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SZEPTEMBER 6. PÉNTEK
Helyszín: Tempfli tér, Szabadidő Park
15.00 Gerliczy park átadása 

(Deszk, Alkotmány u.)
16.00 Kiállítás megnyitó

a Szent Száva Kulturális és Hitéleti Központban
16.30 Felvonulás 

a Polgármesteri Hivataltól a Szabadidő Parkba
16.30-20.00:      
 Falunéző lovaskocsizás

Szabadidő Parkban:
17.00 Ünnepi műsor, kitüntetések átadása,  
 a Falunapok hivatalos megnyitója

18.00 Miénk a színpad! 
– kulturális műsor helyi és vendég művészeti 
csoportokkal

21.00 KACZOR FERI 
 műsora
22.00 Utcabál DJ Kasza Tibivel
 

SZEPTEMBER 7. SZOMBAT
7.00 Horgászverseny 

 az 1-es tónál
8.30 Zenés ébresztő a faluban 

lovaskocsival, fúvósokkal
9.00 Szomszédoló 

– görkoris, kerékpáros túra Szőregre és Klárafalvára
10.00 XVI. Szalma Zoltán Kézilabdatorna

a Sportcsarnokban
10.00 Babafa ültetés

a régi temető melletti sportpályánál

Szabadidő Parkban:
11.00-tól 
 Kézműves foglalkozások:

népi játszóház, arcfestés, ugrálóvár, íjászat, rodeó 
bika, billiárd foci, óriásbuborék fújás

12.00 XX. Polgármesterek 
 Nemzetközi főzőversenye
14.00 VIII. Falunapi Tortadíszítő verseny
16.00 KDE görkorcsolya bemutatója
16.30 Hegeshow 

– extrém sportbemutató
17.30 Wiesenbachi fúvószenekar koncertje

20.00 ZSÉDA élő koncert
21.30 Tűzijáték
21.45 Utcabál DJ Sindellel

SZEPTEMBER 8. VASÁRNAP
10.00 Ünnepi mise 

a Római Katolikus Templomban
11.00 A Deszki Női Kar templomi hangversenye 

a Római Katolikus Templomban

Zséda

Kaczor Feri

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Az Alkotmány utca sportcentrum 
utáni szakaszán nagy a felfordulás. 
Megtudhatjuk, mi készül ott?

– Az Alkotmány utca, Móra és az Ősz 
utca közötti szakaszán két árok és egy ke-
rékpárút szabdalta a közterületet. A járda 
melletti kis árok sajnos már régóta nem tölti 
be a funkcióját, és mindeddig csak szik-
kasztóként működött – nem volt bekötése 
sehová. A lakosok megpróbálták mindenféle 
csövekkel átvezetni a Móra utca felé az ösz-
szegyűjtött csapadékvizet, de elég kaotikus 
állapotok uralkodtak arra. 

A testület döntése alapján önerőből 5,3 
millió forintért, nagy teherbírású folyóka-
elemeket építettünk be közvetlenül a járda 
mellé, és a föld alatt összekötöttünk egy 
tisztítóaknát is, közbeiktatva a Móra utcai 
árokkal. Jobban mutat, végre elvezeti a vi-
zet, és megoldott egy problémát a 43-as főút 
mellett.

–  Ennek örülünk, de 
tudnánk mutatni hason-
ló és szintén megoldásra 
váró helyeket még Desz-
ken, folytatják tovább is 
ezt a munkát?

– Azt hiszem, Önnél én 
többet tudnék mutatni, hi-
szen számba vettük a ránk 
váró feladatokat. Természe-
tesen folytatjuk ezt a pro-
jektet, a következő állomás 
a Táncsics utca lesz, ahol 
a Szanatórium falától egé-
szen a 23. számig felújítjuk 
a csapadékvíz elvezető ár-
kot. Sajnos elődöm idején 
ez kimaradt a kivitelezésből 
– azaz hogy félbeszakadt az 
olcsóbbítás jegyében. Folyá-

sirányát tekintve nem csak, 
hogy kontrás ez a szakasz, 
de sajnos a nagyobb esők 
alkalmával több helyen 
megáll a víz, néhány ház 
előtt a sekély árokmélység 
miatt már a járdákat is elön-
ti. Régi adósság ez – még ha 
nem is mi hagytuk magára 
az utca elején lakókat. Ez 
3 millió forintos fejlesztés 
lesz, melynek kapcsán fel 
fogjuk bontani az érintett 
összes bejárót – természe-
tesen időben kiértesítve az 
ott lakókat, hogy felvágott, 
és kiárkozott bejárókkal ne 
érje őket meglepetés a mun-
kából hazaérve. 

Az ezt követő folytatásra 
is van elképzelés már. Az 
Ősz utcának az Alkotmány-
ra kifutó végén egyáltalán 
nincs árok, és a meglévő 
árokrendszerbe történő 
bekötése sajnos egy több 
utcát érintő nagyobb beru-
házással oldható meg, így 
egyelőre szikkasztó árkokat 
készítünk – még a tél beáll-
ta előtt. A cukrászda előtt 
egykor hatalmas terület 
lett leaszfaltozva, megaka-
dályozva így a csapadékvíz 
leszivárgását, és a folyama-
tos útárok megtartását is. 
Engedély ezekre nem volt, 
de mivel minden nagy eső 
után szivattyúznunk kell 
ott, így meglévőként erre is 
megoldást igyekszünk talál-
ni. Hamarosan felújítjuk a 
cukrászda és a Május 1. utca 
közötti árkokat, egy áteme-
lőt építünk, és egy letelepí-
tett szivattyúval vezetjük át 
a vizet a már működő árok-
rendszer felé - ahová min-
den alkalommal szivaty-
tyúzzuk a sokszor tengernyi 
vizet a dohánybolt és a cuk-
rászda elől. 

– Több kereszteződésben ismét új in-
formációs táblákkal találkozhatunk, de 
még van pár tucat a csúnya, régikből. Mi-
kor folytatják a táblák cseréjét?

– Tavaly jeleztem már, hogy ütemezve tud-
juk csak a cseréket végezni – ugyanúgy, ahogy 
otthon sem tudja egy család egy házfelújítás 
költségeit egyszerre „lenyelni”. Előző évben 
a legfontosabb kereszteződésekben állítottuk 
fel az új, tetszetős táblákat, most újabb 14 db-
ot cseréltünk. Ez teljes egészében saját forrás-
ból, közel 1,4 millió forintba került a deszki-
eknek. Jövőre reményeink szerint az összes 
információs tába megújulhat – ezt az ütemet 
tartva.  

– A kiskerteseknek tavaly ígéretet tett 
a testület, hogy az útépítést világításfej-
lesztés is követi majd. Mi lesz ebből az 
ígéretből?

– Örülök a kérdésnek, mert a válaszommal 
azt tudom erősíteni, hogy nem csak ígéreteink 
vannak, de teljesítjük is azokat. 

Nem csináltunk nagy hírverést, de már 
nyár elején 5 db napelemes kandeláber került 
a kiskertekbe, és újabbakat is szeretnénk állí-
tani – talán még a tél előtt. Ez most 2,1 mil-
lióba került a településnek, ami töredéke egy 
DÉMÁSZ-os hálózatfejlesztésnek, ráadásul 
még a villanyszámla sem terhel bennünket az 
üzemeltetése során.

Azt hiszem, jó úton járunk a megújuló 
energiaforrások hasznosítása terén. Egyre 
több épületünk hasznosítja a megújuló ener-
giaforrásokat, jók a megtérülési adatok és a 
megnyert pályázatoknak köszönhetően egyre 
olcsóbban működtetjük az intézményeinket 

és a település közvi-
lágítási rendszerét. 
Mindenképpen to-
vábbi fejlesztések-
ben gondolkodunk, 
hiszen a megspórolt 
forintokból több 
közterület felújítá-
sára és fejlesztésére 
telik – könnyebben 
cserélhetjük az óvo-
da és az iskola esz-
közeit is.
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– Hatalmas közterületen rengeteg 
virág gondozásával foglalkozik az ön-
kormányzat. Nem lenne olcsóbb egyszer 
örökzöldekre beruházni?

– Aki nem csak egy-egy virágtartót lát a 
községünkben, hanem mindenfelé megfor-
dul, az pontosan láthatja, hogy örökzöldeket 
és cserjéket is bőven ültetünk. Vannak azon-
ban olyan területek, ahová csak egynyári 
virágokat lehet ültetni, hiszen nem csak a 
zöldfelület, de a színes virágok is kellenek a 
szép utcaképhez, és a tereinkre.

Ez valóban költség, de ahogy a lakosok 

otthon, úgy mi is átteleltetünk, amit csak 
tudunk – és persze, emellett minden évben 
vásárlunk is, hogy ugyanilyen jó vélemény-
nyel lehessenek az átutazók és a deszkiek is, 
a közterületeket látva.

Örömünkre mindig akad felajánlás is virá-
gokból, így kevesebbet kell költenünk ezek-
re. Minden évben több száz virággal ajándé-
kozza meg Deszket Balogh József és felesége, 
és már van egy visszatérő, nem deszki ked-
ves támogatónk is Óré Mihály személyében, 
akitől tavaly és idén is közel 300 tő linkát, 
büdöskét és kakastaréjt kaptunk felajánlás-

ként. A beköszönő 
táblákhoz, és a te-
metőbe került az 
ajándék virágok-
ból, amit ezúton 
is nagy tisztelettel 
m e g k ö s z ö n ü n k 
újszentiváni isme-
rősünknek! 

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Klárafalva felé indulva nem csak a deszkiek, 
de már nagyon sokan ismerik a 300 éves tölgy 
matuzsálemet, a “Deszki nagy fát”, melyet a ré-
giek Rózsa Sándor fájának is neveznek, mert a 
mondák szerint az alföldi betyár egyik portyá-
zó helye is volt ez az impozáns tölgy.

Az idő vas foga, és az emberi gondatlanság 
sajnos ezen is meglátszik már. Vandálok vala-
mikor tüzet raktak a törzsében tátongó odú-
ban, a hatalmas korona súlya alatt repedés je-
lent meg a törzsén, és gombák is megtámadták 
a hat méter körméretű kocsányos tölgyet. Az 
utóbbi bajt látva, Györgyey János keresett meg 
bennünket, és felajánlotta ingyenes segítségét a 
deszki látványosság megmentéséhez. 

– Mit látott, mekkora lehet a baj, mit lehetett 
tenni – kérdeztük Jánost:

– Ahogy a kor előrehaladtával nálunk, em-
bereknél is egyre gyakrabban jön az „itt fáj, ott 
fáj”, a fák egészségének megőrzésével is egyre 
többet kell foglalkozni, ahogy egyre inkább 
famatuzsálemekké válnak. Még frissen kiköl-
tözött újosztásbeli „gyüttmönt”-ként jártam a 
Maros töltésénél szánkózni a gyerekeimmel, 
amikor összefutottam Pósfai György moleku-
láris genetikussal, aki a nagy fák rajongója és 
számon tartója, és épp a töltésen tartott Szeged-
ről az öreg tölgyhöz, hogy téli, havas fotót csi-
náljon a fáról. Így értesültem arról, hogy milyen 
kincs, milyen őrzendő érték van a falunk hatá-
rában. Azóta egyrészt nézem a dendromania.
hu honlapot, ahol Pósfai György és segítői szá-
mon tartják és dokumentálják Magyarország 
nagyidőket megért faóriásait (van közöttük egy 
másik deszki tölgy is, az a „Szani” parkjában 
áll), másrészt rendszeresen meglátogatom ezt a 
nekem is kedves fát. 

