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Újabb felajánlásokkal Újabb felajánlásokkal 
gazdagodott a „tájházunk”!gazdagodott a „tájházunk”!

Tóth László és Csiszár Zoltán nagylelkűségének köszönhetően újabb, a felajánlásokatTóth László és Csiszár Zoltán nagylelkűségének köszönhetően újabb, a felajánlásokat
 rögzítő emléktáblát készíthetünk a deszki hagyományőrző közösségi házunk falára.  rögzítő emléktáblát készíthetünk a deszki hagyományőrző közösségi házunk falára. 

Megköszönve a felajánlásokat Megköszönve a felajánlásokat – az 5. oldalon olvashatnak bővebben az újabb „jövevényekről”.– az 5. oldalon olvashatnak bővebben az újabb „jövevényekről”.

Új figura a deszki 
kiadványokon: 

SZEMI!

Tóth LászlóTóth LászlóCsiszár ZoltánCsiszár Zoltán

Egy kedves figura – azaz az egész családja – jelenik meg ez év elejétől a deszki 
kiadványokon. A deszki helyi védettséget élvező, világszerte is igazi kuriózumnak 
számító európai nyeles szemű légyről készült rajzfilm figurákat Gyömbér Ákos 
grafikus álmodta meg az önkormányzat felkérésére. Szemiről és családjáról a 4. ol-
dalon olvashatnak.

ÚJJÁSZÜLETETT 
az utolsó deszki hambár!

Elemeire bontották, majd a még felhasz-
nálható darabok megtartásával újraépítet-
ték a tájház udvarán álló hambár épületet. 
A pályázati forrásból megvalósult újjászüle-
tésről a 6-7. oldalakon olvashatnak.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Polgármester úr! Elég bőséges volt a 
múlt év vége az önkormányzatok finan-
szírozásáról szóló hírek tekintetében. 
Lehet már valami hivatalos információt 
tudni? Mi lesz a kistelepülésekkel 2021-
ben?

– Egyelőre még nem vagyunk oko-
sabbak, most is csak nem hivatalos infor-
mációink vannak az iparűzési adó ötven 
százalékos elvonása utáni normatív finan-
szírozásról. 

Természetesen mi már számoltunk – ami 
nem túl kecsegetető képet fest Deszk szá-
mára az elvont adó után. Az előzetes – ám 
elég pontos – kalkulációk szerint 88 millió 
forinttal lesz kevesebb a bevételünk a kor-
mányintézkedés miatt. 

A település a tavalyi gépjárműadó teljes 
elvonása után 8 milliót sem tud kigazdál-
kodni, nem hogy a guillotine-ként fejünk 
felett lebegő 88.000.000,- forintot. Ebben 

kell, hogy történjen valami, különben egy 
ország válik működésképtelenné. 

Próbáltunk már a Kincstárnál és hivata-
los szerveknél érdeklődni az országgyűlés 
elé benyújtott tervezetről, de még senki nem 
tud semmit. 

Ha esetleg visszaadnák a településeknek a 
január 1-től elvont iparűzési adót, akkor ta-
lán nullára kihozhatjuk az évet – de tovább-
ra sem jut majd pénz az önerős kis fejlesz-
tésekre. Ennél több kell! Persze felvetődik a 
kérdés, ha a teljes adót visszakapjuk, akkor 
meg miért vették el. No, hamarosan ki kell 
derüljön, hiszen februárban el kell fogadjuk 
a költségvetést!

Próbálok addig is pozitívan gondolkodni 
– az eszemmel csak azt tudom elképzelni, 
hogy olyan nem történhet meg 2021-ben, 
hogy ilyen állami gigaberuházások mellett 
teljesen ellehetetlenítik az önkormányzatok 
gazdálkodását! 

Mindenkinek világosan kell látnia, hogy 
mi, önkormányzatok nem cégek vagyunk, 
hanem az állam legutolsó és legfontosabb 
szervezeti egységei. Mi nem élősködünk, 
nem kitalált feladatokra költjük a pénzt, 
hanem elsődlegesen kötelező alapfelada-
tokat látunk el - ugyannak a jogalkotónak 
a rendelkezése által, amelyik az ehhez el-
engedhetetlenül szükséges finanszírozást 
– érthetetlen módon - elveheti tőlünk. Az 
önkormányzat – tehát a települések műkö-
désének - finanszírozása az itt élők adójából 

történik, és ez nem korlátozódhat a fizetések 
átutalására, és a közüzemi számlák kiegyen-
lítésére – ez nem önkormányzatiság!

A német testvértelepülésünk, a miénkhez 
hasonló nagyságú kis település, Wiesen- 
bach, saját forrásokból tűzoltólaktanyát épí-
tett, a főutca teljes közműcseréjének nagy 
részét fedezni tudta, és emellett a település 
kisebb-nagyobb fejlesztési feladatait is ter-
vezni tudja – évekre előre. Az anyagi alapok 
ott is ugyanazok, mint nálunk – az SZJA, a 
helyi adók, az állami normatíva és emellett 
pályázati források. Tehát a normális, ter-
vezhető működés nem álom, ez nem utópia 
- ez elhatározás és tudatos demokráciaépítés 
kérdése. 

Az önkormányzatok anyagi biztonsága, 
annak prioritásként történő kezelése az or-
szág alapvető érdeke is – csak sikeres ön-
kormányzatokkal létezhet sikeres ország. 
Történnie kell valaminek – remélem, hogy 
februárban már 
mi is megnyug-
tatóbb hírek-
kel tudunk 
szolgálni. Én 
e b b e n 
bízom.

– A hivatal – szinte minden 
települési hivatalhoz hasonló-
an – zárva van, nincs szemé-
lyes ügyfél fogadás. Hogy mű-
ködik ez, kinek jó ez?

– A végén kezdem – SENKI-
NEK SEM JÓ – az ügyfeleknek, 
és nekünk sem az! A márciusi 
bezárást követően a lakosok hoz-
zászoktak a telefonos, email-en és 
levélben történő hivatali ügyinté-
zéshez, és csak néhány – kizáróla-
gos személyes találkozást igénylő 

– esetben fogadunk ügyfeleket. 
Akadtak hangok, miszerint ez 

nekünk, a jegyzőnek és a hivatali 
apparátusnak nagyon kényelmes 
megoldás, és nem egyszer illették 
a kollégákat becsmérlő szavakkal 
– ám ettől még továbbra is nagy 
teher marad ez nekünk. Lénye-
gesen több adminisztrációval 
jár a levélben történő ügyintézés 
a kollégáinknak, és bizony na-
gyon nem kényelmes ez nekünk. 
Számunkra is egyszerűbb volna 
a lakosok ügyes-bajos dolgai-
ban személyes segítséggel köz-
ben járnunk, de nem tehetjük. 
Elsődleges számunkra a hivatal 
működőképességének a megtar-
tása. Kis létszámú csoportokkal 
látjuk el az adó- és a pénzügyeket 
is, így akárcsak egyetlen covid-os 
megbetegedés is a teljes hivatal 
megbénulását jelentené. A kis-
térségi- és a hulladéktársulás 
gesztorszervezet is vagyunk, mil-
liárdos költségvetést koordiná-
lunk – egy ilyen kényszerleállás 
katasztrofális következmények-
kel járna. Az elmúlt hetekben 
sajnos több deszki ismerősünk, 

hozzátartozónk került kórház-
ba a koronavírus miatt – így ez 
is fokozott óvatosságra int ben-
nünket. 

