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UTCABÁL DJ EDGÁRRAL hajnalig

Horgászverseny megnyitója a tónál

ZENÉS ÉBRESZTŐ

XV. SZALMA ZOLTÁN
KÉZILABDA EMLÉKTORNA

		

9 óra:

ó

Bódi Guszti
és Margó

lovaskocsival, fúvósokkal

9 óra:

g

SZTÁRVENDÉG:

SZEPTEMBER 1. SZOMBAT:

7 óra:
8.30:

ar

21.45:

M

21 óra:

és

Kulturális műsor helyi és vendég csoportokkal

ti

17-21 óra: Kisvonatozás a faluban
18 óra:
MIÉNK A SZÍNPAD!

sz
u
G

KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA,
A FALUNAPOK MEGNYITÓJA

i
d
ó

“Retro kuckó” – kiállítás
Bernula Péter retro gyűjteményéből
16.30:
Felvonulás a Szabadidő Parkba
PROGRAMOK A SZABADIDŐ PARKBAN:
17 óra:
ÜNNEPI MŰSOR,

B

16 óra:

a Sportcsarnokban

SZOMSZÉDOLÓ

– görkoris, kerékpáros túra Deszk-Szőreg-Klárafalva

18 óra:

(Helyszín: Kossuth köz, Jakabb Gyula utca)

13-17 óra:
13-18 óra:
14 óra:
15 óra:
15 óra:
15.30:
16 óra:

Óriásbuborék fújás
Darts foci

VII. TORTADÍSZÍTŐ VERSENY

KDE görkori bemutató

21 óra:
21.15:

TŰZIJÁTÉK

Videó diszkó hajnalig

DJ. SINDELLEL

SZEPTEMBER 2. VASÁRNAP

10 óra:

DESZK PARÁDÉ

ÜNNEPI MISE

		

Sárkány röptetés

DESZKI ERŐS EMBER VERSENY ÉS
ERŐMŰVÉSZ SHOW

Fekete Lászlóval

		

Marót Viki és
a Nova Kultúr 		
zenekar
		
élő koncertje
19.30:

– játékos vetélkedő nőknek és férfiaknak

11 óra:

a Római Katolikus Templomban

TEMPLOMI HANGVERSENY

– Classic Trio és Taletovics Milán
		 magánénekes koncertje
a Római Katolikus Templomban

Közben 17 óra: Főzőverseny eredményhirdetése
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

sz
ló

FŐZŐVERSENYE

Sihell
Vanessza
- Morvai Dani

á

PROGRAMOK A SZABADIDŐ PARKBAN:
10-17 óra: Népi játszóház, ugrálóvárak
11-17 óra: Kézműves foglalkozások, íjászat,
		 papírsárkány készítés
11-17 óra: Helyi termelők és kézművesek vására
11-17 óra: Élő csocsó
12 óra:
XIX. POLGÁRMESTEREK

SZTÁRVENDÉG:

L

Babafa ültetés

et
e

10 óra:

Fe
k

(Indulás a Sportcentrumtól)
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Úgy hallottuk, hogy változás lesz
az önkormányzat éttermének üzemeltetésében. Miért kell új üzemeltetőt
keresni, van-e már új bérlő és mikortól
lesz változás?
– Igen, a hír igaz, a jelenlegi Bástya étterem üzemeltetőjével, közös megegyezéssel
2018. szeptember 7-ével megszűnik a szerződésünk, és pályázatot írtunk ki új bérlőt
keresve. Szöllősi István családi vállalkozása
és csapata 2011. óta bérli az éttermünket és
ezáltal végezte az iskolai és óvodai közétkeztetést is.

– Manapság nemegyszer hallani arról, hogy bezárnak az éttermek, mert
nincs elég alkalmazott. Nem tartanak
attól, hogy nem lesz bérlő? Nyakunkon a
tanévkezdés – ez nem fog fennakadásokat jelenteni? Az okot értjük, de egy ilyen
váltás nem vet rossz fényt az önkormányzatra, esetleg személy szerint Önre is?
– Azt gondolom, hogy a munkaerőhiány
sajnos általánossá vált az élet szinte minden
területén ma Magyarországon. Ennek ellené-

Azt gondolom, hogy összességében pozitív emlékeink vannak az együttműködésről, nagy szakmai tudással, tapasztalattal és
finom ételekkel tette emlékezetessé a rendezvényeinket és a gyermekeink közétkeztetését is gyakorlatilag zökkenőmentesen
vezényelték le az elmúlt hét évben. Természetesen elvétve akadtak panaszok a szülők
részéről, de mindannyian jól tudjuk, hogy
a gyermekétkeztetés az állandóan változó
szabályozások és az egyre elrugaszkodottabb kormányzati irányvonalak miatt nem
egyszerű vállalkozás manapság. Ezekkel
együtt értékelve, azt mondhatom, hogy
megelégedéssel dolgoztunk együtt.
Hogy miért válunk el egymástól mégis?
Nos, a képviselő-testületnek az első naptól
határozott elvárása volt az étterem, a vendéglő felfuttatása. A térségünkben nincs
egyetlen kis település, ahol ne működne, ne
élne meg egy olyan méretű étterem, mint
az önkormányzatunké – a jelenlegi „Bástya
Étterem”. Az elmúlt évek alatt többször tette szóvá a testület a bérlő felé, hogy ne elégedjen meg a közétkeztetés nyújtotta biztos
megélhetéssel, igenis nyisson a vendéglő ál-

re hárman is érdeklődtek az étterem üzemeltetése iránt, ami megnyugtat – biztosan nem
maradunk bérlő nélkül. Természetesen egy
bérlőváltás festéssel, kis átalakításokkal, így
időveszteséggel is jár, de ez az egy hét idejére
is zökkenőmentesen meg lesz oldva a gyermekétkeztetés – készülünk a kieső időszakra. Ahogy eddig is, most is nagy felelősséggel
vagyunk a gyermek- és közétkeztetés iránt.
Nyugodtan kijelenthetem, hogy problémamentes lesz ez a váltás!

landó nyitva tartásával a deszkiek felé.
Az évek alatt be kellett lássuk, hogy az
évente 3-4 hónapon át tartó, nem megreklámozott vasárnapi svédasztalos ebédeltetésen túl nem kívántak bővíteni tevékenységükön a bérlőink. Sajnálattal láttuk azt is,
hogy a hét év alatt nem lettek igazi gazdái
az éttermünknek, nem akartak, nem tudtak bármiféle arculatot kialakítani, nem
akarták esténként, hétvégente ide vonzani
azt a sok deszki családot, akikkel szombatonként találkozhatunk a Nova éttermében,
vagy épp a környék vendéglőiben. Sajnáltuk, hogy az országszerte híres deszki szerb
hagyományok sem adtak elég motivációt
ahhoz, hogy szerb ételekkel is csalogassa ide
a környékbelieket, az átutazókat és a deszkieket.
A testületünknek, mint az egyetlen nagy
deszki étterem tulajdonosának viszont ezzel nem szabad beérni. Kell Deszkre egy
vendéglő, egy – bizonyára sok munkával
és kitartással a köztudatba befuttatott étterem. Ez volt a döntő érv.
Ezért váltunk el egymástól békével –
megköszönve Szöllősiéknek az együttműködést és a Deszken munkával eltöltött éveket. További sok sikert kívánunk Nekik!

