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Sokadik közös karácsonyunk már ez 
az idei, és sokadszor adatott meg a lehe-
tőség nekem, hogy ezen a szép ünnepen 
köszöntőt írhassak a deszkiekhez – ami-
ért most is hálás vagyok!

Az ilyenkor leírt gondolatok mindig 
arról szólnak, hogy mit várunk egymás-
tól, és mit kívánunk egymásnak az ünnep 
fenyőillatú misztikumába csomagolva.

Én őszinteséget, tiszteletet és alázatot kívánok mindenki-
nek! Tudom, hogy az ezek mögé rejtett ajándék értékesebb 
lesz mindennél! Ne feledje senki, hogy ajándékainknak az 
egymás iránt érzett szeretetünket kell tükröznie. Mert nem 
attól lesz értékes, hogy sokat költünk rá, hanem hogy vele 
együtt magunkat is adjuk! A karácsony nem egy varázslattal 
átszőtt dátum, amitől szebb lesz két napunk, hanem az ér-
zés, amit mi nevelgetünk a lelkünkben. A karácsony maga 
a kapcsolat, amit szeretteinkkel ápolunk, és ha ezt őszintén 
tesszük, akkor nem csak december 24-én fog élni…

Kívánom, hogy legyen ereje mindenkinek másokra is fi-
gyelni! Segítsük Karácsonykor mindazokat, akik otthonra 
vágynak, nincs családjuk, nincs barátjuk.  Értessük meg ve-
lük, hogy róluk sem feledkezünk meg! És értessük meg ma-
gunkkal is, hogy ez így jó, és ez igaz! Különösen gondoljunk 
azokra, akik egyedül vannak, vagy akik gyászolnak éppen 
most, amikor sokan örülnek. Ne engedjük, hogy karácsonyi 
örömünk önző legyen, a zárt körben csak magunkkal törőd-
jünk! Segítsünk, hogy éppen ott gyújtsunk fényt, ahol erre 
leginkább szükség van: a sötétben! 

Ez olyan érték- és mértékrend, ami időtálló, nem függ 
mások elvárásaitól, csak és kizárólag a bennünk lévő érzé-
sektől, azoktól az igaz érzésektől, amelyekkel oly sokan még 
csak kapcsolatot sem tudnak létesíteni.

Advent, a karácsony azt a lehetőséget tartogatja számunk-
ra, hogy befelé forduljunk, és megkeressük magunkban 
azokat a magokat, amelyek a valódi értékről szólnak! Az Ad-
vent eljötte arra ad lehetőséget, hogy számot vessünk Ön-
magunkkal, érzéseinkkel, belső értékeinkkel, elszámoljunk 
magunkban, hogy ebben az évben hová jutottunk el, hova 
fejlődtünk – nem anyagilag, hanem lélekben, emberségben! 
Amikor az ember visszatekint,  először úgy tűnik, minden 
rendben van, ebben az évben is rengeteg kihívást oldott 
meg, vett ezt-azt, vagy éppen van egy egészen jó kapcsolata. 

Mégis, ha most azt mondom Önnek, hogy vessen számot 
úgy önmagával, mintha összesen már csak 7 nap lenne hátra 
az életéből, akkor mit mondana? Kérem, próbálja ki!

Írja le magának, hogy kivel, és mivel töltené a hátralévő 
7 napot! Nézze meg… és lepődjön meg, hogy milyen más 
minőségű életet élne akkor, mint most! Meg vagyunk róla 
győződve, hogy még tizenéveink vannak hátra, még van 
időnk bőven rendbe hozni mindent. Ám ez csupán reflex, 
védekezés arra, hogy véletlenül sem a lelkünk szava szerint 
éljünk! Kívánom, hogy mostantól azzal, és úgy töltse az ösz-
szes napját, ahogy a kérdésemre válaszolna - hiszen ha jól 
belegondol, sohasem tudhatjuk melyik az utolsó napunk!

Képviselőkként, közszolgákként sokan megéltük a kará-
csonyi ajándékcsomagok kihordásakor, hogy olyan idősek-
hez, egyedülállókhoz kopogtattunk, akikkel addig csak az 

utcáról ismertük egymást. Úgy hittük, hogy az illető éli a 
sokak – nem gazdag, de – kielégítő életét. Amikor az önkor-
mányzat által összeállított csomaggal a kézben beléptünk 
hozzá, az eddig zárt ajtaja, zárt világa mögé látva – lesütött 
szemmel mondták – „Látja, Lacikám, én így élek!” A könny 
úszott legtöbbünk szemébe, mert láttuk, hogy milyen sze-
rény körülmények között élve, alázattal viselte, amit az élet 
rótt rá! Soha nem mutatta, még a fájdalmat sem! Gondol-
junk rájuk is karácsonyra készülve, tudjunk adni nekik is!

Ünnepi üzenetként és zárásként egy receptet ajánlanék 
Önöknek, amit bárki el tud készíteni!

„Karácsonyi szeretet-desszert: Végy egy kilógramm őszin-
te szeretetet. Szitáld át a türelem szitáján, nehogy pletyka-
mag keveredjen be! Gyúrd össze maréknyi kedvességgel és 
takard le tiszta jókedvvel. Ha megkelt, süsd meg a kitartás 
tüzénél, szórd meg gyermek kacagással, és tégy rá pár csepp, 
nyugodt megfontoltságot! Vágd fel annyi darabra, hogy egy-
gyel mindig több legyen, mint ahányan az asztal körül ültök 
– hiszen mindig akad valaki, aki még rászorul!”

Kívánom mindenkinek, hogy a hátralévő  napokban le-
gyen erejük számot vetni önmagukkal, hogy Karácsony es-
tére megszülethessen mindenkiben valami felemelő, hogy 
ezt oszthassa már meg szeretteivel, barátaival, azokkal, akik-
kel ezt valóban, szívből megosztanák! 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a Képviselő-testületek, 
intézményeink vezetése és kollektívája nevében Békés Kará-
csonyt és Boldog Új Esztendőt mindenkinek! 

Király László 
polgármester

Kedves Ünnepváró Deszkiek!

FALUMIKULÁS Idén is vállalkozók, magánszemélyek fogtak össze, hogy a gyerekek legnagyobb örömére minden 14 év alatti ifjú 
deszki mikulás csomagot kaphasson. A négy órakor megérkező Mikulás igazi jelenség volt! Ilyen termetes és igazi 
szakállal, mosollyal, humorral megáldott „Mikulás leszármazott” még nem volt a települési rendezvényeinken! Kö-
szönjük Földi Jánosnak, hogy idevarázsolta Őt!

Nagyon finom volt a sok sütemény, amit felkérésünkre lelkes szülők hoztak a játszó gyerekeknek, ehhez fel-
üdülésként csokoládés tejet és finom teát kínáltak Kft-sek, faluházas és DeszkaSzínházas krampuszok! Nekik is 
hálásak vagyunk! A felnőtteket Vörös László által készített rumos forralt borral próbáltuk minél tovább marasztal-
ni.  Köszönjük szépen a támogatóinknak: Bertók Péter és családja, Comfort System Kft., Csabai Zoltán és családja, 
Deszk Környéke Szamaritánus Egyesület, Égető Zsolt és Hegyi Mónika, Globál 21 Kft – Papós László, Király Ferenc 
és Kovács Mónika, Kispéter Csaba és Kispéterné Terhes Éva, Kolompár László, Lakatos Andrea, Marijity Tomiszláv és 
családja, Meszlényi Tamás, Miskolczi János és felesége, Novkov Zlátó és Novkov Branko, Stadler Ferenc és Stadler 
Ferencné, Szabó Imre és Nagy Erika, Szűcs Antal és Dongó Mária, Szűcs Ferenc, Vörös László és családja. Támogatta 
még a rendezvényt – mint „tiszteletbeli deszki”  és régi szponzorunk – Dr. Ujhelyi István, és szegedi kollégája, Szabó 
Sándor is.

Kívánom, hogy legyen annyi öröme az év végére minden támogatónknak, mint 
amennyit adtak felajánlásaikkal a deszki gyerekeknek 2013. december 7-én!

