Bizottság a belügyminiszter, a Miniszterelnökség, az állami főépítészek, a Magyar
Urbanisztikai Társaság Falutagozatának és a
Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből, összesen 9 főből állt. A Bizottság
– a pályaművek áttanulmányozása mellett
– helyszíni bejárások, konzultációk révén
is vizsgálta a legjobb pályázatokat benyújtó
települések falumegújítási tevékenységét,
mely során minden pályázó településre eljutott. A bírálat során értékelik az elért fejlesztési eredményeket – tekintettel arra, hogy
honnan indult a település, vizsgálják a koncepcionális fejlesztési elképzeléseket, azok
komplexitását és a megvalósítás színvonalát,
a település arculatába történő beilleszthetőségét.
Majd kiugrottam a bőrömből, amikor
megtudtam, hogy Deszk község, az országosan kiírt pályázaton, a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért –

2017-ben, Dunakiliti (Győr-Moson-Sopron)
Nagyvázsony (Veszprém), Panyola (Szabolcs-Szatmár-Bereg) Tetétlen (Hajdú-Bihar) és Varsány (Nógrád) mellett MEGOSZTOTT MÁSODIK HELYEZÉST kapott!
Ez az elismerés méltó főhajtás és köszönet
mindazoknak, akik az elmúlt években részesei voltak a településképünk formálásának,
Deszk község mai arculata kialakításának.
Elismerés az elődömnek, Simicz József
polgármester úrnak, az előző és a jelenlegi
képviselő-testületek tagjainak (az előző testületek tagjai: Dr. Almási Andrea, Arany
Márta, Bánfi József, Borka András, Farkas
Péter, Fehérvári Györgyné Nóra, Földiné
Pósa Ilona, Gyorgyev Milivoj, Gyorgyev Vojiszláv, Dr. Ledniczky Ildikó, Kószó Aranka,
Molnár Sándor, Dr Rusz Márk, Scholtz Ottó,
Stadler Ferencné Éva, Szalai Miklós, Szarvas Illés, - és a jelenlegi képviselők: Brczán
Krisztifor, Karácsonyiné Fehérvári Szilvia,
Schultzné Vajas Klára, Sillóné Varga Anikó, Sztán László, Zsurkán Ferenc), a szerb
nemzetiségi önkormányzatok tagjainak
(Jancsikin Ljubomir, Adamov Csedomír,
Belájszki Nevenka, Brczán Krisztifor, Gyukin Mladen, Gyorgyev Milivojné) az egykori
településfejlesztési bizottság vezetőinek, testületi- és külsős tagjainak, a DeszkiTelepülés-üzemeltetési Kht-majd Kft ügyvezetőinek (Földiné Pósa Ilona, Csizmadiáné Kati,
Szabóné Sarkadi Szilvia - hogy csak a legaktívabbakat, legkreatívabbakat említsem) és
mindenkinek, akik bármilyen módon igyekeztek részt vállalni abban a hosszú éveket
átölelő fáradhatatlan munkában, melynek
eredménye a mai Deszk arculata - amit an�nyian szeretünk!
Meg kell említsem azt a jegyzőt, aki fáradhatatlanul és folyton megújulva végzi munkáját, ötletekkel bombázva, és a fülembe
zúgó – kedves – bogárként addig szajkózva a
közterületeink megszépítését, megreformálását célzó ötleteit, amíg azok meg nem valósulnak: Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita!
Továbbá nagy tisztelettel köszönöm minden deszki lakosnak, hogy hittek bennünk,
szavazataikkal négyévente felhatalmaztak
ennek a gigászi munkának a folytatására,
véghezvitelére! A csodás ebben, hogy soha
nincs vége, mindig új gondolatokat és meg-

szállottakat kér, hogy új utakat találhasson.
Minden elődünk benne van ebben az eredményben, mindannyiuk keze nyoma hozzátett egy darabot ehhez a hatalmas kirakós
játékhoz, amit Deszknek hívunk!
Ez a díj mindennél jobban megerősíti
bennünk a hitet, hogy jó úton jártunk és
járunk, hogy nem volt hiábavaló a sok tervezés, a lelkesedés, az átvirrasztott éjszakák,
a tartalmas viták garmada, és nem volt hiábavaló az igyekezet, az álmok és a sok harc.
Megerősíti, hogy néha szembe kell menni
a megszokásokkal, néha a hitetlenkedőket
munkával, eredményekkel és a megszokások béklyóit lerázó harcokat megvívva kell
elhitetni - haladni, lépni és változtatni kell!
Megerősíti a jelenlegi testületben is a hitet, hogy a nagy projektek mellett élhetőbb
települést kell építsünk, hogy a közterületek,
játszóterek, parkok folyamatos fejlesztését,
az apró, de szerethető ötleteket épp úgy elsődlegesnek kell tekintsük, mint a járdák,
utak, a közlekedés építményeinek permanens megújítását, újragondolását! Mércéje
ennek a mi mostani szövetségünknek minden eredmény, amit a 2014-es választások
óta közösen értünk el, és minden forintja
annak a közel 715 millió forintnak, amit az
elmúlt három és fél évben sikerült Deszkre pályáznunk.
Büszke vagyok, hogy részese lehettem
ennek a munkának, és most ennek az elismerésnek! Visszagondolva az elmúlt évekre, minden tagom bizsereg, simogatnak
a kihívások és a nagy harcok, izzadságos
munkák emlékei, és jó érzés kimondani,
hogy részesei voltunk ennek! Kimondhatatlanul jó érzés... Köszönjük!
Talán most megértik sokan, hogy miért
érzem 1994 óta, és miért írtam 2014 őszén
is: Szeretlek Deszk!
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– A címlapon is hírül adtuk, hogy Deszk az év végén 117,8 millió forintot nyert négy pályázaton. Ez hatalmas összeg – mi valósul meg ezekből a forintokból?
– Az év vége igazi karácsonyt hozott a településnek, és bevallom nekünk, képviselőknek is! Kimondhatatlanul nagy örömmel tudattam képviselő társaimmal karácsony előtt, és a két ünnep között, hogy öt csodás hírt kaptunk:

1

Az első egy 63 milliós nyertes pályázatról szól, melyből a Petőfi utcai
önkormányzati lakóházat tudjuk felújítani, és teljesen berendezni 24,5
millió nyert és 7 millió saját forintból
– aminek köszönhetően 3 db teljesen
felszerelt garzonlakást alakítunk ki.
Ezeket bérleti díj nélkül használhatnak
fiatalok min. 2 évig. A közösségi életbe,
az önkéntes munkákba kell bevonjuk
őket, és egyben itt tartani a településen.
Mellette még újabb 8 fiatal ösztönzésére lesz anyagi háttér, kis rendezvényekkel, kiadványokkal cizellálva – fiatalok
életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtását, munkaszerzési
ismeretek (pl. önéletrajzírás, interjú
felkészítés, munkakeresési lehetőségek
megismerése, továbbképzési és átképzési lehetőségek) bővítését célozva.
Komoly téma, nagy feladat – a közösségünkre nézve felbecsülhetetlen hozadékokkal!