Nem gondolom, hogy a bátorság, a jobbítani akarás, a javító szándék rossz fényt vetne bárkire is. Két éve foglalkoztatja a képviselőket a változtatás egyre erősebb szándéka
– most jött el az ideje. Nem várunk tovább a
semmire – lépnünk kell.
Egyébiránt az elmúlt 25 évet tekintve ilyen
kiegyensúlyozott és kiszámítható még nem
volt az önkormányzat ténykedése a bérlők,
és kollégák tekintetében, mint most. Elődöm,
Simicz József a 16 éves polgármestersége
alatt 7 kft vezetővel, 9 jegyzővel és vagy 4 étterem bérlővel dolgozott Deszken. Én 2010es megválasztásom óta ugyanazzal a jegyzővel, ugyanazzal a kft vezetővel és ugyanazzal
az étterembérlővel dolgozom. Nem hiszem,
hogy ez nagyon rossz statisztika lenne.
Azt mindannyian tudjuk - az élet néha változást igényel, néha változásra kényszerít, ez a
természetes rendje.
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lünk erre, ezért sem írtunk alá deszki magánbölcsődékkel, magánóvodákkal megállapodást feladatellátás átadásról.
Az elmúlt évben a nyugati országrészben
írt ki az illetékes tárca pályázatot, a hetekben
kapott tájékoztatás szerint most a mi térségünkben is lehet pályázni építésre, bővítésre.
Nekünk még nincs bölcsődénk, így építenünk
kell.
A fejlesztési terület eddig is ki volt jelölve a
rendezési tervünkben az iskola-óvoda tömb
belsejében, az Ősz utca irányába. A birtokba
kerülésre tettünk lépéseket már idén tavasszal.
Adásvételi ajánlattal kerestük meg az érintett
ingatlantulajdonost, de ez megegyezés hiányában sikertelen lett a piaci árat messze meghaladó ár miatt, így most a kisajátítást indítottuk
el.
Mint már mondtam, a bölcsődeépítés nem
opció az önkormányzat számára, hanem kö-

– Információink szerint idén év végén
folytatódik a bölcsődeépítésre kiírt országos pályázat. Indul ezen az önkormányzat, foglalkozik-e a kérdéssel?
– Helyes az információ, azzal azért kibővíteném, hogy a következő években kötelezővé
teszi a kormány a bölcsőde működtetését a
helyi önkormányzatoknak. Három éve készü-

telező feladat lesz, így felelős döntésekkel haladunk a megvalósítás felé. Nagy kérdés lesz
a működtetés. Az alulfinanszírozottság miatt
nem egészen teljes az örömünk, - és ez tartott
vissza eddig is bennünket a bölcsőde létrehozásától - hiszen az alacsony állami normatíva
miatt minden gyermek után évi 750.000,- forintjába kerül a településnek a bölcsőde fenntartása. Ez 20 gyermeknél 15 millió forint
– amit saját forrásból kell megfinanszírozni.
Csak remélni tudjuk, hogy amint kötelezővé
teszik a működtetést, egyben emelik majd a
normatív támogatást is. Így legyen!
A pályázat még nem került kiírásra, pontos
részleteket nem tudunk, de ha minden jól sikerül, elképzelhető, hogy akár jövő év őszén,
közel harminc év kihagyás után ismét lesz
bölcsőde Deszken. Természetesen az anyagi
kérdések ellenére, mi is nagyon várjuk.

TÉ

– Ismét nyertes pályázatról kaptunk
hírt. A pályázatoknál most „uborkaszezon van”, Deszk mégis újra sikert könyvelhet el. Mire nyertünk?
– A helyi értéktáH E LYI É
R
runkba felvett értékeink dokumentálására, bemutatására
nyertünk pályázaton 933 ezer forintot a ”Nemzeti
értékek bemutatáES
sa és népszerűsítése
ZK
Deszken – film a helyi
értékekről” címmel. Ez egy
komoly lehetőség, hogy a deszki értékekről egy 10 perces filmet készíthessünk profi
szakemberrel, profi technikával, mely egyben imázs filmje is lehet településünknek.
24 deszki érték került helyi védelem alá,
melyekre büszkék vagyunk – nagyon büszkék. A Deszki Tükör oldalain folyamatosan
mutatjuk be mindegyiket, hiszen a legtöbben tudjuk, ismerjük ezeket a gyöngyszemeket, de mégsem tudatosul bennünk,
hogy milyen értéket képviselnek. A film elkészítésével lényegesen nagyobb publicitást,
nyilvánosságot adhatunk ennek a páratlan
gyűjteménynek. Nagyon örülünk, hogy az
országban mindössze 224 nyertes egyike lehetünk. Az 933.000 forint nem nagy, de amire terveztük, arra épp elég, hiszen a pályázott
összeg 100%-át megnyertük. Egymillió forint felett csupán 17 megyei önkormányzat
és nagyváros nyert, így nyugodtan lehetünk
büszkék erre az újabb sikerre!
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– A sportöltöző melletti bekerített területen hatalmas gúlákban őrölt betontörmelék áll. Mi lesz ennek a sorsa?
– Akkor talán azt is látta, hogy két hete
egy őrlő berendezés dolgozott napokon át,
melynek köszönhetően „megszülettek” ezek a
depóniák. Két év óta gyűjtögetjük az anyagot,
hogy leőrölve majd útépítésre használhassuk.
Igaz, 3 millió forintunkba került az őrlés és a
deponálás, mostanra viszont hatalmas men�nyiségű anyag áll rendelkezésünkre útalapnak.
A legforgalmasabb mezőgazdasági bekötő
földutaknál kívánunk 100-100 méteres sár
rázókat, valamint kiskertekben szeretnénk

Polgármester Úr! Köszönjük a válaszadást!

teljes utakat építeni azokban az utcákban,
ahol még nincs, vagy ahol esős időben nem
lehet bejárni. Ezeknek az utaknak a kialakítása kb. 14 millió forintba kerül, így biztosan
két ütemben teszünk majd rendet ezen a területen. Idén is és jövő évre is tervezünk a helyi adóbevételekből 7-7 millió forintot erre a
célra, és ha a képviselő testület jóváhagyja ezt
az elképzelést, megszavazza ezt a nem kevés
pénzt, akkor jövő nyáron már sármentes lehet
a deszki kiskertek teljes területe.
Emlékeztetném Önt és a kedves olvasókat
is, hogy ezzel együtt pályázati pénzből a Liliom utca hosszabbik szakaszán komoly, alappal és tömörített murva záró réteggel ellátott
út készül a következő hetekben. Erre 10 milliót nyertünk idén tavasszal.
Pár éve a Kárász utcát és a Szegfű utca végét tettük járhatóvá. Igyekszünk a település
megoldandó gondjai közé venni, és a lehetőségekhez mérten folyamatosan fejleszteni is
ezt a – nem beépítésre, nem itt élésre tervezett
– kiskertes övezetet is.
Évek óta készülünk és áldozunk erre, most a
tettek következhetnek.
Szerkesztőség
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Tájékoztató téli rezsicsökkentés ügyében

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Deszk, Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban megüresedett 1 db költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.
(VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is
egyszeri, természetbeni támogatásban részesülnek.

– 1 db 62 m2-es emeleti 2 szobás
Pályázatok benyújtási határideje:
2018. szeptember 24.
Elbírálási határidő:
2018. szeptember 27.
1. A pályázaton részt vehetnek:
– a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár, valamint a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, amennyiben az
ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
– pályázó vagy a vele együttköltöző házastársának, közeli hozzátartozójának
tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében, nincs másik beköltözhető lakása.
– pályázónak az adott lakás pályázati kiírásának időpontjában Deszk Község
Önkormányzata felé lakbér vagy bármely más jogcímen hátraléka, tartozása
nem áll fenn,
– pályázó és a vele együtt költöző családtagjai havi átlagos nettó összjövedelemének 33%-a fedezi a megpályázott lakás havi lakbérét
– 62 m2 alapterületű lakás esetén 150.000.- Ft összegű óvadék megfizetése
62 m2 alapterület,
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 46.500,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak
szerint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgáltatási díj
2. A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez
(6772 Deszk, Tempfli tér 7.) postai úton (ajánlva)
kell benyújtani 2018. szeptember 24-ig a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, illetve a www.
deszk.hu internetes oldalon letölthető pályázati
adatlap kitöltésével, melyen a telefonos elérhetőséget
is kérnénk megadni!
Érdeklődni:
62/571-585-ös
telefonszámon

Az Önkormányzatok feladata az érintett háztartások összesítése és az adatok megküldése a Belügyminisztériumnak.
Az igénybejelentés során:
– háztartásnak minősül az egy lakásban együtt
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hel�lyel rendelkező személyek közössége,
– az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem
módosítható,
– a bejelentőnek az igénybejelentés során tudomásul kell vennie, hogy az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság ellenőrzi azt, hogy az igénybejelentő
háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,
– a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket,
– a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező
háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre,
– az igénybejelentés határideje: 2018. október 15.,
amely határidő elmulasztása jogvesztő.
Az igénybejelentő formanyomtatvány a Deszki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (1. szoba) beszerezhető, ill. ugyanott leadható. Továbbá letölthető az
önkormányzat www.deszk.hu weboldaláról is.