      Király László
      polgármester

FAlu-karácsonyFA!
Az idén is felajánlásból öltözött 

ünneplőbe a főtér és a sportcsar-
nok, ismét két család adta a közös-
ségnek az ünnepre a két hatalmas 
fenyőfáját. A főtéren álló fenyőt 
Sebesi Miklós és családja, míg a 
Sportcsarnoknál, a karácsonyi mű-
sorra érkezőket fogadó ezüstfenyőt 
Gonda István és családja ajánlotta 
fel a községnek! Nagyon köszönjük 
mindkét családnak – legyen szép 

karácsonyuk, ahogy a miénket is 
bearanyozták! 

A Bolgár család és cégük a SZEFA 
Kft. idén is ingyen vágta, szállította 
és állította fel a települési ünnepet 
jelző fenyőfákat. Minden deszki 
nevében megköszönöm állandó 
támogatásukat – és a hónap eleji 
szélvihar utáni újabb segítségüket! 

Kellemes Ünnepeket kívánunk 
nekik is!

Sebesi Miklós és felesége Gonda István és felesége
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Újabb állampolgársági esküre ke-
rült sor a hivatalunkban november 
19-én. Speciális aktualitását számunk-
ra az adta, hogy Deszk egyik köztisz-
teletben álló családjának feje, Marijity 
Tomiszláv is most kapott honosítási 
okmányokat. Igaz, több mint 20 évig 
várt rá… 

Minden esküt tevőnek jó egészsé-

get, sok szerencsét és minden jót kí-
vánunk!

A képen láthatók: Barna József, Bar-
na Piroska, Bartusz Krisztián, Bartusz 
Andrea, Eller Anton, Eller Beáta, Eller 
Valentin, Eller Dániel, Horváth Nor-
bert, Marijic Tomislav , Pálfi Róbert, 
Pálfi Izabella, Pálfi János, Pálfi Jázmin, 
és Király László polgármester

Nagyon szépen köszönjük a szervezők nevében azoknak 
a sokaknak, akik velünk együtt ünnepelték a Deszk újkori 
történetében először fellobbanó első advent vasárnapi 
gyertya meghitt lángját! A vártnál jóval többen tiszteltek 
meg bennünket, és jelenlétükkel megpróbáltuk beírni az 
Advent ünnepét a deszkiek szívébe! Az első gyertyát Király 
László polgármester és Seres István Pipu – a „Cipős-doboz 
ajándék akció” elindítója gyújtotta meg a Faluház előtt. A 
második vasárnap Dr. Gruber László plébános úr és polgár-

mester úr közösen köszöntötték az ünnepvárókat, majd 
együtt gyújtottak lángot a település adventi koszorúján. 

A családias összejöveteleken forralt bor, tea, lilahagymás 
és savanyú káposztás zsíros kenyér várta a deszkieket. A 
felcsendülő dalok, versek, baráti vidám beszélgetések, ka-
rácsonyi dallamok – mind az ünnep közeledtét hirdették. 
Jó, hogy végre nekünk is van már adventi közös ünnepünk!

Állampolgársági eskü Először gyújtottak adventi gyertyát Deszken

önkormányzati hírek

– A képviselő testület november végén 
új adó rendeletet fogadott el. Mit jelent ez? 
Lesz-e Deszken adóemelés jövő évben?

– Az önkormányzat képviselő-testü-
lete úgy döntött, hogy a helyi adórende-
leteket 2014. január 1. napjától hatályon 
kívül helyezi, és egy rendeletben szabá-
lyozza az összes adófajtát. Ezáltal sokkal 
egyszerűbb és áttekinthetőbb lesz a jog-
alkalmazás, mint eddig volt. Az adómér-
tékek és egyéb díjak felülvizsgálata so-
rán a Képviselő-testület úgy határozott, 
hogy nem emeli 2014-re vonatkozóan 
a helyi adókat, a közterület használati 
díjakat, a temetkezési szolgáltatások dí-
jait, a sportcsarnok és az önkormányzati 
lakások bérleti díjait sem! Mindig a pénz-
telenségről beszélünk, hát akkor miért 
nem emeltünk a jövő évi adókon? Nos, az 
adórendelet tárgyalásakor is elmondtam 
a testületi ülésen, hogy tudomásul véve 
az egyre nehezebb gazdasági helyzetet, 
a szigorú megszorításokat és a százmil-
liós elvonást nagyon szorosra fogtuk a 
gyeplőt a hivatalban. Minden héten azon 
dolgoztunk, hogy kijöjjünk abból, amink 
van. Őszinte elismerést érdemel minden 
kollégánk – minden eddiginél több ad-
minisztráció nehezedik ránk, mégis állta 
mindenki a sarat! Azért nem kell emel-
nünk az adókon, mert sikerült a meg-
változott helyzetben is stabilizálnunk a 
gazdálkodásunkat.  Ahogyan 2010. óta 
minden évben, úgy most is a józanság 
volt a legfontosabb a tervezéskor és a 
költségvetés végrehajtásakor. Ebben 
partner volt minden intézményünk, min-
den vezetőnk! Nem tolhattunk és nem is 
akartunk több terhet tolni a lakosokra, a 
helyi vállalkozásokra! Ugyan nincsenek 
MOL-os százmillióink, de nincsenek az 
utánunk követőket terhelő, működésre 
elköltött tízmillióink sem, ahogy mi kap-
tuk meg a „kasszát” három éve! Nincs 
adóemelés sem… A több bevétel persze 
jó lenne, telne több felújításra, kisberuhá-
zásra, de nem is gondolhatunk erre, ami-

kor egyre többen kerülnek kétségbeejtő 
helyzetbe. Mindenki összehúzza magát 
– nekünk is így kell tennünk!

– Olvasható volt a médiában a tűzifa 
támogatás. Mik ennek a feltételei? Deszk is 
részesült belőle?

– Ez egy pályázat volt, amire termé-
szetesen Deszk is benyújtotta az igényt. 
102 m3 fa kedvezményes vásárlására 
kaptunk lehetőséget. Ez a pályázatos tű-
zifa 1 m3-es rönkökben érkezik és ilyen 
formában is fogjuk kiszállítani az érin-
tetteknek. Az ideszállítását, a lakosokhoz 
történő kiszállítását az önkormányzatnak 
kell állnia. Az önrésszel együtt ez tetemes 
összeg, így az összevágatást nem tudjuk 
már vállalni. 

Az erre elnyert pénz nincs még az 
önkormányzatnál, lassú és hosszú ügy-
intézés után megvásárolhatjuk a kijelölt 
helyeken a tűzifát, és majd utólag vissza-
kapjuk az állami támogatást a beszerzés 
után. Előre meg kell finanszíroznunk ezt 
is!

A fa kiosztására rendeletet kellett al-
kotni minden önkormányzatnak, nekünk 
is. Hasonlóképpen működik majd ez is, 
mint minden más szociális alapú támo-
gatás. Jövedelemhatárokat kellett meg-
határozni, és sok mást is figyelembe kell 
venni.  A lakosoknak pályázniuk, kérel-
mezniük kell az ingyenes tűzifát, a pályá-
zatokhoz szükséges papírokat kiküldtük 
közel háromszáz olyan családnak, akik 
valami módon már szociális segítségre 
szorultak, akár éppen tűzifaigénylés mi-
att. Eddig viszonylag kevesen küldték 
vissza – természetesen azoknak, akik 
igénylik, segítünk a kitöltésben is. Háztar-
tásonként 1 m3 szociális, kemény tűzifa 
nyújtására van lehetőség.

Ezen a pályázott mennyiségen felül 
van még tűzifánk, amit az állandó kft-s 
munkatársak és a közmunkaprogram-
ban hozzánk került kollégáink termeltek 
ki az ősszel. Felkészültünk arra, hogy se-
gíteni tudjunk, ha szükség lesz rá!

– Újból működik a község honlapja, a 
www.deszk.hu. Mi az oka, hogy ilyen hosz-
szú ideig nem volt honlap? 