Az egyik ilyen alkalommal tűnt fel, hogy a 
fa tövénél lévő üregnél, odvasodásnál bizony 
nagyméretű taplók nőttek ki a korhadó fából. 
Márpedig a hatalmas, öreg fákat fenyegető 
egyik legnagyobb veszély, ha a törzsük kikor-
had, nem lesz, ami tartsa a terebélyes koronát 
és előbb-utóbb kitörik az egész. Ezt próbáljuk 
megelőzni, de legalábbis jelentősen késleltetni 

azzal, hogy az önkormányzati kft. embereinek 
segítségével eltávolítottuk a gombatesteket, és – 
amennyire lehetett – a gombával átszőtt korha-
dó, málló fát az üregből, a még épebb, tartó ré-
szek felületét pedig lekezeltük gombaölőszeres, 
fertőzést gátló faseb kezelővel. Abban felesleges 
reménykednünk, hogy ez az odvasság, és pláne 
ez a korhadás „meggyógyul”, azaz elmúlik, illet-
ve benövi a fa, de ha pár évente kezeljük, szinten 
tartjuk a fa állapotát, akkor még unokáinknak 
is továbbadhatjuk a kezelőecsetet, hogy őriz-
hessék még tovább az öreg tölgy egészségét.

– Ez a szakértelem hobbi, vagy foglalkozás is?
– Is-is. Nagy növénybarát vagyok, aki isme-

rősöm a Facebookon, láthatja ezt a privát poszt-
jaimból is. Imádom a különleges gyümölcster-
mő növényeket, a tekintélyes, hatalmas fákat, és 
hobbiból oltogatom is ezeket. Magam oltottam 
az összes narancs és mandarinfánkat, és a há-
zunk mellett lévő két terebélyes diófát is én ol-
tottam, nem sokkal ideköltözésünk után.

Növénybiológus vagyok, amikor ez kiderül, 
sokan szokták mondani, hogy ja, persze, hát ez 
a szakmám. Pedig nálam megvalósul az, hogy 
jó, ha az ember olyan hobbit választ, ami jelen-
tősen eltérő tevékenység, kikapcsolódás a szak-
májához, foglalkozásához képest. Munkám 
során növényi géneket, azoknak a működését 
kutatom, és a pázsitfűfélék gyökérfejlődésének 
molekuláris genetikai vizsgálatának nem sok 
köze van, mondjuk az avokádómagoncok zöl-
doltásához. Természetesen a növénybiológiai 
alapok ugyanazok, a tudományos alapismere-
tek hasznosak mindkettőhöz, de a laborbeli pi-
pettázás (vagy ma már inkább csak kutatásirá-
nyítás) és a kerti növényekkel szöszmötölés elég 
távol vannak ahhoz, hogy a hobbim valóban 
kikapcsoljon a munkámból. Egy fontos dolog 
viszont tényleg közös a kettőben: a növények 
szeretete és tisztelete nélkül egyiket sem lehetne 
csinálni.

– Már rég óta Deszken él családjával, valamit 
megtudhatunk-e Önökről is?

– Tipikus szegedi egyetemista pár va-
gyunk feleségemmel. Ő Budapesten nőtt fel, 

én Szolnokon, mindketten Szegedre kerültünk 
egyetemre, Adrienne Móra koleszos volt, én 
Hermannos, összejöttünk, és itt ragadtunk. A 
kezdeti közös albérletezés, kollégium után tar-
jáni, odesszai panelekben laktunk, jöttek a gye-
rekeink – egy lány, két fiú – és egy bő kétéves 
franciaországi tanulmányút után vágtunk bele 
a „meneküljünk a panelból” projektbe. Ez in-
kább feleségemnek, a panelban felnőtt lánynak 
volt kihívás, nekem meg visszatérés gyerekko-
rom kertes házas életéhez. Az ezredfordulón 
építkeztünk az akkori „újosztás” egyik még 
üres telkén, 2001 tavaszán költöztünk ki és él-
jük azóta is a „Deszken pihenünk – Szegeden 
dolgozunk” életet. Feleségem az egyetem böl-
csészkarának tanulmányi osztályán dolgozik, 
én az SZBK Növénybiológiai Intézetében ve-
zetem azt a kutatócsoportot, amiben hajdanán 
egyetemistaként a diplomamunkámat is csinál-
tam. Gyerekeink már kiröpültek – ők tényleg a 
saját lábukra álltak, nem úgy, mint a közéletből 
elhíresültek – reméljük előbb-utóbb már uno-
kákkal fognak visszatérni. Azért ünnepekre, 
születésnapokra most is mindig összejön a csa-
lád, szüleimmel együtt ünneplünk itt, Deszken, 
ahol már a leghosszabb ideje, 18 éve élünk egy-
huzamban, többet, mint bárhol máshol életem 
során, és ezen már nem is szeretnék változtatni.

A DESZKI ÖREG FA GYÓGYÍTÓJA Györgyey János
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Deszk község Helyi Választási Irodájának ve-
zetőjeként a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármester 2019. évi választásával kapcsolat-
ban az alábbiakról tájékoztatom Deszk község 
Tisztelt Választópolgárait:

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXX-
VI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) Az 
egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, 
valamint a polgármesterjelölt állításához szük-
séges ajánlások számát a helyi választási iroda 
vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a me-
gyei lista állításához szükséges ajánlások számát 
a területi választási iroda vezetője állapítja meg 
szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

(2)  A szükséges ajánlások számának megálla-
pításakor a választópolgárok számát a központi 
névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhe-
tedik napi adatai alapján kell megállapítani.

(3) A szükséges ajánlások számát egész szám-
ra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásáról szóló 2010. évi L. tör-
vény (a továbbiakban: Pvtv.) 9. § (1) bekezdése 
rendelkezése szerint „egyéni listás, illetve egyéni 
választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott 
választókerület választópolgárainak legalább 1 
%-a jelöltnek ajánlott.”

Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdés a) 
pontja kimondja, hogy „polgármesterjelölt az, 
akit a  10 000 vagy annál kevesebb lakosú telepü-
lés választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek 
ajánlott.”

Magyarország köztársasági elnöke az önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek választá-
sát a 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával 2019. 
október 13. napjára tűzte ki. 

Ennek megfelelően a rendelkező részben fog-
laltakról 2019. augusztus 8. napján döntöttem.

A közzétett névjegyzék alapján megállapítom, 
hogy Deszk község választópolgárainak szá-
ma: 3139 fő.

A képviselőjelöltté váláshoz szükséges ajánlá-
sok száma: 32 darab.

A polgármester jelöltté váláshoz szükséges 
ajánlások száma: 95 darab.

Az ajánlóíveket legkorábban 2019. augusztus 
24-én vehetik át a jelölt-jelöltek, és legkésőbb 
2019. szeptember 9-én 16 óráig adhatják le a 
Helyi Választási Irodában (Deszk, Tempfli tér 7.)

 Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita

 jegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője

A Nemzeti Választási Bi-
zottság 183/2019. számú 
határozatával a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 
választását a helyi önkor-
mányzati képviselők és pol-
gármesterek választásának 
napjára, tehát 2019. október 
13. napjára tűzte ki. 

Az NVB a nemzetiségi 
névjegyzékben szereplők 
száma alapján meghatározta 
a településeken megválaszt-
ható képviselők számát is. 
A települési önkormányzati 
képviselők száma három, ha 
a nemzetiségi névjegyzékben 
a választás kitűzésének napján 
száznál kevesebben szerepel-
nek, és öttagú a testület akkor, 
ha legalább százan vannak a 
névjegyzékben.

Deszk településen a szerb 
nemzetiség népszámláláskori 

létszáma 91 fő, a választópol-
gárok száma ebből a kitűzés-
kor 42 fő. Előbbiek alapján 
a jelöltállításhoz szükséges 
ajánlások száma 5 db, míg a 
megválasztható képviselők 
száma 3 fő. 

A nemzetiségi választó-
polgároknak regisztrálniuk 
kell magukat, ha részt szeret-
nének venni a nemzetiségi 
önkormányzati választáson. 
Regisztrálni személyesen a 
Helyi Választási Irodában 
vagy online az ügyfélkapun, 
illetve a www.valasztas.hu ol-
dalon, továbbá levélben lehet 
szeptember 27-éig. Aki ezt 
nem teszi meg, nem szavazhat 
a nemzetiségi képviselők vá-
lasztásán, és nem is indulhat 
jelöltként.

Bár az NVB kiírta a nem-
zetiségi szavazásokat, azokat 

csak ott tartják meg, ahol (a 
névjegyzékben szereplők 
számától függően) legalább 
három vagy öt jelölt indul, és 
mindegyikükre legalább öt 
érvényes ajánlás érkezik. Egy 
nemzetiségi választópolgár 
több jelöltet is ajánlhat.

Az októberi nemzetiségi 
választáson egyszerre tartják a 
helyi, a területi és az országos 
nemzetiségi önkormányza-
ti választást. A területi és az 
országos nemzetiségi listákra 
azok a nemzetiségiként re-
gisztrált választópolgárok is 
szavazhatnak, akik olyan tele-
pülésen élnek, ahol a települé-
si választást nem lehet kitűzni, 
mert nem vallották magukat 
legalább 25-en az adott nem-
zetiséghez tartozónak.

Helyi Választási Iroda

HIRDETMÉNY TÁJÉKOZTATÓ A SZERB NEMZETISÉGI 
VÁLASZTÁSRÓL

Várom megtisztelő érdeklődésüket!

Süle Erika
06-70/454-2093
sule.erika@oc.hu
A szegedi Otthon Centrum év értékesítője: 2015’16’17’18

  ügyvéd

  energetikai tanúsítvány

  ingyenes lakáshitel ügyintézés

  értékbecslés

   napelem rendszerek kiépítése 0%-os THM hitellel 
               - takarítsa meg rezsiköltségét!

Amiben tudok még segíteni:

az otthon centrum magyarország legtöbb irodával és legszélesebb 
ingatlankínálatával* rendelkező hálózata

15 éves értékesítési 
tapasztalattal egy 
országos hálózat 
kötelékében, helyi 
lakosként vállalom 

ingatlana 
értékesítését 
fix jutalékért!fix jutalékért!

*2018 márciusi adatok szerint

Otthon Centrum

AUGUSZTUS 21-TŐL -AUGUSZTUS 24-IG
A KÖNYVTÁR
LELTÁR MIATT ZÁRVA
Nyitás Augusztus 27. Kedd
Megértésüket köszönjük!
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MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE 2019. 
OKTÓBER 13. NAPJÁRA TŰZTE KI A HELYI ÖNKOR-
MÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 
2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. EZZEL KAPCSOLATBAN 
NÉHÁNY TUDNIVALÓRA HÍVNÁM FEL A T. VÁLASZ-
TÓPOLGÁROK FIGYELMÉT.

Választási bizottságok
A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) tagjai még az országgyűlési 

képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek. A helyi választási 
bizottság (HVB) három tagját és legalább két póttagot a képviselő-testü-
let legkésőbb 2019. szeptember 1-én 16.00 óráig választja meg.

A választási bizottság (HVB és SZSZB) megbízott tagját legkésőbb 
2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási iro-
dánál. 

Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szava-

zóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő 
megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az 
értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 
2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítő 
átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 
történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét köve-
tően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. 

Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja 

be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbí-
rálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózkodási 
helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. 

Az átjelentkező állampolgár levélben történő vagy elektronikus azo-
nosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 
9-én 16 óráig, míg a személyes vagy elektronikus azonosítást követő 
elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig 
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás napjá-
ra, aki tartózkodási helyet létesített a fenti időbeli korlátok figyelembe 
vételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti képviselő- és pol-
gármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyűlési vá-
lasztásokon alkalmazott szabály, miszerint az átjelentkező polgár a 
bejelentett (hétköznapi értelemben: állandó) lakóhelye szerinti válasz-
tókerületi képviselőjelöltre szavaz.

Mozgóurna
Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud el-

menni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékos-
sága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok 
(pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség 
mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a 
helyi választási irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül 
elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg szemé-
lyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 
11-én 16 óráig, vagy 2019. október 11-én 16 órát követően elektronikus 

azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12 óráig; az illeté-
kes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy megha-
talmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 
13-án legkésőbb 12 óráig nyújthat be. 

Jelölt- és listaállítás
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legko-

rábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy jelöltként indulni 
szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű aján-
lóívet.

Az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlá-
sok számát a helyi választási iroda vezetője a központi névjegyzék 2019. 
augusztus 7-i adatai alapján állapította meg 2019. augusztus 8-án (külön 
hirdetmény). 

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester 
jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. 

A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legké-
sőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig vonhatja vissza. 

A jelöltnek a 2019. október 12-én 16.00 órát megelőző lemondása al-
kalmas joghatás kiváltására. 