NYERJEN NÁLUNK !
DESZKI LOTTÓZÓ ÉS KÁVÉZÓ
NYÁRON HŰTÖTT, TÉLEN FŰTÖT, KÉNYELMES,
KLIMATIZÁLT ÜZLETÜNKBEN
"MEGÜTHETI A SZERENCSÉJÉT".
FOGADHAT BÁRMIRE, MI EGGYEL TÖBBET ADUNK:
- NYÁRON EGY HŰSÍTŐ ITALT,
- TÉLEN EGY MELEG TEÁT,
- MINDENKOR JÓ TÁRSASÁGOT, KELLEMES KÖRNYEZETET.
NYITVA:
HÉTFŐ-PÉNTEK 14-19
SZOMBAT
9-17
VASÁRNAP
9-12
T.: 30 / 730-40-93
T.: 30 / 249-67-54
DESZK ALKOTMÁNY U .15.

Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző
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Táborok a Faluházban
Idén nyáron 3 táborba vártuk a gyerekeket a
Faluházba. Júniusban tánctáborral nyitottunk,
majd kézműves tábor volt júliusban és végül augusztusban testkultúra/mozgásfejlesztő táborban vehettek részt a gyerekek. A táborvezetők
Kakas Orsolya, Sillóné Varga Anikó és Gera

Norbert voltak, segítőik pedig Kovács Kamilla, Karácsonyi Petra, Kőszeghy Kata és Varró
Ági. Köszönjük a munkájukat!
Az idei év táborai voltak eddig a legnépszerűbbek, hiszen mindegyik turnus telt házzal
ment végig, így közel 90 gyermek vett részt és

– remélhetőleg – érezte
jól magát táborainkban.
Jövőre ismét várjuk a
gyerekeket!
Európai Szociális
Alap

Bene Ildikó ig.

Ifjúsági tábor Wiesenbachban

Csodálatos, élményekkel teli 8 napot tölthettünk el Németországban az ’Egy nyelven
beszélünk’ tábor keretében. Kedden délelőtt
indultunk el a deszki önkormányzat kisbuszával Budapestre, a repülőtérre. Becsekkoltunk,
letettük a csomagjainkat, és már szállt is fel a
repülőnk. Gyorsan odaértünk Frankfurtba,
ahol már vártak ránk. Így jutottunk el Wiesenbach-ba, a testvértelepülésünkre. Amint
megérkeztünk a sportcsarnokba, rögtön egymás nyakába ugrottunk a német barátainkkal,
akikkel már ez előző évek során barátságot
kötöttünk. Köszöntöttek minket, ettünk hamburgert, este pedig szabadprogramunk volt.
Az első teljes nap reggeli után QR code-ok
alapján ismerkedhettünk meg Wiesenbach-hal. Kis csoportokban keresgéltük, és ezek
alapján végül mindannyian eljutottunk a városházához, ahol ebédet kaptunk. Este, miután
megfejtettük a rally során talált találós kérdéseket, elmentünk tekézni, amit nagyon hangulatossá tett a discofény, és a zene. Miután gurítottunk egy párat, kaptunk pizzát vacsorára.
Másnap reggel ellátogattunk vonattal a Tachnik Múzeumba, Simshein-be, ahol rengeteg
autót, motort, vonatot, repülőgépet láttunk. A
legbátrabbak fel is mehettek a vadászgépekre.
Még egy 3D-s mozira is beültünk, ami igaz,
hogy németül volt, de mégis jót szórakoztunk
rajta. A múzeum után elmentünk egy kicsit
vásárolgatni, majd visszatértünk a szállásunkra. Vacsorára isteni finom Lasagne-t kaptunk,
majd nem sokkal utána Michi vezetésével egy
divatbemutatón vettünk részt. Hozott izgalmasabbnál izgalmasabb ruhákat, és az előző

napi csoportokból mindig egy embernek be
kellett öltöznie. Nagyon jól szórakoztunk. Ezt
követően közösen játszottunk a németekkel.
Pénteken Bammental-ban strandoltunk egész
nap. Ugráltunk a vízbe, labdáztunk, úsztunk,
és sokat beszélgettünk. Ebédre pizzát ettünk,
majd kiültünk a cuccokhoz, és beszélgettünk. Este a csarnokban ismét összeálltak
a csapatok, és ez alkalommal időre kellett
mindenkinek odavinni a pólóit, nadrágjait
és cipőit, majd ezekből egy ufót készíteni. A
vetélkedő után kiültünk a németekkel beszélgetni a sportcsarnok elé, amit az összes többi
estén is megtettünk. A legtöbb fiatal számára
a pénteki nap hozta a legnagyobb élményeket,
amikor Eberbach-ban fürödhettünk a Neckar
folyóban. De ez még semmi. Szörfdeszkákon
lovagoltuk meg a hajók hullámait, eveztünk,
kajakoztunk, na meg rengeteget nevettünk,
mikor már az ezredik alkalommal borultunk
le a szörfdeszkáról. Ez volt személy szerint
nekem is a kedvenc napom. Nem is akartunk
visszamenni a szállásra. Ha tehetnénk, még
szerintem most is ott fürdenénk. A sok adrenalint felhasználva este karaoke party-t csaptunk, amiben mindenki megszégyenítette az
X-faktor versenyzőit. A következő nap a nagy
hőség miatt ismét strandoltunk, méghozzá
Nackargemuend-ben. Együtt csúszdáztunk,
labdáztunk, és 3-5 méter magasból ugráltunk
a vízbe. Ez a nap is sokunk számára nagyon

emlékezetes. Este a grill vacsora után ismét
karaoke estet tartottunk, és kint beszélgettünk
az udvaron. Hétfőn minden bátorságunkat
összeszedve Viernheim-ben leküzdöttük a kalandpark összes akadályát. Autógumikon, és
sörpadokon keresztül másztunk. Végigcsináltuk az összes csúszópályát, és kisebb-nagyobb
karcolásokkal ugráltunk gerendáról-gerendára. Nagyon klassz ez a kalandpark. Természetesen ez az este sem múlhatott el rengeteg
nevetés és beszélgetés nélkül. Az utolsó teljes
napunkon Heidelbergbe látogattunk el. A Funiculare-val felmentünk a várba. Megnéztük
kívül-belül, csináltunk rengeteg selfie-t, majd
lesétáltunk a Neckar partjára. Ebéd után szabadprogramot kaptunk, és shoppingoltunk.
Az utolsó este minden szervező, és kísérő
velünk vacsorázott, és elmondhattuk, hogy
kinek-mi tetszett a legjobban. Szerdán reggel
össze kellett pakolnunk, és ebéd után indultunk is a reptérre. Nehéz szívvel, és könnyekkel búcsúztunk el barátainktól, remélve, hogy
jövőre újra találkozhatunk. Ezúton szeretném
megköszönni az összes szervezőnek, Deszk
és Wiesenbach önkormányzatának, hogy eljuthattunk mind a tízen ebbe a fantasztikus
táborba, továbbá Márton Rékának és Horváth
Daninak, hogy pótszüleinkként végig velünk
voltak. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk,
szuperjó volt!
Erdélyi Zita
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ISKOLAI HÍREK

Rövid hírek az iskolából
2017-2018-as tanév lezárásáról és eredményeiről ezen újság hasábjain már tájékozódhatott az olvasó. A nyáron a következő tanév előkészítésével foglalkozott az iskola vezetősége és a technikai dolgozók egyaránt, mely két fő területre irányult.
Karbantartási és beruházási tevékenységek szervezése és kivitelezése megtörtént a nyári hónapokban. Két helyi vállalkozó felajánlásának
köszönhetően felső és alsó tagozaton kifestésre került az ötödikesek és
az első osztályosok terme. Ezúton mondunk köszönetet a munkájukért
Pocsai Zsolt és Gonda József vállalkozóknak, hogy térítésmentesen vállalták el a feladatot és ezzel segítették az iskolakezdést.
A leendő első osztályosok termében az elmúlt évek jó gyakorlatát
folytatva a falburkolat cseréje is megtörtént, így legkisebbjeinket higiénikus és technikailag korszerű körülmények várták. A régi iskola udvarán megtörtént a fejlesztő terem udvari lépcsőjének újraburkolása
és folyamatban van az udvari tégla kerítés felületének javítása, festése.
Mindhárom épületben történtek még egyéb kisebb és nagyobb karbantartási munkálatok az előzetesen feltérképezett igények szerint.