Már jeleztem, hogy a régi honlappal 
komoly gondjaink voltak! Vagy vírustá-
madás miatt, vagy illetéktelen beavat-
kozás miatt szétesett a betűkészlet és ol-
vashatatlanná vált az oldalunk. Többszöri 
próbálkozásra sem sikerült kiderítenünk 
az okot, és persze ezáltal nem sikerült 
megtalálnunk a megoldást sem. Sem 
az oldal megalkotója, sem a szolgáltató 
nem adott orvoslást, így megrendeltünk 
egy újat! Ennek az arculati kialakítása, a 
működésének meghatározása, a feltöl-
tése több hetet vett igénybe. Remélem, 
mindenki szerint megérte a várakozást! 
Fiatalosabb, modernebb lett, és talán 

szerethetőbb. Most használat mellett 
a tesztelése is folyik, ami annyit jelent, 
hogy várjuk az észrevételeket és mi ma-
gunk is próbáljuk finomítani a saját szá-
junk ízéhez.

Volt kollégánk, Gyömbér Ákos mun-
káját dicséri a design, a küllem. Az 
ötletelés, az alapanyag, az elrendezés, és 
a beltartalom pedig Dr. Altmayerné Dr. 
Kocsis Anita - jegyzőnő, Bene Ildikó falu-
ház vezetőnk, Varga Kriszta kolléganőnk 
és még párunk odafigyelésének ered-
ménye! Örülök, hogy megújult a www.
deszk.hu! Látogassák és szeressék!

– Hogy működik a Deszk-Újszentiván 
munkakapcsolat, munkamegosztás a kö-
zös hivatalban?

– A kérdést jól tette fel, és először is 
szeretnék egy tévhitet eloszlatni ismét! 
A fúzió létrejöttekor is jeleztük már, hogy 
nem az önkormányzatok, csupán a hi-
vatalok egyesültek! A hivatalok gazdál-
kodásához, csak és kizárólag a hivatali 
dolgozók bére és járuléka, és az ehhez 
kapcsolódó kiadások tartoznak. Ez a 
nagy költségvetésünk kis része. Ezen a 
területen dolgozik együtt Deszk és Új-
szentiván. Ez főként jegyzőasszonynak 
ad többletmunkát, hiszen az egyes pana-
szok, és bizonyos ügyek hozzá is – mint a 
két község jegyzőjéhez, a hivatal vezető-
jéhez is – befuthatnak. A megoldásukat 
természetesen minden esetben helyi 
szinten intézzük – a deszkieket továbbra 
is Deszken, a szentivániakat pedig Új-
szentivánon! Sem felesleges költségeket, 
sem szakmai megterhelést nem jelent a 
létrejött fúzió! 

– A múlt havi Deszki Hírnökben olvas-
hattuk, hogy megkoszorúzták Jakabb 
Gyula sírját. A régi temetőben fekszik még 
2 háborús hősi halottunk, az ő sírjuk miért 
nem lett megkoszorúzva, hiszen ők – ha 
nem is deszkiként –, de az életüket áldozták 
Deszkért. 

Remélem, hogy Jakabb Gyula sírjának 
megkoszorúzása nem kérdéses senkinek 
sem! Azokról a Deszken eltemetettekről, 
akik a településtől kitüntetést kaptak, 
mostantól ugyanígy meg fogunk emlé-
kezni! Hála az égnek – kevesüket szólítot-
ta el közülünk az élet!

A háborús hősi halottak emléke előtt, 
minden év november elején, a halottak 
napi koszorúzáskor tisztelgünk. Minden 
hősi halottnak szólnak akkor a megemlé-
kezések, és minden hősi halottnak ajánl-
juk a koszorúkat is. A két világháborús 
emlékmű egy közös síremléke mindegyi-
küknek! Nem gondolom, hogy ezen felül 
fel kellene kutatnunk minden katonasírt.

Önkormányzatunk sokat fordított idén 
a templomkertben felújított síremlékre, 
valamint az első világháborús emlékmű-
vet szeretnénk jövőre rendbe hozatni a 
világháború kitörésének centenáriuma 
alkalmából. Az elvárható és tiszteletet 
adó gondoskodás azt hiszem nyomon 

követhető!
A régi temető rendben tartása, további 

munkálatok végzése minden ott nyugvó 
deszkinek, így az ott eltemetett – akár 
nem idevalósi katonáknak is megadja 
a tiszteletet. Nem a mi feladatunk a régi 
temető rendben tartása, nem a mi tulaj-
donunk,  de felelősséget érzünk a deszki 
múlt ezen része iránt is – róluk és a régi 
deszkiekről így gondoskodunk!

 
– A költségvetés számait látva hatal-

mas összeg tűnik fel mindenkinek. A több 
mint hárommilliárdos főösszeg hogy ala-
kult ki? Ezt azt jelenti, hogy több pénzünk 
lett? 

– Sajnos a meglepő, hárommilliárd 
százötvenezer forintos költségvetés nem 
jelenti azt, hogy több pénzünk lenne, 
bármennyire is szépek ezek a számok! Ez 
év július 1-től jogszabályi változások mi-
att társulások saját jogon nem hívhatnak 
le állami normatívát, ezért önkormány-
zathoz kell betagozódniuk, vagy le kell 
mondjanak az állami pénzekről. Így ke-
rült két jól működő kistérségi társulásunk 
Deszk községgel együttműködésbe. Fél-
évtől a Szegedi Kistérség Többcélú Tár-
sulása és a Dél-alföldi Térségi Hulladék-
gazdálkodási Társulás normatíva lehívása 
önkormányzatunkon keresztül történik. 
Ennek tudható be, hogy az önkormány-
zatunk költségvetése jelentősen megvál-
tozott úgy a főösszegét, mint a szerkeze-
tét tekintve. Idén félévtől rajtunk futnak 
át ezen társulások normatívái, bevételei 
és kiadásai is. Ez azt jelenti, hogy a 2014-
es, teljes évben ennek kétszerese lesz 
majd az összesítő táblázat végén! Nem a 
mi pénzünk, nem mi használjuk, nem 
lettünk gazdagabbak. Ez olyasmi, mint 
az ÁFA egy vállalkozás életében – csak 
átfutó tétel! 

Azért adtunk helyet a társulásoknak, 
mert az eddigi közös munka a megvál-
tozott jogszabályok miatt csak önkor-
mányzatokba integrálva folytatódhat. 
Nem volt okunk nemet mondani, hiszen 
élveztük a társulások minden előnyét! 
Hulladékudvar, a régi szeméttelep re-
kultivációja, kerékpárút, iskola felújítás, 
buszmegállók felújítása – mind, a társulá-
si összefogásoknak köszönhető! 

Nincs anyagi előnyünk a deszki szék-
helyből fakadóan, nem részesülünk kü-
lön elbírálásban a társulásokban részt 
vevő többi településsel szemben - ez 
csak munka! És gondolhatják, hogy nem 
kevés! Természetesen félévente elszámo-
lunk a felmerült költségek tekintetében. 
Minden barátság alapja a pontos elszá-
molás!

Azért ránk esett a választás, mert az 
eddigi zökkenőmentes, jó kapcsolatunk 
a többi településsel és a társulások ad-
minisztratív vezetésével is több, mint jó. 
A bizalom, a testületünk gyors reagálása 
a hivatalos ügyintézésben, és persze a 
Szegedhez való közelség is Deszk mellett 
szólt!

Saját önkormányzatunk költségvetési 
bevételeit ez nem befolyásolta, továbbra 
is küzdünk és pályázunk minden forin-
tért!.

– A Település-üzemeltetési Kft. beszá-
molt a 2013. évi 1-9 hónapról és az ez évre 
várható eredményekről. Mit lehet erről tud-
ni?

Ami számunkra a leglényegesebb, 
az természetesen a pénzről szól. Az év 
elején úgy terveztük, azzal számoltunk, 
hogy a kft-nk finanszírozása a 2013-as 
évre 9-10 milliós hiánnyal fog majd tel-
jesülni, azaz ennyivel kell még év végéig 
az elfogadott költségvetésen túl finan-
szíroznunk a saját céget. Nem mondom, 
hogy nem okozott fejtörést, hogy hon-
nan is kerítünk majd pénzt – hiszen mi 
is október közepéig láttuk biztosítottnak 
az önkormányzat működését. Az a kö-
zös munka, a saját kivitelezések, a vál-
lalkozásba ki nem adott szolgáltatások 
hozadéka, az állandó egyeztetések a kft 
vezetőjével, az ő pénzügyi végzettsége 
és kiemelkedően pozitív hozzáállása 
eredményeként ezt a hiányt sikerült 1,13 
millióra csökkenteni! 

Nagy köszönet illeti az állandó kollégá-
inkat – akik tudom nincsenek túlfizetve, 
de – akik minden feladatot megoldottak! 

