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DESZKPARÁDÉ

Évente 2-3 alkalommal van lehetőségünk 
90 éves deszkieket köszönteni, ami nagy öröm 
és jó érzéssel tölt el mindannyiunkat. Most 
Zika Lajosné Erzsike nénihez látogattunk 
ki egy szerda délelőtt, hogy átadjuk a mi-
niszterelnöki emléklapot, a deszki közösség 
nevében egy ajándékcsomagot és egy cso-
dás csokrot. Erzsike nénivel – mint régi is-
merőssel – gyorsan elindult a beszélgetés, 
megtudtuk, hogy 14 évesen már főzött a 
dolgozó családjára, majd 16 évesen mun-
kába is állt. A szorgos munkával eltöltött 
74 évre visszagondolva megkérdeztem, 
mit csinálna másként, ha ismét 25 éves 
lenne. Szelíd mosoly, egy kis múltba 
révedés, és újabb történetek jelezték 
– talán semmit. A sok teher ellenére 

szép élete volt, családja körében ma is szere-
tetben és megbecsülésben él, és reméljük, még 
nagyon sokáig jó egészségben örülhet nekik.

Minden deszki nevében kívánok ismét, itt, 
az újságunk hasábjain is nagyon boldog szü-
letésnapot, jó egészséget! 
Isten éltesse, Erzsike 
nénit!      

Király László 
polgármester

Szépkorú köszöntés

Hamarosan 
Deszki Falunapok!

A következő versenyekre várjuk az előzetes jelentkezéseket: 2018. augusztus 31.-
szeptember 1-2.

Szeptember 

1-jén, szombaton 

15 órakor indul a vidám 

felvonulás a Faluház elől! 

Várjuk azokat a különlegesen 

feldíszített járműveket (lovasko-

csit, autót, biciklit, rollert…), akik 

szívesen vonulnak végig Deszk 

utcáin! A verseny pénzdíjas! 

Kérjük a részvételi szándékot 

augusztus 27-ig jelezni a 

Faluházban!

Szeptember 
1-jén, szombaton 

14 órától a Szabadidő 

Parkba várjuk a tortadíszí-

tőket! A versenyről érdeklődni 

a Faluházban lehet, kérjük, 

hogy a részvételi szándékot is itt 

jelezzék.E-mail:
 faluhaz@deszk.hu, 

Tel: 62/571-599
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Az elmúlt hónapban 
meglehetősen sokan kaptak 
felszólítást az utcán lévő fák 
visszametszésére. Miért van 
erre szükség? 

– Először is hadd mondjam 
el, hogy nagyon örülünk an-
nak, hogy a legtöbben szépen 
beültetik a közterületeket, gon-
dozzák és szépítik azt a telepü-
lésképet is javítva. Azt is el kell, 
mondjuk azonban, hogy a szép 
fák ültetésénél gondolni kell 
azok gyarapodására, növeke-
désére is! 

Valóban sok felszólítás ment 
ki a lakosokhoz az elmúlt egy 
hónapban, és ennek nagyon 
komoly oka van. A szolgáltatók 
(kommunális hulladékszállí-
tás, DAKK, áruszállítók, de a 

mentők is) rendszeresen pa-
naszt tesznek az önkormány-
zatnál, hogy egyes utcákban 
nem tudnak közlekedni az út 
fölé belógó fák lombjai miatt. 
Azok vagy lehetetlenné teszik a 
nagy gépjárművek elhaladását 
egymás mellett, vagy felkar-
colják azok festését. Az ebből 
adódó károkat a településen 
akarják behajtani.

Emellett a járdán közlekedők 
is sokat bosszankodnak, hogy 
sok helyen a járdára belógó fák 
ágai miatt nem lehet sem kerék-
páron, sem gyalogosan közle-
kedni. Ez valóban probléma, a 
felszólításokkal ezeket próbál-
juk mielőbb orvosolni.

Helyi rendeletünk szabályoz-
za, hogy milyen módon kell a 
közterületen lévő fák koronáját 
alakítani, ennek kell és fogunk 
is érvényt szerezni. E szerint 
a járdák esetében a kiépített 
járda széleitől függőlegesen 
mért 2,30 m magasság alatt 
nem lóghatnak be az ingatla-
nok előtt ágak. Ez az a méret, 
melyen akár kerékpáron is 
biztonsággal lehet közlekedni. 
Az úttesteknél az útszegélytől 
mért 50 cm-es sáv függőleges 
vetületébe 3,50 magasságig 

kell felnyírni a tulajdonosok-
nak a fák lehajló, lenyúló ágait!  

Ezúton is kérek mindenkit, 
hogy ne csak a fák ültetéséről, 
de a folyamatos karbantartá-
sáról is gondoskodjanak, ne 
akadályozzuk az elburjánzott 
fákkal a járdán és az utakon 
történő biztonságos és kármen-

tes közlekedést! Köszönöm a 
megértésüket!

Az alábbi ábra mutatja, hogy 
milyen szabad méreteket kell 
biztosítani az ingatlantulajdo-
nosoknak a járdák és a helyi 
utak estében. 

 

– A Tempfli téri játszótéren elszakadt 
kötelekről és tönkretett padokról kap-
tunk híreket. Kicserélték már ezeket, 
tudják-e, kik voltak a rongálók?

– Internetes közösségi hálón posztolt 
bosszankodás kapcsán szereztünk tudomást 
az újabb rongálásokról, és természetesen 
azonnal nekiláttunk a javításnak. A padot 
ideiglenesen helyreállítottuk, de egyben 
meg is rendeltünk vandál-biztos, tűzi-hor-
ganyzott acél padokat, melyek sajnos csak 
év végére érkeznek meg. Olyan acél padokat 
telepítünk, melyek talán kibírják az erős fiúk 
próbálkozásait. Nem tudjuk, kik ezek, pár hó-
napja egy rongáló csapat kilétére fény derült, 
de sajnos mindig vannak újak. 

Nem tehetünk mást, javítunk, egyre masz-
szívabb eszközöket vásárolunk és arra ké-
rünk mindenkit, hogy járjanak nyitott szem-
mel – jelezzék, ha rongálókat, vagy akár csak 
hibákat látnak, hogy a kulturáltan pihenni 
vágyóknak mindig legyen megfelelő hely. 

Elszomorít, hogy jó hecc a rongálás, de re-
méljük, egyszer a közös felelősséget érezve, és 
a nagyobb odafigyelésnek is köszönhetően 
elkopnak ezek a semmirekellők. 

A szétfoszlott kötél megrendelésénél kel-
lemes meglepetésben volt részünk. A vastag, 
különleges köteleket felajánlotta a Szőregi 

Gazdabolt – Nagy Péter és Csehák Bernadett 
– melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk 
a deszki pici gyerekek, de az egész közösség 
nevében is!

Nagy Péter és Csehák Bernadett

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást! 

Szerkesztőség
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Július 6-án este megtelt a Faluház színházterme, ugyanis néptánc est-
re invitáltuk a deszkieket. Több éve hagyomány, hogy Roboz István, a 
Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál egyik főszervezőjeként 1-1 kül-
földi együttes műsorával kedveskedik Deszknek. Idén sem volt ez más-
ként. A fesztivál résztvevőjeként a Zeleznicar Táncegyüttes Kraljevoból 
(Szerbia) és a Kotco Racin Táncegyüttes Skopjéból (Macedónia) adott 
egy másfél órás műsort a Deszki Faluházban. Telt ház előtt ropták a 
táncot az együttesek, igazán maradandó élményt okozva ezzel a nézők-

nek. Köszönjük ezt a nagyon színvonalas műsort! Persze, itt még nem 
ért véget az este, hiszen a nyugdíjas klubban már várta a táncosokat és 
a szervezőket (külön köszönet a Bánátosoknak!) a Zika Laci bácsi féle 
isteni finom marhapörkölt (köszönet érte!), némi pálinka, sör, bor és a 
buli késő éjszakáig. 

Bízunk benne, hogy jövőre is vendégül láthatunk ilyen színvonalas 
csapatokat!