2018. AUGUSZTUS
Megvan a lehetőség a kínai nyelv nagyobb óraszámban történő oktatására, amennyiben erre kellő igény mutatkozik.
Előkészítés alatt áll egy iskolai gyakorlókert kialakítása tavaszi ütemezéssel.
A Zoltánfy Iskola folyamatosan keresi az együttműködési lehetőségeket, mely segíti a gyermek-szülő-pedagógus munkáját. Következő
tanévben ennek egy kiemelkedő fóruma lesz a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal való együttműködés, mely az egész országban összesen hét oktatási intézményt érint. A programról a következő
számban bővebb tájékoztatást kap az olvasó.
Nyár folyamán személyi változások is történtek a tantestületben
nyugdíjazás, illetve elköltözés miatt, de ezek nem befolyásolják az oktatás és nevelés folyamatát.
Éves programjainkról, szolgáltatásainkról az alábbi honlapon tájékozódhatnak www.zoltanfy.hu
Vid György
igazgató

A nyár elején elkezdett informatikai hálózat bővítés (wifi teljes lefedettség) augusztusban átadásra került. Sikeres pályázat útján ugyanebben a hónapban átadásra került egy új, 300 ezer forint értékű elektromos zongora, mely a zenei oktatást erősíti.
Nyáron folyamatos nevelési és oktatási feladatok is zajlottak. A tankönyvrendelés és kiosztás rendben lezajlott.
A hagyományos és jól bevált iskolai tevékenységek mellett minden
új tanévben törekszik az iskola innovatív elképzelések megvalósítására.
Ebben a tanévben is tovább folytatódnak a „jó gyakorlatok”, az eddig is
meglévő széles körű tanórán kívüli foglalkozások. Az előzetes felmérést
figyelembe véve az igényeknek megfelelően bővül a zenei művészeti oktatás. Ebben a programban résztvevő pedagógus és gyerek létszám is nő.

Süli József

Személyszállítást vállalok

KEDVEZŐ ÁRON!

Tel.: 70/772-7897
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HELYI ÉRTÉKEK ÉS HAGYOMÁNYŐRZÉS KÁRPÁTALJÁN
Deszk Község Önkormányzata pályázati támogatást
nyert testvértelepülési programok és együttműködések
megvalósítására. A projekt címe: „Helyi értékek és hagyományőrzés Kárpátalján TTP-KP-1-2018/1-000017”. A
projekt fő célja a Kárpátalján élő magyarsággal való kapcsolatok, a kulturális örökség ápolása, a nemzeti azonosságtudat megerősítése, a helyi értékek és a népi hagyományok felelevenítése a napjainkban még élő népművészet
közös felidézése által.
Ezt a célt a már meglévő testvértelepülési kapcsolatok
segítségével kívánjuk megvalósítani, mintegy megerősítve
azokat. A Deszken és az ukrajnai Rahón megvalósuló közös
programok által számba vesszük a magyar kultúra és népművészet még jelen lévő és élő megnyilvánulásait. A programsorozattal lehetőséget biztosítunk a magyar népi hagyományok közös felidézésére, a szabadidős és közösségi
programok pedig alkalmat biztosítanak a kötetlen beszélgetésre és az együvé tartozás érzésének megerősítésére.

A projekt során Deszken és Rahón egy- egy négy napos
testvértelepülési találkozó keretében látjuk vendégül egymás delegációit. A delegáció tagjai a találkozó alkalmával
megismerhetik a települések épített, kulturális és természeti értékeit, hagyományait is. A 2018. április végén Deszkre látogató rahói delegáció tagjai betekintést nyerhettek a
Deszki Értéktár Bizottság munkájába, ízelítőt kaphattak a
helyi értékekről és a hagyományőrzésről, illetve megtekinthették a helyi tájházat és a hagyományőrző kiállítást is.
A 2018. őszén tervezett rahói kirándulás alkalmával a
deszki delegáció tagjai felkeresik a magyarlakta településeket (Kőrösmező, Tatárhágó, Munkács) és többek között
meglátogatják a Rahói Magyar Házat is.
A szakmai programok mellett egymás néptánc együtteseinek fellépése, a közös táncházak és baráti estek színesítik a programot és hozzák közelebb egymáshoz a résztvevőket.
Kedvezményezett: Deszk Község Önkormányzata (Magyarország); Partner: Rahó Város Önkormányzata (Ukrajna); Projekt összköltsége: 2.000.000,-Ft; Az elnyert
támogatás összege: 1.650.000,-Ft; A projekt időtartama:
2018.04.01-2018.10.31.;

Nyertes pályázatok - 15 millió forint népi kultúránkra
A Tiszavirág Néptáncegyesület és a Deszk Község Népművészetéért Alapítvány több pályázata is finanszírozást nyert.
A Tiszavirág Néptáncegyesület a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Ös�szetartozás Kollégiuma által kiírt működési
pályázaton 400.000,-Ft támogatást kapott
(NEA-NO-18-M-1789). Szakmai programjaik
támogatására 700.067,-Ft-ot ítélt meg a Kollégium (NEA-NO-18-SZ-1410).

Az egyesület a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiumától 400.000,-Ft-ot kapott
a „Rözögtessük mög!” szakmai továbbképzés
megvalósítására.

A Deszk Község Népművészetéért Alapítvány a Nemzeti Együttműködési Alap
Nemzeti
Összetartozás
Kollégiumától
800.000,-Ft-ot nyert működési támogatásra
(NEA-NO-18-M-1821).

A Csoóri program keretében a Tiszavirág
Néptáncegyüttes működésére 7.000.000,-Ft
támogatásban részesült az alapítvány (CSSP-NEPTANC-2018-0183).
Ugyanezen
programból táncházsorozat megrendezésére
600.000,-Ft-ot ítélt meg a kollégium.

A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár szintén a Csoóri programon 1.500.000,-Ft-ot nyert
a Deszki Népdalkör támogatására (CSSP-NEPZENE-2018-0264), valamint 2.000.000,-Ft-ot
a népi ének és népzene oktatás beindítására
(CSSP-ZENEOKTAT-2018-0126).

A Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület 2.000.000,-Ft-tal gazdagodott szintén a Csoóri Sándor Alapból (CSSP-NEPTANC-2018-0583).

ÍGY ÖSSZESEN A NÉPI KULTÚRA TÁMOGATÁSÁRA 15.400.000,-FT-OT NYERT TELEPÜLÉSÜNK.
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Fontos események а deszki szerbek életében
Tánctábor
A Bánát Szerb Kulturális
Közhasznú Egyesület szervezésében július 23-27. között
tánctábort tartottak a Szent
Száva központban. Ez azt jelentette, hogy a Bánátosok
nagy része a pihenés helyett
a nyarat a táncok begyakorlásával töltötte. A Kraljevói
Zeleznicar Néptánc együttessel már több éve jó kapcsolat alakult ki, a Bánát szenior
csoport Kraljevóban szerepelt
egy fesztiválon a múlt évben.
A Kraljevói csoport már kétszer is szerepelt a Szegedi
Nemzetközi Néptánc Fesztiválon és ennek programjaként
Deszken is vendégszerepelt.
Most alkalom nyílt, hogy a
tánctáborban Natasa Arsenijevic, a Zeleznicar néptánccsoport koreográfusa a deszki
táncosoknak új koreográfiákat tanítson be. A gyerekcsoport „Sumadijai” táncokat, a
felnőttek „Levaci” táncokat
tanultak. A további gyakorlások után biztos, hogy a tánc-

