
XXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM | 2013. NOVEMBERA DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA | www.falunkert.hu

November 16-án a Deszk Község Népművészetéért Alapítvány javára rendeztek bálat a Sportcsarnokban. A közel 250 résztvevő remekül mulatott, amiről Karácsonyi Szilvia cikkében olvashatnak a 3. oldalon.

Báloztunk

Idén is kaptunk árvácska felajánlást Ba-
logh Józseftől és feleségétől, Arankától, 
melyekből szépen jutott a közterülete-
inkre. Nagyon köszönjük a felajánlást, és 
a mostanra állandóvá vált támogatást!

Ahogy minden évben, idén is megrendezte Népdalkörünk dalos találko-
zóját. A jó hangulatú műsorról Révész István beszámolóját olvashatják a 3. 
oldalon.

A Deszki Falunkért Egye-
sület, a Deszki Magyar-
Német-Flamand Baráti 
Kör, Deszk Község Önkor-
mányzata és Böröcz István 
összefogásával megújult a 
Római Katolikus Templom 
kertjében lévő emlékmű. 

SOK KICSI SOKRA 
MEGY

Dalos találkozó DeszkenMegújult 
a II. világ-
háborús 
emlékmű
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– Sok köz-
munkást látni a 
faluban. Mi ennek 
az oka? Ki finan-
szírozza ezt?

– A munka-
ügyi központon 
keresztül kap-
tunk irreális és 
eddig elképzel-
hetetlen keretet 
az év végére, 

egészen a választások hónapjáig. Az 
egyik szemem sír, a másik nevet!

Örülök, mert eddig soha nem látott 
létszámot biztosít minden településnek 
az állam, ám ki vagyok kelve magamból, 
mert a tavaszi és nyári időszakra és a 
falunapokra, az őszre is gondolok, ami-
kor 4-5 fővel kellett végigkínlódnunk 
a dolgos hónapokat. Ezt a hatalmas 
létszámot kellett volna elosztani egész 
évre ésszerűen és átgondoltan. Úgy tű-
nik, a rengeteg áremelésből, e-útdíjból, 
tranzakciós és egyéb furfangos adókból 
beszedett pénzeket most számolatlanul 
szórják. November 1-től dolgozik nálunk 
több mint 60 fő - most, amikor nem nő 
a fű, és lassan nem lehet dolgozni, mert 
beáll a tél. Mire a hó eltakarítására ke-
rülne a sor, már újra nem számolhatunk 
velük, mert mindenki négy hónapos 
kötelező oktatáson, továbbképzésen 
vesz majd részt, majd áprilisban újra 
dolgoznia kell a csapatnak egy hóna-
pot. Nem csak mi, de egyetlen település 
sincs felkészülve ekkora foglalkoztatás-
ra! Nincs szociális helyiség, étkező, és 
kellő szakmai irányítás sem ennyi főre. 
Szabóné Sarkadi Szilvia ügyvezető asz-
szony rendesen megdolgozik ezekben 
a hónapokban… Kész őrület! Arról nem 
is beszélve, hogy az álláskeresők, pálya-
kezdők, gyakran diplomával a kézben 
nem a képesítésüknek megfelelő mun-
kát kapják. Ettől függetlenül a kötelező-
en behívottak nagy része nagyon tisz-
tességesen dolgozik a közterületeinken. 
Az elvégzendő munkák meghatározása 
ekkora létszámra nem volt egyszerű. Így 
kapott prioritást a régi temető kitaka-
rítása, a Szegfű utcai árok átépítése; az 
árkaink, a szabadidő park és a mellet-
te lévő erdősáv kitakarítása; festési és 
kertészeti munkák, valamint tavaszra a 
Táncsics utcai csapadékvíz elvezető árok 
működőképes állapotba hozása.

100%-át támogatja ennek a foglalkoz-
tatásnak az állam, úgy, hogy most elő-
ször kimeríthetjük a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó eszközvásárlási keretet is – 
annyi szent, hogy számolatlanul önti a 
pénzt ebbe a területbe most a kormány! 
Ez azonban hamis statisztika! Nem nő a 
foglalkoztatás, nincsenek abból szárma-
zó központi bevételek az egészségbiz-
tosítási és nyugdíjalapokba sem, hiszen 
mindez közpénzből valósul meg. Egyik 
zsebből a másikba megy a pénz. Az jó, 
hogy kapnak pénzt az állástalanok, de 
a mértéke megalázóan kicsi, a munka 
pedig – de erről őket kérdezzék! Csak 
remélni merem, hogy nem egy kiugró-
an jó év végi foglalkoztatási statisztika 
miatt kergeti az őrületbe a munkaügyi 
központokat , a munkanélkülieket és az 
önkormányzatokat a T. tárca!

– Idén is megrendezték az Egészség-

ügyi Hetet. Sikeres volt a rendezvény? Há-
nyan vettek részt a szűrővizsgálatokon?

– Sikeres, bár kevésbé látványos, 
hiszen a pénztelenség miatt nem tar-
tottunk záró rendezvényt, inkább a 
szűrővizsgálatok adta lehetőségek 
bővítésére fordítottunk több pénzt. A 
reklám csökken – de az eredmények 
nőttek, így semmit nem veszítettünk!  
Az előző év tapasztalatait figyelembe 
véve a nagyobb érdeklődésre számító 
vizsgálatoknál több időpontot tudtunk 
biztosítani, és az iskolai prevenciós elő-
adásokat újra átgondolva, színesíteni, 
emészthetőbbé tudtuk tenni! Nagyon 
jók voltak a visszajelzések a lakosok ré-
széről, hogy hatig tudtak megjelenni a 
mobil tüdőszűrő állomáson, többeknek 
volt elérhető a szolgáltatás ez által!

Tóth Ágnes kolléganőmnek, a fő-
szervezőnek – és a programban közre-
működőknek, a kezdetektől társadalmi 
munkában támogató nyugdíjasklub 
tagjainak a testület nevében is köszö-
nöm a segítséget! A környékünkön 
Deszk teremtett hagyományt az egész-
séghét megrendezésével, amit a leg-
több kistelepülés átvett. Mit is mond-
hatnánk erre és az eredményekre? 
Egészségükre!

 
– Megújult a II. világháborús emlékmű 

a templomkertben. Milyen pályázati for-
rás tette ezt lehetővé?

– Nem volt erre pályázati forrás – 
saját erőből újult meg a Deszki Falun-
kért Egyesület által 19 éve megépített 
emlékmű. Az egyesület, és a Deszki 
Magyar-Német-Flamand Baráti Kör kez-
deményezte a már valóban időszerű 
felújítást. Ők ajánlották fel a munkákhoz 
szükséges anyagok biztosítását, míg a 
munkák finanszírozását a község bü-
dzséjéből terveztük. Mint kiderült, volt 
elegendő téglánk, adtuk a cementet és 
a többi anyagot, míg a műköves mun-
kákat Böröcz István sírköves – műköves 
mester felajánlásként készítette el a 
községnek! A két társadalmi szervezet-
re így „csak” a generátor szerep jutott, 
ami – bevallom – nagyon fontos volt, és 
ezúton is köszönöm nekik! A sok gond 
és munka mellett elsiklottunk a méltat-
lanul lepusztult emlékhely problémája 
felett. Az idei koszorúzásra már újra a 
megérdemelt tiszteletet tudtuk megad-
ni a deszki hősöknek, a római katolikus 
templom kertjében!

– Közeledik a december, az év végi 
rendezvények sora. Megengedheti-e az 
önkormányzat magának ezeket a rendez-
vényeket? Lesz-e esetleg valami új kezde-
ményezésük? 

– Eddig is különféle támogatásokból 
fedeztük az év végi rendezvényeinket, 
ez után sem lesz ez másként! A már 
szokásos Falumikulást, a tavalyi tapasz-
talatokra építve idén is a sportcsarnok-
ban tartjuk december 7-én. A 14 órakor 
kezdődő programon idén is minden 14 
év alatt deszki, vagy Deszken iskolába 
járó gyerek kap majd mikulás csoma-
got – a helyi vállalkozók és magánsze-
mélyek felajánlásainak köszönhetően. 
Ezen a szombaton lesz lehetőség az 
iskolás és óvodás gyerekeknek egész 
napos kézműves foglalkozás keretében 
elkészíteni az ajándékaikat, asztali és ka-

rácsonyfadíszeket. Itt nem is annyira az 
értékteremtés, mint inkább az együttlét 
örömének tolmácsolása és a mentális 
nevelés a célunk!  

Falukarácsony idén december 20-án 
lesz, szintén a sportcsarnokban. Kíván-
csian várjuk az ovisok és az iskolások 
szívmelengető műsorát. 

Újdonságra is gondoltunk! Idén elő-
ször advent vasárnapjain közös gyer-
tyagyújtást terveztünk a Faluház előtt. 
Ezeken a meghitt együttléteken szeret-
nénk – szintén első alkalommal - bein-
dítani a DeszkaSzínház társulata által 
meghirdetett „Karácsonyi cipős doboz” 
akciót, amelynek keretében önkéntes 
deszkiektől várunk egy cipős doboznyi 
ajándékot, amit szociálisan rászoruló 
családok kapnak meg, remélhetőleg 
emlékezetes pillanatokat szerezve a 
gyerekeknek és mosolyt csalva a szüleik 
arcára…

Az év végi vállalkozók fogadása ismét 
az ünnepi testületi üléssel együtt kerül 
megrendezésre a takarékosság jegyé-
ben. A pezsgő, mint minden évben, így 
most is felajánlás – a szendvicseket pe-
dig ismét a saját kft-vel készíttetjük. A jó 
szó, a beszélgetés és persze a számadás 
pedig nem kerül semmibe.

– Van-e tudomása arról, hogy a ven-
déglőben, sportcsarnokban lesz-e szil-
veszteri buli?

– A sportcsarnokban nincs szervezés 
alatt álló évzáró rendezvény. A Bástya 
étteremben idén is családias szilveszteri 
bulira készülnek – a tavalyihoz hason-
lóan. A legfrissebb információk szerint 
batyus bál lesz, ami annyit tesz, hogy 
a vacsora és az italszolgáltatás mellett 
mindenki behozhatja majd az általa 
„kivégezni szánt” italokat. Jó gondolat 
ez Szőllősi István bérlőnktől – a szűk le-
hetőségekre gondolva, biztosan sokan 
veszik jó néven ezt a könnyítést az óév 
búcsúztatón!

– Polgármester úr! Idén tavasszal 
többször hallottuk és olvashattuk is Ön-
től, hogy a megváltozott és lényegesen 
rosszabb finanszírozás miatt október kö-
zepére akár fizetésképtelenné is válhat az 
önkormányzat. Mi történt e téren?

– Így van – szó szerint ezt mondtam, 
és a finanszírozás nem is változott! Krí-
zishelyzetben alapvetően két dolgot 
tehet egy település vezetése. Vagy fel-
tett kézzel megvárja, hogy mi lesz, vagy 
összeszorított fogakkal megpróbálja 
elkerülni a legrosszabbat. A testület, a 

hivatalvezetés és jómagam ez utóbbit 
választottuk! Eddig sem volt tőlünk ide-
gen a spórolás és a dolgaink folyamatos, 
tudatos újragondolása. Amikor beültem 
a polgármesteri székbe sok gonddal kel-
lett szembenéznünk. Átszervezésekkel, 
módosításokkal nagyon sok hitelt fizet-
tünk vissza, optimalizáltuk a működé-
sünket. A szennyvíz projektre jogtalanul 
felhasznált állami pénzekbe tízmilliókat 
törlesztettünk vissza, e mellett 2010. 
és 2012. években tisztességgel fizettük 
az előz ciklusokban felvett, többi, nem 
kevés fejlesztési hitelt – amíg az állam 
tavaly év végén át nem vállalta azokat! 
Sikerült elérnünk, hogy a legjobb fize-
tők közé léptünk elő a kistérségi együtt-
működéseinkben. Az állam által átvett 
– még is a nyakunkon maradt iskola és 
óvoda felújításait, teljes rezsijét tisztes-
séggel fizettük, álltuk az állandó kar-
bantartási kiadásokat. Mindezek mellett 
találtuk meg a módját az elmaradt mun-
kák pótlásának, a felújításoknak és a pá-
lyázatok előfinanszírozásának. Nagyon 
szigorú gazdálkodás és folyamatos fel-
ügyeleti ellenőrzés mellett tudtunk se-
gíteni a Bánát Szerb Kulturális Egyesület, 
a Faluház, a Népművészetért Alapítvány 
és a DSC projektjeinek lebonyolításához 
szükséges átmeneti anyagi háttér bizto-
sításában is.  