Bene Ildikó 

Ha szeptember első hétvégéje, akkor természetesen Deszki Falunapok! 
Idén augusztus 31-től szeptember 2-ig várjuk programjainkkal a Deszki-
eket! Egy kis ízelítő a 3 napból: retro kiállítás, kulturális műsor, tűzijáték, 
polgármesterek főzőversenye, tortadíszítő verseny, Deszk Parádé, erős 
ember verseny, darts foci, élő csocsó, ugráló várak, ünnepi hangverseny. 

Sztárvendégeink: Bódi Guszti és Margó, Sihell Vanessza és Morvai Dani, 
Fekete László és Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar élő koncertje! 

Részletes program a jövő havi újságban olvasható!
Szeretettel várunk Mindenkit a XXIV. Deszki Falunapokon!

Bene Ildikó

Néptáncfesztivál Deszken

2018. augusztus 31.-
szeptember 1-2.

Falunapi 
előzetes
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Mint minden évben, így nyolcadikban is 
napirendre került a kirándulás kérdése. Sok 
probléma miatt többféle terv körvonalazó-
dott. Végül abban maradtunk, hogy két napra 
Mártélyra és egy napra Szegedre megyünk 
pihenni, kikapcsolódni, utoljára együtt töl-
teni ezt a néhány napot. Mártélyon igazán jó 
szállást sikerült kiválasztani. A Nádirigó Pan-
zió nádtetős, vastag falú épület, nyáron igazi 
felüdülés benne pihenni. A panzió 20 férőhe-
lyes, de ebben a két napban csak mi voltunk 
a szállóvendégek. Az esti zene hangerejének 
így semmi nem szabott határt. Járatos buszok-
kal közlekedtünk, főztünk magunknak, így is 
csökkentve a kiadásokat.

Első nap a kopáncsi Sun City Szabadidő-
központba látogattunk el. Sajnos ismeretlen 
okok miatt (legalábbis nem kaptunk választ 

kérdésünkre) csak a strand és a wakeboard 
rész működött. Így nem volt nagy tömeg 
(mondhatnánk kevesen voltak) és a gyerekek 
szabadon élvezhették a csúszdákat, biztonsá-
gos körülmények között a természetes vizet, a 
szép környezetet. A vadkacsák vígan, senkitől 
sem zavartatva úszkáltak mellettünk. Nézhet-
tük a profi- és kevésbé profi wakebordozókat. 
A mi kis csapatunk egész estig vígan játszott a 
vízben, igazi gyerekként bolondoztak.

Este főleg két lelkes fiú önkéntes és ügyes 
segítségével sütöttünk - főztünk az éhes társa-
ságnak. A palacsinta mennyisége már soknak 
bizonyult a sajtos tészta után, de másnap azért 
sikerült eltüntetni.  Az éjszaka békésen telt, na 
jó, alvás nem sok volt, beszélgetés annál több.

Másnap a tó környékét fedeztük fel, majd 
két ügyes lánnyal komplett ebédet készítet-

tünk. Megható volt, amilyen kedvesen meg-
köszönték a finom ebédet a gyerekek (biztosra 
mentünk, hiszen a paradicsomlevest, rántott 
húst krumplival, savanyúval mindenki szere-
ti). Délután még jutott idő csónakázásra, für-
désre. 

Ezúton mi is (Kati és Zsuzsa néni) köszön-
jük az együtt töltött napokat, igazán jól éreztük 
mi is magunkat. Ez főleg Nektek köszönhető!

A harmadik napra szegedi túrát terveztünk, 
de ember tervez …az eső aktívan beleszólt a 
programba. A gyerekek azért találtak elfoglalt-
ságot, a fontos az volt, hogy együtt lehessünk!

Ez az utolsó kirándulás és ez a csodálatos kis 
osztály nagy ajándék volt, aminek az emlékét 
osztályfőnökként boldogan őrzöm.

Molnár Katalin of.

Mártélyi kirándulás a 8.b-vel

A 8. a osztály június 11-én elindult az utolsó 
közös kirándulásra a Boga völgyébe, Románi-
ába.

A 12 tanuló, Király Józsi, Kakas Orsi és jó-
magam (Gera Norbert of.) felügyelete mellett 
az önkormányzat buszával (1000 köszönet az 
önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre 
bocsájtotta), hatalmas jókedvvel vágott neki a 
megközelítőleg 300 km-es útnak.

Az úton minden a legnagyobb rendben volt, 
még az is belefért, hogy 45 percet majdnem 
ellenkező irányba mentünk. Annál boldogab-
ban érkeztünk meg a gyönyörű helyen fekvő 
szállásunkhoz, ahol minden volt, kivéve térerő 
és internet. (Azért az most is bebizonyosodott, 
hogy a gyerekek, ha összeszedik magukat- fog-
csikorgatva-, de kibírnak órákat facebook nél-
kül.)

Az első este szalonnát sütöttünk, ami egy-
két embernek testidegen foglalkozás volt, hi-
szen képes volt a szalonnát lassú tűzön, két 

perc alatt, elmondása szerint készre sütni. (Én 
úgy tudtam, hogy kb.20-25 percig sül egy jó 
szalonna.)

Vacsi után leültünk a tábortűz köré és min-
denki elmesélte azokat az emlékeket, amire a 
legszívesebben gondolt vissza a 8 év alatt.

Aki legény este, az legyen legény reggel is fel-
kiáltással indultunk neki másnap a Glavoj völ-
gyéből a Pádis fennsík megmászásának. Hogy 
hogyan sikerült rávenni az elkényelmesedett 
fiatalságot a hegymászásra? Hát úgy, hogy a 
fennsíkon biztos van net. A túrát sajnos egy vá-
ratlan dolog törte körülbelül a félúton ketté. Az 
útvonalunk találkozott egy maci útvonalával - 
legalábbis a nyomok erre utaltak - és jobbnak 
láttuk, ha kitérünk előle. Bár a túra előtt min-
denki megkapta a felvilágosítást, hogy mi a te-
endő, ha medvével találkozunk: Legalább egy 
osztálytársadnál fussál gyorsabban!!

Visszatérve a Glavoj völgyébe, a másik irány-
ba elmentünk a Jégbarlanghoz (ide már csak a 

nagyon fanatikusak jöttek), ami egy nagyon 
érdekes természeti képződmény. 15 km-rel a 
lábunkban, amit hegynek le, hegynek fel tet-
tünk meg, örömmel ültünk le a krumplis sza-
tyor köré, amit meg kellett pucolni a bográcsos 
krumplipaprikáshoz.

Itt szeretnék üzenni a szülőknek, hogy a gye-
rekek tudnak teríteni, krumplit pucolni, elpa-
kolni maguk után és mosogatni!!!!!

Este tábortűz, beszélgetés, zene, tánc, sírás, 
könnyek.

Az utolsó nap nem maradhatott el a már 
védjegyünknek számító bőrig ázás.

Reggel olyan vihar csapott le ránk, hogy ihaj! 
Nem volt se áramunk, se vizünk. Amikor oda-
mentem a helyi karbantartó bácsihoz a követ-
kező párbeszéd zajlott le: 

– Nincs áramunk!!
– Igen.
– De vizünk sincs!
– Tudom.
– Körülbelül mikorra lehet számítani, hogy 

helyreállítják?
– Nem tudom.
– Nincs valahol esővíz gyűjtő, ahonnan vizet 

tudnánk bevinni a házba?
Oda mutatott a megközelíthetetlen zúgóhoz 

– Ott van.!
Végül megkegyelmezett az időjárás nekünk 

és így nem kellett kilépnünk a komfortzónánk-
ból, hanem szépen „kipámpillálkozva” indul-
tunk haza délután.

Este a szülők kicsit fáradt, kicsit szomorú, de 
remélem, örök emlékekkel teli gyermekeket 
vettek át.

Én pedig őszintén kijelenthetem, hogy na-
gyon jó kis társaság voltatok és hiányozni fog-
tok!

Gera Norbert of.

Utolsó osztálykirándulás a Bihari-hegységben
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Az 5., 6., és a 7. osztályból majdnem minden 
tanuló részt vett az idei év végi három  napos 
kiránduláson osztályfőnökeik kíséretében. A 
Velencei - tóhoz utaztunk vonattal. Megérke-
zésünket követően birtokba vettük a szállást, 
majd a tavat is.  Másnap 35 km-es kerékpártú-

rán megkerültük a tavat. Voltak olyan tanulók, 
akik Székesfehérvár nevezetességeinek megte-
kintését választották.