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a 
jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott 
összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt beje-
lentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasz-
tása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság 
hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem 
nyújtott ajánlóív után ezer forint. 

Nem szabható ki bírság az egyéni listás, egyéni választókerületi jelölti, 
polgármester jelölti, főpolgármester-jelölti, legkésőbb 2019. szeptember 
10-én 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 

A választási bizottság a bírság kiszabásáról legkésőbb 2019. szeptem-
ber 17-én dönt.

Az ajánlás 
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerü-

letben választójoggal rendelkezik.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, sze-

mélyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az 
ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat!
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a 

további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. 

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy 
a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője 
bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:
– az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy 

munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból 
fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

– a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél 
szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati 
feladatának teljesítése közben,

– tömegközlekedési eszközön,
– állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyi-

ségében,
– felsőoktatási és köznevelési intézményben,
– egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Tisztelt Választópolgárok!
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Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy 
ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet 
előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével 
gyűjtöttek.

Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit 
az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek 
állított. Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak 
legalább 3%-a jelöltnek állított.

A választási kampány
A kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 

óráig tart. 
A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épület-

ben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség 
megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon 
belül - közterületen - választási kampánytevékenység 2019. október 
13-án nem folytatható. Ezen a területen kívül az e területen belül tar-
tózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas 
módon sem folytatható kampánytevékenység 2019. október 13-án vá-
lasztási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a 
szavazóhelyiség van, 2019. október 13-án nem léphet be. Az épületből 
kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét 
(exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvános-
ságra hozni. 

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. 
november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. 

Szavazás
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. 
Szavazókörök: 
1. sz. Deszki Művelődési ház és Könyvtár (Tempfli tér 8.)
2.  sz. Új Iskola (Móra u. 2.)
3. sz. Régi Iskola (Tempfli tér 1.)
4. sz. Öregek Napközi Otthona (Széchenyi I. u. 31.), amelyek a sza-

vazás napján akadálymentesítettek.

Felhívnám az érintettek figyelmét, hogy az alábbi utcák tekinteté-
ben változás következett be a szavazókörökben:

– a József Attila és Szegfű utcában lakó választópolgárok 01. sza-
vazókör helyett a 02. sz. szavazókörben, tehát az Új Iskolában sza-
vazhatnak.

– a Fenyő utcában lakó választópolgárok a 01. szavazókör helyett 
a 03. szavazókörben, tehát a Régi Iskolában szavazhatnak. 

A fenti változtatást a település növekvő lélekszáma és az ebből 
kifolyólag a szavazókörökben szereplő választópolgárok létszáma 
közötti aránytalanság megszüntetése indokolta.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban mű-
ködő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu 
weboldalt.

Helyi Választási Iroda
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A Gerliczy család látogatása Deszken

Hatalmas várakozással néztük 
a naptárt, ahogy közeledtünk 
augusztus másodikához, ugyan-
is a településünk modernkori 
megalapítójaként számon tartott 
Gerliczy bárói család legidősebb 
élő leszármazottjának leánya, 
Felicie és családja jelezte ekkorra 
érkezését.

Felicie és Greg Bacinski, és 
három ikerlányuk egy kis or-
szágjárás, Bécsben élő rokonaik 
meglátogatása apropóján ér-
keztek Deszkre is. A régi kedves 
deszki ismerősökkel, a Szarvas 
családdal eltöltött városnézés 
és vendéglátás mellett hivatalos 
találkozás, közös vacsora, és ter-
mészetesen a család által épített 
csodás római katolikus templo-
munkban tartott mise, és egy bú-
csúebéd is belefért a bő két nap 
programjaiba. 

Nagyon kedves, közvetlen és 
érdeklődő családot ismerhet-
tünk meg bennük, akiken épp 
úgy látszott a kapcsolatfelvétel 
okozta öröm, ahogy rajtunk is 
látszhatott. Hoztak nekünk csa-
ládi fotókat és régi hivatalos ira-
tokat, melyekkel beszkennelve a 
Gerliczy gyűjteményt gazdagí-
tottuk azzal a szándékkal, hogy 
ez év végére egy kiadványt állít-
sunk össze a Gerliczy családról 
és Deszk hozzájuk fűződő viszo-
nyáról.

Elmondásuk alapján 1994-
ben és 2006-ban is jártak már 
Deszken, de akkor nem volt fo-
gadókészség a település vezeté-
sében a kapcsolatfelvételre. Az 
elmúlt néhány év alatt – gyakori 
levélváltásokkal – örömteli és 
megtisztelő kapcsolat alakult ki 
közöttem és a 90 éves George 
Gerliczy között, ami már két 
családi látogatással is közelebb 
hozta Deszket és az egykor desz-
kieket.

Nagyon kedves volt Nagy Ró-
bert tisztelendő úr, aki a misén 
nagy tisztelettel köszöntötte a 
templom egykori tulajdonosait, 
és a mise utáni idegenvezetéssel, 
a híveknek felajánlott, velünk 
közös szeretetvendégséggel tet-
te ünnepélyessé és egyedivé ezt 
a celebrációt. Örültünk, hogy a 
búcsúebédre szóló meghívást is 
elfogadta, így jutott alkalom egy 
kis személyes beszélgetésre is az 
Egyesült Államokban élő család-
dal.  

A misén alkalmam volt a 
deszkiek nevében köszönteni a 
becses családot, mely köszöntő 
gondolatokat itt is megosztanám:

„Tisztelt Felicie és Greg, kedves 
Mary, Paula és Éva!

Isten hozta Önöket a temp-
lomban, melyet egykor az Önök 
családja épített! Isten hozta Önö-
ket a közösségünkben, melyet az 

Önök családja erősített meg a rég-
múltban! És végül hozta Önöket 
Deszkre, a községbe, amit mi min-
dennél jobban szeretünk!

Ez egy különleges és felemelő pil-
lanat, amikor a múlt találkozhat a 
jelennel, és amikor mi először talál-
kozhatunk hivatalosan is. Nagyon 
örülünk a találkozásnak és a ba-
ráti megismerkedésnek. Remélem, 
hogy jól érezték magukat az elmúlt 
pár napban, ám egyben nyugodt is 
vagyok, hiszen a legjobb kezekben 
voltak – Szarvas Illés, Marika és 
Judit társaságában. Ezúton szeret-
ném megköszönni a Szarvas csa-
ládnak, hogy ápolták és óvták ezt a 
kapcsolatot Önökkel! Ez a kedves 

és baráti viszony, ami az elmúlt 25 
évben Önök között kialakult – ez 
lett mára az egyetlen és legbizto-
sabb alapja a mostani találkozá-
sunknak, és a reményeink szerinti 
folytatásnak is. Hálásak vagyunk 
ezért Nekik is! 

Szeretném megköszönni Nagy 
Róbert tisztelendő úrnak is a 
kedves és baráti fogadtatást, va-
lamint a lehetőséget, hogy a saját 
egykori birtokán találkozhattunk 
a Gerliczyekkel, itt e szent falak 
között! Azt kérjük, hogy továbbra 
is legyen a legjobb gazdája ennek a 
páratlanul szép templomnak!  

Tisztelt Vendégeink! Mi ponto-
san ismerjük a történelmünket, 
ahogy azt is, hogy mit köszönhe-
tünk a Gerliczy családnak – ezért 
tiszteljük a családot, melynek 

tagjaiként idelátogattak. Nagyon 
remélem, hogy mától fogva min-
den ittlétükkor érezni fogják ezt a 
tiszteletet.

Nagy öröm számomra, hogy 
Deszk Község Önkormányzat 
Képviselő Testülete úgy döntött, 
hogy idén szeptemberben, a fa-
lunapok megnyitó ünnepségén 
Deszk Köszég Díszpolgára címet 
adományozza George Gerliczy-
nek, a család legidősebb tagjának. 
Ez a megtisztelő cím természetesen 
rajta keresztül minden családtag-
nak is szól. Településünk legmaga-
sabb kitüntetése egy tiszteletteljes 
köszönet a Gerliczy családnak, 
amiért felvirágoztatta Deszket, és 
ez egyben egy határozott felkérés 
is a barátságunk továbbépítésére, 
a felébredt kapcsolatunk folytatá-
sára.  

Nem tudom, és tényleg nem ér-
tem, miért nem alakult ki a múlt-
ban kapcsolat Deszk község és a 
családjuk között, de határozottan 
mondhatom, ez most a változás 
ideje. A változásé, mely elkezdő-
dött báró George Gerliczyvel fel-
vett kapcsolattal, és William uno-
kája tavaszi látogatásával. 

Ez a mostani találkozás már a 
következő lépcső, mely már csak 
felfelé vihet, és mindannyiunknak 
látnunk kell, hogy nem csak egy 
lehetőség, de kötelesség is egyben 
a folytatásra. Őszintén remélem, 
hogy ezután akár minden évben 
találkozunk majd Deszken – egyre 
erősödő barátságban, és megadva 
Önöknek azt a tiszteletet, mely 
mindig is kijárt a Gerliczy család-
nak!

Megköszönve a lehetőséget, 
hogy a szent mise végén én kö-
szönthettem Önöket, most min-
den deszki nevében kívánom, hogy 
érezzék otthon magatokat Desz-
ken – mert hiszen itthon vannak! 
Ez nem csak a mi falunk, hanem 
az Önöké is!”

Király László polgármester
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31 fős csapattal érkeztünk a né-
met testvértelepülésre, Wiesen-
bachba, ahová a fúvószenekaruk 
60 éves évfordulójára rendezett 
fesztiválra kaptunk meghívást. Az 
évfordulókra szervezett fesztivál 
tizedik, a karmesterük munkál-
kodásának pedig ötödik évfordu-
lóját is ünnepelték – de nekünk 
volt még egy jubileumunk. Deszk 
és Wiesenbach között 30 éve van 
hivatalos kapcsolat. 1989-ben ke-
reste meg a deszki lányt, Kaliczka 
Gabit feleségül kérő Matthias 
Nöllenburg bátyja, Ludwig az ak-
kor deszki képviselőnőt, Balogh 
Györgyné Margitkát kapcsolat-
felvétel céljából. Látogatások, ba-
rátságok követték ezt az először 
csupán udvarias érdeklődést, 
majd testvér-települési együtt-
működés született a két község 
között. Először Friedbert Kaiser 
és Czifra László polgármesterek, 
majd Deszken 16 éven keresztül 
Simicz József, és pár évvel ké-
sőbb Wiesenbachban Eric Gra-
benbauer dolgoztak a kapcsolat 
sikeréért. 2010 óta az idén újabb 
8 évre újraválasztott Eric Graben-

bauer 
kollégámmal próbá-
lunk mindent megtenni, hogy 
a két település lakosainak minél 
szélesebb köreire nézve egyre 
gyümölcsözőbb legyen ez a part-
nerség. Számtalan utazás, csopor-
tok kölcsönös fogadása, diáktá-
borok és közös ünnepek kövezték 
ki az utat, mely a mostani évfor-
dulóhoz vezetett. Polgármesterek 
és képviselők cserélődtek ugyan, 
de a szándék és az akarat megma-
radt – minden évben ott voltunk 
és ott vagyunk egymás nagy ese-
ményein.

Matthias Köstle, a zenekar ve-
zetője és Eric Grabenbauer voltak 
odakint a házigazdák, bár a kép-
viselők és zenészek közül annyian 
dolgoztak önkéntesként a ren-
dezvényen, hogy tulajdonképpen 
vagy négy tucat kedves ismerősre 
tekinthettünk ugyanígy.