Ez a tudatos előkészület segített eb-
ben az évben is! A jól kifundált támo-
gatási rendszernek köszönhetően nem 
voltunk jogosultak a várva várt állami 
kiegészítő normatívára sem – ám talpon 
vagyunk! Erre hadd legyek most kicsit 
büszke! Nemhogy a fizetésképtelensé-
get el tudtuk kerülni, de épp október-
ben szavazott meg a testület 5,6 millió 
forintot kisebb útjavításokra. Ezt sem 
hitelből fizetjük – kigazdálkodtuk. Ne 
gondolja senki, hogy ezek alapján csak 
nagy feneket kerítettünk egy nem létező 
problémának év elején – ennek a csa-
tának vesztesei is vannak sajnos. A kor-
mány elvárásai szerint visszaszorítottuk 
a kamatmentes hiteleket. Sokszor ez fájt 
– nekünk is. Kevesebben kapnak segélyt, 
és sok lakossági panaszt nem tudunk or-
vosolni, vagy csak nagyobb csúszásokkal 
– amikor már biztosan látjuk a fedezetét. 
Legtöbb esetben megértik a lakosok, de 
tudom, hogy nagyon sokan komoly baj-
ban vannak, és az utolsó mencsvárként 
fordulnak hozzánk – a megszorítások 
miatt hiába! Mindezekkel együtt, ki sze-
retném mondani, hogy a nagyon szigorú 
viszonyok között is jól sikerült teljesíteni, 
és jó érzés, hgy nem csak a túlélésről 

szólnak a mindennapjaink!Talán ezzel 
nyilvánítják ki, hogy értékelik az erőfe-
szítéseket, amit a községért teszünk. 
Nem is szeretném ezt túlbeszélni, de ki 
szeretném mondani – a megváltozott 
viszonyok között is sikerült jól teljesí-
teni, és büszke vagyok, hogy nem csak 
a túlélésről szólnak a mindennapjaink! 
Fejlesztünk, karbantartunk és ingat-
lanvásárlásokkal tovább gyarapítjuk az 
önkormányzat vagyonát! Ha így állunk 
a jövő évi kihívások elé – biztonsággal 
végig visszük azt is!

– Úgy tudjuk idén először koszorúztak 
a régi temetőben is. Kinek a sírjánál?

– Amellett, hogy a közmunka prog-
ramban résztvevőkből sokakat irányí-
tottam a nem önkormányzati tulajdonú, 
fenntartású és működtetésű régi egyhá-
zi temetőbe – sok minden forog a fejem-
ben. Meg fogom keresni püspök urat, 
hiszen látszik, hogy nem bírnak ezzel a 
területtel, ugyanakkor sok hozzátartozó 
látogatja most is. Azért fordítunk erre 
a temetőre ekkora gondot, mert úgy 
gondoljuk, több olyan tiszteletremél-
tó deszki fekszik itt, akik megérdemlik, 
hogy méltó körülmények között nyu-
godjanak és mert mégis csak az első be-
nyomást innen kapja a Deszkre érkező. 
Felvetődik bennünk, hogy a meglévő 
kerítést, járdát is meg kellene javítani – 
de ehhez együttműködés és működő-
képes konstrukció kell. Ne gondolják, 
hogy máshová nem tudtuk volna irányí-
tani a közmunkásokat! Ezt is fontosnak 
érezzük, ezért a gondoskodás, ezért a 
törekvés a szebb deszki római katolikus 
temetőért!

Az ott végzett munkák során sok min-
den ötlik az ember szemébe, ami addig 
elkerülte a figyelmét. Így történt ez tele-
pülésünk díszpolgárának, Jakabb Gyula 
tisztelendő úrnak a sírjával is. Megtaka-
rítottuk a sír környékét a halottak nap-
jára és szégyenkezve nyugtáztuk, hogy 
koszorúval még soha nem emlékeztünk 
meg róla. A Faluház, a nonprofit kft és a 
hivatal képviselőivel kis megemlékezés 
mellett koszorút helyeztünk el a régi 
deszkiek által csak „méltóságosként” 
tisztelt díszpolgárunk halálának évfor-
dulóján. Ezután minden évben megtesz-
szük ezt, és nagyjaink közül Dr. Tempfli 
Ferenc sírjánál is emlékezni fogunk a 
hála virágaival. Egyszer mindennek a 
rendes kerékvágásba kell kerülnie!

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

Jegyzői tájékoztatás
TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYA-
IVAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSRÓL 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasz-
tásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2013. (I.28.) önkormányzati 
rendelet szabályozza a közösségi együttélés szabályait sértő maga-
tartások. Ezek olyan magatartások (tevés vagy mulasztás), amelyek 
nem minősülnek szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, to-
vábbá amelyeket magasabb szintű jogszabály nem rendel büntet-
ni, de sértik, vagy veszélyeztetik a közösségi együttélés szabályait, 
különösen a közrendet, köztisztaságot, településképet, egyéb helyi 
értékeket, a közösségi együttélés egyéb helyi normáit. Ilyen ma-
gatartásokat például: zöldterületen parkolás, csatornák/átereszek 
tisztántartásának elmulasztása, fűnyírási kötelezettségnek, vagy a 
járdára behajló ágak levágásának a nem teljesítése, közterületen 
gyomirtó szer használata, téli időszakban a járdák síkosság mente-
sítésének az elmulasztása….stb.

Az önkormányzati rendeletben meghatározott jogellenes maga-
tartásokat megvalósító természetes személyekkel, jogi személyek-
kel, jogi személyiség nélküli szervezetekkel, gépjárművek üzemben-
tartóival szemben 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság, illetve 
50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság szabható ki. A helyszíni bírság 

kiszabására a közterület-felügyelő jogosult. 
A jogellenes magatartás észlelésekor- azokban az esetekben, 

amikor a jogszabály lehetővé teszi-, a hatóság végzésben kötelezi a 
jogszabálysértőt a jogellenes állapot megszüntetésére (pl. a fű lenyí-
rására). Amennyiben a megadott határidő eredménytelenül telik el, 
a közigazgatási bírság kiszabására fog sor kerülni.

      
ÚJ PARKOLÁSI REND BEVEZETÉSE

Az elmúlt évek tapasztalatai, valamint a lakossági visszajelzések 
alapján is elmondható, hogy a Római Katolikus templom előtt – pá-
lyázati pénzből, önerő biztosításával - a templomba érkezők részére 
megépített parkolót leginkább a Szanatóriumba érkező látogatók 
és a betegek használják. Hasonló, gyakran kaotikus helyzet tapasz-
talható az Alkotmány utca és Semmelweis utca kereszteződésében 
(a zöldségessel szemben) lévő parkolóban is. Előbbiek miatt, élve a 
KRESZ adta lehetőséggel, 2014. január 1. napjától időkorlátos parko-
lási rendszer kerül bevezetésre ezen parkolókban. Mindkét helyszí-
nen maximum 30 percet lehet ezen időponttól várakozni. A parko-
lás kezdetét parkoló-tárcsán, vagy egyszerű papírlapon is fel lehet 
tüntetni, és azt a gépjármű első szélvédőjén elhelyezni. A Templom 

előtt csak az egyházi rendezvények esetén lesz ettől eltérő parkolási 
rend, míg a Szolgáltató-soron a külön engedéllyel rendelkezők par-
kolhatnak tovább fél óránál. 

A vásárlási-, ügyintézési szokásokat és egyéb körülményeket fi-
gyelembe véve a Szanatóriumba látogatókat érinti leginkább az 
új időkorlátozás, hisz ők azok, akik órákra a parkolókban hagyják 
a gépjárműveiket. A Semmelweis utcán, a Szanatórium oldalában 
megépített parkoló időkorlát nélkül, térítésmentesen továbbra is 
mindenki rendelkezésére áll, akik hosszabb időre szeretnének lepar-
kolni személygépkocsijukkal. 

Az Önkormányzat minden deszki autótulajdonosnak térítésmen-
tesen a rendelkezésre bocsát egy parkoló-tárcsát. Az új parkolási 
rend használatának a szabályszerűségét a rendőrség, valamint a 
közterület felügyelő fogja ellenőrizni, a szabályszegő-
ket ők fogják szankcionálni. Természetesen a beve-
zetést követően türelmi idő lesz, mely időszakban 
remélhetőleg mindenki megszokja és alkalmaz-
za az új szabályokat.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
    jegyző

Megkérdeztük a polgármestert 
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„Egy szombat esti bálban
Ha sok fiú sok lány van
Ital kell és egy jó zenekar
És minden rendbe van.
Egy szombat esti bálban
Ha sok sok kedves pár van
Táncolnak míg játszik a zenekar
És minden rendbe van”
És nem volt ez másként a néptánco-

sok bálján.  A tavalyi bálhoz hasonlón, 
idén sem csalódtak azok, akik részt 
vettek november 16-án a Deszk Község 
Népművészetéért Alapítvány bálján. 
A szépen feldíszített Sportcsarnokban 
összegyűlt közel 250 vendéget most 
is elkápráztatta a Kerepetye és a Csi-
cseri csoportok által bemutatott palo-
tás. A bőséges, svédasztalos vacsorát 
a Jóbarát Csárda biztosította, a zenét 
pedig ismét a StandUp! zenekar szol-
gáltatta. Éjfél tájékán sokan örülhettek 
Fortunának, és a bál végén a vendégek 
vidáman vihették haza a tombolán ki-
sorsolt hatalmas ajándékcsomagokat, 
legújabb citromfacsarót, párnát, stb. 
Még a fődíjat, a Rengei festményt is 
majdnem megnyertük. Sajnos, csak 
majdnem! A tombola után pedig még 
hajnali háromkor is szólt a zene, zene-
kari szünetekben pedig a népzenéé 
volt a főszerep, amikor is Borbolyától 

Kerepetyéig, Csicseritől Döngetőkig 
mindenki együtt ropta a Héjszát. 

Természetesen ennek a bálnak is volt 
egy nemesebb célja a mulatozásnál, 
mégpedig a jótékonykodás. A rendkí-
vül ügyes szervezőbizottságnak (Bene 

Ildikó, Bertókné Zsóka, Krizsán Pál, 
Molnár József, Nagy Erika, Némethné 
Icuka, Pappné Papdi Éva, Sillóné Anikó, 
Tóth Gábor, Varga Kriszta) köszönhető-
en a magas résztvevői létszám mellett, 
számtalan támogatót is megnyertek az 

ügynek, így az este során összegyűlt, 
jelentős báli bevétel (431.000 Ft) ismét 
egy éven át segítheti a néptáncosok 
munkáját.  

Köszönjük a szervezőknek a szerve-
zést, a támogatóknak az önzetlen tá-

mogatást és résztvevőknek a jelenlétet! 
Mert annyira jó buli volt, hogy aki ott 
volt, láthatta, aki kihagyta, bánhatja! Mi 
már biztosan ott leszünk jövőre is!

Karácsonyiné Fehérvári Szilvia 

Október 19-én rendezte meg a Deszki Népdalkör az immár 
hagyományosnak számító Dalos találkozót. Felkérésünket elfo-
gadták a szentesi-, a nagymágocsi-, a sándorfalvi-, az üllési- és a 
törökkanizsai együttesek, valamint a Deszki Dukátok. 

A Népdalkör tagjai igen korán érkeztek, de mindenkinek volt 
valamilyen dolga. Persze, közben Erzsike sort kerített egy „beme-
legítésre”, és a színpadon is beálltunk a hangosítás miatt. Minden 

érkező csoport mellé biztosítottunk egy helybélit, aki irányította a 
vendégeket. 

A műsort az üllésiek kezdték, majd sorban jöttek a többiek is. Itt 
a Deszki Népdalkör okozott meglepetést, ugyanis az apátfalvi dala-
ink végén 3 pár táncra fakadt. Nagy sikert arattunk!

A műsorban felléptek a Molnár ikrek is, kitűnő éneküket sokáig 
tapsolták. 

Számomra a sándorfalvi citerazenekar volt a műsor fénypontja. 
Ezek a fiúk könnyed eleganciával, kiváló hangszertudással és sze-
retetreméltó humorral adták elő műsorukat, osztatlan elismerést 
aratva.

Kedvencem azért változatlanul a szentesi Pengető citerazenekar, 
és vezetője Mélykútiné Németh Kornélia maradt. Műsoruk most is 
kiváló volt. 

Fellépett a műsorban Népdalkörünk kamarakórusa is, akik a du-
danótájukkal nagy sikert arattak.

Kedves deszki vendégeink, a Deszki Dukátok is odatették magu-
kat, bár a kórus most kisebb létszámú volt, mégis ütős volt a sze-
replésük.

A műsor másik csúcspontja a zárószám volt, vagyis a Deszki Nép-
dalkör fiúkórusa. Erzsike betanított nekünk - kb. két hónap alatt – 
egy apátfalvi katonadalokból álló csokrot. Na, azt adtuk elő, csak 
úgy acapella. Mit mondjak? Sikerült a dolog, és csak kétszer hibáz-
tunk. Ennek ellenére óriási tapsot kaptunk. A színpadról lefele jövet 

csak irultunk-pirultunk, és hálát adtunk Erzsikének, hogy ezt így, és 
ilyen rövid idő alatt megtanította.

A műsort hangulatos vacsora követte az étteremben, kiváló ze-
nével és finom gulyással.

Végül elmondhatom, hogy érdemes volt megrendezni ezt a talál-
kozót, hiszen volt néhány felejthetetlen momentuma.