Délután az egész csapat ismét a tóban hű-
sölt.

A harmadik napon hűvösebb időnk volt, 

de ez nem volt akadálya annak, hogy ismét 
fürdőzés legyen. Pizzázással zártuk a kirándu-
lásunkat. A gyerekek nagyon fegyelmezetten 
viselkedtek a vízben, az egész kirándulás zök-
kenőmentesen és vidáman telt.

Sipos Lili

Velencei-tavi kirándulás

A tanítási év során rendszeresen szerve-
zünk iskolán kívüli programokat, a tanulók 
érdeklődésének megfelelő, különböző kultu-
rális programokat (múzeumlátogatás, színház, 
mozi, kirándulás), melyekre a tanulóink izga-
tottan várnak. Ilyen alkalom az év végi kirán-
dulás is, melyen az egész alsó tagozat együtt 
vesz részt. A kirándulást mindig más nevelő 
szervezi. Az idén Klári néni vállalta a szerve-
zést. Nem volt könnyű dolga, mert januártól 
szigorodtak az iskolai buszos kirándulásokra 
vonatkozó szabályok, a változtatás célja, hogy 
a lehető legbiztonságosabbá tegyék az uta-
zást,- de ez több szervezési feladatot jelentett.

A helyszín kiválasztás nem könnyű feladat, 
hiszen a játék mellett új ismeretek megszerzé-
sére is lehetőség kell, hogy nyíljon. A választás 
Ópusztaszerre esett, mert az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark különleges 
adottságainak köszönhetően kiváló terepet 
nyújt rendhagyó tanórák, a kulcskompe-
tenciák együttes fejlesztésére is. A Nemzeti 
Alaptantervvel összehangolt, a különböző 
műveltségterületek ismeretanyagához igazí-
tott foglalkozásokat találtunk minden osztály 
számára.  A tapasztalati- és a játszva tanulás 
lehetőségét helyeztük előtérbe, amire a ta-
nórai keretbe kevesebb idő jut.  Igyekeztünk 
úgy kialakítani programjainkat, hogy alkalom 
nyíljon az ősi mesterségek megismerésére az 
önfeledt játék mellett. A programot gondosan 
megszerveztük, de az időjárást nem sikerült 
befolyásolni, sajnos a legcsapadékosabb na-
pot választottuk, de szerencsére - amíg esett 
az eső,- addig fedett helyen voltunk. Megte-
kintettük a Feszty-körképet (Feszty Árpád: A 
magyarok bejövetele), a nemzeti romantika 
legnagyszerűbb alkotását. A körkép egy sa-
játos műfaj, előtte terepasztalt alakítottak ki, 
melyet összehangoltak a festménnyel. Valóban 
úgy érezhettük, hogy az események részesei 
vagyunk. A különböző jeleneteknél más-más 
hangeffektusok segítettek az élmény elmélyí-
tésében. A körkép után megtekintettük a ro-
tunda kiállításait, ami a régi korok hangulatát 
idézte.

Esőkabátban bejártuk a park minden 
zeg-zugát, a tanyasi iskolát, ahol egy korabeli 
tanóra részeseivé válhattunk. Megismerked-
tünk az 1920-as évek korhű berendezési tár-
gyaival,  azon idők tanítási módszereivel, ami-
kor a fegyelmezés fő eszköze a nádpálca, a jó 
tanulók jutalma pedig alma és dió volt.

 Kipróbáltunk régi mesterségeket: Rézdom-

borítás: honfoglaló elődeinknek kiváló ötvös 
mestereik voltak, amit az ásatások során fel-
lelt leletanyagok díszítettsége is hűen tükröz. 
A foglalkozás során gyakorlott mestertől 
leshették el a gyerekek a különleges díszítési 
technikákat, ötvös motívumokat. Nemezelé-
sen a gyapjúfeldolgozás egy sajátos módjával, 
technikájával ismerkedhettek meg a gyerekek. 
A kitartó munka gyümölcseként létrejött ne-
mezlabdát magunkkal hozhatták. Bőrözés so-
rán a bőrművesség fortélyairól hallhattunk ér-
tékes információkat, majd a különböző színű, 
vastagságú bőrökből készíthették el a saját 

alkotásukat, aminek csak a képzelet szabott 
határt. Bakot lőttem foglalkozáson kézbe vet-
tük a félelmetes visszacsapó íjat, megismertük 
felépítését, megéreztük a benne rejlő ősi erőt, 
mely rettegésben tartotta az egykori legna-
gyobb birodalmakat is. Tanulóink próbára te-
hették ügyességüket a célba lövésben, erejüket 
az íj megfeszítésében.

A nap fénypontja a Csillagösvény Útvesztő, 
mely az emlékpark szomszédságában talál-
ható. A Közép-Európában egyedülálló, la-
birintus tematikájú élménypark a környéken 
fellelhető természetes alapanyagokból épült 
fel. Az útvesztők, logikai feladványok, népi- és 
gyermekjátékok világát kínálta. Európa legna-
gyobb sövénylabirintusában érdekes, játékos 
feladatokra adott helyes válaszok mutatták a 
jó irányt (minden korosztálynak más kérdés-
sort kellett megválaszolni) – ez még izgalma-
sabbá tette az útkeresést. A fűzfafonat-labirin-
tus felejthetetlen élményt nyújtott az eltévedni 
vágyóknak. A gyermekeket különleges, fejlesz-
tő eszközökkel felszerelt játszótér várta, ha si-
keresen kijutottak a labirintusokból.

 Egy mozgalmas, fárasztó, élményteli napot 
tudhattunk magunk mögött. Büszkék voltunk 
tanítványainkra, mert nem szegte kedvüket az 
eső. Érdeklődőek, aktívak voltak. A labirintus-
hoz érve az idő is ránk mosolygott és a szabad-
ban élvezhették a játék, a labirintusban való 
csapatmunka örömét.

Köszönjük a szülőknek, hogy anyagilag tá-
mogatták a kirándulást, és így lehetővé tették, 
hogy gyermekük ebben az élményben része-
sülhessen! 

(Alsós munkaközösség nevében: 
Schultzné Vajas Klári)

Ópusztaszeri kirándulás
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Deszki Sport Club

FIÚK ÉS LÁNYOK!
Egyesületünk szeretettel vár 
minden focizni vágyó fiatalt! 

Nálunk a legkisebb korosztályoktól (ovifocitól kezdve) a legnagyobba-
kig (U19, felnőtt) a Deszki SC-nél megtalálod a helyed.

Jó társaságban, szakképzett edzők mellett szerezhetsz élményeket, fej-
lődhetsz és léphetsz a futballisták életének rögös, élménydús útjára.

U7-től U13-ig Bozsik programban szerepeltetjük a gyermekeket 
minden korosztályban, U14-től U19-ig pedig nagypályás megyei 

bajnokságban indítunk korosztályokat, mindenkinek elegendő játékle-
hetőséget biztosítva.

Egyesületünk részt vesz futsal bajnokságokban, melyen keresztül 
hatékonyabban tudjuk oktatni a nagypályás futballban használatos 

mozgásokat, sőt eldőlhet, hogy valakinek a kispályás labdarúgás 
fekszik jobban.

AZ EGYESÜLET BIZTOSÍTJA SZÁMODRA AZ UTA-
ZÁST, EDZÉSI LEHETŐSÉGET, FELSZERELÉST. 

ÉVES TAGDÍJUNK VAN, AMI 3.000 FT (!!!).

TOBORZÓ 

A CSAPATOKBA JELENTKEZNI LEHET A
 DESZKSC@GMAIL.COM E-MAIL CÍMEN 

VAGY A +36-30-336-9447 TELEFONSZÁMON
 TÓTH TIBORNÁL!
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DSC hírei

Deszk ezüstje Nemzetközi Sakkversenyen

Az évünk nagyon felemásra sikeredett, a Deszki SC szempontjából. 
Szakosztályaink fejlődnek, rengeteget dolgoznak kollégáim, hogy minél 
sikeresebbek legyünk.