Mi Schultzné Vajas Klára, Ka-
rácsonyiné Fehérvári Szilvia, és 
Sztán lászló képviselőkkel, vala-
mint a Deszkadöngetőkkel ér-

keztünk a nagy ese-
ményre, ami az első pillanattól a 
legjobb döntésnek tűnt. Az ösz-
szeszokott csapatra nem lehet azt 
mondani, hogy a legrégebb óta 
táncoló néptánc csoportunk, de 
az biztos, hogy az egyik legösz-
szetartóbb, és leg szeretni valóbb 
csapata a Tiszavirágnak. Egyetlen 
csoport sem tudott volna ilyen jó 
kapcsolatba kerülni a vendéglátó 
családokkal, és ez okán egyetlen 
csoportnak sem örültek volna 
annyira a német házigazdák és 
a kinti baráti kör tagjai, mint a 
szakadó esőtől kétszer átírt be-
osztással végül is kétszer fellépő 
döngetőknek. Édesek voltak, 
teli lelkesedéssel, és bizonyítási 
vággyal, ami színvonalas mű-
sort hozott, és osztatlan sikert, a 
vendéglátókban, vendégekben 
egyaránt méltó elismerést ara-
tott. Köszönjük ezúton is a kis 
csapatnak, hogy – megérdemelt 
rangot adva a vendéglátóink jubi-
leumainak - képviselték Deszket, 
és a legtöbbjük deszki vendéglá-
tóként is teljes szívvel képviselte 
a mi számunkra mindenkép-
pen kedves 30 közös évünket! 
A színpadra és nívós fellépései-
tekre pillantva büszkék voltunk 
Rátok, és büszkék lehettünk 
miattatok, hogy Wiesenbach- 
ban deszkiek voltunk!

Hogy milyen volt a három kint 
töltött nap? 40 fok, felhőszakadás, 
kellemes nyári melegben eltöl-
tött klassz hajókázás, városné-
zés, várlátogatás, finom falatok, 
és a hamisítatlan német sörök 
tették emlékezetessé számunkra 

a jól szervezett vendégeskedést. 
A mi évfordulónkra emlékezve 
meseszép vásárhelyi kerámiákat 
adtunk át Eric Grabenbauer pol-
gármesternek, valamint Markus 
Bühlernek és Ludwig Nöllen-
burgnak, mint a Deszkre leg-
többet járó barátunknak, illetve 
Matthias Kölstle zenekarveze-
tőnek és Daniel Chauftonnak, a 
francia Donnery városka polgár-
mesterének. Ugyanezzel köszön-
tük meg Ilona Schafernek, Chris-
ta Valentsiknak és Krauβ Áginak 

a sok és fáradhatatlan segítséget, 
Frányó Áginak a sok tolmács-
kodást, és egyben gratuláltunk 
férjével, Marko Lindheimerrel, 

a régi első után 30 évvel később 
kötött újabb deszki-wiesenba-
chi házasságkötéshez is. A baráti 
nagy nyilvánosság előtt gondol-
tunk Farkas Péter baráti kör el-
nökére, Karácsonyiné Fehérvári 
Szilvia képviselőre és volt egye-
sületi elnökre, és persze az összes 
utunkat megszervező Bene Ildi-
kóra is. Őszinte szavakkal, mázas 
kerámiákkal és a kapcsolatot se-
gítő sok-sok személy iránt érzett 
nagy tisztelettel emlékeztünk az 
elmúlt 30 évre. Köszönet min-
denkinek! 

Ha summázni szeretnénk ezt a 
pár napot, akkor azt kell, mond-
jam, hogy a régi barátok is örültek 
a viszontlátásnak, de születtek új 
barátságok is deszki és wiesen-
bachi között, ahogy a kiutazók 
közül máris jelentkeztek a desz-
ki falunapokra vendéglátónak a 
szíves fogadtatás miatt. Ehhez is 
a Deszkadöngetők kellettek- vall-
juk be őszintén. Minden nyelvi 
nehézséget áthidalva épültek a 
barátságok, ami bizony az igazi, 
és a legnemesebb megtestesülése 
lehet egy települési együttműkö-
désnek. 

Mivel most nem voltak velünk 
gyerekek, nem kellett állandó 
szolgálatot teljesíteni a kívánsá-
gaikat, és nem ritkán a problémá-
ikat lesve, így Bene Ildivel és Tóth 
Gábor elnök-oktatóval nekünk 
is igazi pihenés kerekedett a wie-
senbachi útból. 

Köszönettel tartozunk a ven-
déglátóknak és a velünk utazók-
nak egyaránt – emlékezetes, szép 
út volt!

Király László
polgármester 

Nagy évfordulók Wiesenbachban – a Deszkadöngetőkkel
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Idén négy táborba vártuk a 
gyerekeket a Deszki Faluházban. 
Nagy örömünkre minden tá-
borunk telt házzal futott, sajnos 
volt, akinek el kellett utasítanunk 
a jelentkezését, mert már sehogy 
nem fért a keretbe. Én ezúton 
szeretném megköszönni a tábor-
vezetőknek: Gera Norbertnek, 
Kakas Orsinak, Selmeci Áginak, 

Sillóné Anikónak és Szvitan At-
tilának a munkájukat! És hálás 
köszönet illeti a segítőinket is: 
Kovács Kamillát, Rácz Kittit, Ka-
rácsonyi Petrát, akik rengeteget 
tettek hozzá ahhoz, hogy min-
denki mosolygósan menjen haza 
a táborokból! 

Jövő nyáron találkozunk!
Bene Ildikó igazgató  

Táborok a Faluházban

Kézműves tábor 2019

Idén is, mint minden évben, 
nyári táborokat hirdetett a Falu-
ház. Szeretik a szülők és szeretik 
a gyerekek, ez abból is látszik, 
hogy még a vakáció elkezdése 
előtt meg is telik mindegyik. Jú-
lius 1-től kezdődött a kézműves 
tábor, ahol bizony 27 gyerekkel 
indultunk neki a hétnek. Az, 
hogy ilyen nagy a létszám, őszin-
tén szólva, jó érzés, bár igaz az 
is, hogy hatalmas munka. Sze-
rencsére olyan segítségem volt 
Selmeci Ági, Karácsonyi Petra, 
Rácz Kitti és Kovács Kamilla 
személyében, akikre lehetett 
támaszkodni, és akikkel jó volt 

együtt dolgozni. Itt szeretném 
megköszönni Tóth Erzsikének 
is a sok segítséget! A gyerekek 
nagy része évek óta visszatérő 
táborozóm, akik már ismerik a 
„dörgést” és engem! Pedagógus 
vérem ilyenkor sem nyugszik, 
bizony vannak szabályok és elvá-
rások részemről, amihez a szülők 
legnagyobb meglepetésére a gye-
rekek kiválóan és nagyon gyor-
san alkalmazkodnak is! (Minden 
nap kijelöltünk asztalfelelősöket, 
akiknek az volt a feladata, hogy 
minden egyes elkészült munka 
után rakjon rendet az asztalon. 
Voltak olyan kislányok, akiknek 

ez annyira tetszett, hogy egész 
hétre kikönyörögték maguknak 
ezt a „pozíciót”. A fiúk közül 
ketten  maguktól söprögettek, 
ha kellett, ha nem… nagyon 
aranyosak voltak!) Naponta 3-4 
„alkotás” került ki a kezeik közül, 
de voltunk a Sportcentrumban, 
a Szabadidő Parkban, lovas ko-
csival bejártuk a falut, sőt, Ren-
gei Lacinak köszönhetően egyik 
nap a kutyaiskola két kedvence 
is elszórakoztatta a gyerekeket. 
Sem hízelgéssel, sem nyafogással 
nem lehetett rávenni a naponta 
egy „mozizásra”, őszintén szólva, 
jobban hiszek a szabad levegőn 
való játékban… ettől függetlenül 
a hét közepén azért megszántam 
a csapatot, így ebéd után a nagy 
melegben jöhetett egy mese! 
Péntek délután vetítésre vártuk 
a szülőket. Szegény Attilának 
volt dolga, mire összeállított egy 
kis filmet az egész héten történ-
tekből… állítólag közel 600 fo-
tót készítettünk. Mentségünkre 
szolgáljon, hogy rengeteg ki-
hagyhatatlan pillanatnak lehet-
tünk tanúi… ahogy rajzolnak, 

színeznek, vágnak, ragasztanak 
asztalon és földön, ahogy lelke-
sen takarítanak, ahogy segítenek 
egymásnak, és ahogy örülnek sa-
ját és egymás munkáinak. Nem 
mondom, hogy nem fáradtam el 
a hét végére, de ez az a jófajta fá-
radság volt…,. amikor azt érzi az 
ember, hogy igen, megérte!  Még 
egyszer köszönöm mindenkinek 
a segítséget, és köszönöm nektek 
is gyerekek, jó volt veletek! 

Sillóné Varga Anikó



2019.  AUGUSZTUS10 Ó VODAI  HÍREK

Nyár az oviban

Köszönet

Javában folyik a nyári élet az óvodában. Az óvoda bővítésével kap-
csolatos munkálatok ugyan okoznak némi változást, például az udvari 
életben, vagy a délutáni alvás helyszínében - ezt a zsibongóból áthe-
lyeztük a csendesebb, nyugodtabb csoportszobába. Mindenkinek az a 
célja, hogy ők biztonságban legyenek, és a lehető legkevesebbet vegye-
nek észre az építési munkálatokból. A kicsiknek pedig még izgalmas is 
látni, ahogy a „munkás bácsik” jönnek-mennek, dolgoznak. Minden 
nap kíváncsian kukucskálják – persze a felnőttekkel együtt, hogyan ala-
kul az ovi új csoportszobájának építése.

Ha az időjárás is engedi, a legtöbb időt a szabadban töltjük, ahol hála 
a hatalmas diófáinknak, még nagy melegben is elviselhető a hőség. 

A gyerekek mindig örömmel újságolják nekünk, hogy hol töltötték a 
nyaralásukat, hogy hova fognak utazni, hogy mikor jönnek látogatóba 
a nagyszülők, és hogy mikor vesznek ki szüleik szabadságot. Összes-
ségében pedig elmondható, hogy hihetetlenül gyorsan telik a nyár, és 
mindjárt itt lesz a szeptember.

Szentesi-Nagy Ágnes (Ági néni)

Nyáron, amikor kicsit 
szabadabb az óvodai élet és 
vegyes kisebb létszámú cso-
portokban látjuk el a gye-

rekeket, sokkal jobb kint az 
udvaron játszani az árnyat 
adó fák alatt, mint bent a 
csoportszobákban. Ezért a 

június 21-i nevelés nélküli 
munkanapon azon fáradoz-
tunk, hogy minél szebbé va-
rázsoljuk az óvoda udvarát. 
Persze akad még tennivaló 
bőven, de apránként mindig 
teszünk hozzá valamit, hogy 
otthonosabb, szerethetőbb, 
igazán a miénk legyen. 

Ezúton is köszönöm a 
Deszki Település-üzemelte-
tési Nonprofit Kft segítségét, 
valamint az óvoda dolgozó-
inak aktív, lelkes munkáját.

Márki Anett

A Simity és a Révész lányok a 2018/2019-
es tanévben is elindultak a Hebe Kft. által 
meghirdetett országos Böngész négy fordulós 
levelező versenyén, ahol eredményesen kép-
viselték Deszk községet.

A másodikos különítményt Simity Anna 
és Révész Boglárka alkotta, ők olvasás kate-
góriában indultak. A verseny folyamán végig 
az élmezőnyben voltak, a végeredmény pedig 
egy nagyon szép második helyezés lett.

Révész Anna és Simity Éva lányaink a ne-
gyedik osztályos nyelvtan csapatversenyt 
célozták meg, ahol ők is mindig maximális 
pontszám körüli eredményeket értek el. A 
verseny végére itt már nagyon-nagyon szoros 
volt a mezőny, ami miatt a nyolcadik helyen 
végeztek, de ez is nagyon szép eredmény.

A versenyzők játékos és kreatív felada-
tokkal, valamint projektmunkákkal fejleszt-
hették tudásukat, mindkét csapat rendkívül 
szorgalmas és kitartó volt. Szabadidejüket 
nem kímélve oldották meg a sokszor igen ne-
héz, összetett és furfangos feladatokat. A for-
duló utolsó feladata minden alkalommal egy 
komoly csapatmunkát vett igénybe, amely-
nek pontjai az összpontszám egyharmadát 
tették ki. A lányok mindig nagy izgalommal 
várták a kijavított feladatlapok pontszámait 
és az újabb fordulók általi kihívásokat.

A gyerekeket szüleik segítették lelkesen öt-
leteikkel és palacsintával egyaránt.