csoport műsorán láthatjuk az
új koreográfiákat. Fontos a repertoár bővítése új koreográfiákkal, hisz ez a sokéves siker
titka, hogy változatos műsort
tudnak több generációval
bemutatni a Bánát Néptáncegyüttes tagjai.
Zarándokút „Fruskagora” Szerbia kolostoraiba
A Szegedi Helyi Szerb Közösség szervezésében augusztus 11-én a szerbiai „Fruskagorai” kolostorok közül а
Grgetekit látogatták meg a
résztvevők, valamint Sremski
Karlovci városka kultúrtörténeti nevezetességeit. A résztvevők között sok deszki szerb
is volt, ami hagyomány lett
a szegedi szervezésű zarándokutaknál. A korai indulás
azért volt fontos, hogy minél
hamarabb átjusson a csoport a
határon, ami részben sikerült,
de sajnos arra nem számított
senki, hogy útjavítás miatt
nagy kerülővel, bár szép tájakon keresztül lehet eljutni Gr-

geteg kolostoráig. Szvetomír
Milicsity deszki parochus és
néhányan már voltak e kolostorban, illetve a kolostor körüli kolostori szálláshelyeken és
könyvtárban, így ismerősként
fogadták a zarándokút résztvevőit. Természetesen megtekintették az 1471-ben épült
kolostort, amit többször felújítottak és a felújításokat ma
is végzik, illetve új épületeket
építenek. A kolostor apátja,
Doszitely atya külön is fogadta a résztvevőket és beszélt a
kolostor történetéről, illetve a mostani negyven apáca
mindennapjairól. Néhányan
a csoportból meglátogatták a
betegeskedő Mária anyát, aki
sok évig élt Grábócon és Szegeden. A következő állomás
Srensk Karlóvci volt, ahol a
központban egy sétát tettek a
csoport tagjai, megtekintve az
egyházi oktatási központot, a
püspöki palotát, a pravoszláv
és katolikus templomot, a
„Stefaneumot”, (ami ma konferenciaközpont), az első

szerb gimnázium épületét és azt az épületet, ahol aláírták a híres Karlócai békét a Török és Habsburg
birodalmak. Sajnos az idő
gyorsan elszállt és késő délután egy kis Novi Sadi pihenő után irány Magyarország,
illetve Szeged és természetesen Deszk, a Tompai átkelőn
keresztül. Kerülőkkel, de sok
szép élménnyel gazdagodva
értek haza azzal, hogy sokan
részt vesznek majd a következő utazáson is. Ez pedig már
augusztus 30-tól szeptember
2-ig lesz, amikor Szarajevó és
Mosztár városának kultúrtörténeti nevezetességeit tekintjük meg.
A deszki nyári tamburatáborról és a deszki szerb búcsúról a következő számban
számolunk be.
Rusz Borivoj
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FIÚK ÉS LÁNYOK!
Egyesületünk szeretettel vár
minden focizni vágyó fiatalt!
Nálunk a legkisebb korosztályoktól (ovifocitól kezdve) a legnagyobbakig (U19, felnőtt) a Deszki SC-nél megtalálod a helyed.
Jó társaságban, szakképzett edzők mellett szerezhetsz élményeket, fejlődhetsz 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 játéklehetőséget 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 UTAZÁST, EDZÉSI LEHETŐSÉGET, FELSZERELÉST.
ÉVES TAGDÍJUNK VAN, AMI 3.000 FT (!!!).

A CSAPATOKBA JELENTKEZNI LEHET A
DESZKSC@GMAIL.COM E-MAIL CÍMEN
VAGY A +36-30-336-9447 TELEFONSZÁMON
TÓTH TIBORNÁL!

DSC hírei
Labdarúgó felnőtt csapatunk visszakerült a megyei labdarúgás második vonalába. A vezetőség folyamatosan pozitívan állt az élvonalbeli
folytatás mellett, de mindig valami tényező ezt meghiúsította. Az igazolási szezon utolsó napjaiban érkezett felkérésre viszont „nem”-et kellett
mondani, mert az addigra kialakult keret több tagja kimondottam a
másodosztály miatt igazolt Deszkre.

célkitűzése viszont egyértelmű: dobogón kell végezni. Ehhez
minden segítséget megkap Papp Endre csapata.

Távozott: Bódi Tamás (Üllés), Kasza Roland (UTC), Németh Zoltán
(Szőreg), Pióker Tibor (Ausztria), Pióker Tamás (Ausztria), Szalma Zoltán (Medgyesbodzás), Szentmártoni Csaba (St. Mihály)
Érkezett: Ádám Benedek (SZEOL), Csontos Gábor (Székkutas), Dr.
Orvos Péter (UTC), Dudás Bence (Hódmezővásárhely), Gyenizse Kristóf (SZEOL), György Roland (SZEOL), Illés Tibor (Kiskundorozsma),
Kacsala Norbert (Kétegyháza), Kálmán Krisztián (Sándorfalva), Kószó Krisztián (újrakezdte), Major László (Ásotthalom), Nacsa Viktor
(MUFC), Szabó Gergely (Tiszasziget), Szécsi Tibor (Sándorfalva), Török György (Sándorfalva), Túri Balázs (Gyálarét), Völgyi Roland (Csengele)

Utánpótlás csapataink is készülnek a 2018-2019-es bajnoki idényre.
Mint a legtöbb vidéki egyesületet a DSC-t sem kerüli ki a létszám probléma. A nyáron folyamatosan tárgyalások voltak környező egyesületekkel az összefogás irányába. Egyéni érdekek, sérelmek megakadályozták
ezt a kezdeményezést más egyesületeknél. Szinte az utolsó pillanatban
mégis van reális esély, egy Tiszasziget – Deszk közös munkára. A két
egyesület közösen, egymást segítve oldaná meg utánpótlás csapatainak
a szerepeltetését. Reménykedünk, hogy a kezdeményezés működőképes lesz, és hosszútávon megoldja a létszámhiányos problémát mindkét
egyesületnél.

A felkészülés nem ment zökkenőmentesen. Nyaralások, munkahelyi
elfoglaltságok eléggé beleszóltak a menetrendbe. 3 edzőmérkőzést vívott a gárda. Kübekházával itthon, Apátfalvával itthon és vendégségben
is megmérkőzött csapatunk.
A vezetőség türelmet, biztatást kér a szurkolóktól, szimpatizánsoktól
a következő hónapokra, hiszen a csapat szinte teljesen kicserélődött. A

A felnőtt hazai mérkőzéseket továbbra is 500 Ft-os belépővel lehet
megtekinteni. Az egyesület játékosainak, illetve 18 év alatt továbbra is
ingyenes a belépés.

Kézilabda, illetve labdarúgó szakosztályunk augusztus elején sikerrel
beadta TAO pályázatát.
HAJRÁ DSC!!

Szabó László elnök
Deszki Sport Club

10

KITEKINTŐ

2018. AUGUSZTUS

Jó, ha tudja!
A FALUNAPI „RETRO KUCKÓ”
KIÁLLÍTÁS

augusztus 31-én, pénteken 16-tól 21 óráig, szeptember
1-jén, szombaton 13 órától 18 óráig lesz nyitva a
Faluházban!

KISVONATOZÁS:

Időpontja: 2018. augusztus 31. 17-21 óráig
Menetrendje: 17.15, 17.30, 18.15, 18.30, 18.45, 19.00,
19.15, 19.30, 19.45, 20.00, 20.15, 20.30, 20.45

Útvonala: Benzinkút, Széchenyi I. u., Tempfli tér,
Móra u., Magyar u., Kossuth u., Alkotmány u.,
Semmelweis u., Széchenyi I. u., Móra u., Damjanich u.,
Béke u., Benzinkút.