Judósaink Huszár László vezetésével rendszeresen versenyeken vesz-
nek részt, érmes helyezéseket szerezve. Sikerült javítani eszköz állomá-
nyukon, Tatami, illetve koordinációs eszközök beszerzésével.

Kézilabda szakosztályunk ebben az évben megújult Gera Norbert 
vezetésével. Lányaink a megyei bajnokságban szerepelnek. Utánpótlás 
korú gyerekek is elkezdték a versenyzést, különböző tornákon vesznek 
részt, kisebb-nagyobb sikerrel. Legfőbb feladat még mindig a létszám-
bővítés, a megfelelő versenyeztetési lehetőség, felkészülési eszközök biz-
tosítása.

Kerékpár szakosztályunk sajnos újra csak a „Hármas határ” megnyi-
tásakor tudott szervezetten nyeregbe pattanni.

Labdarúgó felnőtt csapatunk kiesett a megye élvonalából. Az utolsó 
pillanatig küzdött a gárda, de ez most ennyire volt elég. A következő sze-
zont még nem tudjuk, melyik osztályban kezdjük. Ennek a szereplésnek 
sok tényezője van: nem sikerült igazolások, játékosok hozzáállása, osz-
tályok közötti különbség, … lehetne sorolni, de felesleges. Levontuk a 
konzekvenciát, építkezünk tovább.

Utánpótlás csapataink fejlődése ebben az évben lelassult, talán meg 
is állt. U19-es, illetve U16-os csapatainknak voltak jó mérkőzései, de a 

hátsó régióban végeztek. Bozsikos csapataink rendszeresen 
szerepelnek a makói körzetben. Eredményeink felemásak. Vannak szép 
győzelmek, de előfordulnak a sokkal gyengébb csapat elleni fájó veresé-
gek is. Utánpótlás szintjén a legnagyobb probléma a létszám. Sajnos ke-
vés gyerekkel küzdjük végig az évet. Próbálunk lépni, vannak rá tervek, 
ötletek, de ha nem javul a helyzet 2-3 éven belül ez az egész szakosztály 
működését veszélyezteti.

TAO pályázatokkal biztosítjuk az egyesület működését, fejlődését. 
Több millió forintot (öltöző felújítás, eredményjelző, takarítógép, auto-
mataöntöző) hoztunk már a községbe, és szeretnénk folytatni is.

Király László polgármester úr, illetve az önkormányzat anyagi támo-
gatása ebben az évben hatalmas segítséget jelentett. Köszönjük.

Hisszük, hogy jó úton járunk, biztosan haladunk előre. Vannak ter-
veink, amelyeket szeretnénk megvalósítani, amellyel Deszket, illetve az 
egyesületet szeretnénk népszerűsíteni.

Még egyszer nagyon köszönöm azoknak az embereknek, akik egész 
évben a munkánkat segítették, biztattak bennünket, szurkoltak, érdek-
lődtek.

HAJRÁ DESZK!! HAJRÁ DSC!!
Szabó László elnök
Deszki Sport Club

A szerbiai Zenta város mozgássérültek egyesülete által rendezett 4 fős 
Nemzetközi Sakk Csapatversenyen 8 csapat közül a 2. helyet szerezte 
meg a Deszket képviselő 4 fős csapat: /Restás Péter, Kópiás Ferenc, Krá-
lik Attila, Csikós Mihály/.

A nemzetközi mestereket is felvonultató mezőny, 7 fordulós körmér-
kőzéses rendszerben játszva döntötte el a helyezések sorrendjét. Novák 

László zentai sakk versenybíró irányítása alatt folytak a mérkőzések. 
A sporttalálkozót rendkívül színvonalas rendezés és vendéglátás jelle-
mezte.

Gyorgyev Vojiszláv

2018. szeptember 1-jén 9 órakor indul a hagyo-
mányos túra a Sportcentrumtól Szőregre és Klá-
rafalvára. 

A próbán részt lehet venni: 
kerékpárral, görkorival, futva és gyalogosan is. 

NEVEZÉS: 8.30-TÓL 9 ÓRÁIG, 
NEVEZÉSI DÍJ: 500,-FT. 
Mindenkit szeretettel vár a főszervező: 

Gyorgyev Vojiszláv

Falunapi 
SZOMSZÉDOLÓ
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Az 1996-ban elindított utcai 
futóversenyünk idén 23-ik alka-
lommal került megrendezésre 
május 31-én, több mint 100 ver-
senyző részvételével.

Külön köszönet illeti a felkészí-
tő tanárokat és óvónőket, Deszk 
Község Önkormányzatát, vala-
mint a Deszki Település-Üzemel-
tetési Nonprofit Kft.-t.

A helyezetteknek járó díjakat 
Király László polgármester és a 
vándorserlegek alapítói adták át.

A verseny megrendezését segí-
tették:

Gera Norbert, Felföldi Hajnalka, 
Kissné Molnár Zsuzsa, Schultzné 
Vajas Klára, Dencs Mátyásné, Ber-
tók Péterné, Tóth Ferenc, Husztiné 
Dobó Katalin

Köszönet illeti továbbá a több 
évtizedes alapítói tevékenységéért 
Révész István, valamint Kiss Beck 
Regina és Kiss Beck Tamara alapí-
tókat.

A VERSENY EREDMÉNYE:

Óvodás kiscsoport 
lány kategória:
1. Konkoly Anna
2. Németh Csenge
3. Dékány Anna
Óvodás kiscsoport 
fiú kategória:
1. Guta Áron
2. Savanya Ármin
3. Diviki András Krisztián

Óvodás középső csoport 
lány kategória:
1. Vörös Noémi
2. Széll Borbála Ágnes
3. Barna Bianka
Óvodás középső csoport 
fiú kategória:
1. Sebesi Milán
2. Szabadai Péter Zsolt
3. Lehotai Dávid

Óvodás nagycsoport 
lány kategória:
1. Németh Maja
2. Kocsis Virág Eszter
3. Révész Villő
Óvodás nagycsoport 
fiú kategória:
1. Guta Csanád
2. Dékány Péter
3. Kovács Tamás, 
Nyári Alexander
1.-2. osztály lány kategória:
1. Toy Aishah Magdolna
2. Kovács Regina
3. Vörös Nikolett
1.-2. osztály fiú kategória:
1. Baranyi Zsombor István
2. Sergej Dragic
3. Pintér Balázs
3.-4. osztály lány kategória:
1. Baranyi Nóra
2. Konkoly Kitti
3. Váradi Sára
3.-4. osztály fiú kategória:
1. Dávid Gergő
2. Hüvös Máté
3. Tóth Justin

5.-6. osztály lány kategória:
1. Dobó Viktória
2. Schauer Viktória
3. Bozóki Gabriella
5.-6. osztály fiú kategória:
1. Szügyi Olivér
2. Bársony Máté
3. Frank Krisztián
7.-8. osztály lány kategória:
1. Bársony Réka
2. Eberhardt Anna
3. Balassa Adrienn
7.-8. osztály fiú kategória
1. Tóth Zoltán
2. Dávid Attila
3. Kovács Levente
30 év alatti nő kategória:
1. Orvos Alexa
2. Kiss Diána
3. Frank Dóra
30 év alatti férfi kategória:
1. Szécsi László
2. Bihari Lehel
30 év feletti nő kategória:
1. Gombos Attiláné
2. Kardos Ditke
3. Megyeri-Karóczkai 

Annamária
30 év feletti férfi kategória:
1. Vörös András
2. Németh Tamás
3. Guta Gábor
Nyugdíjas 
női kategória Deszk:
1. Szarvas Erzsébet
2. Álmosdi Antalné
3. Marócsik Józsefné, 
Kiss Istvánné
Nyugdíjas 
férfi kategória Deszk:
1. Lakatos István
2. Fülöp István
3. Kovács Antal
Nyugdíjas 
női kategória Szőreg:
1. Sajó Dánielné
2. Kele Istvánné
Nyugdíjas 
férfi kategória Szőreg:
1. Kele István
2. Bárdos László
3. Novák Antal

Vándorserleg alapítók: Ki-
rály László, Dr Mészáros Milán, 
Mészáros Marcell, Mészáros 
Zsófia, Mészáros Luca, Mészáros 
Réka, Kiss Hanna Lara, Kiss Za-
lán Árpád, Kardos Dorina, Kar-
dos Edina, Nemes Béla, Nemes 
Nóra, Révész Petra, Révész Villő, 
Révész Csilla, Beszédes Viktor, 
Terhes Éva, Bertók Péter, Nemes 
Maja, Nemes Míra, Terhes Zoltán, 
Krizsán Pál, Kócsó Zoltánné Zsu-
zsa, Tóth Ferenc, Kovács Kámea, 
Romsicsné Kovács Ilona, Kovács 
Dániel Csaba, Vörös Eszter, Lász-
ló Levente, Baranyi József, Farkas 
Péter, Révész István, Kacsa József, 
Majzik Andrea

Gyorgyev Vojiszláv

Kossuth utcai futóverseny



2018.  JÚLIUS 9 KITEKINTŐ

Május hónapban a kirándulás 
és a klubok közötti találkozások 
kerültek előtérbe. Nagyon élvez-
zük és igen hasznos számunkra 
a gyógytorna, melynek jótékony 
hatását érzékeljük mozgásunkon 
is. Ebben a hónapban a sütő-főző 
napunkon Ármány Istvánné, Bör-
csök Imréné, Álmosdi Antalné ké-
szítette az ételeket, ami raguleves 
és hájas kifli volt. 