Révész István

Deszki siker
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A nyári időszakban megtörtént a 2019/20-as tanév előkészülete. Ezen 
feladat két részre osztható: az infrastruktúra előkészítésére, a pedagógi-
ai munka felülvizsgálatára és esetleges változtatására.
Megtörtént a mosdók, egyes tantermek tisztasági festése, az udvari esz-
közök átvizsgálása, javítása. Az iskola területének, köztereinek folyama-
tos rendben tartása elengedhetetlen a tanítási időn kívül is. Befejező-
dött a Tempfli téri iskola energetikai felújítása. Az önkormányzat által 
elnyert és megvalósított pályázat keretében teljes körűen megújult a 
fűtési rendszer, korszerű világítást, szigetelést és új homlokzatot kapott 
az épület, megőrizvén műemlék jellegét.
A Móra utcai telephelyen a világítótestek részleges cseréjét a fenntartó 
elvégezte.
Egy sikeres pályázat egy új interaktív tábla és projektor beszerzését tette 
lehetővé, így már teljes az IKT lefedettség, minden osztálynak rendelke-
zésére áll egy ilyen oktatássegítő eszköz. A tantárgyfelosztás elkészítése-
kor különös figyelmet kapott a tehetséggondozás kérdése. A vezetőség a 
tantestület egyetértésével nagyobb időkeretet biztosít a szaktanároknak 
ezen feladat ellátására. A hagyományos, jól bevált tanórán kívüli fog-
lalkozások mellé igény esetén továbbiak társulhatnak. Szeptemberben 
a szülők értesülhetnek az új lehetőségekről és kellő jelentkező esetén 
megvalósulnak a tervezett plusz foglalkozások.
A négy hónapja kialakított tankertben már nyár elején is igen aktív 
munka folyt, de ezek csak a kezdeti apró lépések voltak. Már a nyáron 
sikert könyvelhettek el a gyermekek és technikatanáruk: munkájuk 
„gyümölcse”, zöldségek formájában testesült meg. Beértek a cukkinik 
és egy kevéske uborka. Ebben az időszakban nem voltak tanulók az is-

kolában, hogy feldolgozzák és hasznosítsák a terményeket. Az iskolai 
menzát működtető étterem hasznosította a terményeket és így egy kis 
bevételhez juttatta a Diákönkormányzatot, melyet majd a tanulók kö-
zösen hasznosítanak.
Ezen új innováció Pedagógiai Program módosítást igényel, melynek 
előkészületei a nyáron megtörténtek. A tankertben folyó oktató-nevelő 
munka első igazi teljes éve a 2019/20-as tanév lesz.
Ez a fejlesztés hosszú távú megvalósítást igényel, melynek koncepciójá-
ról a tanév elején részletesen tájékoztatjuk a szülőket. Segítséget, támo-
gatást és felajánlást az iskola várja és szívesen fogad.
Változás történt az iskola szervezeti felépítésében is. Augusztus 15-étől 
Deszken két különálló iskola kezdi az új tanévet. A Zoltánfy István Is-
kola és a budapesti Nicola Tesla Gimnázium kihelyezett tagozata. Ez a 
deszki közoktatás több mint százéves történetében igen jelentős válto-
zás, hiszen a szerb nemzetiségi oktatás innentől kezdve külön önálló 
szervezeti formában történik. Három kolléganő és egy pedagógiai asz-
szisztens a távozás mellett döntött és az alakuló iskola dolgozója lesz. A 
Zoltánfy István Iskola tovább folytatja a szerb nyelv és népismeret okta-
tását 1-8 osztályig, az eddig már ilyen tanulmányokat folytató tanulók 
és az újonnan jelentkező diákok részére egyaránt.
Továbbra is lehetőséget biztosítunk körzetes iskolaként minden deszki 
gyermek ellátására.
Ezúton kíván sok sikert az intézmény minden dolgozója a távozó kol-
légáknak!
Értesítés: Az intézmény energetikai felújításának ünnepélyes átadá-
sa miatt a tanévnyitó ünnepség időpontja változott. Az új időpont: 
2019.08.30. 17 óra „Régi iskola”

Vid György ig.

Kihagyhatatlan az elmúlt tanév, 
diákok által legjobban várt ese-
ményéről, az osztálykirándulás-
ról a beszámoló az érintettektől, 
mielőtt nagy gázzal belelendü-
lünk az új tanévbe.
A kalandok mellett nagyon fon-
tos, hogy ezen külső helyszínek 
nagyban segítik az oktató-nevelő 
munka eredményességét. Meg-
szervezésüknél mindig a figye-
lem középpontjába kerül, hogy 

ismeretekkel is gazdagodjanak a 
tanulók. Így történt ez az idén is.
Helyszín: Szelidi-tó.
Íme az élménybeszámoló.
„Hol is található ez a tó? A deszki 
ötödikesek, hatodikosok és a he-
tedikesek is kiválóan felelnének 
erre a kérdésre, hiszen ennél a 
náddal övezett, gyönyörű tónál 
töltöttek el három napot.
A szakadó eső miatt kissé szomo-
rúan vágtunk neki az útnak, de 

mire a busz Kalocsán keresztül 
a kanyargós utakon megérkezett 
a szálláshelyre, felszakadoztak a 
felhők, és itt-ott már mosolygott 
a gyerekekre a nap. Miután ki-
pakoltak a hátizsákokból, bőrön-
dökből, birtokukba vették az ifjú-
sági szálláshoz tartozó hatalmas 
füves területet. Rögtön előkerül-
tek a táskák mélyéről a labdák, s 
kezdődött a zsongás.

Délutánra az égről eltűntek még a 
bárányfelhők is, s olyan ragyogó 
idő lett, hogy a gyerekek meg-
mártóztak a tó vízében, és nagy 
pancsolás vette kezdetét. A fürdés 
után mindannyian nagyon éhe-
sen ültünk le a vacsorához. 
Másnap délelőtt a tó körüli tanös-
vény állomáshelyeit jártuk végig, 
ahol tájékozódhattunk a Szeli-
di-tó kialakulásának körülmé-
nyeiről (a Duna vize mélyítette 
ki), és megismerhettük annak nö-
vény- és állatvilágát. A tó gazdag 
élővilágára igencsak rácsodálkoz-
tak a gyerekek. A mozgalmas nap 
végén senkit sem kellett altatni, 
mindenki hamar nyugovóra tért.
Az utolsó nap délelőttjén még 
fürödtünk egyet, majd Kalocsa 
felé vettük az irányt. A városban 
sétáltunk egy nagyot, megnéz-
tük a kalocsai Érseki Palotát és 
a Főszékesegyházat. A tikkasztó 
melegben fagyiztunk egyet a hí-
res Barokk Cukrászdában, majd 
a finom ebéd után hazafelé vettük 
az irányt.
A gyerekek jól érezték magukat, 
vidámsággal, sok nevetéssel telt 
a háromnapos kirándulásunk a 
Szelidi-tónál, ahonnan gazdag 
élményekkel tértek haza.

Vid György ig.

Nyári híreink

Osztálykirándulás
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Klubtagjainkkal június 
hónapban Nyíregyházán 
jártunk.  A pár órás vona-
tozás után elfoglalhattuk 
akadálymentesített szállá-
sunkon, a Bessenyei Ho-
tel Kollégiumban klímás 
apartmanjainkat. 

Nyíregyháza belváro-
sával ismerkedtünk első 
napunk délutánján, ahol 
sétáltunk és fagyit ettünk. 
Hangulatos és szép vá-
ros, ahol parkok, terek, 
hatalmas zöldterületek, 
modern és régi épületek 
alakítják a városképet, 
melynek sikerült meg-
őriznie régi, meghitt han-
gulatát. A Hősök terén 
található impozáns épü-
let, az eklektika és a his-
torizmus jegyeit ötvöző 
Megyeháza. A Megyehá-
za előtti parkot Kisfaludy 
Stróbl Zsigmond által 
készített I. világháborús 
emlékmű uralja. Főalakja 
a sárkánnyal küzdő hős, 
a két mellékcsoport: in-
dulás a harcba és a vég. 
A budapesti Gellért-he-
gyen látható Sárkányölő a 

nyíregyházi szobor némi 
módosítása. Itt láthat-
tuk a városban 1911-től 
közlekedett villamosok 
emlékére felújított kocsit, 
ami a régi vágányok egy 
darabján áll. A Kossuth 
tér díszburkolata a boly-
gókat megformáló kilenc 
kör alakú mozaikkal a 
Naprendszert jelképezi. 
A tér legmeghatározóbb 
épülete a Benkó Károly 
tervezte Városháza. A 
térre néző erkély felett, 
a homlokzat két szélén 
egy-egy Justitia-szobor 
látható. A tér közepén 
emelkedik Kossuth Lajos 
emlékműve. Öreg geszte-
nyefák árnyékában, ahol 
mi is megpihentünk, áll az 
Örökváltság-emlékosz-
lop, bal oldalán a kétkedő, 
jobb oldalán a bizakodó, 
kemény parasztarcokkal 
– „Nyíregyháza városa 
többé földesúri juss és 
hatalom alá nem tartozik”. 
A tér folytatása a Takarék-
palota eklektikus épüle-
te. A Takarékpénztárral 
szemben találjuk a Váro-

salapítók szobrát, mely 
Károlyi Ferenc grófot és 
Petrikovics János szarvasi 
csizmadiamestert ábrá-
zolja, akik az elnéptele-
nedő város 1753-as újra-
telepítésének főszereplői 
voltak. A város század-
végi, szintén eklektikus 
építményeinek egyike, a 
Hotel Korona, amelynek 
három frontja más-más 
arcot mutat. Érdekessége, 
hogy az avatására rende-
zett bálon gyúlt fel először 
villanyfény a városban. A 
hotel mellett magasodik a 
Nagy Virgil építette római 
katolikus templom, ahova 
betérve mi is elmondtunk 
egy imát. A háromhajós, 
bazilikás elrendezésű 
templom legszebb része a 
monumentális keresztha-
jó. Itt található a márvány 
szószék is, amelynek bolt-
mezőiben a négy evangé-
lista domborműves alakja 
látható. A templom szom-
szédságában helyezkedik 
el a Debrecen-Nyíregyhá-
zi Római Katolikus Egy-
házmegye Püspöki Palo-
tája. Elsétálva a Bocskai 
utca irányába, a Megyei 
Bíróság empire stílusban 
készült épületét láttuk, 
mely mellett emelke-
dik a  Megyei Ügyészség. 
Utunkat a Zrínyi Ilona 
utcán folytatva két szép 
épület, a neobarokk ka-
tolikus bérpalota és az 
egykori római katolikus 
plébánia tűnt szemünkbe. 
Közöttük Borbás Tibor 
három fürdőző bronzle-
ány díszkútja, a Három 
Grácia vonta magára a 
figyelmünket. Az utca 
középső részén emelkedő 
szecessziós palota ma a 
város házasságkötő ter-
mének ad helyet. A város 
híres szülötte, Váci Mihály 
így jellemezte a belvárost: 
„…nem történelmi város. 
Nem fűződnek nevéhez 
csaták, békeszerződések, 
nincsenek nagy szám-
mal történelmi neveze-
tességei, régi műemlékei 
királyi lábnyomokkal…”, 
de szépsége és hangulata 

magával ragadja az ide 
látogatót, és valóban így 
történt ez velünk is. A 
főtér és környékének be-
barangolása után a szállás 
felé tartott a csapat.

A kirándulásunk má-
sodik napján a nyári me-
legben, hová máshová 
mehetünk volna, mint 
egy nagyot csobbanni a 
Sóstógyógyfürdőn ta-
lálható, többgeneráci-
ós fürdőnek is nevezett 
Aquarius Élmény és Par-
kfürdőbe, ami több hek-
táros parkerdőben terül 
el. Ennek az ötcsillagos 
minősítésű fürdőkomp-
lexumnak szolgáltatásait 
élveztük a kánikulában. 
Termálvizeket kedvelők-
nek regenerálódást ígért 
a Termálvilág, melynek 
jódos-brómos gyógyvi-
zében pihentünk, de aki 
az aktívabb mozgásra 
vágyott, az úszhatott, ki-
próbálhatta a különböző 
élményeket nyújtó me-
dencéket kint vagy bent, a 
fedett részen. 