A lehetőségekhez képest tö-
rekszünk a lakosság maximális 
kiszolgálására, és ez sikerült is 
eddig. A művelődési házat és 
könyvtárat be kellett zárjuk, de 
mégis megoldották az ott dolgozó 
kollégáink, hogy az alapvető szol-
gáltatások elérhetők legyenek. Le-
het könyvet kölcsönözni, elérhető 
a fénymásolás, a nyomtatás és 
egyéb irodai szolgáltatások. Mű-
ködik a házi beteggondozás, az át-
szervezett műszaki ügyintézéssel 
nem lassítottuk egyetlen építkező 
lendületét sem, és az önkormány-
zati cégünkön keresztül zökke-
nőmentes település-üzemeltetés-
sel büszkélkedhetünk. Minden 
adatszolgáltatási kötelezettsé-
günknek időre eleget teszünk, és a 
testületi munka is akadálytalan – 
hála a modern technikának! Dol-
gozunk, pályázunk és nyerünk is 
– sok tízmilliót. A jegyzőasszony 
és én is mindenki számára elér-
hetők vagyunk, a település a „be-

zárások” ellenére is rendben mű-
ködik. Ettől többet nem tehetünk 
ilyen komoly szigorítások mellett.   

Jól tudom és érzékelem min-
den területen, hogy az egy éves 
bezártság és a teljes bizony-
talanság miatt mindenki tü-
relmetlen, mindenki ingerlé-
kenyebb, mint általában – de 
kérem minden deszkitől a jó-
zanságot, és ugyanazt a követ-
kezetességet, amit mindenki a 
saját családja védelmében alap-
vetőként elfogad!  

Tisztelt Deszkiek! Mi is meg-
szenvedjük ennek a krízisnek 
minden napját – ráadásul lénye-
gesen kevesebb fizetésért, mint a 
privátszférában és a kormányhi-
vatalokban dolgozók.

Bízzunk abban, hogy mielőbb 
visszatér a normál menetrend, 
és visszakapjuk a régi életünket. 
Addig kérem, hogy toleráljuk és 
tiszteljük egymást, fogjunk össze, 
és fogadjuk el, hogy mindenki ki 
van szolgáltatva ebben a pandé-
miás időszakban, és függ a má-
siktól!

Köszönöm a megértést! 
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– Nem sok hó volt eddig, de 
a facebook-on többször olvas-
hattak a deszkiek kisebb csa-
tározásokat a hó eltakarítás-
ról. Valóban probléma ez az 
idei télen?

– Ebben a feszült hangulatban 
ez majdhogynem természetes 
– azt hiszem, ezért nincs is vele 
probléma. Egyébként a lakosok 
1-2 kivétellel pontosan tudják, és 
el is fogadják, hogy milyen köte-
lezettségeik vannak – hiszen ez 
mind a mi jól felfogott érdekünk. 

Az utcák hómentesítése örök 
téma – és az is marad. Ez sem baj, 
hiszen a lakosok 95%-a megérti, 
hogy 3 cm-es havat az utcákban 
nincs értelme tolólapos munka-
gépekkel kapargatni. 

Talán köztudott, hogy Desz-
ken a hóeltakarítást önerővel, 
és helyi gépesített vállalkozá-
sok önkéntes munkájának kö-
szönhetően látjuk el már bő két 
évtizede. Ilyen megbízhatatlan 
időjárás-előrejelzés mellett bi-
zony nem egyszerű a mérlegelés, 
hogy mikor milyen erőt vessünk 

be. Üres zsebbel nem költhetünk 
százezreket olyan 2-3 centis hóra, 
ami délutánra, vagy akár más-
napra elolvad. Gyakorlatilag idén 
eddig csak ilyen volt.

Emellett fontos kihangsúlyoz-
nom, hogy a kollégáink minden 
havas reggelen már a hajnali 
órákban kézi munkával megtisz-
tították a buszmegállókat, az in-
tézmények környékét, a parkoló-
inkat és a fontos közterületeket. 
Rengeteget költünk a sózásra – 
ill. az azt leváltó környezetkímé-
lő csúszásmentesítésre. Sajnos az 
előzőekben taglalt, önkormány-
zati finanszírozási anomáliák 
miatt nincs a kistelepüléseknek 
pénze speciális sószóró gépekre, 
ezt el kell fogadni. A rendelkezés-
re álló gépeinkkel ezt is megold-
juk a fő útvonalainkon, de fon-
tos, hogy azt is mondjuk ki, hogy 
idén eddig nem is volt telünk, 
gyakorlatilag nem volt hó – tehát 
nem volt igazi értelme a kisszá-
mú lakossági fellátásoknak sem!        

– Felröppentek néha hírek, miszerint 
a településen is fogtak el illegális hatá-
rátlépőket, migránsokat. Igaz ez?

– Azt hiszem, hogy a határmenti telepü-
léseknél ez már lassan megszokottá válik, 
épp úgy, ahogy az is, hogy tudjuk, egyetlen 
atrocitás nem volt ezekkel a határátlépők-
kel itt Deszken. Magyarország nem úti célja 
ezeknek az embereknek, tehát nem érdekük, 
hogy a saját illegális útjukat hatósági össze-
tűzésekkel lassítsák, vagy épp akadályozzák 
meg. Aki átjut a határon, az minél gyorsab-
ban el akarja hagyni az országunkat. Szer-
biában, a határ melletti településen vannak 
komoly gondok – ott, ahol feltartóztatják 
őket, és bizonytalan időre maradni kénysze-
rülnek. 

Igen, Deszk belterületén több esetben is 
fogtak el ilyen csoportokat, láttunk néhány 
ingatlanon alvó személyt, de valljuk be, ezek 
a legkevésbé sem zavarták az életünket. 
Egyetlen erőszakos incidensről nem érkezett 
bejelentés sem hozzánk, sem a határrendé-
szethez. A rendőrség fokozottan figyeli a te-
lepülésünk és a határ közötti területeket, és 
az elmúlt egy évben a jelenlétük is erősebb 
minden eddiginél – igaz, ez a külterületen 
értendő. (Azt gondolom, ez szintén meg-
nyugtató, hiszen rosszabb lenne elviselni az 
állandó járőrözést az utcáinkon.)  

Azt kérem a tisztelt lakosságtól, hogy sen-
ki ne becsülje felül a kommandós filmeken 
edzett képességeit, és ne keresse a konfron-

tációt, ha esetlegesen ilyen személyeket lát a 
településünkön. Az egyetlen józan és felelős-
ségteljes reakció ilyen esetben a határrendé-
szet vagy a rendőrség azonnali értesítése. A 
hívható telefonszámok: a 112-es segélyhívó 
szám, vagy akár a Kiszombori Tevékenysé-
girányító száma, a +36 30/3034798 – itt je-
lezzük, ha idegeneket látunk az utcáinkon!

A világ felbolydult és ebben a helyzetben 
egész Európát veszélyeztető, újabb és újabb 
menekülthullámok várhatók, melyek lassan 
és észrevétlenül hatással lesznek a mi éle-
tünkre is. Az idő teltével, és a tél elmúltával 
talán a mi napjainkat is meg fogják nehezí-
teni, még akkor is, ha rajtunk csak átutazni 
akarnak ezek a csoportok. A mi életünk is 

változni fog az által, hogy a nem kívánatos 
jelenlétükkel kell számolnunk.

Az is bizonyos, hogy alapvetően megha-
tározza a róluk magunkban kialakult képet 
– és ezáltal a mi viselkedésünket is – az a 
sok rossz, amit Szerbiából kapott hírekből 
vagyunk kénytelenek sztereotípiaként elfo-
gadni, és a tény, hogy az Európa szerte, az 
erőszakos megnyilvánulásaikról készült fel-
vételek által felvértezve mindenkit eleve egy 
kalap alá veszünk.