2
A második jó hír, rendezvények
szervezésére Tiszaszigettel, Klárafalvával és Ferencszállással közösen benyújtott TOP pályázat sikere volt, ahol
összesen 40 millió forintra pályáztunk.
Ebből az összegből 21,2 millió forint
jut Deszkre – melyből a rendezvényeink mellett alkalmazhatunk egy kollégát is a programok koordinálására,
valamint a Bánát Kulturális Egyesületnek is jut egy nívós kiadványra.
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A negyedik a Faluház sikeres pályázata,
mellyel 24 millió forintot sikerült a településre pályázni. Szakkörök, táborok, témanapok
valósulhatnak meg két éven keresztül, melyben 7 oktatási-nevelési intézménnyel (iskolákkal, óvodákkal) kötöttek együttműködési megállapodást. Nagyon komoly munkát jelent ez a
projekt, sok kis rendezvénnyel, sok helyszínnel
és persze mérhetetlen papírmunkával.
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Ezzel a 30 millióval együtt közel 148 millió forintból tevékenykedhetünk Deszk szépítéséért és gazdag programokért a következő időszakban.
Az elmúlt három év mérlege immár 750 millió forint – ennyit nyertünk Deszknek! Ennél szebb ajándék – vagyis inkább elismerés a sok-sok
munkáért nem is jöhetett volna jobbkor, és nem eshetett volna jobban!
Ezekkel, a közeljövőnket meghatározó csodás hírekkel kívánok a képviselő-testület nevében minden Deszkinek nagyon boldog, egészségben és eredményekben gazdag új évet!
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség

A Képviselő-Testület tagjai:
Sillóné Varga Anikó; Karácsonyiné Fehérvári Szilvia, Brczán Krisztifor, Király László; Zsurkán Ferenc, Schultzné Vajas Klára, Sztán László
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Tájékoztató a 2018. január 1. napját megelőzően engedély
nélkül létesített vízilétesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról
telei fennállnak. Tehát a Vgtv. szinte csak en�nyiben enyhült, hogy nemcsak a 2016. június
4. napját megelőzően létesített kutakra hirdet
moratóriumot, hanem ezt az átmeneti időszakot tolja ki 2017. december 31-ig.
MILYEN ENGEDÉLYT
AD KI A JEGYZŐ?

Nótárius Szakmai Egyesület (eredeti nevén:
Homokháti Jegyzők Egyesülete) 2000. január
elején azzal a céllal alakult meg, hogy a jegyzők szakmai irányító tevékenységét segítse a
külső szakemberekkel kiépített és fenntartott
partnerkapcsolatokkal; a hatósági jogalkalmazó tevékenység eredményességét javítsa; a helyi
tapasztalatokat, kezdeményezéseket ismertesse, átadja. A ma már 34 fős tagságot számláló
szervezet tagja Deszk is. Ezzel a cikkünkkel a
korábban indított folyamatba kapcsolódunk
be, időről időre a lakosság széles körét foglalkoztató kérdéseket igyekszünk megválaszolni. Ezúttal dr. Csányi Imre, Domaszék község
jegyzője ismerteti a kutak vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárásáról kapcsolatos tudnivalókat.
Tisztelettel:

Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

Az utóbbi időben rengeteget foglalkozott a
média az engedély nélkül fúrt vízilétesítmények (a továbbiakban: kutak) engedélyeztetésének témakörével. Az Országgyűlés 2016.
után (részben a jegyzők nyomására) 2017.
évben is módosította – sajnos csak kismértékben – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely
2018. január 1. lép hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság
megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január
1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító
vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig
kérelmezi, és az engedély megadásának felté-

A kutak megépítéséhez, átalakításához,
üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi
engedély szükséges.
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító
kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra,
fennmaradási engedélyt kell kérni.
Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között,
így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi
és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
alapján a jegyző engedélye szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez,
amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt,
kijelölés alatt álló, illetve előzetesen
lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint
karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év
vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet
felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű
bejelentéssel rendelkező ingatlanon
van, és magánszemélyek részéről a
házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény
kielégítését szolgáló kúthoz tartozó,
víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez.
Amennyiben az előző feltételek közül
bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző,
hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság ha-

táskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!
Sokan nem tudják, de a ház körüli szikkasztók létesítése is engedélyhez kötött.
A jegyző engedélye szükséges az 500 m3/
év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag
háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított
szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez. A szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor engedélyezhető, ha
– az ingatlan mentén a szennyvízelvezető
törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlannak a megvalósított közműbe történő
bekötése – a megvalósítás műszaki költségeihez képest – aránytalanul nagy költséggel jár,
továbbá
– a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja
a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet
vagy más befogadót károsan nem szennyez,
és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint
– a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy
egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.
A vízkivételt biztosító vízilétesítmények
legalizálására vonatkozó moratórium a
szikkasztó létesítmények engedélyeztetésére nem vonatkozik, tehát aki engedély
nélkül létesít szikkasztót, azt a hatóság
megbírságolja.
VÍZJOGI FENNMARADÁSI
ENGEDÉLYEZÉS
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet (a
továbbiakban: KHVM rendelet) szerint.
Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe
történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.)
KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt csak olyan
tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki
Kamara erre följogosító szakterületi tervezői
jogosultságával rendelkezik.
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a KHVM rendelet által előírt adatokat. Az eljárás mentes a
díjfizetési kötelezettség alól
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– az öntözési berendezések vagy az öntözőtelepek engedélyezési eljárása, ha arra a
vízhasználat engedélyezése keretében kerül
sor;
– a vízkivételt biztosító vízilétesítmények
engedélyezési eljárása 2018. december 31-ig.

Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az
ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden
olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül
létesítettek.

A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat a KHVM rendelet szerint.
A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértőként be kell vonni az illetékes
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak
megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet
karszt- vagy rétegvíz készletet.

A LOCSOLÁSI CÉLLAL LÉTESÜLT
KUTAK FENNMARADÁSI
ENGEDÉLYEZTETÉSE ESETÉBEN
IS SZÜKSÉGES-E A
SZAKHATÓSÁG BEVONÁSA?

Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény esetén adhat ki a
jegyző fennmaradási engedélyt!
MILYEN KÚTRA KELL
FENNMARADÁSI ENGEDÉLYT
KÉRNI?

Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni,
ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál.
Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az
ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy
állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni.
A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre
kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja
meg a szakhatósági hozzájárulását.
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A VÍZGAZDÁLKODÁSI BÍRSÁG
A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a
vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat
a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása előtt létesítettek kutat.
Azonban aki 2018. december 31-ig nem
kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az
engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka
vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig
terjedhet. A természetes személyre kiszabott
bírság összege nem haladhatja meg a 300 000
forintot.
A fentiekből is látható, hogy a jogalkotó
csupán a kutak engedélyeztetési eljárását
tette díjmentessé, a tervdokumentáció készíttetése a továbbiakban is jelentős terhet ró a
létesítőkre.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

Ne feledkezzen meg szerettei nyughelyének újraváltásáról!
azokat – az érvényben lévő rendelkezésekben biztosított jogkörünknél fogva – újraváltásra
meghirdetjük.
Felkérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy akik a fenti temetkezési helyekkel kapcsolatosan
intézkedni kívánnak, fáradjanak be a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft (6772
Deszk Móra u. 2.) irodába az
érvényességi idő utolsó napjáig.

HIRDETMÉNY
A Deszk Község Önkormányzatának tulajdonában, és
a Deszki Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft üzemeltetésében
illetve kezelésében lévő Deszki
Temetőben található, 2017. évi
érvényességi idővel rendelkező
temetkezési helyek – ide értve a
(jellemzően 1989-ben vagy még
előtte betemetett, illetve újraváltott) hagyományos sírokat,
valamint urnafülkéket, újraváltására.
Tekintettel arra, hogy a felhívási címben jelölt temetkezési
helyek használati ideje lejárt,

FONTOS INFORMÁCIÓ!
A koporsós sírhelyek lejárati
ideje – eltérő megállapodás hiányában – az utolsó koporsós
temetéstől számított 25 év, vagy
az újraváltási számlán megjelölt
dátum. A sírokba történő urna,
illetve exhumált maradványok
behelyezése a lejárati időt nem
hosszabbítja meg!
Az urnafülkék esetén – eltérő
megállapodás hiányában – az
első urna elhelyezésétől számít a
10 éves használati idő. Pótdíj fizetés esetén a 10 éves használati
idő az utolsó urna behelyezéstől
számítandó.
Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy lehetőségeikhez
mérten próbálják meg a határidőn belül felkeresni irodáinkat, mert a lejárat után

– a fennálló rendelkezések értelmében – az újra nem váltott
temetkezési helyeket kiüríthetjük és értékesíthetjük.

Deszk, 2018. január 15.
Szabóné Sarkadi Szilvia
ügyvezető

Süli József

Személyszállítást vállalok

KEDVEZŐ ÁRON!

Tel.: 70/772-7897
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Téli Színházi Esték
Január 12-én, pénteken este
az algyői Móra Ferenc Népszínház társulata vendégszerepelt a
Faluházban Pár-kapcsolat című
előadásukkal.
Ahogy a plakáton olvashattuk,
Aldo Nicolaj abszurd vígjátékai
a Férfi és a Nő kapcsolatát feszegetik. Mindegyik darab más
oldalról közelít az örök talányhoz. A kilátó a magányról, az idegenségről és a kilátástalanságról
rajzol tragikomikus képet, ebben
a darabban a démoni Nő a kísértő, az események irányítója, míg

a Férfi az áldozat, aki elszenvedi
a világot, ám alakítani meg sem
próbálja; a Nő az erős, a Férfi
a gyenge. Az Éljen az ifjú pár a
szerelem és a házasság megcsúfolása, két, a nárcizmusig egoista
ember kisszerű játszmája, egyúttal a modern fogyasztói társadalom gúnyrajza is. Végül a Rend a
lelke mindennek a lelketlenség
drámája: a Rendet istenítő, a
rendszeretet álarca mögé búvó
érzéketlen Férfi és a neki végletesen kiszolgáltatott Nő szomorú-szánalmas története.

Hol elszomorodtunk, hol kacagtunk a fanyar humoron, de
mindenképpen jól szórakoz-

tunk, köszönjük az algyőieknek
a szép estét!
Bene Ildikó

Programajánló
Az ünnepek után nem sok pihenőnk maradt, hiszen rengeteg, színes programmal várjuk a deszkieket 2018-ban is. Egy kis ízelítő a következő hónapok rendezvényeiből:
2018. január 22. hétfő 18 óra
MAGYAR KULTÚRA NAPJA
2018. február 16. péntek 17 óra
EZT TANULTUK! I.
– művészeti csoportjaink gálaműsora
Belépő: 500,-Ft
2018. február 17. szombat 16 óra
DESZKI BU-SHOW A TEMPFLI TÉREN
		
Fánksütő verseny és fánk kóstolás,
		
kiszebáb égetés igazi busókkal
2018. február 19. hétfő 18.30
MAGYAR SZÉPPRÓZA NAPJA – KÖNYVBEMUTATÓ
		
Gáspár Ferenc: Janus című regényének bemutatója
2018. február 23. péntek 17 óra
EZT TANULTUK! II. –
		
művészeti csoportjaink bemutatkozása
Belépő: 500,-Ft
(az előző Ezt tanultuk!-ra megváltott jegyek
erre az előadásra is érvényesek)
2018. március 9. péntek 14 óra
XX. DESZKI MAROS MENTI FESZTIVÁL
		
– vers- és prózamondás kategória
2018. március 14. szerda 18 óra
ÜNNEPI MŰSOR
ÉS RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE
2018. március 23. péntek 14 óra
XX. DESZKI MAROS MENTI FESZTIVÁL
		
– szólóhangszer, népdal, szólóének, kamarazene,
		
népzene kategória

KÖSZÖNET
Deszk Község Közoktatásáét Közalapítvány Kuratóriuma megköszöni a civil szervezeteknek, az Önkormányzatnak, a KFT dolgozóinak és
a szülőknek a „Falukarácsonyi” adományokat. Segítségükkel 60000ft
gyűlt össze, melyet az iskola és az óvoda támogatására fordítunk.
Köszönettel: Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány
Kuratóriuma

2018. JANUÁR
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Óvodai gyertyagyújtás
Hag yományainkhoz híven, idén is a
kis (Napsugár) csoport, a középső (Szivárvány) csoport és a
Kolo csoport után, a
nagy (Katica) csoport
gyújtotta meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját, egy kis
gyertyagyújtó műsor
keretein belül.
A délelőtt folyamán
az óvodásoknak a zsibongóban,
délután
pedig a csoportunk
teraszán adtuk elő kis
adventi műsorunkat
vendégeinknek.
Készültünk
énekekkel, tánccal – a
mécseseink segítségével, és szép versekkel. A családok, és meghívott
vendégeink egy-egy gyertyát kaptak, melyet meggyújthattak, ezzel fokozva az ünnepi hangulatot. Gyönyörű látványt nyújtott a gyerekek
szemeiben tükröződő, csillogó gyertyafény, jó érzés volt látni, ahogy
vendégeink szíve eltelik az ünnepi várakozással.
Szentesi-Nagy Ágnes
(Ági néni)