A Nyíregyházi Ál-
latparkba látogattunk a 
következő napon, ahol 
mindenki kedve szerint 
fedezhette fel a látniva-
lókat. Voltak, akik ki-
használták az elektromos 
járművel való közlekedés 
lehetőségét, hogy ne kell-
jen olyan sokat gyalogol-
ni. Hiszen az állatkert 30 
hektáros tölgyerdőben 
helyezkedik el és 500 faj 
többezer egyede él a ki-
futókban. Vadregényes 
környezetben láthattuk 
a ritkaságszámba menő 
állatokat kontinensen-
kénti felosztásban, így egy 
Föld körüli kirándulást 

tehettünk. Néhány klub-
társunkkal már korábban 
is jártunk az állatkertben, 
de úgy véljük, ide mindig 
érdemes visszatérni, hi-
szen a fejlesztések és a be-
ruházások által újabb él-
ményekben volt részünk. 
Megnézhettük a Fókas-
howt, melyet követően 
egy kicsit nézelődtünk, 
majd a Bambusz étterem-
ben megebédeltünk és 
folytattuk az ismerkedést 
az állatokkal. Ócenáriu-
mot, cápás üvegalagutat, 
Ázsiai dzsungelt, Dél- 
Amerika vadvilágát be-
mutató függőhidas kalan-
dösvényt és a Maki erdőt 
is bejártuk.

Utolsó napunk déle-
lőttjén egy sétát tettünk a 
Tuzson János botanikus 
kertben, ami a Nyíregy-
házi Egyetem Karainak 
ölelésében található. A 
kert hangulata: nyugodt, 
jól esett leülni egy- egy 
padra az árnya fák alatt. 
Érdemes volt ide ellá-
togatni, s természetes 
közegében rácsodálkoz-
ni a növényvilág ritka 
szépségeire, csodálatos 
látnivalókat kínált mind 
a szabadföldi, mind az 
üvegházakban található 
páratlan gyűjtemény. Ez-
után a szállásunkon ösz-
szeszedtük csomagjainkat 
és indultunk haza. 

Hónap közepén Hód-
mezővásárhelyen jártunk, 
a Török Sándor Strand-
fürdő és a Gyarmati 
Dezső Sportuszoda szol-
gáltatásait élveztük. 

a Deszki Nyugdíjas 
Klub tagjai

Hírek az idősek klub életéről

2019. OKTÓBER 5., SZOMBAT

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 8.
E-mail: koszoarany@gmail.com.
Tel.: 06-70-635-8037
Szervező: Deszki Falunkért Egyesület

Ismét garázsvásár Deszken!!!
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Hagyományos szerb táborok 
Magyarországon, deszki résztvevőkkel 

Július 23. és 29-e között Battonyán megtartott 30. Szerb Folklórtá-
borban 30 deszki fiatal Bánátos táncos vett részt, Dunai Péter vezetésé-
vel. A táncokat ezúttal is a szerbiai Verbászból érkezett Vujcsin Lyubo-
mír-Mile oktatta. Három csoportban folyt a munka: a „legidősebbek” 
Nis környéki és Brusnik környéki, a „középsősök” Likai táncokat, míg 
a „legkisebbek” szerb gyerektáncokat tanultak. A zenei szekciót Bu-
dimcsevity Joszip, a Bánát tamburazenekar tagja vezette, aki egyben a 
Battonyai Szerb Kéttannyelvű Általános Iskola tamburazenekarának 
tagjait oktatja év közben. Az ötnapos tábor végén mindegyik csoport 
bemutatta az újonnan tanult koreográfiákat. A deszki Bánát és a buda-
kalászi Rozmaring együttes táncosai ismét közös koreográfiával gyara-
pították tudásukat, amit minden bizonnyal, a deszki közönség is láthat 
majd az idei Ajvár fesztiválon /szeptember 14./. 

А Szegedi Nemzetiségek Háza szervezésében július 8 – 13. között 
rendezték a Balkán Tánctábort, mely idén is szerb nappal kezdődött. 
A délelőtti és délutáni tánctanítás során Brczán Krisztifor közép szer-
biai, vlah, illetve Nis – környéki táncokat tanított, míg a kora délutáni 
órákban a Maros menti szerbek történetéről, kultúrájáról, népszokása-
iról, táncairól és népviseleteiről hallhattak részletes beszámolót a tábor 
résztvevői.  A napot a Bánát Tamburazenekar közreműködésével szerb 
táncház zárta. 

A sorozat zárása Deszken lesz, az augusztus 12-18. között tartandó 
hagyományos, mintegy 80 fős Népzenei táborral.

Szerb nyári ünnepek és hagyományok 
Aratás

A búzamag az egyik legalapvetőbb termény. Amíg megterem, sok, 
nehéz munkát kell elvégezni, ám a legnehezebb és a legszebb az aratás. 
Ehhez a fontos nyári munkához sok deszki szerb hagyomány kapcsoló-
dik, amikről ma már csak hallani lehet, hisz a gépesített munkavégzés, 
egyrészt megkönnyíti és meggyorsítja, másrészt pedig háttérbe szorítja 
és veszni hagyja a hozzá kötődő szokásokat. De a modernizáció nem-
csak a hagyományokat feledteti, hanem az egykoron, a megélhetést 
jelentő aranyszemhez fűződő megbecsülést, tiszteletet is. A „Kenyér, a 
munka és a játék az emberiség három szent dolga”. Hogy ne merüljenek 
feledésbe az aratási szokások, a Bánát Szerb Kulturális és Közhasznú 
Egyesület idén is felelevenítette az aratáshoz kötődő tradicionális ese-
ményeket.  

Dodole 
A dodole-járás ősi, mágikus esőidéző szertartás, amely segítségé-

vel ének és tánc kíséretében, az égi áldás mielőbbi érkezését remél-
ték. Dodola a neve a szerbeknél annak a leánykának, aki e népszokás 
főszereplője. Virágfűzésekkel, zöld ágakkal körülfonva, más leányok 
kíséretében, végig vezetik a falun, minden ház előtt, vagy azok udva-
rán, megállnak vele, amire a házigazda egy dézsa vízzel leönti a dodolát. 
Eközben kísérői az eső áldásáért könyörgő dalt énekelnek. Az ősrégi 
hagyomány Szent György napjától Szent Péter napjáig tartott.

Dr Felföldi László gyűjtései alapján, a Bánát Néptáncegyüttes fiataljai, 
1980-ban járták a Dodolét, az azóta elhunyt Novkov Mladen házánál. 

Akárcsak tavaly, idén is, az aratási szokásokkal egy napon 
idézték fel az esőváró népszokást az Egyesület legfiatalabbjai.

Szent Iván napja
Július 7-én ünneplik a szerbek Szent Iván napját, ami a legfontosabb 

vallási ünnepek egyike, hisz Keresztelő Szent János születésének nap-
ja. Ez a nap, a Gergely-naptár szerint egybeesik a nyári napfordulóval, 
ilyenkor ünneplik az év legrövidebb éjszakáját. Egy fontos, még a po-
gány időkből visszamaradt szokás volt, hogy ezen a napon nagy tüzeket 
raktak – ez a „Szent Iván éji tűz”. Sajnos egy kihalt szokásról kell beszél-
nünk, csak néhol, elvétve, mint régi hagyományt elevenítik fel. 

Másik, igen fontos része az ünnepnek az élénk virágú tejoltó galaj 
szerbül „Iván napi virág” szedése. A hagyománynak sok összetevője 
van. Deszken mára már csak az maradt meg, hogy a régi szerb temető 
és a vasúti sínek melletti keskeny földsávban termő virágot az ünnep 
előestéjén szedik és otthon koszorút fonnak belőle. A koszorúfonás a 
természet ébredésének és fejlődésének csúcspontját fejezi ki, egyben a 
természet megkoszorúzását jelképezi. Ezeknek a koszorúknak egyben 
figyelemfelkeltő szerepük is van, a fiatalokat emlékeztetik a házasság-
kötésre. A koszorúk, jól látható helyen, a házak homlokzatára kerülnek, 
egész évben hirdetve, hogy a ház lakói szerb származásúak.  

Július 7-én az aratási szokások, illetve a Dodole-járás mellett, a Bánát 
Egyesület tagjai Szent Iván-napi koszorút is fontak. Reggel 5 órakor volt 
a gyülekező a Petőfi utcában, majd indulás a búzaföldre. Idén a fiatal-
ság képviseltette magát nagyobb létszámban, nekik minden újdonság 
volt: az eszközök előkészítésétől a kévekötők csomózásán át a kaszálá-
sig, illetve kévekötözésig. Ma már kevesen tudnak kaszálni, a bemutatót 
Brczán Milos bácsi és fia, Brczán Krisztifor tartották. A fiatalabbak kö-
zül néhányan próbálkoztak a kaszavágással, ám inkább az aratási mun-
kákról szóló elbeszélések domináltak a reggeli ideje alatt. Hazafelé me-
net, megszedték az Iván napi virágot, amiből a Szent Száva Központban 
koszorút fontak. Közben felelevenítették az esőidőző népszokást Gyu-
kin Miodrág és Adamov Csedomir házánál. A Bánát Egyesület idén is 
a legfontosabb feladatai közé sorolta a hagyományok felelevenítését, 
bemutatását és megismertetését a fiatalabb generációkkal..

Deszki Szerb Búcsú  

A deszki Krisztus Színeváltozásának szentelt szerb ortodox templom 
idén ünnepli fennállásának 160. évfordulóját. Az 1848 – 49 –s szabad-
ságharc idején megsemmisült templom helyére épült kegyhelyet, 1859. 
augusztus 19 - n /Julianus - naptár szerint/ szentelték fel, ezért a helyi 
szerb közösség, minden évben, ekkor tartja a templomi búcsú napját.

Az idei 160 éves jubileum mellett, ezen a napon, a Szerb Pravoszláv 
Egyház 800 éves függetlenségének évfordulóját is ünnepli a helyi szerb 
közösség.

Az ünnepi program 10 órakor szent liturgiával, körmenettel és szőlő 
szenteléssel veszi kezdetét, majd 16 órakor vecsernyével, ünnepi ka-
lácsszegéssel és áldozati búza /koljivó/ szenteléssel folytatódik.

A Szent Száva Kulturális, Oktatási és Hitéleti Központban késő estébe 
nyúló, vacsorával egybekötött bál zárja a napot.

 Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!!
Rusz Borivoj

Mi újság a Bánát háza táján?
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A nyár igen csak sűrű volt a Tiszavirág Néptáncegyesületnek. Ahogy 
elbúcsúztunk az évzárón, máris kezdődtek a Hullámzó világ c. táncjá-
ték próbái a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Együttesünkből több mint 
50 gyermek és 25 felnőtt táncos vett részt a produkcióban, amely hatal-
mas sikert aratott a Szabadtérin. A gyerekeknek nagy élmény volt egy 
ekkora színpadon táncolni, ezért is nagyon sajnáltuk, hogy a szombati 
előadás második felvonását elmosta az eső. 

Vége lett a szabadtérinek és a Borbolya és Ördögborda csoportunk 
már útnak is indult Gabi bácsival, hogy bevegye a horvát tengerpartot. 
Csodaszép pár napot töltöttek Umagban, egy gyönyörű tengerparti vá-
rosban, ahol egy folklórfesztiválon szerepeltek nagy sikerrel. 

Hazatértük után gőzerővel elkezdtük az előkészületeket az I. Tisza-
virág együttesi táborra, amely Békés-Dánfokon került megrendezésre. 
200 fővel indultunk útnak, egy nagyon klassz helyszínre, ahol stran-
dolásra, sárkányhajózásra is volt lehetőség, bár sajnos az időjárás nem 
volt a legkedvezőbb. Népes oktatói gárdával, a Juhász zenekarral kiegé-
szülve táncoltunk, éneket tanultunk, métáztunk, számháborúztunk, 
strandoltunk is, amikor az idő megengedte. Öröm volt látni, ahogy a 
kicsik a nagyokkal együtt játszottak, ismerkedtek egymással. Jövőre is 
mindenképp így tervezzük a táborozásunkat!

Július végén a Döngetőkkel németországi testvértelepülésünkre, Wi-
esenbachba vettük az irányt, ahol egy csodás 3 napot töltöttünk együtt. 