Ma ez még nem téma, nem valós veszély, 
szeretnék hát mindenkit nyugtatni, de egy-
ben kérni is, hogy higgadtan készüljünk fel 
– akár a közeli jövő – ilyen kihívásaira!   
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– Új logó, egy kedves figura jelenik 
meg januártól a deszki kiadványokon: 
Szemi!

– Amikor egy cég, vagy egy vállalkozás 
arculatot épít, és logót keres, általában na-
gyon nehéz dolga van, hiszen a figurának 
jellemzően magán kell viselje a cég arcula-
tát, valamely fontos jellemzőjét, vagy épp 
figyelemfelkeltőnek kell legyen – de épp csak 
annyira, hogy az még ne menjen a megítélés 
rovására.

Deszken mi már régóta játszunk a gon-
dolattal, hogy egy kedves, szerethető figura 
jelenjen meg egységesen a település arculati 
elemein – a kiadványokon, emléktárgyakon 
és a rendezvények promóciós anyagain. 

Volt miben keresgéljünk, hiszen a Deszki 
Értéktárunk rengeteg anyagot, ezáltal ötlet 
alapot is tartalmaz – és hát, bevallhatjuk, 
hogy az egyik helyileg védett értékünk már 
önmagában is egy különleges és egyben ked-
ves figura. Ez pedig az európai nyeles szemű 
légy.

A Maros folyó partszegélye nyújt élőhe-
lyet ennek az igen ritka és meglehe-

tősen bizarr küllemű, korábban 
sehol nem publikált légy-

fajnak, amit 1996-ban 
Paulovics Péter 

szegedi biológus 
fedezett fel. Az 

alig 4 mm-es 
apró légy 

a szemei 
szokat-

l a n 
elhe-

lyezkedése miatt leginkább a pörölycápára 
emlékeztet, és ehhez fogható rovart talán 
nem is ismerünk. Helyi védettséget élvez ez a 
ritka, és mókás kis élőlény, aminek legköze-
lebbi ismert rokonai csak trópusi területeken 
élnek. 

Deszk helyi értékeként talán méltó lehet 
arra – és mi is méltók lehetünk rá, hogy a 
kiadványainkon, rendezvényeinken és a lo-
gónkon is Deszk községet hirdesse, népsze-
rűsítse. A kedves kis deszki légy logó-szerű, 
grafikus alapú életre keltésére, tervezésére 
felkértük Gyömbér Ákos egykori kollégán-
kat, aki szinte kivétel nélkül arculat terve-
zője és grafikusa az összes kiadványunknak. 
Ákossal több, mint egy évtizede dolgozunk, 
népszerű és nagyon tehetséges grafikus, 
akinek a fejéből és a „ceruzájából” már ki is 
pattant egy egész család. Nem volt még pub-
likálva, nem látta senki, csak mi szeretgettük 
eddig a kis figurákat, ám eljött az idő, hogy 
színre lépjenek! 

Most itt az újság hasábjain szeretnénk első 
alkalommal bemutatni Önöknek – Nektek 
– a Szemi családot! Reméljük, hogy min-
denkinek tetszeni fog ez a kedves kis kópé 
és a családja, és ettől az évtől a világ szeme 
elé lépve részt vesznek majd a településünk 
népszerűsítésében. Ha sikeres lesz a premier, 
akkor szeretnénk bevonni majd a deszkieket 
a névadó ceremóniába, hiszen Szemiéknek 
még csak családnevük van.

Nézzék, méregessék és szeressék Őket! 

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

– Újabb tájházas felajánlásokról is 
olvashatunk ebben a számban. Megtud-
hatjuk, hogy mi a sorsa azoknak a fel-
ajánlott tárgyaknak, amik nem kerül-
nek kiállításra?

– Először is - most is, ismét - nagyon kö-
szönjük azt a sok féltett kincset, melyekkel 
benépesíthettük a hagyományőrző házun-
kat – mindegyik fontos számunkra!

Mindenkinek tudnia kell, hogy nem stati-
kus kiállításokat állítunk össze a tájházban, 
a kiállított anyagok folyamatosan változnak 
– melyet nyilvánvalóan csak azok látnak, 
azok tarthatnak számon, akik látogatják az 
épületet. 

Ahogy minden múzeumban és kiállítóhe-
lyen, úgy nálunk is nagy jelentőséggel bír az 
a biztonságban letárolt eszköz bázis, melyek 
felajánlások vagy sok esetben vásárlások, 
cserék útján kerültek hozzánk. Az előző 
mondatból kisejlik és következik is, hogy 
egy-egy új, értékes darab felbukkanásakor 
a raktárunk készlete jó cserealap is lehet 
arra, hogy megszerezzük az általunk kisze-
melt régi bútort, használati eszközt. Ez így 
működik a világban mindenütt, és ennek 
okán lehetnek olyan darabok is, melyek csak 

egyszer, vagy csak egy időre kerülhetnek a 
deszki kiállítóházba, majd egy csere folytán 
új, értékes eszközben öltenek testet.

A jellemzőbb azonban az, hogy évente 
cserélve azokat, sorra megjelennek a nagy-
közönség előtt. Nincs a világon elég nagy 
múzeum, vagy kiállítás, ahol minden emlé-
ket egyszerre be tudnának mutatni az érdek-

lődőknek, és persze a raktárok készlete évről 
évre növekszik is, gyarapodik az új felaján-
lásoknak és vásárlásoknak, cseréknek kö-
szönhetően. Ez képezi a későbbi kiállítások 
materiális alapját – ezért is fontos minden 
darab, minden kis apróság, ami hozzánk 
kerül!      

 

A NÉVADÓ

az európai nyeles szemű légy



2021. JANUÁR 5KITEKINTŐ

Sok kicsi sokra megy
Mindkét karácsonyunk eltelt – csendesebben, mint eddig bármikor, és a napokban lebontottuk a meseszép 

karácsonyfáinkat a Faluház, a sportcsarnok és a tájház elől is. 
Idén is gyönyörűséges fákat kaptunk felajánlásként a településen lakóktól, ami a találkozások híján is ünnepi 

hangulatot varázsolt a település főterére. A feldíszítésük minden évben nagy feladat, hiszen hatalmas fákról van 
szó, 8-10 méteres díszítési magassággal.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, most is hatalmas segítséget jelentett Medgyes Attila, deszki vállalkozó felaján-
lása, aminek köszönhetően az utánfutós, kosaras emelőgépét kaptuk meg ingyen az ünnepek előtt és után is. 

Ezúton is nagyon szépen köszönjük Attilának az önkormányzatunk, de egyben a deszkiek nevében is, hiszen 
a felajánlása is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen szépen feldíszített karácsonyfákkal ünnepelhettünk!

Nagyon boldog új évet kívánunk és sok sikert kívánunk neki és családjának!
Király László 
polgármester

Ahogy szépül a tájházunk udvara, úgy gaz-
dagodik a gyűjtemény, melynek többségét 
deszki lakosok ajánlották fel. Most épp két fel-
ajánló nagylelkűségéért lehetünk hálásak.

Tóth László – deszki vállalkozó nagyon sok 
régi szerszám, eszköz, múltőrző emlék gaz-
dája. Munkája során került olyan bontandó 
házakhoz, ahol a hagyaték felvásárlókat és a 
régiség kereskedőket megelőzve jutott olyan 
kincsekhez, amik után sokan az ócskapiaco-
kat járva koslatnak csak. „Szeretni és ismerni 
is kell a múlt emlékeit, meg hát, jó szem is kell 
hozzá – a bontásoknál összegyűlő sok kacat 
között megtalálni az értékeket!” – mondta 
Tóth László, aki földmunkagépeivel, és évi 
365 napos „szolgálatával” több száz deszki és 
környékbéli családi ház születésénél „bábás-
kodott” már.