Révész István

Sóska, sültkrumpli a DeszkaSzínház új produkciója. A darab 3 szereplős – a karak-
tereket Csürke Miklós, és a „Földiék”, azaz apa és fia: János és Ádám alakították. A 
próbafolyamat nem volt könnyű, hiszen Ádám és Miki munkahelye miatt nehezen 
tudtak időpontot egyeztetni a próbákra, de épp ezért szinte minden szabadnapjuk 
próbanap volt, a sikeresség érdekében. 

A premier október 25-én, 19 órakor kezdődött. Mi, színjátszósok is úgy ültük 
végig, hogy teljesen először láthattuk az előadást, nem tudtuk mi sem, hogy mit 
várhatunk. Vagyis dehogyisnem! Hiszen csak a jóra számítottunk, és ezt maradék-
talanul meg is kaptuk.

A három szereplő mind-mind különc karakter volt: a kétszínű minden lében ka-
nál, a részeg hősszerelmes, és a vezetőjük: a kissé piperkőc és főnökösködő zaba-
gép. 

A futballmeccsek bírója és segédei öltözői tevékenységébe nyerhet bepillantást 
a néző, kiegészülve komikus percekkel. Sokat nevettünk a részeges szerencsétlen-
kedésein, aki feltehetően nem is a másnap, hanem még az aznap miatt volt beszá-
míthatatlan, vagy épp a Szappannak csúfolt szereplő „szentségelésein”. 

Magam sem értettem néha, hogy honnan került elő egy-egy újabb és újabb fo-
cilabda a színpadon, s látványosan az új fényekkel Pista bácsi is kedvére „garázdál-
kodhatott”. 

A premier utáni elmaradhatatlan premier bulin pedig a deszkás háziasszonyok 
jóvoltából az asztalokra került a darabban annyit emlegetett sült krumpli is. 

Az élmény maradandó kikapcsolást nyújt, bizton ajánlom mindenkinek! Gratu-
lálok fiúk!!!

Márki Kitti

Fergeteges bulival indult az idei báli szezon

Dalos találkozó 2013.

Sóska, sült krumpli rendel!, 
avagy a DeszkaSzínház újabb kihagyhatatlan előadása

 

Programajánló
• December 1. vasárnap 17 óra

Adventi gyertyagyújtás 
a Tempfli téren, 
forraltboros ünnepi falatozással
Beszédet mond: 
Király László polgármester
Műsor: Deszki Deszkaszínház

• December 6. péntek 15 óra
Idősek napja a Faluházban

• December 7. szombat 14  óra
Kézműves nap és 
Falumikulás a Sportcsarnokban

• December 8. vasárnap 17 óra
Adventi gyertyagyújtás 
a Tempfli téren, forraltboros 
ünnepi falatozással
deszki népdalosok műsora

• December 15. vasárnap 17 óra
Adventi gyertyagyújtás 
a Tempfli téren, forraltboros 
ünnepi falatozással
óvodások műsora

• December 20. péntek 17 óra
Falukarácsony 
a Sportcsarnokban

• December 21. vasárnap 17 óra
Adventi gyertyagyújtás 
a Tempfli téren, forraltboros 
ünnepi falatozással
néptáncosok műsora

Deszk Község Önkormányzata
Deszki Faluház

Deszki Település Üzemeltetési 
Nonprofit Kft.

Alakmánia Speedfitness Stúdió
Babilai család

Bakacsi Róbert és felesége
Bertók Péter és felesége

Borbála fürdő, Algyő
Csongrád Megyei Önkormányzat 

Hivatala 
Dr. Ledniczky Ildikó, ügyvéd

Egri Csilla
Erzsébet Gyógyfürdő, Mórahalom

Eszik Optika
Főnix Irodaszer Kft.

Gonda Gabriella (Oriflame)
Görbe Lajosné
Gyermelyi Zrt.

Harmónia Szépségszalon - Papné 
Matos Anita

Henriette Textil & Interior

IH Rendezvényközpont
Infoázis Kft. - Lakatos Pál

Kardos Ditke
Király László 

Kócsó Zoltánné - Jóbarát Csárda
Lapcom Zrt. (Délmagyarország)

Mátó Attila
Media Markt - Mészáros Márta

Napfényfürdő Aquapolis, Szeged
Németh Róbert és Ilona

Rabi Zoltán
Rengei László

Schwarzkopf Szalon - Tóth Ivett 
fodrász és Rozgonyi Anita kozmetikus

Szegedi Vadaspark
Tóth Ferencné
Tur-mix lottózó

Vámos Cukrászda
Vikorné Nádasdi Ilona (Tupperware)

Vito Venturi Kft. – Goda István és 
felesége

Zsiga Renáta Szalon - Flieber Csilla

KÖSZÖNET A BÁL TÁMOGATÓINAK:
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Kardos Ditke Vikorné Icukának adta át a 
szót. Őszi szünetben végre tudtunk időt sza-
kítani a beszélgetésre, bár nem volt egyszerű. 
Megbeszéltük, mindkettőnknek jó akár dél-
ben is, a Vikor család a földeken dolgozott, 
így főzni csak estére kellett, nálam a gyerekek 
„mamáztak”… Ehhez képest Icu meglepetés-
sel várt: egy tálban még forró, mindenféle is-
teni párolt zöldségek várták, hogy jóllakjunk 
belőle, így mindjárt az elején kapott tőlem 
egy csillagos ötöst!

– Mit szóltál hozzá, hogy Te kaptad a szót?
– Örültem, és meglepődtem. Évekkel ezelőtt 

ismerkedtem meg Ditkével, mikor még műkö-
dött a „100 forintos bolt”, bejárt vásárolni a kislá-
nyával. Sokat beszélgettünk, de a gasztronómia 
hozott igazán közel minket egymáshoz.

– Mesélj egy kicsit magadról!
Földeákon laktam, Hódmezővásárhelyen jár-

tam közgazdasági középiskolába, 20 évesen jöt-
tem ide férjhez.

– Ezt gyorsan összefoglaltad… Hogyan ismer-
kedtetek meg?

– Benczik Marikával középiskolai éveink óta 
ismerjük egymást, férjem pedig Farkas Vincének 
volt a munkatársa! Az esküvőjükön 1984-ben itt 
voltam a deszki templomban. Nagyon tetszett, 
és gondoltam magamban, itt szeretnék esküdni 
ha…! Következő év júliusában általuk ismertem 
meg férjemet, és ’86 májusában már össze is há-
zasodtunk, természetesen a deszki templomban. 
Akkor még velünk élt férjem anyukája. Most már 
csak anyukám él velünk!

– Mi következett a házasságkötés után?
– Férjem a helyi TSZ-ben dolgozott gépszere-

lőként, így háztáji nyilvántartóként én is itt talál-
tam munkát. A szerződéskötések közben renge-
teg embert megismertem, egy idő után mondták 
is, hogy lassan több embert ismerek, mint a fér-
jem, pedig ő született deszki… 

– Ha már itt tartunk, mesélj egy kicsit a fiúkról 
is…

– Házasságkötésünk után 2,5 évvel megszü-
letett Zoltán Ágoston, majd 3 év múlva Gellért 
és attól kezdve itthon voltam velük. Az iskolai 
életben és a közösségi munkavégzésben is úgy 
gondoljuk, a helyükön vannak, büszkék vagyunk 
rájuk! Ágoston  geográfus szakon végzett, a Sze-
gedi Vízügyi Igazgatóságon dolgozik. Gellért me-
zőgazdasági mérnöknek tanul Gödöllőn, a Szent 
István Egyetemen.

– Gellértet a családi összefogásban végzett 
munka inspirálta?

– Igen, meghatározó volt, ők ebbe születtek 
bele.

– Hogy kezdődött?
– 1992-ben felbomlott a TSZ, és nem maradt 

sok választás: vagy új munkahelyet keresünk, 
vagy elkezdünk valamilyen szinten önállóan dol-
gozni. A férjem úgy gondolta, próbáljunk meg 
önállósulni. Először kicsiben szolgáltattunk, az-
tán egyre nagyobban, végül családi gazdálkodók 
lettünk. 

– Mit jelent „szolgáltatni”?
– Azt jelenti, hogy bérmunkát végzel a gépe-

iddel valakinek a földjén. Most már saját magunk-
nak dolgozunk, szántóföldi növénytermesztéssel 
foglalkozunk, és a fiúk, mint már említettem, 
ebbe születtek bele, több mint 10 éve teljes érté-
kű munkát végeznek!

– A mai napig tetszik nekik?
– Ez így túlzás, de nagyon jól alkalmazkodtak 

hozzá, 40 fokban árpa porban, ez nem mindig er-
ről szól, hogy tetszik-e vagy sem! A munkát, ami-
nek ideje van, el kell végezni! A férjem mindenre 
megtanította őket anélkül, hogy észrevették vol-
na. Gellért valószínűleg ezen a vonalon szeretne 
maradni, már most nagy tervei vannak! 

– Ez egész évben kitölti az időtöket?
– Szinte teljesen! Ez egy folyamat, ami tavasz-

tól őszig munkát ad, most a betakarítás után a 
talajt elő kell készíteni vetésre, majd jön az őszi 
szántás. Ha minden időben kész van, akkor nov-
ember végétől februárig pihenés van, közben 
egy kis karbantartás, de ez nagyban függ az idő-
járástól. 

– Honnan jött a „tupperezés”? Hogyan csöppen-
tél bele?

– Vendéglátó háziasszony voltam jó néhány-
szor, ilyenkor a tanácsadó eljött főzőcskézni, 
bemutatni a termékeket! Sokszor kaptam aján-
dékot, illetve kedvezményesen vásárolhattam! 
Az edények egyre jobban tetszettek! Megnyerő 
volt számomra, hogy amikor vittem ki a fiúknak a 
földekre az ebédet, az edény és a benne levő kaja 
is túlélte a rázós utat, még ma is abszolút használ-
hatók ezek a tálak, tehát volt idő kipróbálni min-
den részlehajlás nélkül! Arról hallani sem akar-
tam, hogy ezzel foglalkozzak! Aztán gyarapodtak 
az edények, de még mindig nem izgatott a dolog. 
Hogy mikor változott? 4 éve lesz januárban, hogy 
megláttam a 7,5 literes kelesztő tálat remek áron, 
amire régóta vágytam. Rögtön hívtam a szegedi 
Kovácsné Klárikát: „Ilyenkor nem szólsz? Hát ne-
kem minimum három kell, a sógornőmnek, a ba-
rátnőmnek, és nekem!” Amerre jártam ügyet in-
tézni, mindenfelé megemlítettem milyen jó ez az 
ajánlat… így a végén 47(!) db kelesztő tálat ren-
deltem…és még így se lett elég! Így 15 év után 
beadtam a derekamat… visszagondolva, ennél 
jobban nem is lehetett volna kezdeni…

– Te jó ég! Most már elárulhatom, ilyenem ne-
kem is van, de még életemben nem kelesztettem 
benne…

– Nem? Pedig nagyon jó, tárolni és frissen tar-
tani, adok receptet!  

– A család örült a döntésednek?
– Egyáltalán nem díjazták, „na, már megint be-

léptél valamibe…”
– Hajlamos vagy elcsábulni?
– Mióta ezt csinálom, azóta nem. Úgy gondo-

lom, manapság nehéz bármiről is meggyőzni az 
embereket, de konyhát, háztartást mindenki ve-
zet, és nem is meggyőzni kell őket, hanem meg-
nyerni: nem igaz? Mostanában inkább elkészítem 

az ételeket, amit mi meg is eszünk, 
és felrakom egy közösségi oldalra, 
látható mit miben tudok gyorsan és egyszerűen 
elkészíteni! Ez a fényképezősdi, úgy kaja előtt 
szintén nagyon lelkesíti a fiúkat! 

– Szinte minden rendezvényen ott vagytok! Min-
dig ilyen közösségi ember voltál?

– Korábban a helyi katolikus egyházközség-
ben is aktívan tevékenykedtünk, az évközbeni, és  
ünnepek előtti előkészületekben vettünk részt! 
Aztán ahogy a fiúk megszülettek, szép lassan  le-
maradtunk, a családra fókuszáltunk,- így alakult 
- de a szemléletünk nem változott!  A konzervatív 
értékek számunkra fontosak, és igyekeztünk fia-
inkat is a hosszú távú értékrend felé terelni!

A közösségi életbe lassan, észrevétlenül foly-
tam bele. Kószó Ancival sokat beszélgettünk ar-
ról, miként lehetne a falut egy kicsit jobban meg-
mozgatni, akkor még nem volt ennyi rendezvény 
és program, mint manapság! Egy idő után támo-
gatók és segítők sorakoztak mellénk, például ’95-
ben volt az első majális, amit nagyon szerény kö-
rülmények között hoztunk össze Gyorgyevicsné 
Csillával, és Bogdánné Zsuzsával, de nagyon jól 
sikerült. Vagy ott voltak az első falunapok… jó 
néhány ma is működő közösség akkor kezdett el 
összekovácsolódni. A kitűzőt még ma is őrzöm 
Évike! Azt gondolom volna még helye a faluban 
más társadalmi közösségi szervezetnek vagy 
szervezeteknek is aktivizálni magát….de sajnos 
nem működnek! Voltam SZMK elnök is a helyi 
iskolában, ami mint tudjuk, nem a leghálásabb 
feladat, mindig vannak emberek, akik ugyan nem 
vállalnak munkát, de mindig jobban csinálnák…

– Ez ma sincs másként, de örülünk, hogy nem 
tudták elvenni a kedved! Végezetül kinek adnád át 
a szót? 