Fejet hatok a közmunkaprogramban 
egész évben hozzánk irányított dolgo-
zóinknak is, akik minimálbér alatti jutta-
tásért kénytelenek helyt állni! És persze 
hálás vagyok Szabóné Sarkadi Szilvia 
ügyvezető asszonynak, aki művezető 
nélkül, egész évben minden eddiginél 
alacsonyabb létszámmal megszervezte, 
levezényelte a település üzemeltetésével 
kapcsolatok munkákat és a nagyrendez-
vényeinket! Három nagyprojektet koor-
dinált le a kft a faluházzal közösen, ami 
bevétel is, de elismerést is hozott a teljes 
stábnak! Nagy teher hárult idén minden 
kollégánkra, köszönöm, hogy így vitték 
hátukon ezt a szokásosnál is nagyobb 
súlyt!

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

Megkérdeztük a polgármestert 

Szabóné Sarkadi Szilvia
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Hawaii a Faluházban

Mozgalmas év vége a könyvtárban!

Deszkiek 
a MOL ösztöndíjasai között!

November 19-én a kupolateremben 
összegyűltünk jó néhányan, akiket 
vonzott a téma: Hawaii! A Kávéházi 
Esték sorozat mostani bemutatója na-
gyon illusztrisnak hatott, hisz minden-
kinek van valamilyen elképzelése az 
Egyesült Államok 50., vagyis legutóbb 
csatlakozott államáról. Most is a már 
jólismert Bardócz Attila, rajz-földrajz 
szakos tanár készítette be a projek-
tort, a diaképeket, hogy meséljen a 
látottakról. Így az ő diáin keresztül is-
merkedtünk a gyönyörű szigetekkel. 
Ő tényleg betéve ismeri a négy sziget 
történelmét, a látnivalókat, többször 
és hosszabb időt tölthetett ebben a 
gyönyörű környezetben. Jó volt hall-
gatni a visszaemlékezéseit, érdekes 
szituációit. Mégis hiányérzetem ma-
radt a beszámoló végén. Azok a képek 
elmaradtak, amelyek az ember eszébe 
jutnak Hawaiiról. Tudom, sztereotípi-
ákban gondolkodunk, s azt nem kéne, 
mégis azt hiszem, így nem volt teljes a 
Hawaii est. Pedig Vörös Eszter és csa-

pata igazán kitett magáért, nagyon 
ízletes salátát készített erre az alka-
lomra, s Krisztáék is mindent megtet-
tek, ínycsiklandóan tálalták a finom 
étket. Szóval, nem rajtuk múlt, hogy 
nem éreztem magam Hawaii-on vagy 
„hawaiasan”. Talán legközelebb.

Fehérváriné

November 21-én Könyvtári Nap 
megrendezésére került sor, amelyen 
a deszki alsós gyerekeken kívül a sze-
gedi Weöres Sándor Általános Iskola, a 
Szent Antal Katolikus Általános Iskola 
tiszaszigeti és újszentiváni diákjai vettek 
részt. A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0124 
„Együtt szabadidő hasznos eltöltéséért” 
című pályázat keretében a budapesti 
Sajtkukacz zenekar három tagja szóra-
koztatta a kisiskolásokat, mai magyar 
költők megzenésített verseivel. A dél-
előtt folyamán varázslatos akusztikus 
élő zenét, könnyed, fülbemászó dalla-
mokat hallottunk. Azért is volt külön-
leges ez az alkalom, hiszen a gyerekek 
maguk is részt vehettek a műsorban, 
megismerve a közös muzsikálás örö-
mét.

A téli szünet előtt a deszki iskolások 
nem csak szórakozni, hanem tanul-
ni is ellátogattak könyvtárunkba. A 
3. osztályosok – akik már elsős koruk 
óta Széllné Takács Tünde tanító néni-
vel minden hónapban részt vesznek 
könyvtári foglalkozásokon – a mesék 
világában kalandoztak. A felsősöket 
Dencs Mátyásné kísérte el, kifejezetten 
könyvtárhasználati órákra.

A rendszeresen könyvtárba járó leg-
kisebb „olvasókhoz” már december 
3-án betért a „Falu Mikulása”. A Péter 
& Pán gitárduó és a gyerekek közös 
énekkel csalogatták a megrakott put-
tonnyal érkező Hószakállt, hiszen a pi-
ros ruhás Télapó ezt a nevet kapta az 
izgatott, csillogó szemű apróságoktól. 
Köszönet Földi Jánosnak, hogy a falusi 
ünnepség mellett a mi meghitt, csalá-
dias ünnepségünkre is ellátogatott.

December 9-én a szegedi So-
mogyi-könyvtár pályázatának kö-
szönhetően az anyukákat vártuk a 
könyvtárba. Ráczné Komlósi Virág 
óvodapedagógus, családterapeuta 

hasznos tanácsokkal látta el az érdek-
lődőket, hogy mit is tegyenek akkor, ha 
gyermekük a dackorszakba ér. 

Két olvasópályázat is félidejéhez 
közeledik. A nagy sikerű „KönyVadász” 
egyéni pontgyűjtős olvasásnépszerű-
sítő program mellett, tanév kezdetétől 
elindítottuk az „Olvass az osztályért!” 
elnevezésű pályázatot, ahol akár a szü-
lők, nagyszülők, szomszédok is eljut-
tathatják a legügyesebb osztályt egy 
tanév végi kirándulásra, ha elolvasnak 
egy – a könyvtárban elhelyezett lis-
tán szereplő – könyvet,  majd néhány 
egyszerű kérdés megválaszolása után 
elmondják, hogy melyik osztályért 
olvastak. A 3. osztályosok nagy-nagy 
családi összefogássokkal, a gyerekek 
szorgalmával igen nagy előnyre tettek 
szert a versenyben, de messze még az 
év vége, lehet követni őket!

Továbbra is várjuk a könyvek sze-
relmeseit! Még jövő év elején is tart a 
könyvtár feleslegessé váló könyveinek 
kiárusítása nyitva tartási időben, akár 
már 50 forinttól is. 

Tóth Erzsébet könyvtáros

Molnár Anna és Molnár Diána azon 
kevesek között van, akik a MOL által 
meghirdetett tehetségkutató pályáza-
ton a nyertesek között lehetnek. A MOL 
Tehetségtámogató Program fiatal és 
eredményes művészek, ifjú kutatók és 
sportolók fejlődését segíti. Számukra 
a felkészüléshez szükséges eszközök 
biztosítása, egy hangszer, sportszer 
megvásárlása, vagy egy-egy verseny, 
mesterkurzus útiköltségeinek támo-

gatása jelenti általában a legnagyobb 
segítséget. A fiatal tehetségek a Buda-
pest Music Centerben tartott, koncert-
tel egybekötött eseményen vehették át 
az oklevelet Ónodi Eszter színművész-
nőtől, az Új Európa Alapítvány jószol-
gálati nagykövetétől és Felméry Lilitől, 
az Operaház balerinájától, a program 
korábbi támogatottjától. Gratulálunk 
Annának és Diának!

Az a megtiszteltetés ért bennünket, 
hogy meghívtak Szegedre, a Szent-Györ-
gyi Albert Agórába szerepelni. 

Ez a program egy hosszabb távra ter-
vezett népzenei műsorsorozat, melyet 
kéthetenként rendeznek meg és mindig 
két szegedi vagy Szeged környéki népze-
nei együttest hívnak meg. A nyitó műsort 
november 30-án, szombaton rendezték 
és meghívták Csókáról (a Vajdaságból) a 
Rákóczi Ferenc Férfikart, valamint ben-
nünket, a Deszki Népdalkört.

Igen korán érkeztünk azért, hogy a szá-
munkra ismeretlen színpadot megszok-
juk, és a hangosítást is beállítsuk. 

A műsort a csókaiak kezdték. Mivel 
mi már egy ideje ismerjük őket, tudtuk, 
hogy magas színvonalú produkciót fo-
gunk látni/hallani. Valóban így is lett, 
műsoruk első részéből kiemelkedett a 
Rákóczi-nóta, amit igen hatásosan adtak 
elő és ezzel is nagy sikert arattak.