Két kuriózumot ajánlott fel az újév első nap-
jaiban a településnek. Elmondása szerint már 
nincs hely, ahol védve, szárazon tárolhatná – 
de hát jól tudjuk, hogy közben, ott dolgozva 
látja, ahogy szépül és növekszik a kiállító he-
lyek száma a Széchenyi utcai hagyományőrző 
közösségi házunk – a tájház – udvarán. „Ott 
jobb helye lesz, többen látják majd.” – mondta.

Az egyik felajánlása egy szikvíz töltő, mely 
az 1862-es londoni és az 1900-as párizsi vi-
lágkiállításon kitüntetett Süss és Friendman 
berendezés egyik utódpéldánya. Ez még ma is 
működőképes.

A másik „nagytestű ajándék” egy gabona-
tisztító és szelező gép a múlt század közepéből. 

Nagyon szépen köszönjük az értékes emlé-
keket – a már épülő új színben kapnak majd 
végleges helyet, hogy mindenki megcsodál-
hassa őket a jövőben!

Ha szerb néptánc, ha görög néptánc, ha Bá-
nát kézműves műhely, … és ha tájházi felaján-
lás – akkor Csiszár Zoltán! 

Talán első hallásra fura felsorolásnak tű-
nik, de a mondat minden szava így igaz. A 
múlt év vége felé a facebook-on hirdetett egy 
50-es évekből származó babakocsit Zoli, akit 
a deszkiek a Bánát szerb néptánccsoport fel-
lépéseiről, az Ajvár fesztiválon fellépő, hagyo-
mányőrző görög néptánccsoportból, a Bánát 
kézműves műhely fafaragó stábjából ismer-
hetnek.

Felkeltette érdeklődésemet a régi, sokak 
által még sosem látott babakocsi, és beszél-
getésbe elegyedtünk. Szinte a második üze-
netváltáskor már jelezte is Csiszár Zoli, hogy 
szívesen felajánlja a kiszemelt relikviát, de 
hozzátette, hogy „Van még egy-két jobb sorsra 
érdemes tárgy, … és nővéremet is még megkér-
dezem. Van egy bodnár műhelyből származó 
szerszámkészlet, meg gyalupad is. Sőt…!” Lát-
hatóan felcsigázta az értékei iránt mutatott 
érdeklődés, és beindult a fantáziája – no meg 
a memóriája is. Néhány nap leforgása alatt 
kilátásba került egy borbélyüzlet teljes beren-
dezése is, ám erről sajnos kiderült, hogy már 
„elszelelte” a tulajdonosa. Ezek nélkül is egy fa 
satupaddal, megannyi bodnár szerszámmal, 
és a szívemet-lelkemet megdobogtató baba-
kocsival lettünk gazdagabbak egy szőregi út 
után – merthogy Zoliék Szőregen laknak. 
Oda, Szőregre is szánta őket, de elmondása 
szerint ott nem volt rájuk kellő érdeklődés.

Nagyon hálásak vagyunk a felajánlásért, 
ezek is a hamarosan elkészülő gazdasági épü-
letben kapnak majd végső és biztonságos he-
lyet – köszönjük szépen!

Kisebb eszközök másoktól is kerültek már 
hozzánk a tájház átadása óta – az ezeket fel-
ajánlók nevei is az új emléktáblákra kerülhet-
nek végre. Hálásak vagyunk minden támoga-
tónknak!

Király László 
polgármester

Felajánlások – hogy unokáink is láthassák!

Tóth László felajánlása

Csiszár Zoltán felajánlása

Medgyes AttilaMedgyes Attila
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Decemberben először eltűnt a tájház udva-
rán álló hambár, majd pár nap múlva – a ke-
rítés mögül kikandikálva – megszépülve újra 
megjelent a kis nyeregtető. Sokan kérdezték, 
hogy mi történt, mit lehet tudni erről?

Igen, ma már elmondhatjuk, hogy újjászü-
letett a település utolsó, egyetlen ilyen épülete! 
Egy LEADER- vidékfejlesztési - pályázatnak 
köszönhetően nagy volt a sürgés-forgás a 
tájházunk udvarán az év utolsó hónapjában, 
ekkor tudtunk nekiállni a deszki hambár meg-
mentésének. 

A pályázat célkitűzése az volt, hogy népi 
építészeti emléket mentsünk meg, hozzunk 
újra olyan állapotba, hogy az utókor is láthassa 
ezt a – szinte az egész ország területén egykor 

igen elterjedt – gabonatároló épületet. Desz-
ken állt még egy ezen kívül, ám az az elmúlt 
pár évben teljesen tönkrement, és lebontották 
a tulajdonosok. A miénknek is ez lett volna 
a sorsa, hiszen a talpgerendáiból kettő már 
teljesen tönkrement, a falazat vázát alkotó, 
vesszővel befont, sárral tapasztott karók elkor-
hadtak, a cserepek szétmállottak, alattuk a tető 
is majdnem teljesen az enyészeté lett. Így már 
valóban életmentő akciónak számít a ham-
bárunk mostani rekonstrukciója.

Először is részletes tervet készíttettünk az 
épületről, annak minden egyes eleméről, és a 
tervezési munka része volt a fotódokumentá-
ció és videó készítése a bontás és az újraépí-
tés fázisairól. Nagy odafigyeléssel, az elemek 

számozásával, teljes egészében elbontottuk 
az épületet és az alapját is. Azok a szerkezeti 
elemek, melyek jobb állapotuk révén alkalma-
sak voltak a visszaépítésre, gondos takarítás 
és konzerválás után újra beépítésre kerültek, 
míg a tönkrement elemeket az eredeti méret-
ben újra gyártottuk. Ezek, a régi felületekhez 
leginkább hasonló favédő pácolást kaptak, ám 
így is jól láthatóan elkülönülnek egymástól az 
eredeti és az új, pótolt elemek. 

Fakötések, faékes rögzítések, gyalogakác és 
fűzfavessző gyűjtés, vályog áztatás és keverés, 
ácsmunkák – mind újszerűen hatott a hétköz-
napi munkák közepette, és meg kell mondjam, 
kellően fel is rázta a kis csapatot, akik a kivite-
lezésben részt vettek. Számunkra is érdekes ki-
kapcsolódást és egyben időutazást is jelentett 
a csavarozott kötések nélküli faváz újraépítése, 
a vesszőfonás és a – talán most újra divatba 
jövő vályogvakolat készítése. Sokat tudtunk 
meg az anyagok kiválasztásáról, a felhaszná-
lás módjáról is a kivitelezés alatt, hiszen a jó 
végeredmény eléréséhez rengeteget kellett ku-

Újjászületett az utolsó deszki hambár!

előtte

előtte
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tatni és utána olvasni a népi építészetről szóló 
tanulmányokban. Annyira élveztük ezt a nem 
minden napi munkát, hogy már-már kedvet is 
kaptunk újak építéséhez. Ki tudja – talán lát-
va a minden porcikájában újraépített deszki 
hambárt, még megrendelésünk is lesz! 

Megpróbáltuk a lehető legtöbbet megmen-
teni a már javarészt tönkrement faanyagokból, 
így a kis épület eredeti, régi ajtaja mögött – a 
belépést, és a károkozást vékony acélhálóval 

meggátolva – megtekinthető a régi tető da-
rabjaiból újraépített, lecserepezett szaruállás, 
az eredeti deszkaoromzattal – és néhány régi 
használati eszköz is. Reméljük, hogy sokaknak 
tetszeni fog majd az emlékmentésünk.