ZENÉS ÉBRESZTŐ LOVASKOCSIVAL,
FÚVÓSOKKAL:
Időpontja: 2018. szeptember 1. 8.30
Útvonala: Faluház, Széchenyi I. u., Móra u., Magyar u.,

Május 1. u., Fenyő u., Semmelweis u., Magyar u.,
Kossuth u., Csalogány u., Gerliczy u., Tömörkény u.,
Jakabb Gy. u., Csalogány u., Kertész u., Tisza u.,
Kossuth köz, Péró Sz. u., Alkotmány u., József A. u.,
Alkotmány u., Semmelweis u., Kiss E. u.,
Rákóczi u., Bajcsy-Zs. u., Május 1. u., Damjanich u.,
Béke u., Alkotmány u., Szabadidő Park.
A lovaskocsi 4 helyen megáll: Magyar u., Május 1. u.
sarok, Kossuth u., Csalogány u. sarok, Kossuth köz,
Péró Sz. u. sarok, Damjanich u., Május 1. u. sarok

DESZK PARÁDÉ:

Időpontja: 2018. szeptember 1. 15 óra (gyülekező:
14.30-kor a Faluház előtt)
Útvonala: Faluház, Móra u., Damjanich u., Móra u.,
Széchenyi I. u., Szabadidő Park.
Előzetes jelentkezés: faluhaz@deszk.hu

2018. augusztus 31.szeptember 1-2.

Pénteken és szombaton

ÓRIÁS PALACSINTA
ÉS GOFRI ÁRUSÍTÁS

a Deszk Község Népművészetéért Alapítvány jóvoltából!

MIÉNK A SZÍNPAD!
kulturális műsor

időpontja: 2018. augusztus 31. péntek 18 óra
Fellépők:
Deszki Népdalkör és a Bodza Banda,
Kiss Hanna népdalénekes, Deszki rock and roll
csoportok, Bánát Táncegyüttes csoportjai,
Tiszavirág Néptáncegyesület csoportjai,
Deszki Dukátok, Cool Girls csoport,
Oroszhegyi tánccsoport, Juhász zenekar

ÜNNEPI HANGVERSENY ÉS
SZENTMISE

2018. szeptember 2-án, vasárnap 10 órakor
szentmise, 11 órakor Classic Trio és Taletovics
Milán magánénekes koncertje lesz a Római Katolikus
Templomban.

TORTADÍSZÍTŐ VERSENY

2018. szeptember 1-jén, szombaton 14 órakor.
A verseny előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük,
jelezzék a részvételt a faluhaz@deszk.hu,
vagy a ditke.kardos@gmail.com címen.
Tortaalap, keményítő, festék, burkolóanyag a helyszínen
a regisztrált versenyzők számára rendelkezésre áll.
Egyéb díszítő és formázó eszközöket kérjük, hogy a
versenyzők hozzák magukkal.

SZOMSZÉDOLÓ

2018. szeptember 1-jén 9 órakor indul a hagyományos
túra a Sportcentrumtól Szőregre és Klárafalvára.
A próbán részt lehet venni: kerékpárral,
görkorival, futva és gyalogosan is.
Nevezés: 8.30-tól 9 óráig,
nevezési díj: 300,-Ft, ebéddel: 500,-Ft
Mindenkit szeretettel vár a főszervező:
Gyorgyev Vojiszláv

2018. AUGUSZTUS
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Vadásztársaság, vadászat Deszken
A magyarság eredetéhez számos, vadászattal kapcsolatos
monda, legenda kapcsolódik.
A turulmadár, Hunor és Magor
mondája, a Csodaszarvas őseink történelmének szerves része,
de utalhatunk a bibliai Ménrót
(Nimród) királyra, mint az ősi
vadászat képviselőjére is
A vadászat személyiségfejlesztő, nevelő hatása hasonlóan
jelentős más sportokhoz. Azt
szoktuk mondani, menj el vadászni egy ismeretlennel, azután megmondod, milyen ember.
Azt az embert lehet a vadászok
nemes táborába sorolni, akiben
akkor is erősek az ősi vadászösztönök, amikor a civilizáció ezt a
legtöbb emberből eltüntette,
háttérbe szorította. Azt, aki vis�szavágyik a természetbe, aki azzal közeli kapcsolatban van, azt,
akinek a vadászat nem öncélú
gyilkolás, hanem a természetbe
való hazatérés. Nekik, nekünk
a vad elejtése csak egy momentum és nem cél. A trófeakultuszra épülő hagyományrendszerünk ezen nyugszik, hirdetve
a vadászok írott és ősi, íratlan
szabályait. A Hobo Blues Band
Vadászat című albumának nyitó
gondolatai a vadászat alapelveiről idevágnak: „A vadászat a vadász számára egyrészt alkalom a
szigorú önfegyelem gyakorlására, másrészt eszköz a többi élőlény megismeréséhez és megértéséhez. Megtanít gondolkodni,
szabadságszeretetre, jó ízlésre
és tiszteletre nevel. Elvezet a
természet és a hozzá tartozó
jelenségek elmélyült megfigyeléséhez. A vadászat megfelelő
irányba tereli a vadász személyiségének alakulását. Olyan etikai
értéket fejleszt ki benne, amely
nélkül a vadászat csupán az ösztönök gyarló megnyilvánulása
volna.”
A vad az állam tulajdona, a
földtulajdonosé a vadászati jog,
aki ezt csak társult formában
gyakorolhatja, amihez legalább
háromezer hektár egybefüggő
terület szükséges. Ezután a tulajdonosok (gazdák, önkormányzatok, erdészetek, gazdasági társaságok) együttesen döntenek
arról, hogy bérbe adják, vagy maguk alakítanak vadásztársaságot.

2017. március 1 től további
20 évre a 06-804250-305 kódszámú vadászterület vadászati
jogát a Deszki Gazdák Vadásztársasága gyakorolhatja. A vadászterület kiterjedése 7508,1
ha, ebből vadászterületnek
minősül 6185,45 ha. Vadásztársasági tagok létszáma 33 fő.
Elsősorban Deszki, Deszkről elszármazott és környező települések lakói alkotják a tagságot. 2
fő hivatásos vadász áll a társaság
alkalmazásában.
A vadászterület apróvadas
jellegű legfőbb vadászható
vadfaj a mezei nyúl és a fácán.
A nagyvad fajok közül meghatározó az őz állományunk,
valamint esetenként vaddisznó
is előfordul a területen. A vadászati hatóság éves vadgazdálkodási tervében meghatározott
fajú és darabszámú vad hozható
terítékre. Éves működési költségünk meghaladja a 10 millió
Ft-ot. Munkabér, vadtakarmány,
vadföldművelés, terepjáró fenntartás. Ennek finanszírozását
vadászati bevételekből és tagdíjakból fedezzük. Vadászati bevételt az őz valamint nyúl vadászat
értékesítéséből finanszírozzuk.
Mezei nyúl állományunk jelentős. Köszönhetően a hivatásos
vadászok valamint a sport vadászok eredményes munkájának.
A 2017. évi vadászati idényben
117 db mezei nyulat sikerült hálóval befognunk 1 nap alatt. Sajnos utána jött egy közel két hetes esős periódus, ami a további
élőnyúl befogást lehetetlenné
tette. Így a további engedélyezett
keretet szlovák vendégvadászoknak értékesítettük. A tagság
számára a legtöbb vadászati lehetőséget a fácánvadászat nyújtja. A tavalyi évhez hasonlóan
2018. évben is 2000 db 6 hetes
előnevelt fácánt vásároltunk. A
fácánokat évente a terület másmás pontján helyezzük el. Mivel
csak a kakas vadászható, bízunk
benne, hogy a megmaradt tyúk
állomány esetleg a következő
évben továbbszaporodik. A vadon élő fácán sok olyan rovart
és gyom magvat fogyaszt, ami
segíti a gazdálkodókat.

Télen a fagy beálltával természetesen a vadnak is fokozottan
szüksége van táplálékra. Vadak
takarmányozására közel 350
mázsa szemes és 25 mázsa szálas
takarmányt használunk fel. Természetesen az év többi szakában is szükség van a törődésre,
gondoljunk a nyári időszakban
tapasztalható szárazságra. Ilyenkor különösen fontos az ivóvíz
biztosítása.

Széchenyi Zsigmond az egyik
legnagyobb vadász így írja le a
vadászatot.

A vadászat:
vadűzés és
erdőzúgás, de
több erdőzúgás.