KÖSZÖNET
A Móra Ferenc Csicsergő
Óvoda nevében szeretnénk
megköszönni a karácsonyi
ajándékokat, amit a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítványtól kaptak a csoportjaink.
A gyerekek hatalmas örömmel
fogadták a fejlesztőjátékokból,
könyvekből álló csomagokat.
Köszönjük, hogy ezzel hozzájárultak, hogy az óvodába
járó gyermekek mindennapjai
még színesebbé váljanak.
Az óvoda dolgozói
nevében: Orosz Andrea
(Napsugár csoport
óvodapedagógusa)

Karácsonyi vendégség
Legnagyobb örömünkre, a Katica csoportra jutott a sor, hogy
nagycsoportként, vendégként
részt vegyünk a szerb óvodás és
iskolás gyerekek karácsonyi műsorán. Izgatottan várták a gyerekek, hogy vajon mi fog történni,
és nem értették, hogy a sapkájukat miért nem kell a kabát ujjába dugni, ahogy szokás, hanem
magukkal kell hozni a terembe… Érdeklődve kérdezgették
egymást, de a válasz csak később
derült ki. A terembe belépve
Szpomi néni és a Kolo csoport,
valamint a szerb iskolások vártak ránk. Szpomi néni elmesélte,
hogyan emlékszik vissza gyermekkora karácsonyaira, hogyan
terítették meg hagyományosan
az asztalt, kötötték meg az asztal
lábát, hogy el ne szaladjon, hogyan, és hány felé osztották el az
ünnepi kalácsot, mi történt azzal
a hagyomány szerint, aki megtalálta a pénzérmét a csésznicában
és hogyan nyitottak ajtót a betlehemeseknek. Ezután a szerb

iskolások adták elő a betlehemi történetet, szerb nyelven. A
szöveget ugyan nem értették a
kis katicák, de mindenki értette,
miről szól a történet, és feszülten figyelték, mi történik. Ezután
elérkezett a gyerekek kedvenc
része, és kiderült végre, hogy miért kellett behozniuk a sapkát…
Miután Szpomi néni a terem
négy sarka felé eldobta a diókat,
és a szalmába elkezdte szórni a
többi diót, mindenki felpattant,
és elkezdte gyűjteni azokat, saját
sapkájába. Volt, aki 7-8 diót is
szerzett. A nagy izgalom után a
hagyományos szerb ünnepi ételek kóstolásával zárult a délelőtt.
Nagyon fontos, hogy a gyerekek
más kultúrákkal is megismerkedjenek, és ha ezt ilyen felhőtlen hangulatban tehetik, akkor
bizonyosan nagyon jó élmény
marad ez számukra. Köszönjük
a meghívást!
Szentesi-Nagy Ágnes
(Ági néni)
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s Településünkön hosszú
évekre visszanyúló hagyománya
van az adventi időszak eseményeinek. Falumikulás, gyertyagyújtás
színezi a várakozás idejét. Ennek
a sorozatnak a lezárása mindig
egy nagyszabású karácsonyi műsor a sportcsarnokban.
Nagy készülődés előzi meg
minden évben ezen eseményt.
Így volt ez az idén is. A Tücsök
ovi és a Móra Ferenc Csicsergő
ovi pirinyói, a Zoltánfy István Iskola apraja-nagyja tisztelte meg a
közönséget egy színvonalas műsorral.

Az ovisok tánccal és csilingelő énekkel köszöntötték a karácsonyt. Az iskolások többek
között
társastánctudásukkal,
fényjátékkal, versel, prózával búcsúztak a decembertől. A műsor
közepén egy rendkívüli előadás
kápráztatta el a publikumot. A
fénnyel, zenével és különleges
jelmezzel megtűzdelt előadás nagyon elvarázsolt minden jelenlévőt.
A műsor zárása is méltó volt az
esthez. Az iskolai kórus és zenekar nagyon kitett magáért. Jó volt
látni a gyermekeken és a pedagógusokon, hogy élvezik az együtt
munkálkodást és hogy örömmel

2018. JANUÁR

készültek a produkcióra.
Be is fejezem az esemény taglalását, mert még a végén újra
ugyanúgy meghatódok, mint
ahogy ezen fent leírt karácsony
estén.
Az Önkormányzat, mint minden évben ezen az estén is vendégül látta az óvoda és iskola dolgozóit. Köszönjük a figyelmességet
és az egész évi segítséget, támogatást.
s Tanórán kívüli foglalkozás
egyik helyszíne volt december
18-án a Belvárosi Mozi, ahol a
szerb iskolások megtekintették
a „Mikulást karácsonyra” című
filmet. A látogatás egy jutalomprogram volt, melyen azok
a tanulók vehetnek részt, akik az
előre meghatározott szempontok
szerint tanulmányi és közösségi
munkájukkal kiérdemelték azt.
A film igazi családi karácsonyi
hangulatot közvetített. Az Andersen család feje szeretne egy
csodás karácsonyt varázsolni három gyermekének. Régi szokásához híven idén is Mikulás ruhát
ölt, hogy karácsonyi hangulatot
teremtsen családja körében, ám
ezt felesége nem nézi jó szemmel. Egy apró baleset folytán a
családfő összetalálkozik az igazi
Télapóval, akivel különös tervet
eszelnek ki. Helyet cserélnek, így
az Andersen gyerekek találkozhatnak az igazi Mikulással. A humoros, de egyben megható történet nagyon tetszett a diákoknak.
Motivációnak tökéletes volt és remélhetőleg egyre többen érdemlik ki tevékenységükkel az ilyen
programokon való részvételt.
s A Zoltánfy Iskola nyitott

környezetére és széleskörű partner kapcsolatokat ápol rendszeresen. Ennek egyik színtere
volt a szerb iskolások Mikulás
ünnepsége, ahol a szegedi, az újszentiváni és a helyi óvodásokkal együtt versekkel, dalokkal
várták december 19-én a Nagyszakállút. A gyönyörű versekért
cserébe a pedagógusok saját kezűleg készített és a Deszki Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat által
felajánlott ajándékokkal lepték
meg a gyerekeket. Ugyan ennek
a téli ünnepségsorozatnak a része
a január 5-én megtartott szerb
ortodox karácsony A „magyar”
új év első hete ezen esemény
ünneplésével kezdődött. A tanulók aktív résztvevői voltak már
az előkészületeknek is. A versek,
dalok kiválasztásában és a nemzetiségre jellemző ételek elkészítésében is aktív szerepet vállaltak.
A hagyományokat felelevenítve, a
gyerekek közreműködésével, já-

tékos formában megelevenedett
a szerb szenteste és a karácsonyi
események sora. Ismét vendégeink voltak a magyar óvoda nagycsoportosai, hogy megismerjék a
település szerb hagyományainak
egy részét.
Január 7-én a Faluházban
szerepeltek versekkel, dalokkal
és néptánccal a karácsonyi műsorban a szerb iskola tanulói. Itt
nincs még vége az ünnepléssorozatnak, a téli időszak végén Szent
Száváról, az iskolák védőszentjéről emlékeznek meg a diákok.
s Radics Lujza első osztályos
tanuló 1. helyen végzett a területi
szavalóversenyen, Sándorfalván.
December 7-én ő képviselte 1- 2.
osztályos korosztályt Szentesen
a megyei szavalóversenyen, ahol
nagyon ügyesen mesélt.
Összeállította:
Vid György igazgató
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Helyi értékeink 9.