Május 12-én az Újszentiváni 
Nyugdíjas Egyesület 10. születés-
napját ünnepelte, mely alkalomból 
minden meghívott klub kis mű-
sorral köszöntötte a jubilálókat. A 
Deszki Nyugdíjas Klub az aján-
dékkosár mellett Földi János klub-
társunk nyugdíjas évekről szóló 
prózai előadásával kedveskedett 
az évfordulósoknak. 

A gyönyörű szép napsütéses 
időben csodás napokat töltöttünk 
Gyulán klubtagjaink kis csoport-
jával, melyről így nyilatkozott 
egyik résztvevőnk: „Köszönöm 
a klubtársaknak, hogy velük le-
hettem. Jó kis csapat jött össze, 
vidáman, nevetéssel töltöttük el az 
időnket. A szállásunk kényelmes, 
a svédasztalos választék finom 
és bőséges volt. Én nagyon jól 
éreztem magam, testileg, lelkileg 
feltöltődve érkeztem haza. Még 
egyszer köszönöm mindenki-
nek ezt a szép élményt.” /Bérczesi 
Györgyné/ Programunkban sze-
repelt: a Gyulai Várfürdő szolgál-
tatásainak igénybevétele, a Gyulai 
Vár megtekintése tárlatvezetéssel, 
gyulai városnézés „kisvonattal”. 
Utunk során a település számos 

védett épületét, templomát és 
egyéb építményét, parkját, kertjét 
csodálhattuk meg. A 100 éves cuk-
rászda, copf stílusú épülete, a 150 
éves biedermeier berendezésével 
a múlt század hangulatát idézve 
ma is működik, mely fagyijának 
megkóstolását nem hagyhattuk ki. 
A Gyulavári Kastélyban a Dél-Al-
föld néprajzi-, kulturális- és termé-
szeti-környezeti értékeit, valamint 
gazdasági történetét és fejlődésé-
nek lehetőségeit láthattuk, terveik 
között szerepel a bio sör helyben 
történő gyártása, melyet az általuk 
termelt gabonából készítenének. 
Megkóstoltuk mi is ezt az ízletes 
italt. Az Almássy-Kastélyban a ma 
látogatható kiállításoktól eltérően 
nem csak a főúri életforma ismer-
hető meg az országban egyedülál-
ló interaktív eszközök segítségével, 
hanem az egykori kastély életét 
„láthatatlan motorként” működ-
tető cselédség mindennapjaiba 
is betekintést nyerhettünk, sőt, 
magunk is kipróbálhattuk, mi-
lyen teendőik voltak. A vállalkozó 
szelleműek horgász szerencséjü-
ket tesztelhették a Gyulától pár 
kilométer távolságra levő Mun-
kácsy vízen. Klubtársainknak igen 
szép pontyokat is sikerült horogra 
akasztani, melyeket fotózás után 
természetesen visszaengedtek a 
tóba. 

Május utolsó napján szervez-
tük meg Kübekháza, Újszentiván 
és Deszk idős klubjainak talál-
kozóját. A zenés összejövetelt kis 
műsorral nyitottuk meg, melyet 
klubtagjaink adtak elő. A házas-

ságközvetítőnél játszódó bohó-
zatban: Naszradi Miklós, Naszradi 
Miklósné, Török Ferencné, Vígh 
Ferenc, Kószó Aranka szerepelt. 
Földi Jánost prózai szerepben 
hallhattuk. A Rapülök: Lesz még 
rosszabb című dalára mutatott 
be táncos koreográfiát Álmosdi 
Antalné, Király István, Király Ist-
vánné, Kiss Istvánné, Marócsik 
Józsefné, Szarvas Erzsébet. A fi-
nom borsos tokány rizs körettel és 
uborkasalátával ebédet most klub-
társaink készítették. A kalács és a 
sütemény elfogyasztása után tánc, 
majd tombolatárgyak sorsolása 
következett. Köszönjük szépen a 
felajánlott tombola ajándékokat, 
külön köszönet a terítés, főzés, mo-
sogatás, takarítás során segédkező 
klubtagoknak.

Május 31-én került még meg-
rendezésre a Kossuth utcai futó-
verseny is, melyre klubtársaink 

közül is neveztek. A nehéz nap vé-
gén még sikerült a célba érni és do-
bogós helyezést is elérni a Deszki 
Nyugdíjas Klub tagjainak: 1. Szar-
vas Erzsébet 2. Álmosdi Antalné 3. 
Kiss Istvánné, Marócsik Józsefné

Második lett még Fülöp István a 
nyugdíjas férfi kategóriában. Gra-
tulálunk a nyerteseknek és persze 
azoknak is, akik lecsúsztak ugyan 
a dobogóról, de teljesítették a távot.

Június hónapban ismét meg-
rendeztük rejtvényfejtő verse-
nyünket, melyen a résztvevők kap-
tak egy rejtvényújságot és 45 perc 
állt a vállalkozó szellemű klubtár-
sak rendelkezésére. A legtöbbet 
megfejtő versenyző ez idő alatt 
kilencoldalnyi rejtvénynek írta be 
minden egyes betűjét. 

A Deszki Maros Ponty Horgász- 
egyesület jóvoltából ismét meg-
rendezésre kerülhetett horgász-
versenyünk. Köszönjük szépen a 
lehetőséget az egyesületnek, hogy 
a tavukon ismét horgászhattak 
klubtagjaink.

Tizennégyen dobták be csalival 
felszerelt horgaikat a vízbe, igen 
szép számmal fogtak halakat. A 
dobogós helyekre felkerült ver-
senyzők: 1. Szűcs Antal (8,8kg) 2. 
Szarvas Erzsébet (6,75kg) 3. Bán-
hegyi Olivér (5,15kg) halat fogtak. 
A kifogott példányokat azonnal 
mérlegeltük, majd a három kíván-
ság, és a puszi után visszakerültek a 
tóba. Sajnos a délelőtti jó idő dél-
utánra már nem tartott ki, ezért a 
tópartra tervezett ebédet inkább 
a klubban fogyasztottuk el, mely 
Cserháti György által főzött gu-
lyásleves volt.

a Deszki Nyugdíjas Klub 
tagjai

Hírek az idősek klubjának életéről
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   Még a tanévben, május 9-15-
ig rendezték meg Siklóson és 
Harkányban a Pravoszláv Hi-
téleti tábort melynek évtizedes 
hagyományai vannak. A tábor 
fő témája a szerb pravoszláv 
templomok megismerése, ezért 
rendezik minden évben más he-
lyen, ahol szerb templom van, 
valamint a pravoszláv vallás és az 
istentiszteletek, és ezek énekeinek 
megismerése, tanulása. Az ország 
különböző részeiből érkeznek 
gyerekek, maga a „stáb” ugyanaz, 
így Zórity Dusica deszki tanárnő 
is mindig tagja a tábor munkáját 
felügyelőknek.