– Kocsis Andrásné Király Tündinek…. 4 gyere-
kes, egy időben, két ország között ingázó anya, és 
feleség .... aki  azért tűzhelye  maradt a családnak, 
ezért is gondoltam rá!!! 

Nagyon jól éreztem magam most is beszélgetés 
közben. Icu nyugodt, kedves és csendes természete 
mellett én is lenyugodtam… Meg kell mondanom, 
sok minden nem fért ide, amiről pedig még írhat-
tam volna: a fiúk táncos múltjáról, és „bánátos” je-
lenéről, arról, hogy Ők azok, akik évek óta elsőként 
tisztítják a havat utcáinkról traktorukkal!

Kedves Vikor család! Köszönjük a rengeteg segít-
séget, amit Tőletek kapott eddig is a falu, azt gon-
dolom, példaértékű!!  

 
Sillóné Varga Anikó

Mivel nem a december a leghide-
gebb téli hónap, számos kerti munkát 
még most is meg tudunk tenni.

Amíg nem fagyos a föld, a szabad-
gyökerű cserjéket, fákat most is elültet-
hetjük. A cserjéket, díszfákat ebben a 
hónapban büntetlenül megmetszhet-
jük, ha a dolgos őszi hónapokban nem 
jutott rájuk idő. A tiszafa, buxus, kecs-
kerágó kisebb korában metszőollóval 
alakítható, idősebb tövek esetében 
sövényvágóval érhetjük el a kívánt for-

mát. A rózsákat legkésőbb az erős nyu-
gati szelek és az első hó beállta előtt 
felére vissza kell vágni, hogy megóvjuk 
őket a széltől.

A hónap elejére az összes lombhul-
lató fa megválik díszétől; minden eset-
ben, ha az összegyűlt levelekkel dolgo-
zunk, győződjünk meg róla, hogy nem 
fészkelte be magát az avar alá egy-egy 
téli álmot alvó állat. A felesleges lomb-
bal a fagyérzékeny tövű cserjék tövét 
borítsuk be; ha az avar vastagsága 40-
50 cm, összefüggő réteget alkot any-
nyira, hogy az erős szelek sem fogják a 
leveleket szertefújni.

Az egész évben jó szolgálatot tett 
kerti szerszámokat alaposan megta-
karítva, esetleg megélezve/zsírozva 
tegyük el tavaszig csapadékmentes 
helyre. A fészer kitakarításával sem 
vagyunk elkésve, de mindenképpen 
vegyük elő a hólapátokat, vesszősep-
rűket. A gyerekek örömére a szánkók is 
lekerülhetnek a padlásokról.

Még nem késő a hullott tobozokat, 
csipkebogyóágakat, borostyánágakat 
összegyűjteni; az ünnepek közeledté-
vel kedves díszeket, ajtókopogtatókat 
készíthetünk belőlük.

A téli hónapokban ne feledkezzünk 
meg kertünk téli kisvendégeiről sem; 
a madáretetőket takarítsuk ki, és feke-
te napraforgómaggal, vagy éppen a 
diótörésből maradt apró dióbéldara-
bokkal kínálhatjuk meg a nálunk telelő 
kismadarakat. A cinkék és pintyek szá-

mára a legideálisabb a készen kapható, 
vagy otthon is elkészíthető cinkegolyó, 
mely számos apró olajosmagvat tartal-
maz a függeszkedve táplálkozó kisma-
darak számára.

Nagy havazás után rázzuk le az ágak-
ról a felgyülemlett havat, így nem tör-
nek le az ágak és nem deformálódnak 
el a növények.

A hidegben végzett munkák után a 
konyha melegében készülődhetünk az 
ünnepekre. Egy-egy csésze mézes-fa-
héjas tea kortyolása közben a jövő esz-
tendei katalógusokból kiválaszthatjuk, 
megrendelhetjük a jövő évi vetőmago-

kat, virágmagokat is. A lelkünket a ka-
rácsonyra hangolandó beköltözhetnek 
a fahéjas-szegfűszeges-gyömbéres-
ánizsos illatú csodák a konyhába; 
egy-két mézeskalács próbasütés, vagy 
éppen szegfűszeges narancsdísz el-
készítése kedves családi program le-
het a hosszú téli estékhez, az adventi 
gyertyák fényében. Az étrendünk is a 
hideghez igazodik; a testesebb, karak-
teresebb ételeké a főszerep az ünnepi 

asztalon is.
Nem szükséges az előkészületek so-

rán túlbonyolítani az életünket/ételün-
ket, hiszen apró trükkökkel, egy-egy 
nem hétköznapi fűszerrel is különlege-
sebbet tudunk alkotni; egy szimpla ka-
kaós-bögrés süti mézeskalács-fűszer-
keverékkel és vörösboros csokimázzal 
a tetején kapós vendégváró lehet, de 
a megszokott bejgli is feldobható ap-
róbb trükkökkel. A konyakba áztatott 
mazsola a gesztenyemasszával, vagy 
a levendulás-mákos töltelékek haszná-
lata kiválthatja az extra karácsonyi süti 
elkészítését.

Szintén konyhatündérkímélő lehet 
a húsok sütésénél a bacon használata; 
a bacon-be göngyölt, őzgerincformá-
ban sült, töltött húsok a szeletelt filék 
és édes-sós töltetek széles palettáját 
kínálja. Azt mindenképpen érdemes 
megemlíteni, hogy az ünnepek alatt 
elfogyasztott, magas kalóriatartalmú, 
erőteljesebben fűszerezett ételek fo-

gyasztása mellett kiemelt fontosságú 
a megfelelő mennyiségű, nem alkohol-
tartalmú folyadékok bevitele is; a me-
lengető teák mellett az ivóvízfogyasz-
tásról se feledkezzünk meg. A nagy 
ételdömpingben mindig tartsuk szem 
előtt egészségünket és ruhatárunkat is, 
hiszen a „mérték érték”!

Mézeskalács-illatú karácsonyi készü-
lődést kívánok mindenkinek!

Kardos Ditke

Kert és Konyha – December

Deszkiekről deszkieknek Sillóné Varga Anikó rovata
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Nagy örömmel töltött el, hogy Zsu-
zsa néni meghívott és a régi óvodám-
mal elmehettem a Kiskunsági Nemzeti 
parkba. Első megálló a Tisza-völgyi 
Bemutatóház volt, ahol olvashattam a 
park történetéről, láthattam kitömött 
állatokat az élőhelyüket szemléltető 
élethű környezetben. A Fehér tó állat 
világát jól megismerhettem Ábrahám 
Krisztián elmondása alapján. Rövid 
tízórai után indultam a társakkal és 
Krisztiánnal gyalogtúrára, a tavakhoz, a 

Sirály tanösvényen (2 km) át. Útközben 
láttam vonuló darvakat, majd minden-
ki felmászott a Beretzk Péter kilátóba és 
a bemutatóházban kölcsönkapott táv-
csövekkel megfigyelhette a nádas ma-
dárvilágát. Beretzk Péter munkája nyo-
mán lett ez a vidék tájvédelmi körzet, 
és Európai hírűvé vált a kutatási ered-
mények publikációjával. Láttam a Ko-
rom szigetet, amely közép Európa leg-
nagyobb sirályszigete, és hallhattam a 
hozzá fűződő kis történetet is. Megtud-

tam, hogy itt él a danka sirály, a küsz-
vágó csér és a szerecsen sirály. A hazai 
madárfajok kétharmada előfordul itt, 
a Pusztaszeri tájvédelmi körzetben. 
A profi távcsövekkel még egy fán ülő 
réti sast is kémlelhettem a többiekkel 
együtt. Nagyon jól összebarátkoztam 
Ábrahám Krisztiánnal a túra során, még 
a National Geografic néhány ingyenes 
példányával is megajándékozott. Bizto-
san elmegyek majd egy madárvonulást 
is megnézni, mert, ahogy mesélt róla 

Krisztián mindenképpen ott a helyem. 
Nagyon hálás vagyok Zsuzsa néninek, 
hogy régi óvodásként részt vehettem 
ezen a kiránduláson, kicsit nosztalgiáz-
hattam, és egy rövid időre én is ismét 
Tücsök óvodás lehettem. Ábrahám 
Krisztiánnak pedig köszönetet mondok 
az élményekkel dús idegenvezetésért.

Slezák Dani

óvodai hírek  

TÜCSÖK HÍRADÓ
A szerződés aláírásával teljes bizo-

nyosságot nyert „Az óvodai tehetség-
segítő programok,erdei óvodai prog-
ramok támogatása” című pályázatunk. 
Kis óvodánk életében nagy dolog 1 
millió forintot nyerni és olyan rendez-
vények lebonyolítására, kirándulások 
szervezésére fordítani ezt az összeget, 
amelyekre önerőből nem volna lehető-
ségünk. A programtervet lányaimmal 
közösen állítottuk össze, a formai meg-
oldást hálásan köszönjük Asboth Ákos-
nak, akinek leginkább érdeme, hogy 
mostani és régebbi óvodásaink cso-
dálatos élményekben részesülhettek a 
programok megvalósítása kapcsán.

Megszervezni az utazásokat, a prog-
ramterv alapján beszervezni a segí-
tőket, szakértőket nagy kihívás volt, 

mert ezt igen rövid idő alatt kellett 
lebonyolítani. A legnagyobb gondot 
az jelentette,hogy az eredményesség 
kihirdetése és a pénz utalása között na-
gyon hosszú idő telt el, viszont a vállalt 
programokat november 15-ig teljesíte-
ni kellett. Előfinanszírozott pályázatunk 
így nem valósulhatott volna meg, mert 
a szükséges pénzt nem tudtuk volna 
előteremteni.

Nagyon hálásak vagyunk a szülők-
nek. Köszönjük a régi és mostani gye-
rekeink szüleinek, hogy bizalommal 
voltak irántunk és megelőlegezték a 
programok lebonyolításának költsége-
it, lehetővé téve a programterv végre-
hajtását.

Programnyitó rendezvényünkön ok-
tóber 19-én a Kiskunsági Nemzeti Park-
ba látogattunk.

Október 26-án Veszprémbe indult a 
csapat. Első nap az ottani vidék jelleg-
zetességeivel és a város nevezetessé-

geivel ismerkedtünk. Második nap az 
állatkertbe barangoltunk, ebéd után 
pedig a csodálatosan kialakított Játék-
dzsungelt vettük birtokba. Kicsik és 
nagyok önfeledt játékának lehettünk 
szemtanúi. A szülőkön, segítőkön lát-
szott egy kis fáradtság, de a gyerekek 
akár estig folytatták volna az önfeledt 
játékot. Harmadik programunk -– ki-
rándulás a szegedi Vadasparkba – át-
nyúlik a következő évre.

Programjainkon óvodások, iskolá-
sok, szülők, segítők vettek részt (35-40 
fő). Az időjárás is kedvezett nekünk, 
ragyogó napsütésben élvezhettük az 
ősz végi táj szépségeit. Szerencsére az 
állatkert lakói is mind láthatóak voltak 
az időjárásnak köszönhetően.

A novemberre tervezett barkácso-
lós családi napunkat egy kicsit átszer-
veztük. Nemcsak a mostani óvodása-
inkkal és szüleikkel töltöttünk el egy 
hangulatos, tevékenységekkel teli dél-

előttöt, hanem meghívtuk a pályázati 
programunk összes résztvevőjét. Nov-
ember 9-én megtelt az óvoda összes 
helyisége, még a lakásunk egy részén 
is gyerekek szorgoskodtak. A nagyob-
bak rajzoltak, megfestették kirándulási 
élményeiket, a kisebbek pedig szüleik-
kel közösen készítettek tökökből, ter-
mésekből, őszi témájú alkotásokat és 
próbálták megformázni a madárlesen 
és az állatkertben látott állatokat, ezt 
követően az elkészült munkákból kiál-
lítást rendeztünk. Míg mi bent az óvo-
dában ügyeskedtünk, kint az udvaron 
hatalmas üstben készült a gulyásleves. 
Ezzel a meglepetéssel szerettük volna 
megköszönni azt, hogy örömmel jöttek 
régi óvodásaink és szüleik a hívó szóra, 
hogy mostani gyermekeink és szüleik 
részt vettek programjainkon és főleg a 
sok önzetlen segítséget.