Az építést egy alkalommal meglátogatták az 
általános iskola diákjai is, ismerkedve egy picit 
a régi mesterségekkel, azok fortélyaival, és a 
már kihalt építési technológiákkal. Láthatóan 
élvezték a szinte csupa ismeretlen informáci-
óból álló áradatot, amit a történeti-, építészeti 
háttér ismertetése, és kis történetek formájá-
ban ömlött rájuk abban az egy interaktív, sza-
badtéri órában.   

A közös erőfeszítéseknek köszönhetően az 
ünnepek előtt már ismét eredeti formájában 
állt a deszki hambár, ez eredeti elemekkel 
megőrizve azt a patinát, amit a romos épület 
fotóin látunk már csak. 

Reméljük, hogy a már szintén elkészült fa-
lukemence, a most épülő – majdani kerámia 
szakkört is magában foglaló – gazdasági épü-

let, és a nyár végéig felépülő kívül régies, be-
lül modern illemhely együttes sokakat vonz 
majd be a hagyományőrző közösségi házunk, 
a tájház kapuin. Végleges formájában alkalmat 
adhat az épületegyüttes a helytörténettel való 
ismerkedésre, de az akár 50-60 fős csoportok, 
kemencés ételekkel megspékelt kikapcsolódá-
sára is.

Várjuk a tavaszt, várjuk a korlátozások fel-
oldását… és várunk Benneteket is, kedves 
Deszkiek!

Király László polgármester



2021. JANUÁR8 PÁLYÁZATI HÍREK

Amikor a környezetszennyezésről beszé-
lünk, elsősorban a levegő – és a természetes 
víz szennyeződésére fókuszálunk, azonban 
ugyanilyen fontos Földünk legfelső termé-
keny rétegének, a talajnak a védelme is. Mi is 
a talaj? „A talaj a Föld legkülső szilárd burka, 
mely a növények termőhelyéül szolgál. Alap-
vető tulajdonsága a termékenysége, vagyis az 
a képesség, hogy kellő időben és a szükségelt 
mennyiségben képes ellátni a növényeket víz-
zel és tápanyaggal." (Stefanovits, P.: Talajtan. 
Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 1975.)
A talaj ugyanakkor korlátozottan áll rendel-
kezésünkre és pusztul. Nagyértékű talajfelü-
leteket használunk évente ipari, lakásépítési, 
úthálózati célokra. Komoly veszélyt jelente-
nek a városok és nagyobb ipari létesítmények, 
melyek felfalják a talajt, környezetünket is 
szennyezve hulladékaikkal és szennyvizeik-
kel. A házak, gyárak, hidak, utak, csatornák 
gyakran megváltoztatják a föld alatti termé-
szetes vízfolyásokat és a talajvízszintet. A 
szakszerűtlen talajhasználat ill. agrotechnika 
(művelés, trágyázás, növényvédelem) szintén 
erózióhoz, talajpusztuláshoz vagy talajszeny-
nyezéshez vezethet. A talaj tehát a levegőhöz 
és vízhez hasonlóan védelmet igényel. Védel-
met a szennyezés, erózió, pusztulás ellen. E 
tekintetben a mezőgazdasági technológiákat 
is vizsgálni kell. A talaj pusztulását követően 
az újraképződés évszázadokat vehet igénybe, 
hiszen lassú természeti (fizikai, kémiai, bioló-
giai) folyamatok teremtik meg a termőföldet. 
Az elszennyezett talaj tisztítása, a helyreállítás 
költségei meghaladhatják a társadalom erejét 
generációkon át.

TALAJKÁROSÍTÓ TÉNYEZŐK TEHÁT 
AZ ALÁBBIAK:
1. Talajerózió: 

A szél és a csapadék elhordja a nem meg-
felelően beültetett talajt, mivel a növényzet 
nem képes megkötni.

2. Talajtömörödés:
Nem megfelelően megválasztott gépek 
rontják a talaj szerkezetét, nehezítik az élő-
lények mozgását.

3. Anyagbevitel:
Szervetlen műtrágyák nem megfelelő hasz-
nálata szintén elsavanyodáshoz vezetnek.

4. Nehézfémsók felhalmozódása
5. Növényvédőszerek

Gyomirtók, talajfertőtlenítők, kártevőirtók 
anyagai felhalmozódnak a táplálékláncban 
és bejutnak az emberbe is.

6. Helytelen öntözés:
Szikesedéshez vezet, sófelhalmozódáshoz.

7. Savas esők
8. Hulladék, szennyvíz

A szárazföldi állatokhoz hasonlóan döntően 
az ember is a talajból származó élelemre utalt. 

Az életközösségek, növény, állat, ember gene-
tikailag lassan változnak. A földi élő rendsze-
rek nem képesek rövid távon alkalmazkodni a 
drasztikus környezeti átalakulásokhoz. A vá-
rosi ember vérében, vizeletében, szöveteiben 
pl. az ólom- és kadmiumtartalom nagyság-
rendekkel megnőhet, hosszú távon kiszámít-
hatatlan következményekkel. Amennyiben 
drasztikus javulás nem történik, utódainknak 
talán már nem is lesz lehetősége megszaba-
dulni a szennyezéstől. A tisztítás ugyanis oly 
sok energiát igényelhet (újabb szennyezést 
indukálva), hogy a gyakorlatban már kivihe-
tetlenné válik.
Tehát a talaj hasznosítását nem szabad aláren-
delni a pillanatnyi gazdasági érdekeknek, mi-
nőségének és termékenységének hosszú távú 
megőrzésére kell törekedni. Helyenként és 
egyre nagyobb területen a vízvédelmi, termé-
szetvédelmi funkcióit kell előnyben részesíte-
ni. A talaj sajátja, hogy a szakszerű mezőgaz-
dasági vagy erdőgazdasági hasznosítással nem 
romlik a minősége. E tekintetben megújuló/
megújítható természeti erőforrás. Gondos ke-
zeléssel termékenysége növelhető, minősége 
évek vagy évtizedek alatt javítható.
A talajszennyezés felszámolásának két fő 
mozgatórugója az emberi egészségre, vala-
mint a felszíni és a felszín alatti vizek minősé-
gére vonatkozó kockázatok. A harmadik moz-
gatórugó a mezőgazdasági termelés, valamint 
a növényi egészség és az élelmiszerbiztonság 
biztosítása.
A jövő számára a legjobb dolog a további talaj-
szennyezés megakadályozása. Támaszkodha-
tunk az ipari, mezőgazdasági talajszennyezést 
ellenőrző jelenlegi szabályozásokra, és köz-
vetlenebbül mi magunkra, polgárokra is.  Ha 
az emberek jobban tudatában lesznek egyéni 
cselekvéseik hatásainak, megváltoztatják ma-

gatartásukat, és ennek pozitív hatása lesz álta-
lában a talajgazdálkodásra, ezen belül pedig a 
talajszennyezésre. Egy egyszerű példa: Gon-
dolta volna, hogy az utcára dobott cigaretta 
csikk bemosódik a talajba, élővizekbe, ezzel 
megfertőzi azokat?  A kimosódó mérgező 
anyagok komoly veszélyt jelentenek, továbbá 
a szűrő anyaga papírral bevont cellulóz-acetát, 
melynek lebomlásához a természetben átla-
gosan 1,5 év szükséges. S ez csak egy cigaretta 
csikk…
A talaj több természeti erőforrás (napenergia, 
légkör, vízkészletek, geológiai és biológiai erő-
források) együttes hatása és átalakítása alapján 
biztosít életteret a benne élő szervezeteknek és 
termőhelyet is a növényeknek. A talaj a ter-
mészet hatalmas biológiai reaktora, a földi lét 
nélkülözhetetlen feltétele.
A talaj hordozza (fedi, őrzi, konzerválja) a 
Föld, az élővilág és az emberiség történelmé-
nek számos emlékét. Fontos tehát, hogy óvjuk, 
védjük talajainkat! 
„A talajon nem csak állunk, hanem élünk!” 
(Dr. Stefanovits Pál)
Jelen cikk a KEHOP-1.2.1-18-2018-00042 
Helyi Klímastratégia kidolgozása és szemlé-
letformálás Deszken című pályázat keretében 
készült.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
klímareferens

A talaj védelme
Mottó: „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” (David Brower környezetvédelmi aktivista)

Kohéziós Alap
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A magyar kultúra napját 1989 
óta ünnepeljük meg január 22-
én, annak emlékére, hogy Köl-
csey Ferenc 1823-ban Csekén 
ezen a napon fejezte be – „a ma-
gyar nép zivataros századaiból” 
vett példákra épített költemé-
nyét - a Himnuszt.