A vadászat nem az elejtett
vadak mennyiségéről szól, nem
a trófeák nagyságáról, hanem
a természet szeretetéről és az
előlények iránti tiszteletről!
Tisztelnünk kell a vadat, hiszen
ő az életét adja a mi szenvedélyünkért, ami ősidőktől belénk
van kódolva, amelyet őseinktől
örököltünk.

Összeállította:
Deszki Gazdák
Vadásztársasága

Az Elsőbiztosítás Biztosítási és Pénzügyi Alkusz Kft.

BIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÓ PARTNEREKET
keres.
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL JÁRÓ ELŐNYÖK:
• Komplex vállalatirányítási rendszerünk révén célzott elektronikus
üzeneteket juttatunk el már meglévő ügyfélkörünknek.
◊ Visszajelzéseik alapján szerződéskötési lehetőségekhez juttatjuk tanácsadóinkat.
• Call-centerünk segítségével tárgyalásokat egyeztetünk tanácsadóink
részére.
◊ Nem kell hideg hívásokkal foglalkozni, előkészítjük a tárgyalásokat, támogatjuk az ügyfélszerzést.
• Ajánlatadói csoportunk által
◊ levesszük az ajánlatkészítés terhét tanácsadóink válláról.
• Szerződések kezelése
◊ Adminisztratív jellegű feladatok tekintetében ellátjuk partnereink helyettesítését akár szabadságuk ideje alatt is.
• Szakmai támogatás
◊ Otthonról is elvégezhető, e-learning jellegű távoktatásokkal időt
takarítunk meg.
◊ Támogatjuk a független biztosításközvetítő hatósági képzésen
való részvételt.
• Jövedelmezőség
◊ Megegyezés szerint áthidaló támogatást nyújtunk a hozzánk
érkező tanácsadóknak a váltásból adódó jövedelemkiesés
pótlására.
◊ Átlátható, személyre szabott jutalékstruktúra és elszámolás.

Az együttműködés további feltételeiről
érdeklődjön elérhetőségeinken:

6722 Szeged, Dáni u. 6. • Tel: +36 30 7733-300
E-mail: iroda@elsobiztositas.hu
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ISKOLA PÉLDA

- MI LESZ AZ ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSOKKAL?
– Az energetikai pályázatra az önkormányzat már megkapta a pénzt, de
még mindig nem indultak el a munkálatok. Mi az oka a csúszásnak? – kérdeztük Király László polgármestertől.
– Több száz önkormányzattal hónapok óta arra várunk, hogy a bő
három éve megírt, három évvel ezelőtti árakkal megtervezett pályázatokhoz plusz forrást kaphassunk. Három év alatt 20-30%-kal drágultak
az anyagárak, a munkadíjak esetében pedig nem egy szakmában 50%-os
díjnövekedéssel is kell számolni a nagy szakemberhiány miatt. Abban bíztunk – szinte egy egész ország – hogyha a vizes vb. 24,5 milliárdos tervezett
költségét egyetlen év alatt engedte a kormány 103 milliárdra feltornászni, akkor
több ezer önkormányzat három éves tervezetének valódi emelkedését, a közel
30%-os reális többletét is le fogja finanszírozni.
Nos, úgy látszik, ami állami beruházásnál 79 milliárddal is működhet, az
országos szinten már nem tolerálható – hiába jelent ez egy egész ország
önkormányzataira nézve csak 4,6 milliárdot! A nagy várakozások ellenére
megkapták a 91%-ban kormánypárti településvezetők is az ukázt, mi szerint nem ad a kormány pluszforrást a mára jócskán alultervezettnek mondható TOP fejlesztésekhez.
Sokan csalódtak, hiszen – mint az országban mindenhol azzal nyugtattak
és biztattak bennünket, hogy lesz valamilyen mértékű kompenzáció. Ez mára
teljesen szertefoszlott. Sok önkormányzat hitelfelvételre kényszerül, és bizonyára vannak, akik le fognak mondani a megvalósításról. Sokan arra hajtanak,
hogy hitelt vegyenek fel, hogy majd ezeket a kormány úgyis újra ki fogja fizetni.
Nem tudja senki, mi a jó megoldás, egy biztos: az épületek egytől egyig rászorulnak a
felújításra, meg kell találni a megoldást a már megnyert pénzek hasznosítására.
Mi is kaptunk már kivitelezői ajánlatokat, amelyekből látszik, hogy a 142 millióra tervezett deszki fejlesztés 30-35%-kal fog többe kerülni, mint azt reméltük. Először egy kicsit
lelombozódtunk, de világosan látszik, hogy a számok sajnos nálunk is ugyanazok, mint
mindenhol az országban.
Jelenleg azon dolgozunk a pénzügyi csoporttal, jegyzőasszonnyal, hogy a
település büdzséjéhez mérten is vállalható alternatívát tudjunk a testület elé
terjeszteni még augusztus vége előtt. Nem fogjuk visszamondani az energetikai fejlesztést. Kivártunk, sok kisberuházást fogtunk vissza épp ennek okán,
spóroltunk szinte mindennel, ezeket a forintokat és az év végéig szükséges
működési költségkeretet próbáljuk optimalizálni, hogy decemberre magunk mögött tudhassuk azt a nagy léptékű felújítást! Ismernek
már annyira a deszkiek – nem fogom feladni, meg fogjuk
oldani ezt is!
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– A régi iskola gépészeti felújítása egy szokványos feladat, de a homlokzat utólagos hőszigetelése már nagy szakmai kihívás. Nem fog ez
negatívan hatni a patinás épület küllemére? Nem
fog áldozatul esni az egyik legértékesebb helyileg
védett épített örökségünk az energetikai fejlesztésnek?
– A válaszom határozott nem. Mondom
ezt, mint a település értékeiért felelős és aggódó
polgármester, és mondom ezt, mint építész is.
Az iskola homlokzatának felújítása nem
egyszerűen hőszigetelés felszerelése és nemesvakolat felhordása lesz – ez a munkák árában
is megmutatkozik. Több beavatkozás volt, ami
sokat rontott az épület küllemén, most ezeket
is orvosolni kell. A 2004-es belvíz idején elődöm megkeresésére egy vállalkozó sárgás színű
mélyalapozóval kente be a teljes lábazati téglaburkolatot, ami gyakorlatilag eltávolíthatatlan.
A posta felőli homlokzat a földszint átalakításakor kapott – nem az eredeti épület jegyeit viselő kialakítást. Most ezek a hibák javíthatóvá
válnak – mindenképpen szeretnénk az
épület eredeti szépségét visszaadni.
A jelenlegi sárga mezei téglalábazat textúrájának, fugamegjelenítésnek a visszaadása, annak
felső téglapárkányos újraépítése,
a homlokzati vakolatdíszek, a
spriccelt kőporos vakolatbetétek újbóli kialakítása, a lekerekített ablakkávák megtartása, a
homlokzaton megjelenő fabetétek
visszaépítése épp úgy elvárás
a közbeszerzési anyagban,
mint a régi simított kőporos homlokzati vakolat textúrájának
megfelelő nemesvakolat kiválasztása.
Három
oldalas
műszaki leírást készítettem a közbeszerzési anyaghoz,
amely csak a homlokzat kialakításával
kapcsolatos elvárásokat
rögzíti és fogalmazza meg.
Ezek betartása műszaki előfeltétele a pályázatok benyújtásának.
A felújítás során cserére kerülnek az eső-
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csatornák és a lefolyó csövek, mázolással
felújítjuk az ereszdeszkázatokat. A nyílászárókat már három éve kicseréltük,
azok színe az eredetivel egyező. Az épület
homlokzatán, a főbejárat felett és kijáratoknál megjelenő előtetők leszerelésre,
felújításra és a homlokzat véglegesítése
után visszaszerelésre kerülnek.
Nagyon nagy munka lesz, nagy szakmai kihívás, és szép feladat is egyben. Egy
gyönyörű, településünk arculatát meghatározó épületről van szó, ami nem csuAz iskola utcaképe 1930-ban

pán – vagyis leginkább nem - gazdasági
kérdés. Igenis érzelmi, és becsületbeli ügy
is ennek a patinás épületnek a jelenlegi
arculatát minden részletében megőrző
felújítása. Ha minden az elképzeléseink
szerint készül el, és a régi festett címer is
visszakerül a bejárat mellett homlokzatra,
nos, akkor mondhatjuk el – EZT SZERETTÜK VOLNA MÁR RÉGÓTA!