Remélem, mindenki jól érezte magát 
és még sokáig tudják kamatoztatni a 

most megszerzett ismereteket.
Az oktatásügyben történt változások 

a mi óvodánkat is érintik, szerencsé-
re jól alakulnak dolgaink, az óvodák 
béralapú finanszírozásából mi is ré-
szesülünk. Novembertől két óvoda-
pedagógus van csoportunkban 15 fő 
gyermekre. Új óvó nénink, Márkus Me-
linda Budapestről jött az óvodánkba. 
Ismeretségünk, barátságunk régi idők-
re nyúlik vissza. Kecskeméten 1976-
ban együtt végeztük a főiskolát, azóta 
nyomon követjük egymás munkáját. 
Az első hívó szóra jött és már dolgozik 
is nálunk. Bízom benne,hogy ezentúl 
a gyerekek maximális fejlesztésén túl 
több időt tudunk fordítani az óvodán 
kívüli kapcsolatainkra, az óvoda mene-
dzselésére, és a mindennapokból kilép-
ve nagyobb teret biztosítani gyermeke-
ink fejlődésének.

 Imri Miklósné
Tücsök Óvoda

Szombat reggel 6-kor gyülekeztek  a 
Tücsök óvoda végzős és jelenlegi ne-
bulói, hogy kezdetét vegye a veszpré-
mi kirándulás. A gyerekeken egy csöp-
pet sem látszottak a korán kelés jelei, 
nem úgy mint a szülőkön. Zsuzsa néni 
közölte a szülőkkel a profin elkészített 
programot, hogy mikor és hol fogunk 
megállni, mit fogunk csinálni.

Megérkezett a busz és bepakoltuk a 
csomagokat. A gyerekek izgatottan ke-
resték helyüket, hogy ki kivel és hová 
üljön. Miután mindenki elfoglalta he-
lyét, Zsuzsa néni kiadta a vezényszót: 
INDULÁS.

Út közben a gyerekek pedagógusok-
kal együtt verses-mondókás műsort 
rögtönöztek a szülőknek.

Dunaföldváron megálltunk hosz-
szabb pihenőre, és lesétáltunk a Duna 
partra. A csapat minden tagja megtor-
náztatta elfáradt izmait és a Duna par-
ton sétálva mindenki élvezhette az őszi 
napsugarak selymes simogató érzését. 
Jó volt látni az oviból elballagott gye-
rekek milyen ügyesen óvták a kicsiket, 
hogy ne érje őket baj.

Veszprémbe érve elfoglaltuk szál-
lásunkat, ami egy kollégiumban volt. 
A csomagokat lepakolva a délutáni 
program az Óváros megtekintése volt. 
A város szombat délutáni csendjét egy 
kis csapat rázta fel, mert mi nótázva, jó-
kedvűen vettük birtokunkba a várost. 
Miután visszaértünk szálláshelyünkre, 
a szülők a pedagógusokkal együtt el-
készítették a vacsorát.

Másnap reggel a csipet-csapat fel-
szállt a buszra és elindultunk az állat-

kert felé. A buszon a gyerekek azután 
érdeklődtek, milyen állatok lehetnek 
ott, és kinek melyik állat a kedvence. 
Zsuzsa néni az állatkert előtt felhívta 
a gyerekek figyelmét, hogy mire kell 
odafigyelni. Láttunk tigrist, oroszlán, 
zebrát, csimpánzt és még számtalan 
szebbnél szebb állatot. A gyerek cso-
dálkozva nézték, hogy amit a tévében 
nap mint nap látnak, azok a valós élet-
ben hogy néznek ki. 

Délben mindenki elfogyasztotta 
az ebédet, visszaindulás előtt pedig a 
gyerekek birtokukba vették az állatker-
ten belül található játékdzsungelt, ahol 
mindenféle ügyességi játékok voltak. 
A gyerekek annyira belelendültek a 
játékba, hogy alig lehetett a buszra fel-
könyörögni őket.

A hazafele úton már lehetett a gye-
rekeken is látni a fáradság jeleit. A 

buszon volt aki megpihent, volt aki az 
élményeit osztotta meg a többiekkel. 
Zsuzsa néni a szülőknél érdeklődött, 
ki hogy érezte magát. Mindenki biz-
tosította Zsuzsát, ennél jobban nem is 
lehetett volna megszervezni ezt a cso-

dálatos kirándulást.
A szülők nevében csak azt mondhat-

juk: 
KÖSZÖNJÜK ZSUZSA!

Hevesi Bóka Szilvia

Kirándulás a Kiskunsági Nemzeti Parkban

November 29. 
Adventi gyertyagyújtás 
az óvodában

December 3. 
Óvodások futóversenye 

December 4. 
A Bölcs Bagoly csoport 
a szegedi Nemzeti Színház 
előadására látogat el.

December 6. 
Adventi gyertyagyújtás 
az óvodában

December 7. 
Falumikulás

December 9. 
Óvodai Mikulás, Truffaldyno 
Bábszínház előadása

December 11. 
Étkezési díj befizetése

December 13. 
Adventi gyertyagyújtás 
az óvodában

December 18.  
Óvodai Karácsony

December 19. 
Szent Nikola ünnep 
a Kolo csoportban

December 20. 
Adventi gyertyagyújtás 
az óvodában
Falukarácsony

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Honnan kerül a tej az asztalra? Teddy Mackó kórház Hogyan lesz a búzaszemből 
kenyér?

Egészség-betegség Zöldségek gyümölcsök

Gyümölcsnap Zöldségnap Kenyér és tejtermékek Látogatás a pékségbe Tejtermékek

Zöldségek, gyümölcsök Ép testbe, ép lélek, a mozgás 
fontossága

Az orvos gyógyító munkája Egészséges életmód Mozgás öröme

Tücsök Ovi hírei

Aktuális 
programjainkEgészséghét november 11-15.

Móra Ferenc Csicsergő Óvoda hírei

Irány Veszprém
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 ISKOLAI HÍREK

 Október 18.  A Magyar Fes-
tészet Napja. Idén e napon emlé-
keztünk meg iskolánk névadójáról, 
Zoltánfy Istvánról. Névadónk özvegye, 
Mária néni is részt vett az ünnepsé-
gen, a gyerekek nagy tapssal fogadták 
és egy csokor virággal kedveskedtek 
neki. A felsős tanulók a festőművész 
életéből való részletekkel, verssel és 
népdalokkal emlékeztek Zoltánfy Ist-
vánra.  A kistérség iskolái számára kép-
zőművészeti pályázatot hirdettünk 
meg szeptemberben, melynek ered-
ményhirdetése is e napon volt. A címe: 
„Álmodtam egy világot”. Négy korcso-
portban lehetett nevezni (1-2., 3-4., 
5-6., 7-8. o.).  A deszki gyerekek közül 
a legszebbnek ítélt rajzokat: Medgyes 
Atina 6. b és Gordos Sára 1. osztá-
lyos tanulók alkották.
 Iskolai keret-

ben rendezte 
meg a 7. 
osztály 
a 

Faluház színháztermében az október 
23-i ünnepséget. A gyerekek nagy 
lelkesedéssel készültek, ügyesen mo-
zogtak a színpadon, társaik pedig 
nagy figyelemmel hallgatták a meg-
emlékezést. Játékukkal, a zenével és 
a kivetített képekkel felidézték a tör-
téneti-társadalmi hátteret. Köszönjük 
nekik!

 November 11-15.: Az egész-
séghét keretén belül minden tanuló 
tartalmas, érdekes, tanulságos, elgon-
dolkoztató előadásokon, foglalkozá-
sokon vett részt. E tematikus hét az 
iskolánkban a már hagyománnyá vált 
„Tolerancia nappal” indult hétfőn. 
Kiemelt pedagógiai és nevelési célnak 
tartjuk, hogy a gyerekek képesek le-
gyenek felismerni és elfogadni, hogy 
egy közösség legyen ez az osztály, 
iskola, település, társadalom egésze, 
nem homogén. Mindenki „más” va-
lamiben. Vannak közöttünk szőkék, 
barnák, magasak, alacsonyak, vékony-
kák, vastagocskák és esetlegesen be-
tegséggel, „fogyatékossággal” küzdők.  
Minden gyermeknek képesnek kell 

lennie ezt felismerni, 
e l fogadni , 

meg-

érteni, tolerálni, és ha kell, segítséget 
nyújtani. 

Megtapasztalták milyen nehézsé-
gekkel jár kerekesszékben ülve közle-
kedni. A sötétszobában átérezhették a 
látássérültek mindennapi „küzdelmét”, 
egy végtaghiánnyal született hölgy 
pedig arról mesélt nekik, hogyan ne-
velték szülei arra, hogy el tudja látni 
majd magát felnőtt korában, meg 
tudja élni a mindennapokat és teljes 
értékű életet legyen képes élni a „fo-
gyatékosság” ellenére.

 „Elfogadásról” szólt ez a nap, arról, 
hogy mindenki a közösség egyenran-
gú, értékes tagja. Lehet, hogy valaki-
nek van valamilyen „betegsége”, de et-
től nem „félni” kell, hanem megérteni, 
tolerálni, és ha kell, segítséget tudni 
nyújtani.

Ki ebben jobb, ki abban, valakinek 
barna a szeme, valakinek kék, kinek…

Köszönjük a deszki Mozgáskorláto-
zottak Egyesületének a szervezést!

November második hete aktívan 
telt: kedden Dr. Gáspár Róbert a do-
hányzás káros hatásaival ismertette 
meg a 7.-8. osztályosokat. Ugyanezen 
a napon az alsó tagozaton meghívott 
előadók étkezési szokásokkal, élet-

mód és táplál-
kozási taná-
csokkal látták 
el a gyereke-
ket. Felüdítő, 
k ar bantar tó 
testmozgást 
végeztettek 
velük. Inter-
aktív módon 
ismertették 
meg őket a 
víz, a nap-
fény és a 

levegő jóté-
kony, életmentő 
hatásával. Hasznos 

tanácsokkal látták 
el tanítványainkat a 
testi, lelki egészség 
megőrzése érde-
kében.  

Szerdán és 
csütörtökön a 
7.-8. osztályo-
sok a Faluház 
szervezésében 
konfliktuskeze-
lési tréningen 
vettek részt, 

délután pedig ügyességi versenyen 
mérhették össze kerékpár „tudásukat” 
tanulóink. Péntek délelőtt a Szegedi 
Rendőrkapitányság munkatársa Mu-
csiné Szabolcski Ágnes rendőr főhad-
nagy, iskolarendőr a közlekedés biz-
tonságáról, a kerékpáros közlekedés 
szabályairól, a láthatóság fontosságá-
ról tartott interaktív előadást.  

Az elsősök dr. Király Szilvia fogor-
vosnál jártak, ahol a helyes fogápolás 
technikájáról és fontosságáról beszél-
gettek. 

 A napköziben már évek óta ha-
gyománynak számít, hogy az őszi 
szünet előtti utolsó tanítási napon 
Halloween-party-t rendeznek a gyere-
keknek. Ez évben nem a party, hanem 
a Halloween-tök faragása, elkészíté-
se volt a tevékenykedtetés fő célja. 
Németh Andrásné felajánlásának kö-
szönhetően 3 zsák tököt kaptunk erre 
a délutánra, nagy örömet szerezve a 
kisdiákoknak. A tanulók hatalmas láz-
ban égtek egész nap. Vajon sikerül-e 
a nagy mű? Nagyon szép alkotások 
készültek a tanító néniknek is köszön-

hetően, minden gyerek nagy örömmel 
„cipelte” haza az elkészült művet.

 November 14-én térségi próza 
és mesemondó verseny megrende-
zésére került sor Sándorfalván. A ver-
seny két korcsoportban zajlott: 1-2. 
illetve 3-4. évfolyamos tanulók között. 
Az iskolai forduló eredménye alapján: 
Böröcz Roland 1. osztály, Haska Lilla 3. 
osztály, Pataki Anna 4. osztályos tanu-
lók képviselték iskolánkat. Gratulálunk 
nekik!

Decemberi programok:
 December 5. 17 h:  

Fogadó óra 1-8. osztály
 December 6. :     

Iskolai Mikulás ünnepség 
 December 13.:   

Látogatás a jégpályára
 December 20. 17 h:  

Falukarácsony

Minden érdeklődő szülőt szere-
tettel várunk!

Vid György igazgató

Egy „Tök” jó nap a Füvészkertben

Megtörve búcsúzunk volt kollégánktól, Tornyai Béláné Mária nénitől. 
Alig egy hónappal igazgatója – Bánfi József – után ő is megpihenni tért az 

„égi honba”. Mi, akik nemcsak tanítványai, hanem kollégái is voltunk, úgy emlé-
kezünk rá, mint szerény, csendes pedagógusra, aki közel tudott kerülni minden 
tanítványa és minden szülő szívéhez. Nemzedékek sokaságával ismertette meg 
a magyar nyelv szépségét, akik között ismert embert (írót) is találhatunk, Nagy 
Bandó András személyében. 35 évig volt a „nemzet napszámosa” falunkban fér-
jével együtt.

Fájó szívvel búcsúzunk, emléke szívünkben örökké él.
„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, 
Egy gyertya az asztalon Érted ég, 
Egy fénykép, mely őrzi emléked, 
S egy út, mely elvitte az életed. 
A bánat, a fájdalom örökre megmarad, 
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”

   Volt kollégáid

Hálával és nagy tisztelettel búcsúzik drága Tanárnőtől Deszk Község Önkor-
mányzata is!