Következtünk mi, a deszkiek. A Népdal-
kör három dalcsokrot énekelt, de külön 
fellépett a lányok kamarakórusa és a fiú-
kórus is. Műsorunkban szerepeltek még 
a kis- és nagy népdalénekesek: Helgács-
ka, Timi, Adél, Kincső és Luca, valamint 
a Molnár-ikrek. Műsorunk zárószáma az 
apátfalvi dalcsokor volt, aminek a végén 
közülünk néhányan táncra is perdültek. 
Ezzel igen nagy sikert értünk el.

A műsor befejezéseként ismét a csóka-
iak következtek. Főleg hazafias érzelmű 
dalaikkal akkora sikerük volt, hogy még 
ráadást is kellett adniuk.

A mi műsorunkban közreműködött a 
Bodza banda, valamint Szűcs Szilárd és 
Szűcs Bálint. Felkészítőnk Szűcsné Mol-
nár Erzsébet.

Révész István népdalköri tag

Köszönjük szépen 
Kaliczka Istvánné 
Katinak, hogy kará-
csonyi rendezvénye-
inkre mindig varázsol 
nekünk egy-két cso-
dás asztali díszt!

Idén decemberben is, mint idestova 
már 3 éve volt lehetőségem krampusz-
ként segíteni a Lappföldről érkező Mi-
kulást, annak reményében, hogy a falu 
apraja mosollyal az arcán és egy miku-
láscsomaggal a kezében távozzon az 
eseményről. A szervezők kitettek ma-
gukért, hiszen ezúttal is volt szalmala-
birintus, amiben a gyerekek kedvükre 
kifutkározhatták magukat, vagy vá-
laszthattak különböző játékok közül, 
és már 14 órától kézműveskedhettek 
az ügyeskezűek.

Hanna krampuszlánytársammal, 
még a Mikulás bácsi érkezése előtt 
osztogattunk szaloncukrot, egy szép 
versért vagy énekért cserébe. Aztán 
egyszer csak jött a nagy pillanat, meg-
érkezett a deres szakállú szemüveges 
apóka, csodaszép piros ruhájában, fe-
hér bojtos sapkájában, az arca pedig 
békességet sugárzott, ahogy botjára 
támaszkodva belépett a Sportcsarnok 
tornatermébe. Szegény, szomorúan 
mesélte, hogy bizony a számára igen 
kedves rénszarvas, a piros orrú Rudolf 
balesetet szenvedett, és kórházba ke-

rült, ezért késett egy kicsit. Mind a 170 
éve (avagy kilója???) alatt nem történt 
ilyen eset. Bekísértük a trónjára, ahol 
szebbnél szebb dallamokat és verse-
ket hallhatott - hála Deszk ügyes kis 
ovisainak. Természetesen a szerb soro-
kat is mind-mind egytől egyig értette, 
hiszen a Mikulás minden nyelven be-
szél. Aztán jöhetett az ajándékosztás, 
mert bizony Deszken minden gyerek 
jó volt, egyik sem érdemelt virgácsot. 
A Mikulás bácsi ünnepélyesen el is tört 
egyet a színpadon, hogy bebizonyítsa, 
ide ilyet nem kellett hoznia. Ellenben 
készült sok-sok mikuláscsomaggal, 
amit segítettünk is neki kiosztani. Aki 
véletlenül elfelejtette elhozni a kis 
meghívóját vagy kuponját, az se ma-
radt meglepetés nélkül, hiszen a Miku-
lás bácsi tudta jól, hogy ők is megér-
demlik a kis csomagot. Volt aki készült 
ajándékkal is a Mikulásnak, például az 
egyik nagyfiú(!!!) a cumiját adta neki 
meglepetésképpen, hiszen már „kinőtt 
belőle”.  De nem állt meg itt Deszken 
a Mikulás útja, indult is tovább, hogy 
minden kiscsizmába ajándék kerüljön. 
A gyerekeknek forró tea, a felnőttek-
nek forralt bor és isteni finom ünnep-
váró sütemények tornyosultak a te-
remben, s emellett folyamatosan szólt 
a hangulatos karácsonyi zene. Most is 
egy szép emlék marad számomra ez a 
kis esemény, és már várom a jövő évit. 

Márki Kitti

A Népdalkör 
az Agórában

Molnár Anna és Molnár Diána

Mikulás ünnepség 
a Sportcsarnokban

Az eddigi években Ásotthalom önkor-
mányzat közbenjárására kaptak a település 
intézményei karácsonyfát, ám idén a deszki 
telephelyű Garden-Deszk dísznövény kerté-
szet vezetője, Balázs Antal úr felajánlásából 
díszíthetnek karácsonyfát az iskolában, óvo-
dában, faluházban és a hivatal épületeiben. 
Ebből az adományból kap négy család fát az 
ünnepekre, ajándékokkal, szaloncukorral – 
hasonlóan az elmúlt évekhez. A támogatás 
nem új keletű, két éve folyamatosan segíti 
községünket a kertészet, a babafákat is tőle 
vettünk hatalmas kedvezménnyel.  

Köszönjük szépen Balázs úrnak a szép fá-
kat! 

Karácsonyfa az intézményeinkbe!

Köszönet
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Nagy kíváncsisággal men-
tem Szilviékhez aznap, úgy, 
mint aki segíti lekötni egy kis 
kézműveskedéssel a gyere-
keket, amíg anya-apa vásárol. 
Nos, elmondanám, hogy nem 
volt rám szükség. Néhány gyer-
mek persze jött hozzám, és 
csináltunk egy kis karácsonyi 
díszt, de zömében mindenki 
talált magának elfoglaltságot. 
A Kft. sátra és asztalai meg-

teltek mindenféle földi jóval, 
a horgolt díszektől a sütemé-
nyeken keresztül Ditke „csodá-
iig”, nem beszélve a szebbnél 
szebb ékszerekről, finomabb-
nál finomabb étkekről és még 
sorolhatnám. A házigazda is 
készült különleges forralt bor-
ral, frissen sült debrecenivel, 
Szpomenka pedig nem győzte 
készíteni a kürtős kalácsokat... 
Egy szó, mint száz, véleményem 

szerint nagyon jól sikerült a Ste-
lázsi, köszönet érte Szilvinek és 
mindenkinek, aki jelen volt és/
vagy segített ennek megvaló-
sításában. A jövő évi naptárba 
pedig már be lehet írni, hogy 
december elején Stelázsi, mert 
a hagyományteremtő szándé-
kot visszük tovább!

Varga Krisztina 

Egyik kedvenc női magazi-
nom az Éva magazin. Három 
évvel ezelőtt az egyik lap-
számban olvastam egy cikket, 
ami arról szólt, hogy egy sok-
gyermekes házaspár, megelé-
gelve a karácsonyi ünnepkör 
elanyagiasodását, szűkebb 
baráti körükben szerveztek 
egy karácsonyi vásárt. Amikor 
én ezt olvastam, akkor már 
évek óta összejöttek és egyre 
szélesebb körben ünnepeltek, 
s ez persze nekem is szöget 
ütött a fejembe és beindította 
a fantáziám, hiszen én is ha-

sonlóképpen éreztem ezzel 
kapcsolatban. Hivatásomból 
adódóan sok kreatív emberrel 
találkozom. Öt éve már, hogy 
Baba-mama klubot vezetek és 
sok kisgyerekes anyuka is pa-
naszkodott, hogy a karácsony 
már nyűg; egy pici babával bu-
szozni Szegedre, a kicsi nyűgös, 
nagy a tömeg, stb.

Arra gondoltam, miért kell 
nekünk Szegedre menni, egy 
karácsonyi bevásárlásra, hiszen 
kéznél van sok ügyes kézműves 
ember! Két évig érlelődött ben-
nem az elhatározás, mire fejben 

körvonalaztam, hogy mit is sze-
retnék:

– Legyen meghitt, családias 
ezért a saját udvarunkon lesz.

– Helyi és szűk megyénk 
kézműveseivel, akik nem ke-
reskedők, csak hobbiból űzik 
az ipart.

– Alacsony, megfizethető 
árakon. Persze a megtérülést 
figyelembe véve.

2013. szeptember elején 
kezdtem a szervezést és dec-
ember 1-jén megnyitotta kapu-
it a vásár.