Érkezésünk után pár nappal egy kolumbiai táncegyüttes érkezett 
hozzánk, a százhalombattai Summerfest fesztivál keretében töltöttek 
nálunk 2 napot. Felléptek a Faluházban és a szegedi Városháza udvarán 
is. Rengeteg néző, hatalmas siker! Köszönjük a Summerfest-nek, hogy 
megajándékoztak minket ezzel a programmal!

Kolumbia elutazott, mi pedig szintén utazunk, ezúttal a franciaor-
szági Confolens-be. A Kerepetye néptánccsoport már csomagol és 
mire az újság megjelenik, már az egyik legrégebbi múltú, legnagyobb 
hírű folklórfesztiválon lesznek és képviselik településünket. Sok sikert 
a csapatnak!

Szeptembertől indul a tanév és indul a néptáncoktatás is, folytatód-
nak a próbák és természetesen lesz lehetőség jelentkezni csoportjaink-
ba is. Erről érdeklődni a tiszavirag.deszk@gmail.com e-mail címen 
lehetséges. Várunk mindenkit nagy szeretettel a Tiszavirág családba!

Tiszavirág
 Néptáncegyesület 

vezetősége

Nyári történések a Tiszavirágnál

DJ Fotó
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Ez évben már második alka-
lommal szerveztünk a feeder 
technikára épülő tagi versenyt, 
ezzel is próbálva népszerűsíteni 
e horgászmódszert. Az élet min-
den területén vannak gyengébb 
napok, a horgászat sem kivétel 
ez alól. A 19 résztvevő igen sze-
rény fogási eredménnyel zárta a 
délelőttöt, hiszen mindössze 3 db 
ponty és alig 10 db kárász került 
a terítékre. A horgásztagoknak 
minden praktikát be kellett vetni, 
hogy túljárjanak a pikkelyesek 
eszén. Ez csak a legjobbaknak 

sikerült. Ment is az élcelődés az 
eredményhirdetés és a finom 
ebéd elfogyasztása közben.

Végeredmény:
I. Papós Mihály
 - 2,15 kg - 1db ponty
II. Prónai András 
- 1,00 kg - 1 db ponty
III. Fodor Béla 
- 0,95 kg - 1 db ponty

Egyesületünk ez évben is meg-
rendezte a nagy hagyománnyal 
bíró gyermekversenyét. Az elő-
ző években a Deszki Nagycsa-
ládosok Egyesületével közösen 
bonyolítottuk le a rendezvényt, 
az idén azonban egyesületünk 
önállóan szervezte, és rendezte 
meg ezt a versenyt. A Magyar 
Országos Horgász Szövetség 
(MOHOSZ) Horgász Utánpótlás 
- Nevelési és Oktatási Program 
(HUNOP) 2018-2019. kereté-

ben idén harmadik alkalommal 
hirdette meg a gyermeknapi 
horgászversenyek támogatását 
pályázat útján. Egyesületünk is 
nyertese volt a kiírt pályázatnak, 
így két korosztályban a "dobo-
gósok" nagyon értékes díjazás-
ban rézesültek. Támogatóinknak 
köszönhetően valamennyi részt-
vevő bőséges jutalomban része-
sültek. A remek időben minden 
résztvevőnek sikerült halat fogni.

Eredmények:
10 éves korig:
I. Lévai Radics Lujza - 2,70 kg
II. Rácz Noel - 2,50 kg
III. Kovács Tamás - 1,75 kg

11-14 éves korig:
I. Várhegyi Csongor - 1,45 kg
II. Dózsa Bianka - 1,25 kg
III. Sebők Balázs - 0,40 kg
Az abszolút sorrend megegye-

zik a fiatalabb korosztály végered-
ményével. Lévai-Radics Lujza egy 

évig őrizheti a Csanádi Ferenc ál-
tal felajánlott vándorserleget.

Támogatóink: Deszk Község 
Önkormányzata, Vörös-Szekfű 
cukrászda, Csanádi Ferenc, Lévai 
István, Tari János, Fodor Béla.

Támogatásaikat ezúton is kö-
szönjük, és a jövőben is számí-
tunk felajánlásaikra. Természe-
tesen nem zárkózunk el további 
felajánlások elől sem.

Az év második telepítését ismét egy nagyon 
jó hangulatú tagi verseny követte. A mostani 
telepítés során az eddigieknél testesebb ko-
poltyúsok kerültek horgászvizünkbe. Több 
5kg-osnál is nagyobb példány gondoskodott 
arról, hogy kellemesen teljen a délelőtt. A ver-
seny végeztével volt dolga a két mérlegelő csa-

patnak. A 35 résztvevő 67 db pontyot fogott, 
melynek jelentős része visszakerült természe-
tes közegébe, hogy a későbbiekben is szolgál-
ják a horgásztársak kikapcsolódását, szórako-
zását. A versenyt közös ebéd zárta.

Végeredmény:
I. Tari János - 16,60 kg - 5 db ponty
II. Lévai István - 15,85 kg - 6 db ponty
III. Fodor Béla - 12,70 kg - 6 db ponty

Maros Ponty HE

Megkezdődött a 
fácánnevelés

A Deszki Vadásztársaság 6 éve 
minden nyáron 2000 db 6-7 he-
tes előnevelt fácánt vásárol, azzal 
a céllal, hogy területükön a bioló-
giai egyensúlyt fenntartsuk.

Mivel 30%-a tyúk, ezért az állo-
mány szaporításunkat szolgálják, 
nem vadásszuk le őket, csak a 
kakasokat. A mezőgazdasági kul-
túrákban a rovarokat összesze-

dik, csökkentik a rovarölő szerek 
használatának költségeit.

A fácánok utónevelőben van-
nak, folyamatos fegyveres őrzés 
mellett neveljük őket. A vadászok 
társadalmi munkában 24 órás 
váltással látják el a feladatukat. 
Fontos a fegyveres jelenlét, mert 
a róka, sakál, nyest, borz bizony 
megjelenik a nevelőnél.

Vadásztársaság 
intézőbizottsága

A Maros Ponty Horgászegyesület hírei

Feeder verseny

Gyermeknapi horgászverseny

Horgászverseny

Deszki Vadásztársaság hírei
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Az egyesület júniusban megünnepelte a 
2018-2019-es évad eredményeit. Kézilabdá-
ban, labdarúgásban is éremnek lehetett örül-
ni, lett gólkirálynőnk kézilabdában (Kozserán 
Beáta), illetve gólkirályunk labdarúgásban 
(Márton Ronald U14).

Az ünneplés után a háttérben a szakmai 
stáb tovább folytatta a munkát.

Először is egy rögtönzött elnökségi gyűlé-
sen beszélte át Szabó László elnök, illetve Tóth 
Tibor a következő év elvárásait, feladatait a 
szakosztályok vezetőivel.

Július elején a kézilabda és a labdarúgó 
szakosztály beadta nevezését a következő 
évadra. Nőknél NB II-es kézilabda, a férfiak-
nál Megye II. osztályú labdarúgó mérkőzé-
seken szurkolhatunk hetente. Természetesen 
a szükséges utánpótlás csapatok nevezése is 
megtörtént, így közel 15 csapatunk verse-
nyez heti rendszerességgel majd a 2019-2020 
évadban.

Július 5. felé jött az első villámhír, hogy 
gondok jelentkeztek a szomszédos Szőreg 
labdarúgó egyesületénél. Rövid, de annál 
tartalmasabb egyezkedés után megszületett a 
megállapodás a két egyesület között. Labda-
rúgásban U19, illetve újabb felnőtt csapat fog 
indulni a Deszki SC kötelékében, de ezek sze-
repeltetése Szőregen zajlik majd. Megtörtént 
egy újabb lépés, hogy egy egységes, viszonylag 

nagyobb, ezáltal jobban versenyezhető ösz-
szefogás jöjjön létre Szeged déli régiójában. 
A tavalyi Tiszasziget, Deszk összefogás most 
kibővült Szőreggel. Természetesen minden 
egyesület megőrzi identitását, de így jobban 
lehet megoldani, átvészelni utánpótlás szinten 
a „lyukas” korosztályokat.

A kézilabda szakosztályban is történt egy-
fajta előrelépés a szervezettségben. A vezető-
ség nem szeretné elveszíteni azzal Gera Nor-
bertet, hogy szétszakadva, mindent magára 
vállalva szervezi az életet. Felállt egy szakmai 
stáb, ahol reményeink szerint a feladatokat le-

osztva, átláthatóbbá, megbízhatóbbá tehető a 
szakosztály működése.

Szokásosnak mondható feladat már a júliu-
si TAO elszámolás. A kézilabda megjelenésé-
vel ezen feladatok csak nőttek, de vele szerzett 
lehetőségek is. Elszámolási problémája nincs 
az egyesületnek, minden támogatás a megfe-
lelő helyre ment.

Lassan elkezdődnek a csapataink sorsolá-
sai, addigra mindenki elkezdi a felkészülést, 
reméljük, a következő évadunk legalább eny-
nyire sikeres lesz.

Hajrá DSC!!!

Az idén 24. alkalommal, 
2019.10.07-től 2019.10.11-ig 
kerül megrendezésre az Egész-
ségügyi szűrőhét, illetve a zá-
rórendezvény keretében 6. al-
kalommal, a KÖR-DESZK-A 
program, melyre sok szeretettel 
várjuk Önöket. 

Tervezett szakorvosi vizs-
gálatok: urológia, szemészet, 
fül-orr-gégészet, audiológia, 
nőgyógyászat, bőrgyógyászat, 
fogászat, érszűkület vizsgálat, 
csontsűrűség, ortopédia, számí-
tógépes talpvizsgálat tüdőszűrés, 
ultrahang vizsgálat. Laborvizsgá-
latok: éhgyomri vérvétel.

Kísérőprogramok: „Ringató” 
foglalkozás 6 hónapos kortól 2 
éves korig. Mozgásfejlesztő tor-
na kicsiknek 10 hónapos kortól 
1,5 éves korig. Jelentkezés, elő- 
jegyzés a védőnőknél, telefonon a 
0662/631-030-as számon.

Külön szervezetten véradás le-
hetősége is biztosítva lesz.

Információnyújtás és idő-
pontfoglalás az eddigi gyakor-
latnak megfelelően továbbra is a 
kartonozóban, az Idősek klubjá-

ban, (Tempfli tér 10. szám alatt) 
személyesen, vagy telefonon a 
0662/271-458-as számon név és 
telefonszám megadásával lehet, 
2019.10.04-től.

Az Egészséghéttel kapcsolatos 
szórólapot október első hetében 
keresse a postaládájában, a rész-
letes programokkal a következő 
Deszki Tükörben jelentkezem.

Üdvözlettel:
Mellár-Damián Mónika

családsegítő

Tisztelt Deszki Lakosok!

Deszki Sport Club hírei
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FALUNAPI
„JÓ, HA TUDJA!”

A FALUNAPI KIÁLLÍTÁS keretében a szerb gyűj-
temény tekinthető meg a Szent Száva Hitéleti 
és Kulturális Központban. A kiállítás szeptem-
ber 6-án, pénteken 16 órától 21 óráig, szep-
tember 7-én, szombaton 13 órától 18 óráig lesz 
nyitva! 
Várjuk az érdeklődőket szeretettel!

FALUNÉZŐ LOVASKOCSIZÁS:
Időpontja: 
2019. szeptember 6. 16.30-20 óráig
Útvonala: Benzinkút, Széchenyi I. u., Tempfli tér, 
Móra u., Magyar u., Kossuth u., Alkotmány u., 
Semmelweis u., Széchenyi I. u., Móra u., Damja-
nich u., Béke u., Benzinkút.
fotó: lovaskocsi, hintó

ZENÉS ÉBRESZTŐ TRAKTORRAL,
 WIESENBACHI FÚVÓSOKKAL:
Időpontja: 
2019. szeptember 7. szombat 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., Sem-
melweis u., Kiss E. u., Rákóczi u., Bajcsy-Zs. u., 
Május 1. u., Damjanich u., Béke u., Alkotmány u., 
Szabadidő Park.