Király László, polgármester

BÚCSÚZUNK

Nem tudjuk elhinni, hogy akad-
nak, akik számára örömet jelent tönk-

retenni egy játszótér kerítését! A Maros 
menti lakóterület lakóit kérjük, jelezzék, ha 

az elvártnál nagyobb, idősebb gyerekek ran-
dalírozását tapasztalják a játszóterükön! 

A Faluház parkjá-
ban lévő cserjék is 
bántották valakinek a szemét. Kitörve, letaposva találták 
meg a ház dolgozói egyik reggel szerencsétlen növényeket. 
Az épület mögötti területet pedig egyesek rendszeresen sze-
métdombnak használják…

Ma már senkinek nem jelent újdon-
ságot az a tény, hogy veszélyben van 
a bolygó, melyen élünk, s az sem, hogy 
a veszélyeztetettséget mi magunk, 
emberek idéztük elő, az önző, a jövőre 
nem gondoló életvitelünkkel és maga-
tartásunkkal. Tudjuk, hogy cselekedni 

kell, ezért óvodánk már második éve ki-
emelt feladatként jelölte meg a környe-
zettudatos életmódra nevelést. Idén ezt 
a TÁMOP 3.1.11.-12/2 Óvodafejlesztés a 
Szegedi Kistérség Óvodáiban pályázat 
keretein belül tesszük, melynek első 
rendezvénye a környezetvédelmi ve-

télkedő volt az óvodában. A vetélkedőn 
a gyerekek az előzetesen megszerzett 
ismereteikre alapozva oldották meg a 
feladatokat, mindezt egy nagy játékba 
foglalva.

Mindezt tehették azért, mert már az 
óvodában igyekszünk erre a bolygót ki-
zsákmányoló viselkedés helytelenségé-
re felhívni a figyelmet, és tudatosítani a 
gyerekekben a környezettudatosságot. 
Megértetjük és rávezetjük őket arra, 
hogy nem elég összeszedni a szemetet, 
arra kell törekedni, hogy ne is legyen. 
Beszélgetünk velük a víz fontos szere-
péről. Kísérleteken keresztül szemléltet-
jük a víztisztítási mechanizmust. Meg-
tanuljuk az újrahasznosítás fogalmát, 
jelentőségét, sőt, magunk is készítünk 
„újrapapírt”. Mindezt tesszük úgy, hogy 
ők a játék aktív főszereplői, s bízunk 
abban, hogy a játékot folytatják ott-
honaikban is. Ezzel egy időben, példát 
mutatva észrevétlenül továbbadják a 
környezettudatosságot. A sok pici apró 
tett csak a kezdet, de elindít egy folya-
matot, mely egyszer csak hatalmassá 
duzzad és eléri célját.

Gyukinné Brczán Szpomenka

A Bölcs Bagoly csoporttal a szegedi Füvészkertbe kirándultunk. Igazi napsütéses 
idő fogadott bennünket az őszi színekben pompázó fák között. 

Sétánk közben a tök udvarba ellátogatva ismerkedtünk a különböző méretű, 
formájú, színű tökökkel, a hatalmas méretű Halloween tököktől kezdve, a karcsú 
lopótökön át, az apró dísztökökig. Megtudhattuk, mi mindenre használhatók ezek 
a különös szépségű termések. Ismeretszerző ügyességi játékok sora után, egy iga-
zi töklámpást is készítettünk közösen, ami később a csoportszobánkat díszítette. 
Barangolás közben megfigyeltük a természet változásait, az ősz állatokra, növé-
nyekre gyakorolt hatását. 

Az idő igen gyorsan elszaladt, kellemesen eltöltött, élményekben gazdag dél-
előtt után hagytuk el a Füvészkertet, ahova néhány alkalommal még szeretnénk 
visszatérni.

Ildikó óvó néni

Környezetvédelmi vetélkedő 
a Móra Ferenc Csicsergő Óvodában



2013. november 7DESZKI HÍRNÖK  

A már egy éve működő Önkéntes 
Pontunk újabb mérföldkőhöz érkezett. 
Az „Önkéntességgel az integrációért” 
(TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 számú) 
projekt, melynek keretében a Dél-al-

földi Regionális Társadalomtudományi 
Kutatási Egyesület az első deszki Ön-
kéntes Pontot működteti lezárult, és 
megkezdődött a fenntartás időszaka.

Az eltelt év alatt 140 önkéntesünk 

segítette munkánkat számos progra-
munk – például ruhabörze, oktatás, 
korrepetálás – során, összesen több, 
mint 5000 órányi tevékenység kereté-
ben. Ennek száma naponta növekszik. 
Eredményeink közé sorolható, hogy 
számos fogadószervezettel sikerült 
együttműködést kialakítanunk, ahová 
a leendő, és a már tevékenykedő ön-
kénteseinket az igények feltérképezése 
után irányítani tudjuk.

Az elmúlt hónapban is sok prog-
ram színesítette mindennapjainkat. 
Az újabb ruhabörze, melyben segítő 
önkénteseink nagyon lelkesen vettek 
részt, ismét nagy sikert aratott a deszki 
lakosság körében. 

Szegeden intenzívebb lett az an-
gol nyelvi oktatás, melyet angol tanári 
végzettségű önkéntesünk tart mun-
kakeresők számára. Az eddig heten-
te megtartott órák helyett, már napi 
rendszerességgel folynak az órák. Men-
torprogramunk újabb tagjai is szépen 

beilleszkedtek a csapatba, a mentorált 
gyerekeket lelki támogatás és kompe-
tenciafejlesztés keretében korrepetál-
ják, és különböző tantárgyakból segítik 
a felkészülésben.

A szeptember során meghirdetett 
„Milyennek képzeled az önkéntessé-
get?” című rajzpályázatunkra sok gyö-
nyörű, ötletes alkotást készítettek a 
deszki általános iskolások, a zsűrinek 
nem volt könnyű dolga a választás so-
rán, de végül azok a rajzok nyerték el a 
fődíjakat, melyek a leginkább megfelel-
tek a pályázat címének. A díjátadó ün-
nepséget az iskola aulájában tartottuk 
meg. Minden indulót jutalmaztunk pár 
aprósággal, a kategóriánkénti első há-
rom helyezett, illetve a különdíjasunk 
pedig komolyabb díjban részesült.

A hónap végén önkénteseink egy 
nagyobb csoportja tűzifagyűjtésre 
vállalkozott, mely során egy rászoruló 
deszki családnak gyűjtöttek egy nagy 
rakás tüzelnivalót a Deszk és Klárafal-

va közötti ártéri részen. A fárasztó nap 
vidáman telt, a csapatépítésnek is tö-
kéletesen beillő esemény során még 
inkább összekovácsolódott csapatunk. 
A gyűjtés végén az összegyűjtött tűzi-
fát elszállítottuk a család részére, ahol 
közös erővel kipakoltuk azt az udvarra.  
Reméljük, hogy ezzel is segíteni tud-
tunk, hogy kicsit könnyebb legyen a tél 
számukra.

Köszönjük önkénteseink eddigi áldo-
zatos munkáját, és továbbra is nagy sze-
retettel várunk minden önkénteskedni 
vágyót, valamint az önkéntesek foga-
dására nyitott szervezeteket a Deszk, 
Tempfli tér 10. szám alatt található 
Önkéntes Ponton. Csatlakozási szán-
dékukkal, kérdéseikkel, javaslataikkal 
személyesen, telefonon és e-mailben is 
kereshetnek minket a 06 20/852-2827-
es telefonszámon, illetve az 

onkentes@dartke.eu címen!
Papp Krisztina

November elején zsúfolt utak jelzik, hogy elin-
dult az emlékezők tömege, hogy virágot vigyen, 
akár az ország másik végén eltemetett családtag-
ja, közeli – távoli rokona sírjához. 

De hány olyan család él közöttünk, akik azt sem 
tudják „hol domborulnak” fiaik, férjeik sírjai! A há-
borúk kegyetlensége, hogy több százezer ma-
gyar pihen valahol Európában a volt harctereken.  

Deszken az első világháborúban odamaradtak 
nevét és így emlékét a fő téren álló katona őrzi, 
de a II. világháborúban meghalt deszkiekről nem 
volt adatunk. Stumpf Emil, a Deszki Falunkért 
Egyesület tagja – aki maga is megjárta az ukrán 
hadszínteret – javasolta, hogy állítsunk emléket 
nekik is. 

Az első feladat a nevek összegyűjtése volt. 
1992-ben indult el a munka a vezetésemmel és 
Frányó Mihály segítségével. Ezzel párhuzamosan 
kezdődött a pénzgyűjtés is az emlékműre, amit 
leginkább Stumpf Emil és Révész István tartott 
kézben. A folyamatos egyeztetés ellenére az ön-
kormányzat mégsem vett részt az emlékmű lét-
rehozásában. Végül a közadakozásból létrejött 
kopjafát és az 50 nevet tartalmazó emléktáblát 
1993. november 14-én avattuk fel a római kato-
likus templom kertjében. 

Emlékezetes marad a szervezők számára ez a 
nap, hiszen reggelre hatalmas hó hullott kétség-
be ejtve mindazokat, akik annak a napnak az ün-
nepélyessé tételén dolgoztak. Sipos István plébá-
nos szervezésében ökumenikus istentisztelettel 
kezdődött az ünnepség, majd dr. Farkas László ál-
lamtitkár, köztársasági megbízott és Stumpf Emil 
beszélt a háború borzalmairól, a hozzátartozók 
több évtizedes megpróbáltatásairól. A hozzátar-
tozók nevében Frányó Mihály mondott köszöne-
tet a szervezőknek, hogy már van hova elhelyezni 
a kegyelet virágait. Rusz Borivoj, a Szerb Szövet-
ség alelnökeként a szerbek és magyarok több 
évszázados együttéléséről beszélt békében és 
háborúban. 

2007-ben egyesületi tagunk, Nagy Gyula ösz-
szeállításában elkészült az a kötet is, amely tar-
talmazza azoknak a deszkieknek a teljes névsorát 
adatokkal együtt, akik az I. és II. világháborúban 
odamaradtak. Így vált teljessé múltunknak ez a 
több évtizedes fehér foltja.

Az 1993 óta eltelt 20 év alatt bizony megkopott 
már az emlékmű, az évfordulóra azonban most 
megszépült, köszönet érte!

Kószó Aranka

Nagyon szépen köszönöm a Deszki Falunkért 
Egyesület és mindazok nevében, akiknek el-
esett halottjuk van, a II. világháborús emlékmű 
névtábláinak felújítását. A polgármester úrtól 
tudjuk, hogy a munkát önként, teljesen ingyen 
végezte és pont olyan módon készítette el a két 
táblát, ahogy elképzeltük! Nagyon hálásak va-
gyunk a  munkájáért!

– Mióta élnek községünkben?
– 1999-ben költöztünk ide édesapám helyére. 

2006-ban házasodtunk össze Andreával  Desz-
ken, s 2007-ben született fiunk: Roland, aki már 
itt első osztályos és lányunk: Linda /2010/, aki 
óvodás.  Szóval már elég régi deszkiek vagyunk!

– Szembetűnik a névjegykártyáján a lakcíme: 
Május 1. utca 51. Véletlen az egybeesés?

– Nem, amikor édesapám helyet keresett, 
hogy hol építsen házat, egyértelmű volt, hogy a 
temetőhöz elég közel legyen. Én is azt gondolom, 
hogy nagyon lényeges, hogy a megrendelő köny-
nyen ránk találjon! Kint van a táblánk, hogy sírkő-
készítő, de sokszor a kaput is nyitva hagyjuk, hogy 
benézhessen, akinek a fejében megfordul, hogy 
sírkövet kellene állítatni elhunyt szerettének. A 
feleségem nem is ment vissza a gyes lejárta után 
dolgozni, hogy a betérőket fogadhassa. Sose tud-
juk, melyik érdeklődőből lesz megrendelő.

– Az öné egy különleges vállalkozás. Mit monda-
na el róla?

– Én nem tartom különlegesnek, bár nagyon 
átalakulóban van. Egyre kevesebben rendelnek 
új helyre síremléket, a már meglévőket cserélte-
tik ki a mostani divat szerint gránitra. A legtöbb 
megbízásunk bontással kezdődik, sírkő lefedés 
csak elvétve van. Mind többen hamvasztatják el 
szeretteiket, s helyezik bele a már kész sírhelybe. 
Így sokszor csak a név, ill. az évszám bevésése a 
feladatunk. Sokan azt hiszik, csak egy évvel a 
temetés után lehet sírkövet állíttatni, amikorra a 
föld megsüllyedt. Ez tévhit, hisz mi lényegesen 
szélesebb helyre építjük az alapot, mint amekko-

ra helyet a sírásók ásnak a koporsó elhelyezésére. 
Tehát nem kell félni, a síremlék a helyén marad, 
nem mozdul el. Ma többen nyitnak kőkereske-
dést, amely kizárólag üzleti alapon megy. 