Az idei nyári táborok sorát 
a Vuk Karadzsity szerb nyelvi 
tábor nyitotta, amit a hagyomá-
nyok szerint Balatonfenyvesen 
rendeztek meg, június 17-23-ig. 
E táborban az anyanyelv ápolása 
dominált, sok érdekes program-
mal. Deszkről két tanuló vett 
részt ebben a táborban.

Viszont a következő táborban, 
ami július 24-30-ig Battonyán 
volt, már 27 deszki bánátos gye-
rek képviseltette magát Dunai 

Peti vezetésével. A táncoktatást, 
mint már sok éve, Vujcsin Lyu-
bomír-Mile és csapata végezte 
Verbászból (Szerbia). Bácskai, 
kumanovói, leszkováci és má-
csvai táncokat tanultak a tábor 
résztvevői. A deszki gyerekek 
mind a négy táncot tanulták és 
reméljük, hogy a begyakorlás 
után a deszki közönség is lát-
ni fogja, hiszen ezek a táncok is 
szerepelni fognak a repertoáron. 
A zenei szekció is működött ez 
évben, amit Budincsevity József, 
a deszki tamburazenekar tagja 
vezetett. Nagyon színvonalas 
munka folyt és sokat tanultak 
a résztvevők, valamint jól szer-
vezett kiegészítő programokon 
vettek részt.

Folytatás július 1-jén Lóréven 
volt, ahol egyhetes Szerb Kézmű-
ves Tábor került megrendezésre, 
leginkább helyi és Pest megyei 
résztvevőkkel. Nagyon fontos a 
néphagyományok, szokások és 
népművészetünk megismerése 
és tanulása, különösen a nemze-
tiség számára. 

Folytatás Deszken az augusz-

tus 15-20-ig tartó Szerb Népze-
nei Táborral.

Zarándokutak
Lippói búcsú            
A Szegedi Helyi Szerb Kö-

zösség minden évben zarán-
dokutakat szervez a ma-
gyarországi szerb pravoszláv 
templomokba. Ez évben a 
választás a Baranya megyei 
Lippó községben található 
szerb templomra esett. A mai 
templom már a harmadik, 
amely ortodox templomként 
épült és Szent Iván napján, 
Keresztelő Szent János szü-
letése napján szentelték fel. 
Ez a nap a lippói szerb búcsú 
napja, amire a deszki szerbek 
egy csoportja is elutazott. Az 
ünnepi istentisztelet, körme-
net, búza- és kalácsszentelés 
után ünnepi ebéd követke-
zett a helyiek és a vendégek 
részére. Sokan ellátogattak a 
délután folyamán a helyi szerb 
temetőbe, ahol a megboldo-
gult tévés szerkesztő-ripor-

ter, a „Srpski 
Ekran”alapítója, a deszkiek 
nagyon jó ismerőse és volt 
barátja, Popovics Sztévó is 
nyugszik. Következett egy 
fotó kiállítás megnyitása, 
a megboldogult Popovics 
Sztévó munkáiból, Baranyai 
szerb templomok címmel. A 
kiállítást Popovics György, 
Sztévó bátyja nyitotta meg és 
mutatta be, majd a „Baranyai 
füzetek” sorozatból a szer-
kesztő, Dr Mándity Predrág 
mutatott be néhányat, kiemel-
ve a lippói Popovics tisztelen-
dő tevékenységét bemutató 
kiadványt, melynek címe: „A 
Lippói szerbek lelki atyja, Po-
povics Lázár”. Magának a ren-
dezvénynek jótékonysági célja 
is volt, hisz sajnos a sok eső 
megtette a magáét és leomlott 
a templomkerítés egy része. A 
felújítás költséges, hiszen mű-
emlék épületről van szó, így a 
résztvevők adománya nagyon 
jó helyre került. 

Fontos események а deszki szerbek életében 

  Lakossági bejelentésre vonultak ki a Kft kollégái a Május 1. utca és a 
Tó köz sarkára, ahol bemosódás miatt egy lyuk tátongott egyik napról a 
másikra az aszfalt út szélén. A lakos nem kérte,  hogy a nevét tüntessük 
fel, azt mindenképpen kérte, hogy jelezzük a hasábjainkon – köszönik 
szépen a gyors beavatkozást! Nem csak aszfaltot kellett javítani, de fel-
bontásra szorult a szélső két áteresz és a támfal is. Szegeden hasonló 
problémák esetén hónapokig lezárnak egy-egy útszakaszt, és tétlenked-
ve, semmi sem történik, hogy megoldódjon a probléma.

Lakosunk hangsúlyozta, hogy a példátlanul gyors és szakszerű hiba-
elhárítás az deszki önkormányzat és a Deszki Település-üzemeltetési 
Nonprofit Kft munkájáról állított ki jeles bizonyítványt. 

PIROS PONT
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Grábóc kolostor 
szerb búcsúja        
A  másik hazai zarándokút a 

Maros menti szerbek számára 
az elmúlt időszakban, a Tolna 
megyei Grábóc községben levő 
egyetlen szerb kolostor búcsú-
ján volt. A szervezők Szeged és 
a környező települések szerb 
lakóira és minden érdeklődőre 
számítottak. Sokan voltak, akik 
a külön buszos utazást válasz-
tották, de voltak, akik személy- 
kocsijukkal utaztak el. Ez egy 
sok évtizedes tradíció, ami az 
ünneplés mellett a szerbség ta-
lálkozó helye is. Az egyházi szer-
tartások (a körmenet, kalács- és 
búzaszentelés) mellett kulturális 
program is van. Az ünnepi is-
tentiszteletet Porfilije Lyublyana 
és Zágráb szerb érseke, Lukián, 
budai szerb püspök és Sofronie, 
nagyváradi román püspök ce-
rebrálta nagyszámú tisztelendő 
közreműködésével. A „kum” –
„házigazda” ez évben az Újszen-
tiváni Szerb Nemzetiségi Ön-
kormányzat volt, akik a Szegedi 
Szerb Nemzetiségi Önkormány-
zatnak és a Szegedi Helyi Szerb 
Közösségnek adták át a stafétát 
jövő évre. A kulturális-szórakoz-
tató műsorban a Deszki Tam-
burások is részt vettek.

Magát a kolostort 1587-ben 
alapították a dalmáciai Dragovic 
kolostor szerzetesei. Először egy 
helyi romtemplomot használ-
tak, majd még ebben az évben 
kisebb kőtemplomot emeltek. A 
Rákóczi-féle szabadságharcban 
a kolostor megsemmisült. 1711-
ben újjáépült, majd 1741-re egy 
új és nagyobb templomot emel-
tek a régi templom köré, melyet 
1761-ben fejeztek be. Most egy 
komplex felújítás van még min-
dig folyamatban, ahol a kolostor 
belső és külső felújítása mellett a 
kápolnát és a kiegészítő épülete-
ket is felújítják és újakat is építe-
nek. 

A zarándokutak következő 

helye a Fruskagorai (Szerbia) 
kolostorok közül kettő megte-
kintése augusztus 4-én. Majd 
augusztus 30-tól szeptember 
2-ig Szarajevó és Mosztár (Bosz-
nia-Hercegovina) vallás és kul-
túrtörténeti nevezetességeihez 
szerveznek zarándokutat.

Rövid hírek            
A nyári időszakban sem ma-

radtak el a különböző fellépések és 
programok:

Július 1-jén a Homokháti Vi-
gadalom programsorozat kere-
tén belül a Deszki Bánát után-
pótlás csapata két koreográfiát 
mutatott be nagy sikerrel Móra-
halmon.  

28. alkalommal rendezték meg 
a Szegedi Nemzetközi Néptánc-
fesztivált, hat külföldi és három 
hazai csoport közreműködésé-
vel, július 4. és július 7. között. A 
város négy napig a néptáncosok 
és a néptáncot kedvelők para-
dicsoma volt. Természetesen 
a Bánátosok is sok programot 
megnéztek, a zenészek tolmács-
ként működtek közre a szerbiai, 
és macedón csapatnál. A szer-
biai Zeleznicar Néptánccso-
port Krályevóból és a macedón 
Kotcho Racin Néptáncegyüttes 
Skopjéból július 6-án a Deszki 

Faluházban adott egy fergeteges, 
jól szerkesztett műsort. A telthá-
zas programot a hálás közönség 
vastapssal jutalmazta.  