Pajcsin Szilvia

December első vasárnapján a kicsit csípős hideg 
sem akadályozhatta meg, hogy a Faluház előtt 
csaknem kétszázan tanúi legyünk egy nagyszerű 
kezdeményezésnek, az adventi gyertyagyújtás-
nak. Más településekről már ismerhettük ezt a ka-
rácsonyi időszakot méltón felvezető szép szokást, 
néha talán irigyeltük is, mígnem rájöttünk, a mi 
településünk életéből sem hiányozhat ez a lelke-
ket melengető esemény. A kivetítőn gyönyörű téli 
hangulatot árasztó képek futottak, a hangszóróból 
pedig Ady Endre egyébként unásig hallgatott ka-
rácsonyi regéje szólt, mégis Szabó Gyula szívhez 
szóló tolmácsolásában számomra ez a vers meg-
unhatatlan. Aztán Seres István Pipu, a költő Pilinsz-
ky Jánost hívta segítségül gondolatai közléséhez. 
A polgármesterünk pedig arról beszélt, nyitogatva 
a hallgatóság fülét és szívét, hogy mit is jelent a 
karácsony, illetve mit is kellene, hogy jelentsen, és 
nem a külsőségekben, sokkal inkább a lelkekben. 
Az advent alkalmat ad arra, hogy elmélyüljünk 
gondolatainkban, érzékenyebbé váljunk egymás 
iránt, és egy kicsit több figyelmet szentelve, egy 
kicsit több törődést mutatva szebbé varázsolhat-
juk egymás életét. Ezt aztán a zsírosdeszkák, és 
egy-egy pohár tea és forralt bor társaságában még 
hosszasan beszélgettük át kisebb csoportokban 
a pattogó tűz köré húzódva. A második vasárna-
pon is szép számban összegyűltünk, én egy picit 
csalódott voltam, több emberre számítottam, 
dehát minden kezdet nehéz. Nagyon remélem, 
azért előbb-utóbb tudomására jutunk minden 
deszkinek, és leszünk mi még annyian, hogy alig 
férjünk majd a téren. Akik nem jöttek el, azoknak 

elmondom, Dr. Gruber László tisztelendő úr a vára-
kozásról beszélt, mert az advent maga a várakozás, 
és a karácsony a beteljesedés. Szemléletes példák 
során át világította meg, mit is jelent várakozni 
akár a hétköznapokban, akár az ünnepi készü-
lődésben, s hogyan zárja le ezt a karácsony, a kis 
Jézus születése, maga a beteljesedés. Cseh Miklós 
hitoktató egy szál gitárral kísérve két áhítatos ének 
között egy Szabolcska Mihály verssel hangolta a 
lelkeket, Szűcsné Molnár Erzsébet kis tanítványai 
pedig egyszerűen szép és tiszta dalokkal jutottak 
el a szívekig. Király László polgármester úr gon-
dolatai ezen az estén az alázatról szóltak. Sokan 
félreértelmezik ezt, vagy igazán fel sem fogják a 
jelentőségét. Másokat emberszámba venni, azt a 
tiszteletet megadni számukra, amit mi is elvárunk, 
nos az nem megalázkodás, az csak egyszerűen 
tisztán az alázat, a szó nemes értelmében. Sze-
rencsére azért sokan pontosan érzik ezt, és tudják 
mennyivel jobb adni, mint kapni. Ékes példája en-
nek a karácsonyi cipősdoboz-akció, ahol szépen 
gyűlnek az adományok. Tudjuk, nagyon sok család 
életébe fogunk szép perceket varázsolni majd az 
ünnep idején. Addig azonban még hátra van két 
gyertyagyújtás, a harmadik vasárnapon az óvo-
dások műsora színesíti az eseményt, a negyedik 
vasárnapot pedig a néptáncosok vállalták, hogy 
ünnepet varázsolnak a szíveinkbe. Az utolsó alka-
lommal a harmadik lila gyertya is meggyújtásra 
kerül a koszorún, amely a bűnbocsánat színe az 
egyházi liturgiában. Az egyetlen rózsaszín gyer-
tyát a negyedik alkalommal, örömvasárnapon 
szokás meggyújtani. Mire ez az írás megjelenik, az 
összes gyertya égni fog, talán el is hamvad akkorra, 
egyben azért bízom, a szívekben nem fog kialudni 
a tűz, Ladányi Mihály szavaival szólva: az értelem 
radiátoraiból dől ránk majd a meleg, s összebújunk 
mint az állatok, ha itt a fagy. Mert szükségünk van 
egymásra. S nemcsak karácsonykor.

Magony István

STELÁZSI avagy az I. Hagyományteremtő 
karácsonyi kézműves vásár

Adventi gyertyagyújtás Deszken

Dömötör Tibor:
Karácsony

Recept egy Nyugdíjas Röfi bulihoz!

EGÉSZSÉGHÉT 2013. 

Végy egy nagy létszámú nyugdíjas klubot – legalább 66-68 fővel! Fizettess be a tagsággal az éves díjon 
felül annyit, hogy meg tudjatok venni egy szép, 120 kilós malacot. Jó szóval, baráti invitálással hívd össze 
a nagypapákat és nagymamákat, ölesd le velük a disznót. A férfiakkal dolgoztasd fel, az asszonyokkal 
pedig készíts elő mindent úgy, hogy a férfiak egy percre se állhassanak meg – ne fogyjon a pálinka! A 
reggelinek add meg a módját – legyen sültvér, sült hús és finom, omlós máj, épp elég savanyúval! Kora 
délutánra trombitáld össze az egész klubot, azt is, aki nem fért hozzá a kis malacnyi munkához és dicsér-
tesd a finom levest és pörköltet, és kínáld a hájas kiflit! A kolbászra, hurkára, töltött káposztára keress a 
lelkes tagságoddal több estét, amikor barátok közt vígan elfogyaszthatjátok! A végén vess számot, és 
mondd el mindenkinek: „Ilyen olcsón, ilyen finomat, ennyi beszélgetéssel és mosollyal sehol máshol nem 
kaphattál volna!”

Ez a recept, aki nem hiszi, járjon utána – jöjjön el legközelebb a Deszki Nyugdíjas Klub Röfi-Bulijára, 
közénk! Várjuk szeretettel, ahogyan hét közben is a klubban, hogy elhitessük egymással: Öregnek lenni 
nem rossz! Közöttünk meg pláne nem!

Csurelné Margitka – a nyugdíjas klub vezetője

Deszken 18. alkalommal rendeztük meg az „Egészségügyi szűrőhetet”. November 11-15–e között zaj-
lottak a különböző szakorvosi vizsgálatok. A rendezvény célja a lakosság részére a szűrő- és szakorvosi 
vizsgálatok elérhetővé tétele volt.

Az Önkormányzat idén is saját költségvetése terhére biztosította, hogy tizenkettő szakorvosi vizsgála-
ton vehettek részt a lakosok térítésmentesen. 

A szűrővizsgálatokra az előjegyzett és a megjelentek száma a következőképpen alakult:
Vizsgálat  Előjegyzési alkalom Megjelenés
Urológia   49 fő   45 fő
Szemészet   92 fő   88 fő
Fül-orr-gégészet   29 fő  27 fő
Audiológia   19 fő  14 fő
Nőgyógyászat       76 fő  76 fő
Ortopédia felnőtt és gyermek 35 fő  31 fő
Bőrgyógyászat   76 fő  73 fő
Fogászat   31 fő  28 fő
Tüdőszűrés  Nem volt szükség  417 fő
Allergiaszűrés   14 fő   11 fő
Reumatológia   15 fő  14 fő
Gyermek gasztroenterológia 10 fő  10 fő
Véradásra 27 fő jelentkezett, közülük 23 fő adhatott vért. 1 új véradó volt.  
A vizsgálatokról elmondható, hogy szinte mindegyik iránt nagy volt az érdeklődés. 
Az egészséges életmód jegyében különböző programok zajlottak az óvodában, iskolában egyaránt.  
Az Egészséghét szervezésében és lebonyolításában nagy segítséget jelentett a SZKTT Szociális Szolgál-

tató Központ deszki egységének munkatársainak közreműködése. Köszönetemet fejezem ki munkájukért 
Kothencz Ágnes védőnőnek, akivel közösen szerveztük az Egészséghetet, Csurelné Bagóczki Margitnak, 
Dobó Vincénének, Siposné Pető Edinának.