KITEKINTŐ
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Hírek az idősek klubjának életéről
Július hónapban folytattuk csütörtökönként a gyógytornánkat
Nagyné Bacsó Ágnes gyógytornász irányítása mellett. Klubtársaink közül sokan számolnak be az
ülőtorna jótékony hatásáról, hogy
az ízületeik már nem olyan kötöttek, mozgásuk egyre szabadabbá
válik. A mindennapi tevékenységek is egyre könnyebbé válnak

számukra. Nagyon hasznos számukra ez a rendszeres mozgásforma.
Sütő-főző napunkon Cserháti
György finom körömpörköltet
főzött a csoportnak, a társaság kellemes napot töltött együtt játékkal,
beszélgetéssel.
Kiskunmajsai
Jonathermál
gyógy- és élményfürdő által nyúj-

tott széleskörű szolgáltatásokat, és
étkezési lehetőségeket ebben az
évben is élvezhettük a havi kirándulásunkon. A forró nyári napon
jól esett mindenkinek a kézműves
főzött fagyi, a medencék, valamint
a tó hűsítővize.
Hétről-hétre szinte naponta
kártyáznak, klubtársaink ki ultizik,
ki römizik, ki zsírozik. Ebben a hó-

napban a Ferencszállási Nyugdíjas
Klub tagjai hívták meg a kártyajátékok szerelmeseit egy kártyadélutánra. A csoportot palacsintával,
rágcsálnivalóval
kényeztették,
nem csoda, hogy a társaság nehezen tudta abbahagyni az asztali játékokat, ilyen vendéglátás mellett.
a Deszki Nyugdíjas Klub
tagjai

alsó sorában balról jobbra Szent
Miklós, Mária, Jézus és Szent
János egész alakos festett képe,
a fölötte lévő sorban középütt
az utolsó vacsora, kétoldalt három-három szent, míg a legfölső
sorban a tizenkét apostol és a
föltámadás jelenete található. A
deszki ikonosztáz különlegessége, hogy a királyi ajtó miniatűr
(képeslap nagyságú) fára festett
ikonokkal van körül rakva. Készítőjét nem ismerjük, bár néhány ikonon megtalálható Sz. A.
monogram talán Sztevan Alexov
nevét takarja. A föltételezések
szerint a 19. század közepén a
környéken dolgozó festő a deszki
régi szerb temetőben van eltemetve. (Dr. Rusz Borivoj szóbeli
közléséből.)
A szentély közepén álló egyszerű oltárasztalon feszület,
evangélium és néhány énekeskönyv van. A bal oldali falfül-

kében az áldozáshoz való kellékeket, a jobb oldali fal fülkében
pedig a füstölőt helyezték el.
Az ikonosztáz előtt kétoldalt az
énekesek padjai, középütt négy
rúdon álló baldachin található.
(A baldachint föltámadáskor a
templom közepére állítják.)
A falakat szentképek borítják.
Többségük a kihalt családok házaiból került a templomba. Szent
János, Szent Miklós és Szent
György képe alatt névünnepükön gyertyát égetnek. A padló
parkettamintára élbe rakott tégla.
Két szép üveggyöngyös csillár világítja meg a hajót és a falak mellé
állított templomi zászlókat. Ezek
a Deszkről elvándorolt szerbek
ajándékai.
A tornyot 1963-ban javították.
Az elmúlt években a külső falakat újrafestették, és 1995-ben a
tetőzetet újra cserepezték.

Helyi értékeink 12.

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

Szerb ortodox
templom
A templom 1859-ben klasszicista stílusban épült. A kelet-nyugati tájolású templom a sarkon
lévő parókia kertjében áll. Az
egyhajós, jó arányú épület tornya
a kórus fölött emelkedik. Méretei
a korabeli följegyzés szerint: 13 és
fél öl hosszú, 5 és fél öl széles, s a
torony 15 öl magas.
A torony alatt nyíló főbejáratot a koronázó párkányra ültetett
timpanon teszi hangsúlyossá.
Az erőteljes koronázó párkányt
a főhomlokzat két oldalán fél
oszlopok tartják, s fölöttük íves
oromfal csatlakozik a toronyhoz.
A háromszintes tornyot mozgalmas bádogsisak födi.
Az oldalhomlokzaton ritmikusan megismétlődnek a fél oszlopok, melyek a falsíkot öt részre
tagolják. Középütt az oldalbejárat
elé 1949-ben egy kissé kiugró, födött bejárati részt építettek. A fél
oszlopokkal közrezárt falsíkok
közepén elhelyezett, egyenes
záródású ablakokat kisebb fél
oszlopokon nyugvó félkörívek
keretezik. Az ablakok alsó élénél

futó oldalpárkány nem lép ki az
osztott falmezőkből. A hatszög
három oldalával záródó szentélyt
középen világítja meg ablak.
A templom dongaboltozatos
mennyezetét az ablakok kiosztásának megfelelően hevederívek
tagolják. A boltozatokat kék alapon szórt arany csillagok díszítik,
míg az osztó hevederek sárgára
vannak festve. A kórustól számított első három boltozaton kétoldalt egy-egy szent egész alakos
freskója, az ikonosztáz előtti negyedik boltozat közepét egy, széleit négy kisebb freskó díszíti. A
karzatot három erős boltív tartja.
A kóruson alkalmanként vendégek énekelnek. A főbejárat bal
oldalán álló boltív alatt található
a szürke márvány keresztelőmedence, fölötte Szűz Mária és a kis
Jézus szentképpel és körülötte
gyertyatartókkal.
A karzat előtti egy ablakköznyi
területet 1866-ban fából faragott és aranyozott építménnyel
választották el a nők számára. Itt
és a templom falai mellett magas
karfájú álló székek helyezkednek
el. Az ülőhelyeket a hívek pénzért
váltották meg, s ha egynek a tulajdonosa meghalt, a szék használatának jogát hat hét múlva
új tulajdonos vásárolhatta meg
szintén élete végéig.
A szentélyt elzáró ikonosztáz
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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

JÓ TUDNI

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

6772 Deszk Tempfli tér 10.
Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás:
Szerda: 8.00-9.00 és 15.00-16.00
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

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
FALUGAZDÁSZ
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Szerda 16-17 óráig
Bajnerné Vályi Nagy Marianna
Telefon: 62/ 571-598
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 8 – 16 Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, Munkatárs: Tóth Ágnes
óráig (ebédidő: 12 – 13 óráig).
Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
Péntek: 8.00–11.00.
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;
Email: drballa.praxis@gmail.com
Az állatok megbetegedését közvetlenül
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
lehet jelezni az állatorvosnak:
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
SZELEKTÍV
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig. Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
szeptember 12., 26.
Kóbor kutyák bejelentése:
Kedd:
10-12
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármihétfőtől-péntekig 62/271-852
elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli pácienlyen saját zsákban vegyesen lehet papír és
Temető nyitva tartása
sek számára is. Minden munkanapon, előzetes műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00
bejelentkezés után.
kihelyezni!!!

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

MEGÉRKEZTÜNK!

Gulyás Noéminek és Szalóki Ádámnak (Deszk, Szegfű utca 25.) 2018.08.07én Máté,
Vancsik Bernadettnek és Hegedűs
Lászlónak (Deszk, Bálint Sándor u. 21.) 2018.08.04-én
Izabella, nevű gyermeke született.

HÁZASSÁG
Fülöp Hajnalka Alexandra – Győrfi
Gyula 2018. augusztus 3-án,
Burány Magdolna és Mihalecz István
2018. augusztus 10-én,
Bertók Adrienn Dóra és Horváth Dániel
2018. augusztus 11-én házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS
Gyenes Elena Roza 93 éves korában,
Kovács Istvánné 75 éves korában,
Bóka Andrásné 90 éves korában elhunyt.
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mozgásfejlesztő
tábor

Néptánc tábor