Az évfordulóval kapcsolatos 
megemlékezések minden év-
ben alkalmat adtak arra, hogy 
nagyobb figyelmet szenteljünk 
évezredes hagyományainknak, 
gyökereinknek, nemzeti tuda-
tunk erősítésének, felmutassuk 
és továbbadjuk a múltunkat 
idéző tárgyi és szellemi értéke-

inket. Deszken évek óta kiállí-
tással, műsorral ünnepeljük ezt 
a napot, amit idén – nagy fájdal-
munkra – nem tehetünk meg. 
Tavaly a Tiszavirág Néptáncmű-
hely kiválóan minősült műso-
rát láthatták, idén csak online 
tartalmakat tudunk közvetíteni 
Önöknek. Bízunk benne, hogy 
nem tart már sokáig ez az online 
élet, hamarosan személyesen is 
találkozhatunk kulturális prog-
ramjainkon. Addig is fogadják 
ezt a kis fotó összeállítást az el-
múlt évek Magyar Kultúra Napi 
programjairól.

Bene Ildikó ig.

Kedves Látogatóink!
A Kormány 2021. február 1-ig meghosz-

szabbította a korlátozásokat, ennek értelmé-
ben sajnos az intézményünk még mindig 
zárva tart. Szolgáltatásaink azonban, még ha 
korlátozottan is, de továbbra is elérhetőek. 
Lehetőség van könyvkölcsönzésre, fénymá-
solásra, nyomtatásra is, amit kedd, szerda és 
csütörtöki napokon, 10-12 óra és 15-17 óra 

között tehetnek meg. Kérjük, hogy ne zavar-
jon meg senkit a Zárva tábla a könyvtár ajta-
ján, itt vagyunk, dolgozunk, csengessenek és 
igénybe tudják venni a felsorolt szolgáltatá-
sokat.

Jó lenne beszámolni a következő hónapok-
ra tervezett rendezvényekről, fellépésekről, 
fesztiválokról, de sajnos ennek még nincs itt 

az ideje. Tervezni nem tudunk ebben az idő-
szakban, hiszen a kormányzati kommuniká-
ció szerint is leghamarabb nyáron várható a 
korlátozások eltörlése. 

Addig is megértésüket kérjük és ígérjük, 
hogy amint lehet, szebbnél szebb kulturális 
programokkal várjuk majd Önöket!

Bene Ildikó ig.

Magyar Kultúra Napja
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„Ez új év reggelén minden jót kívánok. 
Ahová csak léptek, nyíljanak virágok. 
Még a hó felett is virág nyiladozzon,
 Dalos madár zengjen minden rózsabokron...”

 (népköltés)

Van egy nagy csoda, a Karácsony csodája, 
amire várunk, és ami teljesedik. Ez a csoda a 
kedves szavakban, őszinte, szívből jövő kíván-
ságokban, szerető érzésben érkezik. És kell en-
nél nagyobb ajándék? Hiszen a következő há-
romszázhatvanöt napban ezek kísérnek, ezek 
adnak erőt. Ezen melengető érzéssel feltöl-
tődve kezdtük el a 2021-es év hétköznapjait, 
remélve, hogy könnyebb, szebb és boldogabb 
lesz, mint az Óév volt. Emlékeinkből pedig 
idézgetjük óvodánkban az ADVENTI lázas 
KÉSZÜLŐDÉST. Mik is voltak ezek? Már no-
vember végén minden csoportban elkészültek 
az ADVENTI KOSZORÚK, melyeken hét-
ről-hétre gyúltak a várakozás gyertyalángjai. 
Az ADVENTI NAPTÁRAK szebbnél szebb 
meséket, verseket, énekeket és tevékenysége-
ket rejtettek a kisgyermekek ünnepi hangula-
tának fokozására. Minden csoport elvetette a 
LUCA BÚZÁT, amelyet minden nap figyelget-
tünk, locsolgattunk, hogy véletlenül se legyen 
„szűkös” az Új Esztendő. A KARÁCSONYFA 
alatt pedig sok-sok új, izgalmas színes játék 
sorakozott- a gyermekek legnagyobb örömé-
re-, amelyek csak arra vártak, hogy az izgatott 
gyermeki arcokra mosolyt csaljanak. 

A téli pihenés után elérkezett a várva várt 
új esztendő. A gyerekek telis tele élmé-
nyekkel, mondanivalóval tértek vissza 
az óvodába. Boldogan fedezték fel 
az új játékokat, amelyeket rögtön 
birtokba is vettek nem feledkez-
ve meg rendeltetésszerű hasz-
nálatukról. Minden gyermek 
talált kedvére való tevékeny-
séget. 

Január első heteiben játé-
kos formában ismerkedtünk a 
napszakokkal, évszakokkal, hó-
napokkal és ezek jellegzetes jegye-
ivel. A témába illeszkedő verseket, 
dalokat tanultunk, érdekes játékokat 
játszottunk. Mindeközben minden cso-
port a maga életkori sajátosságainak megfele-
lő ismeretekkel gazdagodott. A játékok során 
komplexen fejlődtek a gyermekek készségei, 
képességei.

Folyamatosan lessük az új madárodúnkat, 
lakik-e már benne valaki, töltjük fel a madá-
retetőinket eleséggel, hogy az itthon telelő kis 
madarak örömmel szálljanak hozzánk csipe-
getni, hiszen fontosnak tartjuk külső környe-
zetünk védelmét, óvását. 

Lászlóné Paplógó Alexandra
óvodapedagógus

ÓVODAI HÍREK

Karácsony csodája
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A Lakiteleki Népfőiskola – a Magyar Or-
szággyűlés, a Hungarikum Bizottság és a 
Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával – 
újra meghirdette vetélkedőjét a hungarikum 
mozgalom népszerűsítése, valamint nemzeti 
értékeink megismertetése érdekében. A já-
tékos vetélkedőre most a Kárpát-medencei 

általános iskolák 7. és 8. osztályában tanuló 
diákjai, valamint a középfokú oktatási intéz-
mények 9. és 10. osztályos diákjai és felkészítő 
tanáraik jelentkezhettek.

Egy csapat 3 diákból és 1 felkészítő tanárból 
áll.

Januárban jött az értesítés, hogy a desz-
ki „Kukutyin” csapat az első megmérettetést 
sikeresen teljesítette és ezzel továbbjutott a 
következő fordulóba, ahol további kihívások 
várnak a tanulókra.