Sorozatunkban a deszki értékeket mutatjuk be Önöknek, ezúttal
a A Nyeles szemű legyet.

Nyeles szemű légy
A Maros folyó partszegélye
nyújt élőhelyet egy igen ritka és
meglehetősen bizarr küllemű
légyfajunknak. 1996. októberében Paulovics Péter szegedi
biológus a Tisza-Maros torkolatának közelében- Deszk alatt- fe-

dezte fel az addig nem publikált
rovart. A nyelesszemű legyek
(Diopsidae) családjába tartozó
új fajt 1997-ben írták le (Papp L.,
Földvári M. Paulovics P.: Sphyrocephala europaea sp. n. (diptera:
Diopsidae) from Hungary represents a family new to Europe)
és az európai nyelesszemű légy
(Sphyrocephala europaea) nevet
kapta. E kistermetű légy, mely
alig nagyobb egy muslicánál, igazi rovarászati kuriózumnak szá-

mít, mivel a nyelesszemű legyek
családjának egyetlen mérsékeltövi képviselője. Rokon fajai kivétel
nélkül trópusi területeken élnek.
Nevét találóan a szemek elhelyezkedéséről kapta, ugyanis
a két összetett szem a test tengelyére merőleges szemnyélen
helyezkedik el, így kölcsönözve
egyedi megjelenést az állatnak.
Életmódjáról csak keveset tudunk, a kifejlett legyekkel az ősz
folyamán találkozhatunk a Ma-

ros mentén, a téli időszakot kis
földbevájt üregekben vészelik át
légy alakban, majd tavasszal az
áttelelt egyedekkel találkozhatunk. A nyár folyamán már az új
generáció egyedei repdesnek a
part menti löszfalakon. Igazi élmény ezekkel az apró alig 4mmes legyekkel való találkozás,
hiszen megtalálásuk is komoly
kihívást jelent.
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Hírek az idősek klub életéről
Decemberben, az Advent időszakában a Deszki Nyugdíjas
Klub életében is az ünnepvárásé
volt a főszerep.
December 6-án Mikulás napján tartottuk hagyományos disznóvágásunkat. A feldolgozásban
klubtagjaink aktívan közreműködtek, majd a fárasztó nap végén összegyűltünk és finom húslevest, és disznópaprikást ettünk.
December 8-án a Film Klub

keretében a Kincsem című filmről beszélgettünk, mely sok tagunk tetszését nyerte el. A régi
magyar filmek idéződtek fel
bennünk, hiszen évek óta nem
készült ilyen látványos film Magyarországon, a Kincsem nem
a történelmi tényszerűséget,
hanem a szórakoztatást állítja
középpontba. Elmondhatjuk,
hogy szerethető közönségfilmet
rendezett Herendi Gábor, a két

főszereplőt, Nagy Ervint és Petrik Andreát pedig élvezet nézni
a filmben, a cselekmény fordulatokban gazdag. Herendi Gábor
Kincsem című alkotása nagy sikert aratott Kaliforniában, a Wine
Country Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a legjobb
külföldi film, a legjobb operatőr
(Szatmári Péter), valamint a legjobb forgatókönyv (Herendi Gábor és Hegedűs Bálint) díját is,
valamint számos ország kérte a
bemutatás jogát, mely mutatja a
film népszerűségét külföldön is,
nemcsak a hazai mozikban.
December 13-án Luca Bált
szerveztünk, melyre a Kiskundorozsmai Vöröskeresztes Nyugdíjas Klub, valamint a Ferencszállási Nyugdíjas Klub tagjai fogatták
el meghívásunkat. Ebédre töltött

szelet, és csirkemell volt, mely
ízlett a vendégeknek. Mindenki
Luca pogácsát kapott, melyben a
szerencsések pénzt is találtak, aki
itt nem talált az még szerencsés
lehetett a tombolában. A hangulat fergetegesen alakult, ez egy jól
sikerült nap volt.
December 15-én karácsonyi ebédre töltött káposztát főzött nekünk Cserháti György
klubtársunk. A Karácsonyhoz
kapcsolódó gondolatok után,
mindenki megkapta Szabolcski
Béláné által készített horgolt angyalkát.
Köszönjük szépen tagjaink
aktivitását, a közös élményekben
gazdag napokat.

vítani a hibákat, de ezzel biztosan
megvárjuk a tavaszt, most nem
szerencsés a járdák felbontása,
csak saras felfordulást eredményezne.
A problémát látva végigjártuk a
most elkészült járdaszakaszokat,
és örömmel nyugtáztuk, hogy
csak a Tempfli téren vannak ilyen
garanciális hibák, az itt teljesítő
csapat nem azt a minőséget hozta, amit mi joggal elvártunk és
szerettünk volna. A rosszban az a
jó, hogy kiselemes járdákat építettünk, melyek könnyen javíthatók!

Nem kell mindent elbontani, elegendő csak a beton elemeket felszedni, az ágyazó aljzatként szolgáló murva vagy homok réteget
megigazítani, pótolni és visszarakhatók az elemek. Viszonylag
kis munkával, gyorsan javítható
lesz ez a pár hiba.
Az esős időben tett bejárás felhívta a figyelmünket arra is, hogy
a korábbi években készült Alkotmány utcai járda is több helyen
megsüllyedt, ezeket is javítani
fogjuk tavasszal. Köszönjük a jelzéseket! ”

A DESZKI NYUGDÍJAS
KLUB TAGJAI

Tócsák a Tempfli tér új járdáin
Olvasóink jelezték, hogy a régi
iskolába menet, a Tempfli téren
nem lehet esős időben száraz lábbal eljutni az iskola főbejáratáig.
A most ősszel elkészült díszburkolaton több helyen hatalmas
tócsák állják útját az iskolába
igyekvő kispajtásoknak, ami nem
csak bosszantó, de furcsa is egy új
járda felületén. A jelzések alapján
a legnagyobb gondok a hivatal
sarkától a régi iskola főbejáratáig
vannak, van, ahol másfél négyzetméteres süllyedések – vagy eleve
rosszul lerakott felület részek –

bosszantják a szülőt és gyereket
egyaránt.
Tesznek-e ezzel valamit, és
van-e lehetőség a kivitelezőt
számon kérni egy ilyen esetben
– kérdeztük Király László polgármester urat.
„Természetesen mi is láttuk a
hibákat, melyek az első nagy eső
alkalmával már mutatkoztak. Végigjártuk kollégámmal és pontos
hibajegyzéket állítottunk össze,
melyet a kivitelezőnek el is küldünk. A szerződés és a hatályos
jogszabályok alapján köteles kija-

2018. JANUÁR

KITEKINTŐ

11

NEA pályázatok
A Tiszavirág Néptáncegyesület a
Nemzeti Együttműködési Alap két
pályázatán is támogatást nyert. Az
„Együtt – a Tiszavirág Néptáncegyesület Deszkért” című, NEANO-17-M-1660. azonosító számú
pályázaton 550.000,-Ft-ot kapott
az egyesület különböző működési
költségei finanszírozására.
Az „Egy év – Együtt – Tiszavirág Néptáncegyesület Deszk” című,
NEA-NO-17-SZ-1367. azonosító számú szakmai pályázaton az egyéves évforduló ünneplésére 600.000,-Ft támogatást nyert az egyesület.