Köszönöm a segítséget Gárgyán Zoltán, Arany Jánosné, Szász Lászlóné, Kovács Istvánné, Bánfi Józsefné, 
Radics Béláné nyugdíjas klubtagoknak. Ők gondoskodtak a kartonozásról, az előjegyzési rend-
szerről. 

Köszönettel tartozom a szűrővizsgálatokat végző szakorvosoknak, valamint a Faluház és a 
Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. dolgozóinak.

TÁMOGATÓINK: 
COOP Szeged ZRT.     

  Tóth Ágnes 
              Deszki egységvezető

Karácsonykor: 
Angyalok szállnak, 
Híradást hoznak, 
Béke jegyében, 
Élet fényében, 
Szentség lelkében, 
Hívők hitében, 
Krisztus képében 
Földön jár az Isten. 
Karácsonykor: 
Harangok zúgnak, 
Szent igék szólnak, 
Imádság szárnyán, 
Szíveknek vágyán, 
Zsoltárok hangján, 
Szeretet hídján, 
Bocsánat útján 
Mennyben 
jár az ember. 

Kajtiné és a Prónai Család
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December 7-én a Falumikulás alkalmával az óvónők kézműves 
foglalkozásokkal és játékokkal kedveskedtek a Mikulást váró gyere-
keknek.

December 9-én a Mikulás az óvodába is ellátogatott. December 10-én a Faluház pályázata jóvoltából a Bölcsbagoly cso-
portos gyerekek részt vehettek a Somogyi Könyvtár foglalkozásán, 
mely a téli népszokásokról szólt, majd a Móra Ferenc Múzeumba men-
tek egy tárlatvezetésre, ahol megtekintették a Móra Ferenc emlékszo-
bát is, ezzel is készülve a Móra Ferenc versmondó találkozóra.

Személyes meghívást kaptam nov-
ember 30-ára a Waldorf Iskolától, akik 
az adventi bazárba invitáltak. 50 évvel 
ezelőtt ebbe az iskolába jártam, akkor 
még Gagarin nevét viselte az intéz-
mény.

Több egykori óvodásunk járt-jár 
ebbe az iskolába. Dobé Luca már vég-
zett, most a Piaristákhoz jár és az orvo-
sit célozta meg. Veszelovszki Sára most 
abban a teremben tölti napjait, ahol 
egykor én is, sőt testvére, Viktor is az 
iskola tanulója. Az épület maga nem 
változott az évek során, a folyosókon a 
régi piros-fehér körmozaik, de a termek 
berendezése, hangulata mind arról 
árulkodik, hogy a szülők, pedagógusok 
mennyi energiát fektetnek abba,hogy 
gyermekeik a lehető legoptimálisabb 
környezetben nevelkedjenek.

Most az iskolát fenekestül felfordí-
tották, kávézó, teázó, salátabár lett 
kialakítva, finomabbnál finomabb sü-
teményeket kóstolhattunk meg. A fo-
lyosókon a szülők saját kézműves alko-
tásaikat árulták.

 
December 3-án az óvoda „nagyjaival” 

futóversenyre indultunk. Lelkes kis csa-
patunk egy érmet szerzett, hisz Hevesi 
Zoé 3. helyezést ért el a középső cso-
portos lányok versenyében.

 
December 4-én Klári néni elsőseit 

nézhettem meg. Két volt óvodásunk 
jár ebbe az osztályba, de Dobó Viktória 
sajnos hiányzott, így Mityók Milán mel-
lé ültem be a padba; jó volt újra együtt 
lenni.

A héten még színházi előadás is várt 
ránk. A Mátyás mesék című mesejáté-
kot néztük meg

a szegedi Nemzeti Színházban a kö-
zépsősökkel. De mielőtt az előadás el-
kezdődött volna, a

színház egyik énekesével - aki egy-
ben az új óvó nénink testvére-  Már-
kus Szilvia segítségével és vezetésével 
végigjártuk az épület nézők által nem 
látogatott részeit, bekukkanthattunk 
az öltözőbe, bejártuk a színpadot, 
beszélgettünk a színészekkel, és kö-
zelebbről megnézhettük a díszletet. 
A gyerekek ámulattal léptek be a né-
zőtérre, rácsodálkoztak a hatalmas 
csillárra, bársonnyal bevont falakra, 

a többemeletes magasságra. Ezután 
elfoglaltuk helyünket az egyik páholy-
ban, hisz elkezdődött az előadás és a 
többnyire iskolásokból álló nézőközön-
ség elcsendesült. Mindenkit elvarázsolt 
a szünettel együtt másfél órás darab. A 
kis ovisok felismertek olyan részleteket 
a darabból, amit az óvodában hallottak 
a mesékből. 

A gyerekeket hamarosan újabb él-
mények várták, hisz megérkezett az 
oviba a Mikulás, így a Télapóból igazán 
kijutott a szombati napra. Délelőtt az 
óvodában szülők, gyerekek és a ház 
összes lakója karácsonyi készülődésbe 
fogott. A teremben asztali díszeket bar-
kácsoltak, az ebédlőben pedig a lányok 
sürögtek-forogtak, gyúrták, nyújtották, 
díszítették a mézeskalácsot. Néha a fiúk 
is betévedtek ide, de kitartásuk messze 
elmaradt a lányokétól. Mire kisült az 
első adag mézeskalács, valaki megko-
pogtatta az ablakot, sapkájának, botjá-
nak végét meglátták a gyerekek. A pil-
lanatnyi csend után az ajtóhoz siettek 
és köszöntötték az érkezőt. A Mikulás-
nak mindenkihez volt egy kedves sza-
va, sőt, az ölébe ültette a gyerekeket. 

Éneklés és verselés kíséretében min-
denki megkapta kis ajándékát, majd 
az ajtóban elbúcsúztunk a jó öreg Mi-
kulástól. Rövid szünet után a Sportcsar-
nokban folytatódott a kézműveskedés. 
Egyik asztalunknál fenyőfát hajtogat-
tak a gyerekek, és megismerkedhettek 
a quilling technikával. A másik asztal-
nál bemutattuk az óvodánkban készült 
kézműves munkákat. Szerencsére sok 
érdeklődő és vásárló talált meg minket. 
A befolyt adományt újabb alapanya-
gok vásárlására fordítjuk. A Mikulást 
váró sok gyerek hasznosan töltötte el 
délutánját, változatos tevékenységek-
ben próbálhatták ki magukat.

 
December 10-én Szegedre kirán-

dultunk. A Faluház szervezésében te-
lepülésünk nagycsoportos óvodásai 

a Somogyi Könyvtár, a téli ünnepkör-
höz kapcsolódó foglalkozásán vettek 
részt. Ezután a Móra Ferenc Múzeumba 
sétáltunk,ahol két kiállító terembe te-
kintettünk be. A „ Földünk csak egy van 
„kiállítás keretében állatokat nézhet-
tünk meg lakóhelyük csoportosítása 
szerint. A Gárdonyi teremben interaktív 
játékok sokasága várta a gyerekeket. 
Felpróbálhatták a korhű jelmezeket, 
s az óvodából jól ismert kirakók más 
megvilágításba kerültek. Síkban kirak-
ható formákból az egri vár képe vált 
láthatóvá, térben forgathatókból régi 
nagymama korabeli fényképeket lehe-
tett kialakítani.

Köszönjük a szervezőknek ezt a cso-
dás délelőttöt.

Imri Miklósné

óvodai hírek  

Évek óta megrendezésre kerül a Sportcsarnokban 
az Óvodai Futóverseny, ahol a szerb- és magyar ovi-
sok apraja-nagyja mérhette össze nyúlcipőjét. Szü-
lőként is nagyszerű érzés volt, ahogy a csöppségek 
nagy komolysággal futották le a távot, az iskolások 
által biztosított élőbóják terelésében. A szélsebesen 

futók és a kicsiny totyogók mindannyian megjutal-
mazva távozhattak, de a legfőbb nyertesek a vándor-
kupa-tulajdonosok voltak, akik büszkén fotózkodtak 
szerzeményükkel a futballkapuban. Azt hiszem, nem 
mindennapi mértékben sportos indíttatásban része-
sülhetnek gyermekeink a falunkban, hálás köszönet 
ezért minden résztvevő pedagógusnak és támogató-
nak!