A második fordulóban választani kell egy 
tájegységet vagy megyét. Természetesen a 
deszki csapat Csongrád-Csanád megyét ne-
vezte meg, Deszkre fókuszálva. A feladat, hogy 
a csapat egy prezentáció formájában mutassa 
be a választott tájegység vagy megye legjel-
lemzőbb természeti értékeit, épített öröksé-
geit, jellegzetes ételeit, italait, hagyományőr-
ző közösségeit, azokat az embereket, akikre 
méltán lehetnek büszkék az ott élők. Deszk 
szerencsés hely a verseny szempontjából, mert 
bővelkedik a fentebb említett értékekben.

Több levelezős verseny van jelenleg folya-
matban, melyről folyamatosan tájékoztatjuk 
az olvasót.

Sajnos még nem látható az időpontja a kor-
látozások végének, a gyermekek és pedagógu-
sok is nagyon várják a személyes megmérette-
tésen való részvétel lehetőségét.

Vid György igazgató

Január 15-ig az óvodás szü-
lőknek már el kell dönteni, hogy 
gyermekük jövőre iskolás lesz-e, 
de ekkor még nem a konkrét 
iskola kiválasztása a feladat. A 
folyamat ennél egy kicsit bo-
nyolultabb, de ezen írás ezt most 
nem taglalja. Az iskola minden 
évben segítséget nyújt a szülők-
nek a döntés meghozatalában az 
év első hónapjában. A rendkívüli 
helyzet, rendkívüli kísérleti meg-
oldást kívánt. Az iskola kezdemé-
nyezésére online módon történt a 
kapcsolatfelvétel a szülőkkel. Ja-
nuár 11–én 18 órakor megtörtént 
a „történelmi” pillanat, skype-n 
kapcsolódott egymáshoz a Zol-
tánfy és Csicsergő!

Dicséretet érdemel a szülők di-
gitális kompetenciája, meglepően 
sokan vettek részt a rendhagyó 
találkozón. Kihasználva az alkal-
mat, bemutatásra került a követ-
kező elsős évfolyam osztályfőnö-
ke is.

Hartel József (tanító bácsi!!!) 
lesz jövőre a deszki elsősök osz-
tályfőnöke, mely egy új fejezetet 
nyit a település magyar iskolájá-
nak újkori történelmébe.

Az iskolai beiratkozás április-
ban lesz esedékes, a következő 
számban részletesen bemutatásra 
kerül, hogy mit nyújt a Zoltánfy 
István Általános Iskola az ide je-
lentkező gyerkőcöknek, ezzel is 
segítve a választást.

A nyolcadikosok január 23-án 
írják központi felvételijüket. Fel-
készítésük megtörtént, reméljük, 
mindenki a legjobb napját fogja 
ki. Az eredményekről a későbbi-
ekben beszámolunk.

Tovább folytatódik az intéz-
ményben a „pandémiás körül-
mények” mellett az EFOP 3.3.2-
16 pályázatban való részvétel. A 
tanulók digitális formában jutnak 
hozzá a tanórán kívüli foglalko-
zás anyagaihoz.

Versenyek

Események

Hagyomány az iskolában, hogy e jeles nap 
alkalmából a Faluház látja vendégül a tanuló-
kat, minden esetben egy nagyon színvonalas 
és tartalmas megemlékezésre. Az idén sajnos 
a járványhelyzet miatt ez nem volt lehetséges. 

Iskolai nagyrendezvények megtartása sem 
megengedett, ezért nagy kihívást jelentett a 
méltó és minden tanulót érintő program meg-
szervezése. Kreatív és rendhagyó módon ke-
rült megrendezésre az emléknap.

A vállalkozó szellemű tanulók és pedagó-
gusok általuk kiválasztott magyar verseket, 

népdalokat adtak elő, melyekről videó felvétel 
készült. Magyar óra keretében minden tanu-
ló számára levetítésre kerültek a diáktársak és 

pedagógusok előadásai. A hónap végén meg-
tekinthető lesz az iskola honlapján a szerkesz-
tett változat a nagyközönség számára is.

Egy nemzet önazonosságának alappillére 
kultúrájának ismerése és művelése. Nagyon 
fontos ennek ápolása, hogy a „magyar ne 
tűnjön el a népek tengerében”. Deszken nagy 
hagyománya van a kulturális életnek, melynek 
aktív tagjai a Zoltánfy István Iskola diákjai, 
tanárai; nem csak kiemelt napokon, hanem a 
hétköznapokban is.

Magyar Kultúra Napja
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Téli ünnepek 
a Deszki szerbeknél 

A téli időszak az ünnepek, ünneplések idő-
szaka. Ott, ahol több nemzetiség él együtt, 
még fontosabb ez, mert sok hagyományt 
átvesznek egymástól. Így van ez Deszken is, 
ahol évszázadok óta élnek együtt magyarok és 
szerbek. Ennek eredménye, hogy a karácsony 
ünneplése kétszer történik, a decemberit kö-
veti a januári szerb karácsony, ami így egy 
hosszú és méltó módon megünnepelt soro-
zata az egymás nyelvét, vallását és kultúráját 
tisztelő embereknek. Deszk mindig példája 
volt és maradt a példás egymás mellett élés-
nek, amit követni kell. Sajnos a Covid járvány 
miatt mindenki másként ünnepelt, betartva 
a szigorú előírásokat. A Karácsonyt a deszki 
szerbeknél is megelőzte Szent Miklós (Sv Ni-
kola) ünnepe.

Szent Miklós 
(Sv Nikola) ünnepe

Szent Miklós (Sv Nikola) napja a keresztény 
pravoszláv vallású szerb embereknél is nagy 
ünnep. Ehhez az ünnephez nem fűződik sok 
szokás, sem sok hagyomány a szerbeknél. Ta-
lán a legfontosabb, amit a katolikusoktól vet-
tek át a szerbek, az a Mikulás várás és ajándé-

kozás. Ennek szervezett formája is van a szerb 
közösségnél a Szent Száva Központban, ahol 
a szerb óvoda és iskola működik. A sokéves 
hagyomány most felborult a pandémia miatt. 
Most az iskolások és ovisok külön-külön vár-
ták a Mikulást és rövid műsorukat a Mikulás 
és maguk örömére adták elő. Természetesen 
ajándék is volt, amit Deszk község Önkor-
mányzata és a Deszki Szerb Nemzetiségi Ön-
kormányzat biztosított.

 Szerb Karácsony ünnepe 
A kereszténység egyik legjelentősebb ünne-

pe Jézus születésének napja, a Karácsony. Így 
van ez a deszki pravoszláv szerbeknél is. Ma-

gát az ünnepet negyvennapos 
böjt előzi meg, ami november 27-től január 
6-ig tart (a Gergely naptár szerint a karácsonyt 
január 7-8-án ünneplik a pravoszlávok). A 
negyvennapos karácsonyi böjti időszakban 
több ünnep: „Szent Miklós”, „Materice”, „De-
tinyci”, „Ocsevi”, „Szent Ignác” és „Tucindan” 
van, melyeket a mai napig megünnepelnek. 
Sajnos a népszokások már megkoptak, de az 
ünneplés még mindig él, de ugyanúgy, mint 
más ünnepnél, a karácsonynál is sok átvett 
szokás is jelen van. Így a többségi magyar-
ságtól átvett ajándékozás, fenyőfa állítás, va-
lamint az anyaországból, Szerbiából hozott 
„Bádnyák” tölgy elégetése a templom előtt. 
Ez évben sok minden másként volt a szigorú 
egészségügyi előírások miatt, így elmaradt 
Szenteste a „Bádnyák” elégetése és a szokásos 
program. Nagyobb hangsúlyt kapott, - ami 
tulajdonképpen a legfontosabb eleme kará-
csony ünnepének - a családi ünneplés. Itt kü-
lön ki kell emelni a közös vacsorát szentestén. 
A szépen megterített asztalra kerülnek a böjti 
vacsora ételei: paradicsom- vagy bableves (ma 
már sok helyen halászlé), diós, mákos tészta 
vagy guba, „pápule” babfőzelék és az elma-
radhatatlan „Zdrávlye” –karácsonyi kenyér, 
a végén pedig szilva befőtt dióval és mézzel. 
Az új Gergely naptár szerint karácsony első 
napján, január 7-én ez évben is ünnepi szent 
liturgia volt a deszki szerb templomban is. Az 
istentiszteleten nagy szerep jutott most is a 
szerb iskolába járó gyerekeknek. Nem maradt 
el az ünnepi családi ebéd sem, az ünnepnap 
süteményével, a „Csésznicával”. Megmaradt a 
köszöntés is, amikor találkoznak az emberek 
„Hrisztosz sze rodi” (Krisztus megszületett) a 

Hírek a „Bánát” tevékenységéről 
2018.