A Deszk Község Népművészetéért Alapítvány pályázott és támogatást nyert a Nemzeti Együttműködési Alap működési pályázatán. „A
deszki hagyományokért” című, NEA-NO-17-M-1539. azonosító számú projektben működési költségekre és koreográfusi díjakra nyert az
alapítvány finanszírozást, 800.000,-Ft értékben.
Szintén a Nemzeti Együttműködési Alaptól kiegészítő normatív
támogatásként (NEA-NO-17-N-0010) még 171.700,-Ft-ot sikerült
pályázni és megnyerni, amelyet alsószoknyák és a viselet szállításához
alkalmas bőrönd megvásárlására fordíthat az alapítvány.

Első Tiszavirág
karácsonyi buli
A Tiszavirág Néptáncegyesület december végén tartotta első
nagy karácsonyi buliját. Mivel az
egyesület létszáma 350 fő, ezért
helyszínnek a szegedi IH Rendezvényközpontot választottuk.
Az eseményt nagy készülődés
előzte meg, az egyesület vezetősége és oktatói játékos vetélkedőkkel, kézműves foglalkozásokkal
és egy meglepetés műsorral is
készültek. Az ajtóban a Mikulás
(Gabibácsi) várta az érkező gyerekeket és szüleiket, Dani, Attila,
Máté krampuszokkal. Az emeleten már javában zajlottak a kézműves foglalkozások előkészületei Borda Sári és a táncos lányok
vezetésével, a vetélkedőre pedig
már gyülekeztek a csapatok, akiket Bertók Roberta és Horváth
Dani koordinált. Nagyon sokan
jöttünk össze, a hangulat remek
volt, ami köszönhető állandó kísérőinknek, a Juhász zenekarnak,
akik most is kitettek magukért.
Koncertjük után, még mielőtt
belecsaptunk volna a táncházba,
az egyesület oktató gárdája egy
meglepetés betlehemes játékkal
kedveskedett a gyerekeknek. A

hangulat a táncházzal hágott a
tetőfokára, a nagyobbak hajnalig ropták a táncot. Szeretnénk
megköszönni Kolonics Erikának,
aki az IH Rendezvényközpontot
rendelkezésünkre bocsájtotta.
Köszönet Németh György kerepetyés táncosunknak az este konferálásáért, és persze az oktatói,
segítői gárdának (Adorjányi-Szabó Nóra, Bertók Roberta, Borda
Sára, Farkas Viola, Goda Katalin,
Márton Réka, Horváth Dániel,
Horváth Máté, Tímár Attila, Tóth
Gábor) az este szervezéséért, lebonyolításáért. Nagyon jól éreztük magunkat!
Az egyesület következő nagy
programja a II. Tiszavirág bál
lesz, amely február 24-én kerül megrendezésre a szegedi IH
Rendezvényközpontban. Várunk
mindenkit szeretettel ezen az eseményen is!
Bene Ildikó szülő
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Kert és konyha
füstös-édes ízvilágukkal a hűvös
téli ebédek méltó résztvevői.

BACONNEL
GÖNGYÖLT
GESZTENYÉS PULYKA
ŐZGERINCBEN
SÜTVE,
CSOKIMÁZZAL

A télnek számtalan arca van.
Mindegyik képhez társítható egyegy madárpillanat, hiszen ki ne
látott volna szikrázó januári napsütésben hullámzó röptű cinkéket,
a napraforgómagos madáretetőtől
felreppenve? Vagy borús, hófödte, lefagyott kertekben kotorászó
varjakat? Vagy tiszta égbolton,
kopár fák ágai felett vonuló darvakat? Vagy latyakos avarban a
megengedett földből előbúvó gilisztákat keresgető rigókat? Vagy
a szántóföldek felett ügyetlenül
röpülő fácánokat? Aprók, nagyok,
zajosak, csendesek, magányosak
vagy éppen csapatosak. Számtalan

változatban vannak ők jelen, mint
ahogyan számtalan időjárás lehet
januárban is.
Ma épp a szürke felhők mögött
erőtlen napsugarak sejlenek fel, de
oly álmosan, hogy a csupasz fáknak
árnyékot sem adnak a szomszédos
szántók havas redőire. Imitt-amott
lábnyomok a hóban; őzcsapat járt
erre, nyulak ugráltak arra…
A téli ízek is éppily változatosak: gyümölcsösek és fűszeresek,
zöldségesek és teltek, vitamin- és
tápanyagdúsak.
Az örök favorit nálam a gesztenye és a bacon; azonos teltségükkel,

HOZZÁVALÓK:
 60 dkg pulykamellfilé, szeletelve
 25 dkg gesztenyepüré
 20 dkg szeletelt bacon
 2 dl tej
 1 szikkadt vizes zsemle
 1 egész tojás
 4 dkg kandírozott gyömbér
 5 dkg aszalt füge
 só, fehérbors
ELKÉSZÍTÉS:
1. a pulykamellszeleteket klopfoljuk ki (nylonzacskóba téve, így
nem szakad széjjel), sózzuk-borsozzuk, a zsemlét kockázzuk fel és
áztassuk be a tejbe. A sütőt 150 fokra melegítsük elő.
2. a baconszeletekkel béleljünk

ki egy kisebb őzgerincformát úgy, hogy a szeletek
lógjanak túl a formán, hiszen ezekkel a túllógó részekkel burkoljuk be
a formában a húst.
3. készítsük el a tölteléket: a
gesztenyemasszát, a kinyomkodott, lecsepegtetett zsemlét és a
tojást keverjük össze, sózzuk ízlés
szerint. Forgassuk bele a kandírozott gyömbért és a négybe vágott
fügéket is.
4. a hússzeletek 2/3 részét fektessük a formába, átfedéssel, de lehetőleg egy-két rétegben úgy, hogy
a bacont elfedje mindenhol. Halmozzuk a tölteléket a húsra, simítsuk el, majd borítsuk be a maradék
hússal. A túllógó bacon-ökkel csomagoljuk be a töltött húst. Fedjük
le a formát alufóliával, és másfél óra
hosszáig süssük, míg a pecsenyevilla simán át nem megy a húson.
5. ha megsült, borítsuk ki a formából, és 10 percet hagyjuk hűlni
egy tálon. Óvatosan szeljük, majd
friss salátával, burgonyapürével tálaljuk.
Jó étvágyat!