– Hány dolgozót foglakoztat?
– Egy ember dolgozik velem az egész évben, 

hisz a kő feldolgozásához, mozgatásához mindig 
két ember kell, s időszakonként egy vésnököt al-
kalmazok, aki szobrász végzettségű. Az ő feladata 
a szöveg felrajzolása, kivésése. Mi ketten viszont 
tavasztól őszig a körülöttünk levő 10-11 teme-
tőben dolgozunk, s télen az itteni műhelyben 
öntjük ki a leendő síremlékeket, amelyeket csak 
össze kell rakni a helyszínen. Leginkább Indiából 
származó gránitot használunk, amely az ottani 
munkaerő miatt olcsóbb. Így az áraink is lényege-
sen jobbak, mint pár évvel ezelőtt voltak. 

– Hogyan kérhetjük fel Önöket munkavégzésre?
– Csak a címem, illetve a cégtáblán szereplő te-

lefonszám által. De meg kell mondjam, a legtöbb 
rendelést a temetőkben végzett munkánk során 
kapjuk. A nevemet adják egymásnak az emberek, 
akik elégedettek a munkámmal. Tartom magam 
édesapám szavához, mi sosem hirdetünk, így is 
kapunk elég megrendelést. 

– Van-e olyan tevékenysége, ami segíti, hogy le-
gyen mindig munkája?

– Igen, két éve kezdtem kamatmentes részlet-
fizetést biztosítani az ügyfeleknek a műkő sírem-
lékekre, s ez úgy látom, bejött. Nincs bank, nincs 
közvetítő, viszont az emberek rendesen törlesztik 
adósságukat.

– Van-e valamilyen ötlete, amit megosztana Ol-
vasóinkkal?

– Jó lenne egy melléklet az újságban, ahol a 
helyi vállalkozók elérhetősége szerepelne. Mi ide-
költöztünk, itt élünk, itt szeretnénk boldogulni. 
Sokkal egyszerűbb lenne az újságban rátalálni 
arra a személyre, akire szükségünk van.

– Teljesen igaza van! Köszönöm a beszélgetést!
Fehérvári Györgyné

Deszki Önkéntes Pont – Projektzárás

20. évforduló 

Köztünk élnek!
/Beszélgetés Böröcz István sírkőkészítővel/

 

azaz mire költjük a pénzüket?” 

Mit? Miből? Mennyiért?... 

Megújult a hulladékudvarba vezető út. A már kátyús utunk a 
felületi egyengetés után kőzúzalék szőnyeget kapott. Reméljük, 

megbecsülik az azt használó mezőgazdasági gépek is! 
Ez az útjavítás Deszk községnek

0 forintjába került!

Figyelem! Jönnek a hideg napok!
Új és használt cserépkályhák, kandallók, tűzhelyek, 
kemencék építését, javítását garanciával vállalom.

A tüzelőberendezések specialistája: 42 éve a szakmában!
Referenciám töredéke látható az interneten, a csongrád megyei katalógus 1. oldalán:

Márton Ferenc, a cserépkályhák doktora
Telefon: 0630/978-4033

A Kossuth köz végén balesetveszélyes süllyedéseket javítottunk 
és több felé kátyúztunk a településen a tél beállta előtt. A Bálint 
Sándor utcában újra kellett építeni az útalapot, míg az Oroszhegyi 
utcában is kohósalakos utat építettünk. Közel 

5,6 millió forintot 
fizettünk ki a helyi adókból erre a célra.
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Egy átlagos magyar ember körülbelül ennyit tud 
erről az ünnepről, azaz nagyjából semmit. Annak a 
szónak, hogy Halloween, sokak szerint nincs is sem-
mi értelme, a halogéntök az más, róla már hallot-
tunk, azt nyugodt szívvel hirdetjük, és árusítjuk. Ere-
detileg ősi kelta hagyományokra, a boszorkányok, 
szellemek, kísértetek ünnepére a samhain-ra tekint 
vissza. Ezt az eredendően protestáns ünnepet kez-
detben csak az angolszász országokban ünnepelték 
október 31-én, de a Valentin-naphoz hasonlóan, 
általánosan elterjedt a világon, vallási jelentőségét 
elveszítette, teljesen elüzletiesedett. Divattá vált 
bulikat tartani, rémisztő jelmezekbe öltözni, és tök-
lámpást faragni. Valaha Jack-lámpásnak nevezték, 
egy ír, az alkoholt igen szerető kovács után, aki meg-
tréfálta az ördögöt. Halála után lelke sem a menny-
ben, sem a pokolban nem talált megnyugvást, így 
azóta is a pokol tüzével meggyújtott lámpásával bo-
lyong élők és holtak között. Nálunk a legtöbb szülő 
a gyermekei érdeklődésén keresztül csöppen bele 
az ünnepbe, bizony-bizony a töklámpás faragásá-
val. Elképesztő kreativitással kelnek életre a tökjó 
tökarcok. Amikor már azt hittem, ebben a műfajban 
nem lehet újat mutatni, akkor az egyik haverom fog-
szabályzós töklámpásának látványa rántotta össze a 
rekeszizmaimat, némi fuldoklásos röhögőgörcsöt 
kiváltva.

Ezeken a tökfaragós éveken már átestünk mi is a 
lányainkkal, aztán tavaly először, de idén is folytatva 
a hagyományt, a kisebbik leányom a szomszédság-
ban levő csajokkal fenemód kifestették magukat, és 
elindultak némi édesség reményében. Amerikában 
Halloween-kor az ajtók előtt jelmezbe öltözött gye-
rekek jelennek meg, akik Trick or treat, szabadon 
fordítva: „Cukrot vagy csínyt!” kiáltással szólítják fel 
a lakókat állásfoglalásra. (Nálunk az egyik csapat, 
cukrot vagy életet felkiáltással csengetett be, naná 
hogy a cukrot választottam!) Elméletileg az ajtó-
nyitónak van lehetősége „csínyt”, azaz játékos fe-
nyegetést választani, de ez nem jellemző gyakorlat. 
Általában a gyerekek édességet kapnak, a felnőttek 

pedig jót szórakoznak. Azért néhány helyen erre 
már felkészültek nálunk Deszken is. Tavaly az új osz-
tásban levő egyik házban komplett horrorparódia 
várta a becsengetőket. Benn vámpírok és drakula 
grófok ijesztgették a cukorra éhes csemetéket, az-
tán mindenféle édességgel tömték ki a zsebeiket, 
még „egérkakis” muffinnal is megkínálták őket. Idén 
aztán több gyermekcsoportot is felfedezhettünk 
keringeni a kora esti sötétségben. A polgármeste-
rünk is alaposan felkészülhetett, egy kisebb ABC tel-
jes cukorkakészletét bespájzolta, de szüksége is volt 
erre, amint az egyik közösségi portálon a fényképek 
tanúbizonysága alapján láthattuk.

Én nagy örömmel veszek részt minden ilyen ün-
neplésben, mert szükségünk van rá. A hétköznapok 
taposómalmából egy kicsit kimozdítanak bennün-
ket, jó kedvvel, vidámsággal töltik meg a szívünket. 
Még akkor is, ha ez eredetileg nem is a mi ünnepünk. 
Szívemnek már csak az volt kedvesebb, amikor a 
néptánccsoportunk fiataljai néhány éve, Karácsony 
előestéjén becsöngetve hozzánk gyönyörű betlehe-
mes műsorral leptek meg bennünket. Hiszen annyi 
szép népszokásunk van nekünk is, a kotyolás, a re-
gölés, a balázsolás, hogy csak néhányat említsek kö-
zülük. Nem szabadna engedni, hogy feledésbe me-
rüljenek. Ahogyan Mohácson a busójárást sikerült a 
sokácoknak igazi többnapos ünnepé varázsolni, ezt 
a többi népszokásunkkal is meg kellene próbálni.

Magony István

November elején a nyug-
díjas klubban került sor egy 
újabb szépkorú, Tóth Pista 
bácsi köszöntésére. A családi 
körrel kibővített ünnepségen 
Pista bácsi jó egészségnek ör-
vendve mesélte történeteit, és 
persze kínálta a nagy napnak 
örvendő család által készített 

finomságokat a klubtagonak.
Tóth Pista bácsi a Maros töl-

tésen töltött évtizedeket, mint 
gátőr. A 70-es nagy árvízben 
neki is köszönhető volt, hogy 
Deszket nem vitte el a víz. Élete 
munkájnak legszebb eredmé-
nyének mégis csak a családját 
tartja, legnagyobb veszteség-

nek pedig, hogy párja már 
nincs vele...

Kedves Pista bácsi! Minden 
deszki nevében – családja kö-
rében megélt nagyon boldog 
éveket és jó egészséget kívá-
nunk!

Király László
polgármester 

Halogéntök eladó, 
avagy Halloween magyar módra!

90 éves deszkit köszönthettünk!

Ebben az évben minden eddiginél több tök-
lámpás készült Halloween-re a Deszki Faluház-
ban. Hogy miért? Nagyon egyszerű, idén ugyanis 
a Baba-mama klubban és a Kézműves szakkörön 
is faragtunk rendületlenül, a már megszokott 
néptáncos tökvicsori készítés mellett. Mi több, a 
kézműves szakkör növendékei a számukra kide-
korált előtérben még narancslámpást is készítet-
tek, így nyugodt szívvel állíthatom, hogy méltó 
módon felkészültünk a Halloween-re. Volt, aki 
kedves arcú, mosolygós vicsorit faragott, volt, 
aki igen félelmeteset, sőt, Kardos Ditkéék egy 
igazi Deszki tököt készítettek, mely a Faluházat 
díszítette napokig.  Az embereket a mai napig 
megosztja a Halloween, én mégis azt gondolom, 
hogy e két nap tökfaragásaiban nem az ünnepi 
háttér volt számunkra fontos, hanem az, hogy 
együtt voltunk, jól éreztük magunkat és már vár-
juk a jövő ilyenkori alkalmat. Köszönjük minden-
kinek a részvételt, jövőre ugyanitt ugyanígy!

Varga Krisztina

„Háromszoros 
tökölés”
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UTCANEVEK
1927-ben a hatóságok kezdemé-

nyezésére a Brczán, a Markovlyev, a 
Sztárcsevics, a Gyukinok, a Svábok, a 
Radován utcáknak magyar történel-
mi személyek neveit adták, pl.: Kos-
suth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi 
István, Vörösmarty Mihály stb.  Utcát 
neveztek el Horthyról, sőt Bodó kép-
viselőkről is. Később az utcákat római 
számozással látták el; a Radován utca 
I. utca lett, a Magyar utca II. utca, stb. 
Ezek a számozások megmaradtak a 

felszabadulás után még néhány évig, 
majd a deszki honatyák történelmi 
neveket adtak az utcáknak, úgymint 
Ságvári, Zója, Rákóczi, Táncsics, stb. 
De volt Rákosi telep, Oncsa telep, 
József Attila telep. A régi utcanevek 
között szerb elnevezésű utcák is vol-
tak. Aránylag kevés azoknak a magyar 
eredetű földrajzi neveknek a száma, 
melyeknek szerb-horvát változatuk 
is van. Szerencsére a külterületi föld-
rajzi nevekben lényeges változás nem 
történt. Ma viszont több utca új nevet 

fog kapni a Magyar Tu-
dományos Akadémia 
javaslatára, a hatalmon 
levő politikai pártok egyetértésével. A 
régi utcaneveket megtalálhatja az ol-
vasó Reizner János: Szeged története 
I-IV. köteteiben, a Révai Nagylexikon-
ban és a Földrajzi Nevek Szótárában. 
E cikk a fent nevezett könyvekből és 
saját gyűjteményemből készült. 

Borka András

Múltidéző Borka András 
rovata

Ismét megszervezem a már 
hagyományos műjégpálya 
látogatást deszki lakhellyel 
rendelkező, általános is-
kolás és óvodás korú gye-
rekeknek. 

A hagyományteremtő 
szándékkal megszervezett 
sportdélután köszönhető a 
Deszk Község Közalapítványnak és a 
deszki vállalkozók, magányszemélyek 
önzetlen adakozásának. Támogatá-
sukkal a hozzájárulás mértéke csupán 
500 Ft gyermekenként, mely díj tar-
talmazza a külön busz, a belépő és a 

korcsolya kölcsönzés költségeit. 
Extra szolgáltatásként uzson-

nát is kap mindenki  – a ha-
gyomány szerint kacsazsíros 
kenyeret, lilahagymával és 

uborkával!
Idén először felnőtte-

ket és középiskolásokat is 
várunk! A részvételi díj számukra  

500 Ft belépő, 500 Ft korcsolya bér-
let, 500 Ft külön busz költsége. Külön 
megszervezett utazás esetén a busz-
költséget nem kell fizetni. Ez esetben 
a találkozás a műjégpálya bejárata 
előtt lesz 13.30 – kor.

A külön buszok indulása: Deszken a 
régi iskola elől december 13-án, 12.30 
órakor. 