A Bánátosok ma már hagyo-
mányosnak mondható aratási 
népszokás felelevenítését az eső 
sajnos elmosta július 7-én, de 
azért a Szent Száva központban 
megtartották a Szent Iván napi 
koszorú készítését és a „Dodole” 
népi játék felelevenítését. Nem 
maradt el a közös ebéd sem és si-
keresnek mondható a Szent Szá-
va Központ, a szerb templom és 
a tevékenységeink bemutatása a 
klárafalvi és kiszombori nyugdí-
jasoknak. Reméljük, jövőre több 
szerencséjük lesz az „aratóknak”.

A Nemzetiségek Háza szer-
vezésében ez évben is megren-
dezték a „Balkáni Tánctábort”. A 
tábor keretén belül július 11-én 
Brczán Krisztifor szerb táncokat 

tanított a résztvevőknek. Este 
Dunai Peti csatlakozott Kriszti-
forhoz és egy nagysikerű tánchá-
zat tartottak. 

A Dugonics tér adott helyet az 
idei Tisza Expó minőségi sörök 
Nemzetközi Fesztiváljának.  
Ennek egyik programja július 
13-án a Deszki Bánát bemutat-
kozása volt. A kézműves mű-
hely mellett a szerb specialitás, 
a „brza gibanica” is kóstoltatásra 
került és természetesen a tánc is 
porondon volt, két koreográfiát 
is előadtak a Bánátosok. A táncot 
kedvelők táncház keretén belül 
ki is próbálhatták a szerb táncok 
lépéseit. A Dugonics tér minden 
alkalommal sikeres szereplési 
helye a Bánátosoknak, így volt ez 
most is és reméljük, a jövőben is 
így folytatódik.  

 Összeállította: 
Rusz Borivoj

Süli József
Személyszállítást vállalok 

KEDVEZŐ ÁRON! 

Tel.: 70/772-7897
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DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

ESÉLY, OTTHON DESZKEN
EFOP-1.2.11-16-2017-00058

A pályázat keretében a következő képzések indulnak ősszel 
18-35 év közötti deszki lakosok részére:

1. Hazai és eu-s foglalkoztatási programokra felkészítő ismere-
teket tartalmazó blended learning

A projekt során a célcsoportból 11-12 fő számára hazai és eu-s fog-
lalkoztatási programokra felkészítő ismereteket tartalmazó, több mo-
dulból álló képzés elvégzését biztosítjuk blended learning formában.

A képzés az alábbi modulokat tartalmazza:
– üzleti tervezés, vállalkozói alapismeretek,
– vállalkozói pénzügyi alapismeretek,
– vállalkozási forrásteremtési lehetőségek bemutatása: hitel, lí-

zing, startup befektetés, pályázatok stb.
– projekttervezés, projektmenedzsment
– elektronikus kereskedelem alapjai
– online marketing ismeretek
– falusi vendéglátáshoz kapcsolódó ismeretek
A képzés online (elméleti ismeretek) és fizikai (elméleti ismeretek 

gyakorlatba áthelyezése) képzésből tevődik össze, a fizikai képzés 64 
órás. 

2. Munkaerőpiaci ismereteket tartalmazó blended learning
A projekt során a célcsoportból 12 fő számára munkaerőpiaci isme-

reteket tartalmazó, több modulból álló képzés elvégzését biztosítjuk 
blended learning formában.

A képzés az alábbi modulokat tartalmazza:
– szóbeli kommunikációs ismeretek (állásinterjú, üzleti ötlet és 

ajánlat prezentációja stb. szituációs gyakorlatokkal, tréning) 
– írásbeli kommunikációs ismeretek (önéletrajz, kísérőlevél, kér-

vény, meghatalmazás, jegyzőkönyv stb., űrlapok kitöltésének szabá-
lyai)

– szervezeti kommunikáció alapjai
– általános pénzügyi kultúra alapismeretek a hétköznapi em-

ber számára
– környezeti fenntarthatósági ismeretek
– kulturális örökségeink kezelése, megőrzése
A képzés online (elméleti ismeretek) és fizikai (elméleti ismeretek 

gyakorlatba áthelyezése) képzésből tevődik össze, a fizikai képzés 64 
órás.  A képzés díja fejenként 179 000 Ft.

 
3. Számítástechnikai képzés
A projekt során a célcsoport számára 10 főnek ECDL Start számítás-

technika képzést tartunk kihelyezett képzésként. 

DESZKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

„ISMERJÜK MEG! 
– ÉLMÉNYSZERŰ TANULÁS” 

EFOP-3.3.2-16-2016-00350

A projekt céljának bemutatása:
Jelen projektünk elsődleges célja, hogy támogassa a nevelési –ok-

tatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek foglalkozáson 
kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, a nem 
formális és formális tanulási alkalmak megvalósulását. 

A támogatott célcsoport: 
Óvodás és általános korú gyermekek
Projekt összköltsége: 24.286.596,-Ft
Projekt megvalósításának időtartama: 
2018.03.01-2020.02.29. 

A projekt keretében megvalósuló programok hozzájárulnak a 
társadalmi egyenlőség, a társadalmi együttműködés fejlődéséhez 
községünkben és nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a projekt cél-
csoportjának tekintett fiatalok képességei kibontakozzanak és fej-
lődjenek, személyiségük fejlődjön, növekedjen önbizalmuk, kreativi-
tásuk, önkifejező képességük, továbbá integrálódni tudjanak a helyi 
közösségben, valamint a helyi közösség aktív, értékteremtő részesei 
legyenek. 

Célunk, hogy olyan szabadidős tevékenységeket szervezzünk, me-
lyek hozzákapcsolják a fiatalokat a helyi közösséghez, aktív cselekvés-
re buzdítanak, tehát hozzájárulnak közösségi aktivitásuk növekedésé-
hez, miközben olyan ismereteket szereznek, és olyan kompetenciáik 
fejlődnek, amelyek birtokában nő annak az esélye, hogy sikeres, bol-
dog életet éljenek.

A projekt nyilvános fórumai:
- Deszki Faluház honlapja 
- Deszki Tükör

Már folyik az ingyenes angol nyelvoktatás.

Európai Szociális
Alap
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Sorozatunkban a deszki értéke-
ket mutatjuk be Önöknek, ezúttal 
A Szerb vásznat

Szerb vászon

A deszki szerb otthonokat év-
századok óta jellegzetes textíliák-
kal díszítették őseink. A család-
ban a szövés az asszonyok dolga 
volt, amellyel jórészt kielégítették 
a családtagok vászonszükség-
letét.  A szerbek mindig rövidre 
igyekeztek fogni a mindennapi 
ruházkodásra szánt kiadásokat.  
Ők az anyagra sem adtak pénzt. 
Olcsóbb és szebb volt az otthon 
szőtt hófehér, a selyem finomsá-
gával vetekedő szerbvászon, ami-
hez csak különböző vastagságú 
pamutot kellett beszerezni. So-
kan még a két világháború között 

is maguk készítették, a peskírre 
(törülközőre) való vásznat. 

A szőttes textília mindkét vé-
gére jutott díszítés, attól függően, 
hogy szövéskor hogyan helyezték 
el a csíkokat. Mintázatuk általá-
ban vékonyabb vagy keskenyebb 
tömör sávot alkot, de levegősen 
elhelyezett sorokkal is díszítettek. 
A szerb peskíreken piros, vagy a 
kék szín, vagy mindkettő kom-
binációját egyszerre alkalmaz-
va készítettek csíkritmusokat, a 
különböző funkciójú textíliákra. 
Általában ezen peskírek végein a 
cakkliknak nagyon sokféle válto-
zatát is használták. A felgyűjtött 
törülközők többségén azt látjuk, 
hogy kék vagy piros színnel cak-
klizták ki a textília szélét. A házi 
csipkét, illetve a varrott csipkét 
és a csomózást is használták, ami 

még látványosabbá és értékeseb-
bé tette a peskírt.