Kardos Ditke

ÚJ PARKOLÓ ÉPÜLT A SZENT SZÁVA KÖZPONT ELŐTT
A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat év végi maradvány pénze a lehető legjobban hasznosult
egy rég várt beruházásban testet öltve. A három tagú testület

A megépített “járda pótlás”

döntésének köszönhetően több
mint egymillió háromszázezer
forintból a templom kertje és a
Szent Száva Központ főbejárata közötti szakaszon parkolót
épített a szerb közösség. Az önkormányzat pénze ugyan csak
az anyagra futotta, de Adamov
Csedomír elnök úr vállalkozóként ismét segített és beszállt a
kivitelezésbe, így elkészülhetett
a várva várt parkoló. Örülünk a
parkolónak, ez régi restancia volt
már a településen!
„A települési önkormányzat
is hozzá tudott tenni a fejlesztéshez, hiszen a karácsonyra elkészült parkolóra jutó pénzből már
nem futotta a templom bejáratához vezető járda cseréjére, melyet természetesen azonnal elkészítettünk saját erőből. A szerb
karácsony első estéjére érkezve
láttam, hogy mennyire hiányzik
a templom főbejáratához vezető
megsüllyedt, rossz állapotú járda
cseréje, így nem volt kérdés, hogy
az ez évi első feladat ez volt. Nagy

dolog, hogy a kis költségvetéssel
rendelkező szerb önkormányzat
a közterületre is tudott költeni, a
pótlás szinte természetes! Az idő
is kegyes volt hozzánk, örülök,
hogy gyorsan tudtunk segíteni!
„ – mondta el megkeresésünkre
Király László polgármester úr.

Az elkészült parkoló
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Ez történt a "Bánát" háza táján

Nemzetiségek napja
Szegeden
A Nemzetiségek Háza szervezésében minden évben megrendezik a Nemzetiségek
napját. Az ideit a Petőfi Sándor Művelődési
Házban december 16 –án rendezték meg.
Délután gyerekprogrammal kezdődőtt a
program, majd a folytatásban folklórbemutató volt és végül táncházzal végződőtt az este.
A programban a Bánát néptánc utánpótlás és
a budakalászi Rozmaring utánpótlás tagjai,
valamint zenekaruk képviselte a szerb nemzetiséget. A deszki és budakalászi csoport
most is egy közös koreográfiát mutatott be,
„Dimitrovgrád környéki“ táncokat, nagy sikerrel. A táncházban a szerb táncokat Dunai
Peti irányításával gyakorolhatták az érdeklődők. Most is bebizonyosodott, hogy Szeged
városában nagyon népszerűek a nemzetiségek táncai, zenéi, dalai és az elmaradhatatlan
ételek, amit közösen fogyasztottak nézők és
résztvevők.
Szerb ünnepek
A keresztények legfontosabb ünnepei közé
soroljuk a Karácsonyt és az ezt megelőző
ünnepeket. Így van ez a deszki szerbeknél is,
akik december 19-én Szent Miklós napjának
megünneplését a negyven napos böjti időszakban, mint a család védőszentjét ünneplik. E napra is átvettek a pravoszláv szerbek
a katolikus magyaroktól szokásokat, pl. a
Mikulás megünneplését. December 20-án a
hagyományokat folytatva a helyi Szent Száva Kulturális, Oktatási és Hitéleti Központban gyűltek össze a deszki szerb óvodások
és iskolások mellett a szegedi Hunyadi téri
és újszentiváni óvoda óvodásai. A gyerekek

rövid műsorral kedveskedtek, majd a télapótól megkapták az ajándék csomagokat, a házigazdák pedig szerb specialitásokkal vendégelték meg a résztvevőket. A vendéglátás
folytatódott január 5-én szintén a Szent Száva Központban, ahol a hagyományok folytatásaként minden deszki óvodás csoport részt
vett. Megünnepelték a szerb karácsonyt megismerve a szerb szokásokat és specialitásokat,
amit természetesen meg is kóstoltak és közösen szerb gyerektáncokat táncoltak.
Tehát a Karácsony a deszki szerbek számára is a legfontosabb ünnep, amit az istentiszteleteken való nagyszámú részvétel mellett a
népszokások és hagyományok ápolása, megtartása jelent. Az ajándékozás és karácsonyfa
állítás a katolikusoktól átvett szokás, de más
szerbek lakta tájakról a „Bádnyák“ (tölgyfa)
rituális kivágását is átvettük, ami ez évben
szent este délutánján volt. Következett este a
szerb templomnál a körmenet és felszentelés
után a „Bádnyák“ elégetése. Ez évben sem
maradt el a tűz átugrása, valamint a forraltbor és a süteménykínálás sem. Karácsony
első napján sokan voltak a Szent liturgián,
amit a családi körben elfogyasztott ebéd követett. Hagyomány a „Bánát“ megalakulása
óta 1973-tól (tehát 45 éve), hogy Karácsony
első napján este kulturális műsort rendeznek a Faluházban. Így volt ez ezévben is, a
műsor a szerb iskolásokkal kezdődött, majd
Brczán Krisztifor, a Bánát elnöke bemutatta
az új projektet, melynek címe: „Folk Kultura“
és amely a határon átnyúló sikeres pályázat
eredménye. A Bánát projekt partnere a palicsi Tálentum Kulturális Egyesület. A műsorban a szerb óvodások szerb gyerektáncokat
mutattak be, majd Mohács környéki táncok-