Visszaérkezés: kb. 16.30 – kor.
Keressük olyan vállalkozók jelent-

kezését, akik e nemes célt támogatás-
ra méltónak találják – hosszabb távon 
is! Támogatásokat várjuk a Deszki 
Település-üzemeltetési Nonprofit 
kft 10700433-22795704-51100005 
számlaszámára, vagy a deszki sport-
csarnok pénztárába.

Érdeklődni Gyorgyev Vojiszlávnál
a +36 70/941-9049  telefonszá-
mon.

2013. december 15-én de. 9 órai 
kezdettel, a következő kategóriákban 
rendezzük meg a versenyt:  általános 
iskolás alsós és felsős fiú-lány, ill. fel-
nőtt férfi és női csoportok!

Nevezési és részvételi díj: iskolások-

nak 200 Ft/fő; felnőtteknek 500 Ft/fő!
Díjazás: serleg, oklevél és tárgyjuta-

lom
Nevezni a helyszínen lehet 8.45 – ig.
Ütőt mindenki saját magának, míg 

asztalt és labdát a szervezők biztosítanak.

Érdeklődni 
Gyorgyev Vojiszlávnál 
a +36 70/941-9049
telefonszámon.

A közeljövőben két nemzetközi 
sakkverseny is megrendezésre kerül a 
deszki idősek napközi otthonában, a 
Tempfli tér 10 sz. alatt.

1., Sakk egyéni falubajnokság – 
2013. december 7-én, szombaton de. 
9 órakor.

2., Kocsmák közötti sakk csoport-
verseny (3 fős csapatok nevezésével)

2013. december 14-én, szombaton 
de. 9 órakor.

Érdeklődni Gyorgyev Vojiszlávnál 
a +36 70/941-9049 telefonszámon. 
Minél több résztvevő jelentkezésé-
re számítok!

Deszkiek JEGES legjobb napja 
– 2013. december 13-án, 13.30 és 15.30 között!

Asztalitenisz Bajnokság 
A Deszki Sportcsarnokban

NEMZETKÖZI SAKKVERSENY DESZKEN!

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8.30-12.00 / 13.00-17.00
szombat: 8.00-12.00 / vasárnap: zárva

Deszk, Alkotmány u. 43.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társu-
lása Óvodáiban szakmai továbbképzé-
seken az óvodapedagógusok és a dajkák 
szakmai kompetenciájukat fejleszthe-
tik.

Megvalósult továbbképzések:
1. 2013. október 9-11.: 18 fő óvodape-

dagógus vett részt a „Professzionális 
pedagógiai kommunikáció, integráló 
óvodai/iskolai környezetben” című 30 
órás továbbképzésen.

2. 2013. október 16-18.; 2013.novem-
ber 6-8. és 2013. november 13-15.: ösz-
szesen 67 fő (óvodapedagógus és dajka) 
30 órás továbbképzése valósult meg 3 
csoportban, „Élhető környezet ma és a 

jövőben / Környezettudatos magatar-
tásra nevelés” címen.

3. 2013. november 20-22.: 18 fő óvo-
dapedagógus vett részt a „Tehetség-
gondozás-tehetségbarát környezet 
mindenkinek” című 30 órás továbbkép-
zésen.

Óvodás gyermekeink számára 2013. 
november 5-én környezetvédő vetélke-
dőt szerveztünk, melyen a gyermekek 
előzetes ismereteikről, tapasztalataik-
ról adtak számot.

.
Tanács Zsuzsanna

főigazgató (szakmai vezető)

Óvodafejlesztés a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulása Óvodái tagóvodáiban 
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012/0067

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

2014. március 16. (vasárnap)
Bemutatásra kerül:

Disney és Cameron Mackintosh
MARY POPPINS

musical
Rendező: Szirtes Tamás

Kiváló szereposztás!
Előadás kezdete: 15.00 óra
Részvételi díj: 10.900,-Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza az utazás és a 
KIVÁLÓ HELYEKRE SZÓLÓ SZÍNHÁZI BELÉPŐ összegét.

Indulás: Deszk, Faluház elől 11.30 órakor
Visszaérkezés várhatóan 21,30-kor.

Jelentkezés, további információ:
Révész István 

Tel.: 06-20-572-7959

Kellemes utazást, szép élményeket kívánunk!

Óvodások Futóversenye 
A Deszki Sportcsarnokban

2013. december 3-án de. 10 órai 
kezdettel – csak Deszken lakó gyer-
mekek részére szervezzük a már ha-
gyományos futóversenyt.

Nemenként és korcsoportonként a 
DESZK BAJNOKA címért folyik majd a 
küzdelem – 30 méteres távon!

Díjazás: serleg, oklevél és tárgyjuta-
lom – helyi vállalkozók által alapított 
díjak

Nevezni a helyszínen lehet 845 – ig.
Kérem a kedves szülőket és az óvo-

dapedagógusokat, hogy ösztönözzék 
a gyerekeket a részvételre. Most kell 
elkezdenünk az egészséges életre és 
a sport szeretetére nevelést! Közös a 
felelősség és a lehetőség is!

Érdeklődni Gyorgyev Vojiszlávnál a 
+36 70/941-9049 telefonszámon.

TAVASZI SZÍNHÁZI PROGRAMOK KERETÉBEN SZÍNHÁZBUSZ INDUL
BUDAPESTRE, A MADÁCH SZÍNHÁZBA



10 2013. novemberDESZKI HÍRNÖK

A Deszki Falunkért Egyesület lapja.  Megjelenik 1400 példányban Lap-
zárta: 2013. november 16. Felelős kiadó: Fehérvári Györgyné
Szerkesztőség: Bene Ildikó (főszerk.), Borka András, Fehérvári Györgyné, 
Haluska-Kiss Andrea, Karácsonyi Szilvia, Kardos Ditke, Magony István, Márki 
A. Kitti, Révész István, Sillóné Varga Anikó, Stumpf Emil, Varga Krisztina

Levélcím: 6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599 
Eng.sz.: B/PHF/626/CS/91
ISSN 2061-3164
Nyomda: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.  
Felelős vezető: Szabó Erik

Meg volt elégedve Halottak Napjakor
a temető állapotával?

Körkérdés rovatunkban 
Varga Krisztina kérdezte a deszkieket

Nagyon meg voltunk elé-
gedve a temető állapotával, 
mi a hozzátartozóink sírja 
körül csináltunk rendet. Ta-
valy nagyon örültünk, amikor 

lettek új locsolókannák, most viszont már egy sincs 
belőle. Szégyellje magát, aki elviszi.

A régi temetővel nagyon 
meg voltam elégedve, szé-
pen megcsinálták a hátsó 
részt is. Viszont az új temető-
ben sajnos rendszeres, hogy 

amikor levágják a füvet, az ráhullik a sírokra. Ezen 
lehetne javítani, bár tudom, hogy kevés az ember.

Ahogy tavaly, úgy idén 
is szép tiszta volt a temető, 

meg voltam elégedve, bár azt észrevettem, hogy 
kevesebb locsolókanna volt, mint tavaly.

Kovács 
Sándorné        
nyugdíjas

Széll 
Jánosné       
nyugdíjas

Kiss 
Istvánné       
rokkant nyugdíjas

Halottak napján voltam 
kint és szép állapotban volt 
a temető. Természetesen fa-
levél volt, hisz folyamatosan 

hullik a fáról, de ez nem jelentett akadályt, ettől 
meg tudtunk emlékezni halottainkról.

Hegedűs 
Józsefné    
nyugdíjas

Családi események
SZÜLETÉS:
Gyenes Valentinának és Bódi Sándor-
nak (Deszk, Rózsa u. 37.) Alexandra
Havasi Ágnesnek és Dr. Csap László-
nak (Deszk, Bálint Sándor u. 21.) Réka 
Dr. Hajnal Andreának és  Dr. Tömböly 
Csabának (Deszk, Csalogány u. 19.) Örs 
Csiszár Nikolettnek és  Nagy Józsefnek 
(Deszk, Bálint S. u.) Luca 
Botos Brigittának és Asztalos Zoltán-
nak (Deszk, Béke u. 42.) Dávid

ELHUNYTAK:
Szász László Zója u 34. szám alatti 
lakos 70 éves korában
Tóth Ferenc Majakovszkij u. 3. szám 
alatti lakos 63 éves korában
Pataki Bálintné Alkotmány u. 30. 
szám alatti lakos 90 éves korában
Varró Gáborné Tóth Ágnes 47 éves 
korában elhunyt.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
Deszki Közös Önkormányzati Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
Az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:
 Hétfő 8.00 - 16.00; Kedd nincs;
 Szerda 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
 Péntek 8.00 - 12.00.
Deszki Közös Önkormányzati Hivatal 
Újszentiváni Kirendeltsége
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 62/277-021, Fax: 62/277-021
E-mail: polgarmesterihivatal@ujszentivan.hu, 
Honlap: www.ujszentivan.hu
Az Önkormányzati 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 (FALUHÁZ)
6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599
E-mail: faluhaz@deszk.hu
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
6772 Deszk, Móra utca 2. és Tempfli tér 1.
Telefon: 62/271-220 (új iskola);
  62/271-320 (régi iskola)
E-mail: zoltanfy@anet.hu
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
6772 Deszk, Móra utca 2. Telefon: 62/271-311
E-mail: ovideszk@t-online.hu
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
6772 Deszk, Móra utca 2. 
 Telefon: 62/271-852; 0620-620-7942; 
E-mail: deszkikft@deszk.hu
Sportcentrum
6772 Deszk, Alkotmány utca, Móra utca sarok

Takarékszövetkezet
6772 Deszk, Felszabadulás utca 24.
 Telefon: 62/271-544
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5.
 Telefon: 62/271-209
Rendőrség 6772 Deszk, Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 8 - 10-ig 
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Batki István őrmester 20/209-53-27
Fogadó óra: az Önkormányzati Hivatalban
hétfőn 8-10 óra között.
HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni állatorvosainknak:
Dr. Lamper Elek  20/542-2116 
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
EDF DÉMÁSZ telefonszám: 06/40-822-000
illetve a rudolf.mozes@edf.hu e-mail címen.
HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., (Petőfi utca vége)
Téli nyitva tartás (október 1 – március 31. között):
Hétfő,Kedd SZÜNNAP

Szerda:  9.00 – 15.00 óra
Csütörtök  SZÜNNAP
Péntek  11.00 – 17.00 óra
Szombat:  9.00 – 17.20 óra 
(Ebédszünet: 12.00 – 12.20 óra)
Vasárnap   SZÜNNAP

ORVOSI RENDELÉSEK 
I. számú háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó
háziorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: 0630/362-9051; 06-62/271-269 
Rendelési idő: Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, 
Szerda 12-16-ig, Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő nem változott minden csütörtökön 
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés: 
 telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 14-15 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:  07.30-11.30, Kedd: 13-16
Szerda:  07.30-11.30, Csütörtök: 13-17
Péntek:  13-16
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Kedd:  10-12
Fiziotherápia: 
Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete alap-
ján. Praxison kívüli páciensek 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 tanács-
adóban:
Kedd:     07.30-10.00

Ügyelet:
 hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
 Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
 OMSZ központi ügyelet: 06-62/473-374 ;
 sürgősség: 104
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 

6772 Deszk Tempfli tér 10. Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás: 
Szerda: 8.00-9.00 és 15.00-16.00
Terhestanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet Szabóné Panyor Zsuzsanna
Csecsemő tanácsadás:
 Csütörtök:15.00-16.00, Péntek: 8.00-9.00
Terhes tanácsadás: Csütörtök: 13.00-15.00

FOGÁSZAT 
Dr. Király Szilvia fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
 Hétfő: 8-15 óra; Kedd: 8-14 óra;
 Szerda: 13-18 óra; Csütörtök: 8-14 óra;
 Péntek: 8-14 óra iskola fogászat
 Telefon: 270-915 vagy 20-327-7837
GYÓGYSZERTÁR 
6772 Deszk Felszabadulás utca 29.
Telefon: 06 62/271-178
 Hétfő 8-17 óra; Kedd 8-17 óra;
 Szerda 8-17 óra; Csütörtök 8-17 óra;
 Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
Munkatárs: Tóth Ágnes
 Hétfő: 8.00–16.00;
 Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
 Szerda: 8.00–17.30;
 Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
 Péntek: 8.00–12.00.

SZELEKTÍV HULLADÉK
 

Szelektív hulladék 
szállítás: 

december 4., 18. 
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bár-
milyen saját zsákban vegyesen lehet 
papír és műanyag hulladékot, fém 
üdítős és sörösdobozokat kihelyez-
ni!!!

December 6-án 1 éves az A&E ABC! 
Különféle születésnapi meglepetésekkel 

várjuk kedves vásárlóinkat!

és Nemzeti Dohánybolt!

A kisáruházban továbbra is kapható minden féle 
élelmiszer-vegyiáru, 100 Ft-os jellegű termékek, ru-
haneműk és bizsuk, de a dohányosoknak sem kell 
messzire menni, így mindent megkaphat, szinte 
egy helyen!

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 6-19h
szombat: 6-13h
vasárnap: 6-11h