2019.

2018.

2019.
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válasz „Vo isztinu sze rodi” (valóban megszü-
letett). Hagyomány 1973. óta folyamatosan, 
hogy megtartják a Szerb Karácsonyi műsort 
a Bánát szervezésében, ami most sajnos el-
maradt. Mint ahogy elmaradt a karácsonyi 
szerb bál is. A Bánát Néptáncegyüttes sokéves 
munkájának válogatását tudták január 7-én az 
érdeklődök megnézni online a Bánát webol-
dalon. 

Újév, Szent Vazul és 
Kiskarácsony ünnepe

A folytatás az Újév, Szent Vazul, illetve kis-
karácsony ünnepe az új Gergely naptár szerint 
január 14-én. Ehhez az ünnephez is sok nép-
szokás fűződik a szerbeknél, ami ismétlődik, 
hisz ugyanazok, mint amik a karácsonyi szo-
kások, de sajnos sok szokás már kihalt. Ami 
Deszken tradíció az 1960-as évektől, hogy 
Szilveszteri Szerb Bált szerveznek, ami orszá-
gos hírű, de mondhatjuk, hogy nemzetközi is, 
hisz sokan részt vettek az elmúlt években rajta 
a szomszédos Szerbiából és Romániából. Ez 
évben családi körben és a hagyományos Új-
évi ünnepi istentiszteleten ünnepeltek a helyi 
szerbek annak reményében, hogy ez az év már 
jobb és egészségesebb lesz. 

Sajnos az előrejelzések nem bíztatóak, így az 
elkövetkező szerb ünnepek is a fontos szigorú 
előírások betartások mellett fognak lebоnyo-
lódni, így Szent János és a nagy ünnep, Szent 
Száva napja is. 

Rövid hírek 
a Bánát háza tájáról

А Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egye-
sület tevékenysége is, mint minden más civil 
szervezetnél is, mondhatni stagnál és küzde-
nek a túlélésért. Nincsenek, csak online pró-
bák, ami azt mondják, hogy ugyanúgy mint 
pl. a tanulásnál, nem az igazi. Hisz a közvetlen 
közös munka a lényeg.

A vezetőknek a pályázati elszámolások, 
pályázatírások adnak még munkát, ami a jö-
vőt tekintve nagyon fontos feladat. Tervezik 
a rendezvényeket, mint pl.: Banatski Sabor, 
Ajvár fesztivál, reménykedve a megvalósítás 
lehetőségében.

Szerb Kalendárium 
Hagyomány, hogy minden év elején a desz-

ki szerb családok a Deszki Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzattól ajándékba egy Szerb Kalen-

dáriumot kapnak. Így volt ez ezév elején is, a 
kalendáriumot az Önkormányzat tagjai jutat-
ták el a családokhoz. A Magyarországi Szerb 
Kalendárium a Szerb Országos Önkormány-
zat kiadásában jelent meg. A 250 oldalas, 
színes fotókkal illusztrált érdekes, hasznos és 
szép kiadványt Rádity Milenkó, Lásztity Péró 
és Rusz Boriszláv szerkesztette. A szerbek val-
lásáról, történelméről, hagyományairól, poli-
tikai tevékenységéről, irodalmáról, kulturális 
és oktatási életéről minden nemzedék részére 
található benne érdekes olvasni való. A desz-
ki főszerkesztő, Rádity Milenkó mellett még 
három deszki szerző írásai is szerepelnek az 
ezévi kiadványban Brczán Krisztifor, Milicsity 
Szvetomir parochus és e sorok írójának (Rusz 
Borivoj) munkái.

Rusz Borivoj

2019.

2019.

2020.

2020.

2020.
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Először is Boldog Új Évet sze-
retnénk kívánni mindenkinek!

A 2020-as évzárás gyorsra 
és kurtára sikeredett a COVID 
helyzet miatt. Az egyesület min-
den labdarúgó, futsal, kézilabda 
mérkőzését elhalasztotta a 2021-
es évre.

Saját felelősségre, minden elő-
írást betartva pár korosztályban 
szakembereink tartották moz-
gásukat játékosaink számára, de 
ez főleg kapcsolattartásra korlá-

tozódott, érdemi munkát nem 
jelentett.

Labdarúgó szakosztályunk 
csapatai januárban lassan, de biz-
tosan elkezdték a szereplést, ez fő-
leg a futsal bajnokságokban való 
részvételt jelenti. A sok elmaradt 
mérkőzés pótlása nem kis problé-
mát okoz az egyesületnek, hiszen 
a tornacsarnok szabad helyszí-
nei korlátozottak. Január 9-én 
játszottuk le az első mérkőzést, 
ahol U15-ös futsal csapatunk 
15-1 kiütéses győzelmet ért el. A 

következő héttől bekapcsolódik a 
küzdelmekbe az U17-es, U19-es, 
illetve felnőtt futsal csapatunk is.

Papp Endre vezetésével nagy-
pályás labdarúgó csapatunk is 
elkezdte a mozgást, készülve a 
február 6-ai Balástya elleni elma-
radt mérkőzésre. Nagy változások 
nem várhatók a csapat táján, 2-3 
érkező, illetve távozó név me-
rülhet fel, de erről későbbiekben 
tájékoztatunk mindenkit az egye-
sület Facebook oldalán.

A szakosztály működéséhez 
óhatatlanul szükséges az anyagi 
feltételek biztosítása, ami jelen 
helyzetben egyre nehezebb. A 
vezetőség Szabó László elnök 
vezetésével minden követ, pályá-
zatot megmozgat, hogy biztosít-
sa a működéshez az anyagiakat, 
reméljük, a február végi TAO-s 
pályázat is sikeres lesz, mint az 
elmúlt években. 

Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!

Tóth Tibor

DSC hírek
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MEGÉRKEZTÜNK!
Somorjai Mariann Editnek és Vigh Istvánnak 2021.01.08-án Ervin nevű gyermeke született.

CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
Deszki Polgármesteri Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
 Hétfő 13.00 - 16.00; Kedd szünnap;
 Szerda 13:00 – 17:00; Csütörtök szünnap;
 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: 62/652-669
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)
Téli nyitva tartás: (október 01-től március 31-ig):
 Szerda: 9-15-ig,  Péntek: 11-17-ig
 Szombat: 9-17-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: Mészáros-Nagy Bernadett
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 

február 3., 17. 
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett sárga kuká-
ban, vagy átlátszó műanyag hulladékgyűjtő 

zsákban lehet papír- és műanyag hulladékot, fém 
üdítős- és sörösdobozokat kihelyezni!

Családi események
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