kal debutáltak az iskolások és Jaksity Míra,
aki betanította a táncokat. Fiatalok voltak a
folytatásban is, az utánpótlás csoport „Dimitrovgrád környéki“ táncokat mutatott be a
budakalászi Rozmarin tánccsoport utánpótlás táncosaival, mondhatni mostmár sokadszor és nagy sikerrel. Nem maradhatott el a
Dukát csoport éneke sem a programból, akiket a Bánát táncosai követtek „Szárájevó környéki“ táncokkal. Nagysikerű sok föllépéses
évet zártak a tamburazenekar tagjai és Vujcsin Eszter énekes, akik most is bemutatták,
hogy mesterei a zenének és éneknek. A zene
után ismét a táncosok következtek „Gnyilánye környéki” táncokkal, akiket a „szenior“
csoport követett Bánáti táncokkal. A teltházas nagysikerű program vastapssal és közös
„Karácsonyi” énekkel zárult. Az előtérben a
polgármester és a képviselőtestület tagjai forraltborral és pogácsával kínálták a nézőket és
a programbam résztvevőket. Nem maradt el
a hagyományos deszki szerb Karácsonyi Bál
sem a helyi vendéglőben.
Évtizedes hagyomány, hogy január 13-án
Deszken megünneplik a szerb újévet, illetve szilveszteri bálat szerveznek. Így volt
ez ezévben is a helyi vendéglőben, a deszki
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat főszervezésében.Vendégek nemcsak a helyiek és a
szomszédos településekből érkeztek, hanem
Szerbiából és Romániából is. Lázas előkészület volt a tombolatárgyak készítését és
beszerzését illetően, mivel fontos volt minél
több pénzt összegyűjteni a szerb iskola és
óvoda részére, tárgyi eszközök vásárlására.
Az ezévi Bál is nagyon jól sikerült, a rekordszámú résztvevővel hajnalig tartott. Ehhez
hozzájárult a Deszken jól ismert Milán Prunity énekes és őt kísérő zenekar, valamint a
jó étel és ital.
A hagyományokat követve ez évben is a
Szerb Újév napján a szegedi szerb templomban tartotta ünnepi szent liturgiáját Lukián
püspök úr a környék pravoszláv lelkészeivel
és a nagyszentmiklósi szerb egyházi kórus
közreműködésével. Ezen a liturgián sok Szeged környéki, így deszki hívő is részt vett.
Összeállította:
Rusz Borivoj
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Magyar Kultúra Napja
A magyar kultúra napja nem
tartozik a hivatalos, piros betűs
ünnepek közé, de már hosszú
évek óta egyre eredményesebben
hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak.
A Nemzeti Múzeumban őrzött
kézirat szerint Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon fejezte
be a Himnusz megírását Szatmárcsekén (a kéziraton ennyi áll:
Cseke, 1823. január 22.), így e jeles
eseményre emlékezve 1989 óta e
napon tartjuk a magyar kultúra
napját.
A magyarságnak a 19. századig nem volt nemzeti himnusza.
Kölcsey műve előtt a katolikus
magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az Ah, hol
vagy, magyarok tündöklő csillaga
kezdetű ének, míg a református
magyarságé a Tebenned bíztunk,
elejétől fogva (90. zsoltár) volt.
Népszerű volt emellett a – hatóságok által többször betiltott –
úgynevezett Rákóczi-nóta is.
Az 1815-től Szatmárcsekén élő
Kölcsey Ferenc a bécsi udvar alkotmánytipró intézkedéseinek fokozó-

dása idején, 1823 januárjában írta
meg hazafias költészetének legnagyobb remekét, a Hymnust. A
költemény először 1829-ben Kisfaludy Károly Aurorájában jelent
meg, a kéziraton még szereplő „a
Magyar nép zivataros századaiból”
alcím nélkül, 1832-ben, Kölcsey
munkáinak első kötetében már a
szerző által adott alcímmel látott
napvilágot.
A Himnusz megzenésítésére 1844-ben írtak ki pályázatot,
amelyet Erkel Ferenc, a Nemzeti
Színház karmestere nyert meg.
Pályaművét 1844. július 2-án
mutatták be a pesti Nemzeti Színházban a zeneszerző vezényletével. Szélesebb nyilvánosság előtt
1844. augusztus 10-én énekelték
először, az Óbudai Hajógyárban
a Széchenyi gőzös vízre bocsátásakor. Az 1840-es évek végén ünnepi alkalmakkor még felváltva,
vagy együtt énekelték a Hymnust
és a Szózatot, addig az ötvenes
években a Hymnus lett a nemzeti
érzelmeket jobban kifejező népének.
A Himnuszt hivatalosan csak
az
1949-es
alkotmányt alapjaiban
módosító 1989.
évi XXXI. törvény 36. paragrafusa iktatta
a
nemzeti
jelképek so-

rába, s a XIV.
fejezet, 75. paragrafusaként
emelte be az
alkotmányba.
A 2012. január 1-jén hatályba lépett
alaptörvény
alapvetésének I. cikke
kimondja: „Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című
költeménye Erkel Ferenc zenéjével.”
A szocializmus idején Rákosi
Mátyás pártfőtitkár megbízta Il�lyés Gyulát és Kodály Zoltánt egy
másik, „szocialista” himnusz megalkotásával, mondván az mégsem
lehet, hogy a dolgozó nép Himnusza, vagy bármely ünnepség az
Isten nevével kezdődjön. Kodály
Zoltán megjegyzése erre ennyi
volt: „Minek új? Jó nekünk a régi
himnusz.“ Ezzel az új himnusz témája lekerült a napirendről.
A magyar kultúra napjáról való
megemlékezés gondolatát ifjabb
Fasang Árpád zongoraművész
vetette föl 1985-ben, majd több
népfronttanácskozáson is felhívta
a figyelmet egy ilyen ünnep megtartásának fontosságára. „Ez a nap
annak tudatosítására is alkalmas,
hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének
lennünk, hiszen ez a nemzet sokat
adott Európa, a világ kultúrájának.

Ez az
örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a
mai gondok megoldásában is” –
mondta. A nap megünneplésére
a Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988. december végi ülésén
tett felhívást, s 1989 januárjában
a HNF szervezte meg először az
évfordulós rendezvényeket.
Az ünnep alkalmából azóta
a magyarság idehaza, a határokon túl és szerte a világban
megemlékezik a magyar kulturális értékekről. Kiállításokat és
koncerteket rendeznek, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és
színházi előadásokat tartanak. E
naphoz kapcsolódva adják át a
magyar kultúrával, továbbá 1993
óta az oktatással, pedagógia munkával kapcsolatos díjakat is.
Forrás: internet

Deszken több éve kiállítással és műsorral ünnepeljük ezt a napot a Faluházban. Idén Szántó Mária Cecília festőművész képeivel és a Tóth Péter,
Hajvert Ákos, Török Noémi által előadott Örökség című műsorral ünnepeltünk. Erről beszámolót a februári számban olvashatnak.
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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 bejelentkezés
hétfőtől-péntekig 62/271-852
után.

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
Hétfő: 11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján
Iskola és ifjúság egészségügy:
védőnői tanácsadóban:
Kedd:
07.30-10.00
Ügyelet:
hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
Központi ügyelet: 104

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

FOGÁSZAT

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

GYÓGYSZERTÁR

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

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
Munkatárs: Tóth Ágnes
Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
Péntek: 8.00–11.00.
Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;

SZELEKTÍV
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

február 14., 28.
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

HALÁLOZÁS

Barna Petra Edit – Kertész utca
13. szám alatti lakos 20 éves korában,
Sisák András Istvánné – Kertész utca
16. szám alatti lakos 50 éves korában,
Marijic Tomislav – Móra Ferenc utca 1.
szám alatti lakos 53 éves korában elhunyt.
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MEGÉRKEZTÜNK!

Laczi Ibolyának és Kócsó Zoltánnak
(Deszk, Liliom u. 2819.) 2017.12.30-án
Zoltán,
Spiller Mónikának és Suba Dánielnek (Deszk,
Maros u. 10.) 2017.12.29-én Szonja nevű gyermeke született.
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Szerb Karácsony

Kukucska András fotói

Falukarácsony