A csíkosan szőtt, vég nélkül 
készített szerb vászonnak is tö-
mérdek rendeltetése volt a család 
életében a születéstől a halálig. A 
csecsemő első ingétől kezdve, 
az arannyal kihímzett vő-
legényi ingen át, a szem-
födélig ebből készült 
minden hagyományos 
ruhadarab. Ez volt a 
családi ünnepeken 
egymásnak adott 
ajándékok legfonto-
sabb tárgya végvászon 
vagy peskír formá-
jában. Ebből készült a 
nagylány kelengyéje, s 
a lakodalomhoz és a te-
metéshez elengedhetetlenül 
szükséges, két végén színes 
csíkokkal átszőtt, s a csíkokhoz 
hasonló színű pamuttal cakkos 
szélűre hímzett peskírek tömege 
is. A következő képeken a fel-
használási lehetőségeit láthatjuk 
a szerb vászonnak, a viseletekben 
vagy funkciójukban. 

Amennyiben nem vásznára 
szőtték a peskírt, hanem ünnepi 
alkalmakra, díszítésre készítették, 
akkor nagyon látványos, színes 
növényi vagy állati ornomenti-
kájú elemeket hímeztek a csíkos 
szerb vászonra. 

Ezt díszítésként a lakásban, a 
falon lévő fa törölközőtartóra he-
lyezték. Az 1920-30 között lassan 

lu-
xusnak 
számított már ez a sok időt, türel-
met, jó minőségű fonalat igény-
lő munka. Megvették inkább a 
durvább anyagú, rosszabb mi-
nőségű, olcsóbb gyári kelméket. 
Eltették astaférba (kelengyébe) 
kapott vagy már asszonykoruk-
ba szőtt szép darabokat ünnepre, 
emlékbe vagy a halálukra. Után-
pótlásuk nem lévén, ezek egyre 
fogytak. Ma már szinte csak ün-
nepekkor vagy temetésre szánt 
holmik között láthattunk ilyene-
ket magányosan maradt embe-
reknél.

Helyi értékeink  11. 
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Kert és konyha

Osvát Erzsébet: Bőkezű július
Július,

a vendégváró.
Mindig szíves 

vendéglátó.
Sétálni hív,
menj vele!

Tárva-nyitva
erdeje.

Szomjad, éhed
oltja málna,

szedhetsz bőven,
nem sajnálja.

Hűsölhetsz
a fák alatt.

Finom gomba 
száz akad.

Zenében sem lesz
hiány:

fejed felett
rigó fütyöl,

trillázik
a csalogány.

A július hosszú hónap sok nap-
pali óraszámával, forró délután-
jaival, dörgedelmes záporaival. 
Munkát adó, de nyaralásra csábító, 
minden színében harsány és zama-
tos. Talán épp ezen összetettsége 
miatt rohan el mégis ez a hosszú 
hónap évről-évre.

Ezt a hónapot egy cukrászvizs-
gával sikerült kezdenem, nagy iz-
galommal, és érzésem szerint nem 
elegendő gyakorlati rákészültség-
gel. Sok volt mellette a sport, mely 
ebben az évben eddig nagyrészt 
elvitte a szabadidőmet, és sok volt a 
kerti munka, melyre az előbbi mi-
att nem sok időm van egyébként, 
így jócskán rámnőtt a feladat. A 
vizsga ennek ellenére – vagy éppen 
pont ezek miatt – sikerült, és sok 
szeretettel szeretném megosztani 
az egyik vizsgamunkám receptjét, 
mely a család kedvencévé nőtte ki 
magát az iskola óta:

BURGONYÁS 
POGÁCSA
HOZZÁVALÓK:

 450 g burgonya 
 20 g só
 500 g liszt 
 35 g élesztő 
 100 g vaj 
 100 g tejföl 
 100 g zsír 
 130 g tej
 20 g só
 2 tojássárgája
 1 egész tojás a lekenéshez
 (100 g reszelt trappista sajt )

ELKÉSZÍTÉS:
1. A burgonyát meg-

tisztítjuk, feldaraboljuk, és sós víz-
ben megfőzzük, majd összetörjük. 
Teljesen kihűtjük.

2. Az élesztőt hideg(!) tejben 
feloldjuk, majd a lisztet elmorzsol-
juk a zsiradékokkal. Zsírként liba/
kacsazsírt szoktam használni, és 
ilyenkor vaj helyett margarint te-
szek bele, plane, ha bármi miatt 
laktózmentesre vagy teljes tejmen-
tesre kell készítenem. A többi tej-
termék (tej és tejföl) ugyanis már 
kiváltható a bioboltokban/szuper-
marketekben kapható tejmentes 
termékekkel.

3. A lisztes-zsiradékos keve-
rékhez hozzágyúrjuk a sót és a 
kihűlt burgonyát, majd a tejfölt, az 
élesztős tejet és a tojássárgáját. Ösz-
szegyúrjuk.

4. Kb. 20 percig hűtőben pihen-
tetjük a tésztát.

5. Ezután kinyújtjuk 1,5 cm 
vastagságúra, késsel bekockázzuk a 
tetejét, és közepes méretű pogácsa-
szaggatóval kiszúrjuk. Ha nagyon 
apróra és emiatt összesültre készül 
a pogácsa, éppen azt a tulajdonsá-
gát veszítjük el, amitől szeretjük a 
burgonyás pogácsát: a puha, omlós 
közepét 😊.

6. Sütőlemezre helyezzük, tojás-
sal lekenjük. Meleg helyen keleszt-
jük. (Ha reszelt sajttal megszórjuk, 
nem muszáj bekockázni.)

7. 180°C-on 12-15perc alatt 
készre sütjük.

 
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
Deszki Posta nyitva tartása:
 Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
 Kedd: 8.00-12.00, 12.30-16.00
 Szerda: 8.00-12.00, 12.30-17.30
 Csütörtök: 8.00-12.00, 12.30-16.00
 Péntek: 8.00-12.00, 12.30-14.30

FALUGAZDÁSZ
Bajnerné Vályi Nagy Marianna
ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 8 – 16 
óráig  (ebédidő: 12 – 13 óráig).

HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni az állatorvosnak:
Dr. Tóth Tamás  30/958-3913 
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kóbor kutyák bejelentése:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 
 hétfőtől-péntekig 62/271-852
Temető nyitva tartása
 hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS  
HIBABEJELENTÉS
NKM Áramszolgáltató telefonszám: 
+3662/565-881

IVÓVÍZZEL KAPCSOLATOS 
BEJELENTÉS
Alföldvíz Kft. Tel: 80/922-333, 
muszakihiba@alfoldviz.hu

HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., 
(Petőfi utca vége)
Nyári nyitva tartás: (április 1-től szeptember 30-ig):
 Szerda: 10-16-ig,  Péntek: 12-18-ig
 Szombat: 10-18.20-ig
 Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
 Hulladéktelep vezető: 
 Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957
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.
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, 
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
 6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
 Email: drballa.praxis@gmail.com
 Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
 Hétfő, Szerda: 07.30-11.30, 
 Kedd, Péntek: 13-16;  Csütörtök: 13-17
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
 Kedd: 10-12
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok 
elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli pácien-
sek számára is. Minden munkanapon, előzetes 
bejelentkezés után.

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
6772 Deszk Tempfli tér 10. 
Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás: 
Szerda:  8.00-9.00 és 15.00-16.00
Várandós tanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet: Kordik Adrienn
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
                                   péntek: 08.00-09.00
Várandós tanácsadás: 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;

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

SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

augusztus 1, 15, 29.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármi-
lyen saját zsákban vegyesen lehet papír és 

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat 
kihelyezni!!!

Családi események HALÁLOZÁS

Szabó István deszki lakos 70 éves ko-
rában,

Káity György János deszki lakos 69 éves 
korában elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK!
Bódi Tímeának és Vásárhelyi Ferenc-

nek (Deszk, Rákóczi u. 4/a) 2018.06.27-
én Luca,

Balázs Erikának és Kökény Milánnak 
(Deszk, Móra F u. 12.) 2018.06.14-én Szófia,

Boros Bogáta Piroskának és Canjavec Bélának 
(Deszk, Rákóczi u. 61.) 2018.06.17-én Lujza nevű 
gyermeke született.

HÁZASSÁG
Olah Andrea és Szép Tamás - 2018. 
június 30.-án,
Turai Ildikó és Vas Zsolt - 2018. július 7-én,
Sós Réka és Törteli János 2018. június 23-án 
házasságot kötöttek.
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