A traktor 4 helyen megáll: Magyar u., Május 1. 
u. sarok, Kossuth u., Csalogány u. sarok, Kos-
suth köz, Péró Sz. u. sarok, Damjanich u., Május 
1. u. sarok

Pénteken és szombaton ÓRIÁS PALACSINTA ÉS 
GOFRI ÁRUSÍTÁS a Deszk Község Népművésze-
téért Alapítvány jóvoltából!

MIÉNK A SZÍNPAD! kulturális műsor időpontja:
2019. szeptember 6. péntek 18 óra
Fellépők:
Deszki Népdalkör és a Bodza Banda, Bacsa 
Flóra népdalénekes, Deszki rock and roll cso-
portok, Bánát Táncegyüttes csoportjai, Bánát 
tamburazenekar, Tiszavirág Néptáncegyesület 
csoportjai, Deszki Dukátok, Cool Girls csoport, 
Oroszhegyi tánccsoport, Juhász zenekar

ÜNNEPI HANGVERSENY ÉS SZENTMISE 
2019. szeptember 8-án, vasárnap 10 órakor 
szentmise, 11 órakor a Deszki Női Kar koncertje 
lesz a Római Katolikus Templomban.

TORTADÍSZÍTŐ VERSENY
2019. szeptember 7-én, szombaton
14 órakor a Szabadidő Parkban.
A versenyzők 4 kategóriában indulhatnak:
- 10 év alatti gyerek önálló munkával
- 10 év feletti gyerek és amatőr felnőtt
- felnőtt és gyerek-felnőtt vegyes csapat
- profi
Tortaalap, keményítő, festék, burkolóanyag 
a helyszínen a regisztrált versenyzők számá-
ra rendelkezésre áll. Egyéb díszítő és formázó 
eszközöket kérjük, hogy a versenyzők hozzák 
magukkal.
A verseny előzetes regisztrációhoz kötött. Kér-
jük, jelezzék a részvételt a faluhaz@deszk.hu, 
vagy a ditke.kardos@gmail.com címen.
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Házon kívül Konyhán belül

Kertnézőbe ebben a hónapban 
Zsivity Demeterhez, azaz Mító 
bácsihoz csengettünk be. A tős-
gyökeres deszki lakos, a mindig 
mosolygós, 87 éves magyar-orosz 
szakos tanárember a Szegedi Peda-
gógiai Főiskolán végzett 1954-ben. 
Először Fábiánsebestyénen, majd 
Makón és utána 25 évig Szőregen 
tanított. Ezután Szegedre, a MÁV 
nevelőbe csalták át nevelőtanárnak, onnan tizenegy év munka után el-
jött a nyugdíjas élet. Beszélgetés közben lassan a kertbe értünk, és a kezét 
széttárva azzal kezdi Mító bácsi, hogy ilyenkor nagy munkák nincse-
nek, már szinte mindennel a betakarításra készül. Sok gyümölcsfa van, 
több szilvafa, korai érésű ringló is, körte, alma. Van barack is, de idén 
nem sikerült, megsínylette a sok esőt. „Sok mindent hátráltatott idén ez 
a rengeteg eső. Nem volt ez jó év.” – és az összegereblyézett gazra mutat.

Sok szőlő van, ami az esők miatt idén jó sok munkát ad – állandó-
an rotátorozni kell, meg kapálni, és a hajtásokat visszavagdosni. Ez sem 
lett jó – megrothad a száron a sok víz miatt – és közben mutatja is a 
fürtöket. „Nem ennyi és nem ilyen szokott lenni.” – mondja. Fehér és pi-
ros saszla van sok, de akad ősszel érő kecskecsöcsű, Attila, Itália, meg 
illatos és mézédes malvázia is. Régen bor készült belőle, ma inkább a 

szomszédoknak, rokonoknak ad, meg, ha szép a termés, akkor piacol is 
vele. A szilva is csak a piacra megy – a java legalább is, a legtöbb lehullik, 
vagy vásárolnak belőle lekvárnak – a pálinkafőzés már túl drága. „Ami 
kell, azt meg is lehet venni. Régen mindig főzettem. Amikor jött a barátom, 
Márkó, koccintottunk egyet-egyet. Ez is már csak a múlt…”   

A kert közepén krumpli, kukorica, meg tök zöldel – olyan tök, ami-
nek a magjának nincs héja. „Csak a magja kell, a tököt leginkább Nikola 
szokta elvinni az állatoknak. A kukoricából egy sor csemege van, meg van 
egy, amit Novkov Ljubo bácsitól, Pérótól kaptam 40 éve. Csak azért ülte-
tem minden évben, hogy megmaradjon a magja. Vigyázok rá. …meg az 
emlékre is.” 

Krumpli először tíz sor volt, aztán nyolc, aztán hat, majd négy, és 
mára csak kettő kell – meséli és közben jóízűen nevet. Olyan rekedte-
sen, ahogy sokan halljuk ezt tőle. „Ahogy haladtak az évek, úgy csökkent 
a vetett krumpli. Annyi legyen, ha megkívánok egy sült krumplit, akkor ne 
kelljen a boltba mennem. A krumpli végében van két sor kála – gyönyörű 
szép fehér virágokkal. Lele Pannika nénitől kaptam valamikor. A temetőbe 
visszük öcsémmel, Rádóval Tiszaszigetre, meg ide Deszkre is.” 

Kifelé jövet a kertből hatalmas kerti seprűfű bokrok állnak – és bizony 
ezekből még kerti seprű lesz. Nem divat már, de testvére, Rádó a mai 
napig köti a seprűt, úgy, ahogy egykor szinte minden háznál csinálták.

Újra az udvarra érve még vagy fél órát beszélgettünk mindenféléről. 
Emlékekről is. Abból akad bőven. Kívánjuk, hogy még sokáig mesélhes-
se a deszkieknek Mító bácsi! 

Jó egészséget kívánva elbúcsúztam tőle – köszönjük a beszélgetést! 

Ki ne ismerné Kócsóné Zsu-
zsit, a Jóbarát Csárda tulajdo-
nosát?! Én is ismerem, amióta 
az eszemet tudom, de mégis a 
mostani recept begyűjtésen sok 
minden újat tudtam meg róla. 
Zsuzsika 1961-ben született Kis-
teleken, a Pusztaszer környékén 
még ma is híres Kiszner kosárfo-
nó dinasztia egyik ágán. 

Deszkre költöztek, majd Fe-
rencszállásra, de a diákkori sze-
relem újra Deszkhez kötötte. Kó-
csó Zolival alig várták, hogy 18 
évesek legyenek, és egybekeltek.

A csárdát 1993 óta viszi a há-
tán, mára talán már elválasztha-
tatlanok lettek. Amikor arra kér-
tem, mondjon valami ételt, amit 
kedves vendégeinek szívesen főz, 
a válasz egy igazi vendéglátós tét-
ovázása volt: „Bármit. Mindent!” 

– és mosolygott. Tovább beszél-
getve azért csak kiderült, hogy 
vendéglősként van olyan étel, 
amit nem csak szívesen készít, de 
még szívesebben eszi is. Ez pedig 
a savanyú káposztás babgulyás!

HOZZÁVALÓK 
– 20 LITERES 
BOGRÁCSHOZ: 

4 ek. zsír; ½ kg apróra vá-
gott vöröshagyma; 3 kg 
sertés lapocka; 1 kg füstölt 
sertéscsülök; 3 kg apró sze-
mű tarkabab – vagy fehér 
gyöngybab; 1,5 kg kocká-
ra vagy karikára vágott 
sárgarépa; 1,5 kg kockára, 
vagy karikára vágott pet-
rezselyem és kevés zöldje; 
3 ek. vegeta; só ízlés sze-
rint; 2-3 dkg őrölt bors; 6 
ek őrölt pirospaprika; 1 kg 

apró savanyú káposzta; 
5-6 babérlevél; pár csipet 
köménymag, vagy őrölt kö-
mény; 4-5 közepes gerezd 
fokhagyma
A RÁNTÁSBA:

4 ek zsír; 20 dkg liszt
ELKÉSZÍTÉS:
A babot a főzést megelőző este 

hideg vízbe beáztatjuk. Nem for-
róba, mert akkor elveszíti a héját 
és csúnya, zavaros levesünk lesz. 
A hagymát a zsírban aranyszínű-
re pirítjuk, majd beletesszük a 
húsokat és kicsit megpörköljük 
a zsírban futtatott hagymán. 
Felöntjük vízzel és beletesszük 
az apróra vágott zöldségeket, a 
borsot és 4 ek vegetát. Fontos, 
hogy először a vegetát tegyük 
bele, majd ha az elolvadt a forró 
levesben, akkor kóstolva állítsuk 
be a savát konyhasóval – mivel a 
vegeta egy része is só. Bele kerül 
a kömény, a babérlevél, a zöldség 
zöldje és a finom hazai fokhagy-
ma – ízlés szerint gerezdben, kip-
réselve, esetleg fokhagymaporral 
helyettesítve. Amikor épp elkezd 
puhulni a hús – ez kb. fél órával 
a kész állapot előtt van – beletesz-
szük a kicsit átmosott, apró sava-
nyú káposztát. Az átmosás, átöb-
lítés nagyon fontos, mert e nélkül 
nagyon besavanyíthatja a levest. 

Pár perccel a befejezés előtt 
jön a paprika.  Ezt egyszerűbb 

esetben, és ha már van rutinunk 
a főzésben, akkor csak rászórjuk 
a levesre, egyenletesen elosztva 
a bográcsban. Ha elég sűrű lett a 
leves, akkor a paprikától tökéletes 
lesz az állaga. Ha hígabb, akkor 
vékony rántást készítünk bele. 

A rántást a 4 ek zsírral készít-
jük. A forró zsírba folyamatosan 
kevergetve beletesszük a finom-
lisztet, amit arany barnára pirí-
tunk, majd a tűzről levesszük és 
elkeverjük benne az őrölt papri-
kát, és hideg vízzel csomómen-
tesre elkeverjük. Fontos, hogy ne 
a forrásban lévő lével öntsük fel! 
A rántást folyamatos kavarga-
tás közben a levesbe öntjük. Így 
egyet rottyan a fövésben, és máris 
kész a finom káposztás babgu-
lyás. 

Vastagra szelt házikenyérrel 
és szeretettel tálaljuk. Jó étvágyat 
mindenkinek hozzá!

Kócsóné Zsuzsa    

Látogatás Mító bácsinál

Káposztás babgulyás 
Kócsóné Zsuzsi módra
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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
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5. 
 Telefon: 62/271-209
Deszki Posta nyitva tartása:
 Hétfő, Kedd, Csütörtök: 
  8.00-12.00, 12.30-16.00
 Szerda: 8.00-12.00, 12.30-17.30
 Péntek: 8.00-12.00, 12.30-14.30

FALUGAZDÁSZ
Mátóné dr. Antal Júlia
70/489-3856, antal.julia@nak.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-16 óráig 
(ebédidő: 12:00-12:30)

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 Zrt. 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 10.
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: Halász-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

CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS  
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
 Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
 Péntek: 8.00–11.00.
 Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;

NAPPALI ELLÁTÁS  
- IDŐSEK KLUBJA 
6772 Deszk, Tempfli tér 10., tel.: 271-458
Hétfőtől –péntekig: 8.00-16.00

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 14., 28., 
szeptember 11., 25.

A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármi-
lyen saját zsákban vegyesen lehet papír és 

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat 
kihelyezni!!!

Családi események

MEGÉRKEZTÜNK!

Nagy Renátának és Balla Tibornak 
2019.06.17-én Balázs Nikolasz,
Kovács Katalin Erzsébetnek és Lázár 
Péternek 2019.06.05-én Péter,
Molnár Évának és Savanya Imrének 
2019.07.15-én Lóránt,
Báló Dragicának és Oszlánczi Zoltánnak 
2019.07.16-án Zara Lara nevű gyermeke 
született.

HÁZASSÁG

2019.07.26-án Katona Ju-
dit és Pataki Sándor,
2019.07.20-án Gombos 
Gabriella Nikolett és Fara-
gó Péter Róbert házasságot 
kötöttek.

HALÁLOZÁS

Gregority Jánosné
 89 éves korában,
Papós Mihályné
81 éves korában 
elhunyt.
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lego tábor

kézműves tábor

mozgás tábor

népi kézműves 
tábor