Kardos Ditke (szülő)

Helyezettek:
Kiscsoportosok: 
1. Böröcz Linda (Zsebibaba csoport)
2. Kovács Regina (Zsebibaba csoport)
3. Kiss-Gerber Zsófia (Zsebibaba csoport)
1. Pál Máté (Zsebibaba csoport)
2. Samu Gergő (Zsebibaba csoport)

3. Kádár Félix (Zsebibaba csoport) 
Középsőcsoportosok: 
1. Konkoly Kitti (Micimackó csoport)
2. Úti Hanna (Micimackó csoport)
3. Hevesi Zoé (Tücsök Óvoda)

1. Dávid Márk (Micimackó csoport)
2. Tóth Dominik (Micimackó csoport)
3. Révész Boldizsár (Micimackó csoport 

Nagycsoportosok: 
1. Repka Flóra (Bölcsbagoly csoport)
2. Déri Anna (Bölcsbagoly csoport)
3. Dencsik Szidónia (Kolo csoport)

1. Dávid Gergő (Bölcsbagoly csoport)
2. Zámbó Mihály (Bölcsbagoly csoport)
3. Varga Dániel (Bölcsbagoly csoport) 

Ezúton is szeretnénk megköszönni Gyorgyev 
Vojiszlávnak, hogy évről-évre megszervezi a futóver-
senyt és köszönjük a kupaalapítóknak támogatásukat.

Január 6. Szerb ovisok 
karácsonyi ünnepsége
Január 7.
 Szerb karácsonyi műsor
Január 15. 
Folytatódik a TÁMOP Óvodafej-

lesztési pályázat keretében a pe-
dagógusok továbbképzése

Január 22. Étkezés-befizetés
Január 23.  Szülői értekezlet
Január 27. Szent Száva Ünnep

Cím: Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 
6772 Deszk, Móra F. utca 2.
Telefon: 62 / 271 – 311
E – mail cím: ovideszk@t-online.hu
Óvodavezető elérhetősége: Őzéné 
Szilágyi Tünde: 30 / 205 - 6228

November 27-én a Kolo, a Bölcsbagoly és a Micimackó csoport meglátogatta 
a Mikulást az „újszegedi pihenőhelyén” a Mikulásházban.

Januári 
programjaink

Tücsök Híradó

December 3-án futóversenyen vettek részt 
a deszki óvodások a Sportcsarnokban
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 ISKOLAI HÍREK
 A 2012/2013- as tanévben végzett 

eredményes munkájuknak köszönhe-
tően Közösségi díjban részesült 10 
alsós illetve 10 felsős tanuló. Ők szept-
embertől kezdve sikeresen szerepeltek 
tanulmányi versenyeken, a közösségi 
programokat, szakköröket eredménye-
sen, kitartóan látogatták, ennek elis-
meréseként egy napos kiránduláson 
vehettek részt Deszk Község Közokta-
tásáért Közalapítvány támogatásával. 

A díjazott tanulók: Csányi Szilvia, Csil-
lik Ditta, Krizsán Bálint, Tóth Kevin, Papp 
Bence, Prónai Adél, Haska Lilla, Mészáros 
Zsófia, Silló Zénó, Szabó Angéla; illetve 
Molnár Mónika, Révész Kincső, Bernáth 
Laura, Medgyes Atina, Kovács Kamilla, 
Novkov Marina, Szabó Nóra, Bognár Sa-
rolta, Erdélyi Zita és Garzó Rebeka.

Az alsósok november 22-én vették 
birtokba a várost. A programok között 
szerepelt a Cool-túra kulturális és inter-
aktív-városfelfedező program. Ennek 
során a csoport 18 tesztkérdés segítsé-
gével ismerkedhet meg a belváros kul-
turális emlékeivel. A diákok és kísérőik 
2-3 fős csapatokban önállóan, speciális 
térkép segítségével „portyáznak” végig 
egy belvárosi útvonalon. Az Arckép-
csarnok: A Dóm teret szegélyező épü-
letek árkádjai alatt látható a Nemzeti 
emlékcsarnok (Pantheon), mely a ma-
gyar történelem, irodalom, művészet 
és természettudomány kimagasló sze-
mélyiségeinek szobrait, domborműve-
it ábrázolja.  Tesztlapok segítségével 
sok információt szereztünk, majd kapa-
rós sorsjegyre emlékeztető technikával 
tudták meg a gyerekek a helyes meg-
oldást. A Fogadalmi Templomban 
tett térképes felfedező séta segítsé-
gével újabb ismereteket gyűjthettünk 
a képzőművészet teréről. A meglepe-
tés „ebéd” felfrissítette a fáradni lát-
szó gyerekeket. Ebéd után egy rövid 
csobbanás következett az uszodában. 
A csapatok eredményeinek össze-
számlálása és eredményhirdetés zárta 
a napot. A jutalom egy oklevél és egy 
könyv volt. Fáradtan, de sok élménnyel 
tértünk haza. 

November 29-én tíz felsős lány (a 
jutalmazottak) Szegedre a Napfény-
fürdőbe látogatott. A csak lányokból 

álló csapat nagyon jól érezte magát. 
Volt ott úszás, játék, szaunázás, jókedv, 
kacagás. Hazafelé azért elhangzott a 
buszon, hogy jó lett volna, ha fiúk is 
vannak a társaságban. Az alapítvány az 
idén is jutalmazza a tanév alatt legjob-
ban teljesítő 10 alsós, ill. felsős tanulót. 
A verseny már tart. Gyerünk fiúk! Az 
idei jutalom része lesz még, egy „ko-
molyabb” hódmezővásárhelyi kirándu-
lás is, ahol többek között az Emlékpont 
Múzeumot látogatjuk meg. Köszönjük 
a lehetőséget! 

(Schultz Józsefné, Vid György)

 Kistérségi matematika verseny
A kistérség matematika tanárainak 

munkaközössége ebben a tanévben is 
megrendezi az öt iskola felső tagozatos 
tanulói részére a két fordulós matema-
tika versenyt. Az I. forduló feladatait 
az Eötvös József Gimnázium tanárai 
állították össze. November 26-án itt 
az iskolában oldották meg a verseny-
re jelentkező tanulók 60 perc alatt a 
20-20 (5. osztályban 15) feladatból álló 
feladatsort. Az 5. osztályból 12, a 6.-ból 
15, 7.-ből 14, a 8.-ból 9 tanuló mérte 
össze tudását és logikai képességét. A 
legjobbak név szerint (az elért pont-
szám alapján felsorolva): 5. osztályból: 
Tóth Kevin, Krizsán Bálint, Papp Bence; 6. 
osztályból: Szabó Bálint, Berkó Bende-
gúz, Barcsai Olivér; 7. osztályból: Frank 
Dóra, Berta Brigitta, Miskolczi Bence, 
Sági Dániel; 8. osztályból: Molnár A. 
Vivien, Kis Gellért, Illés Botond, Garzó 
Rebeka. A II. fordulóba a pontszámok 
összevetése után évfolyamonként kb. 
10 tanulót hívnak be az Eötvös Gimná-
ziumba a kistérség iskoláiból. Ide beke-
rülni már dicsőség, reméljük, néhány 
tanítványunknak lesz benne része! 

(Molnár Katalin)

  Kardos Ditke szülő a 7. és 8. osz-
tályosoknak tartott előadást az epi-
lepsziáról. A legfontosabb ismeretek 
mellett személyes tapasztalatairól is 
beszámolt a gyerekeknek, így olyan is-
meretek birtokába jutottak a gyerekek, 
amely segíti őket a környezetükben élő 
beteg emberek problémájának meg-
értésében, ha szükséges a megfelelő 
segítségnyújtásban. Előadása végén 
szükségesnek érezte a visszacsatolást, 
ezért néhány tesztkérdéssel felmérte 
hallgatósága megszerzett ismereteit. 
Köszönjük a hiteles előadást!

 December 4-én az óvónők láto-
gattak el az első osztályos tanulókhoz. 
Megnézték, hogy hogyan sikerült beil-
leszkedni az iskolai életbe volt óvodá-
saiknak.

 December 5-én a Szegedi Nem-
zeti Színházban jártak az 1-4. osztály 
tanulói, ahol Mátyás király mesék szó-
rakoztatták a nézősereget.

 December 6-án a diákönkormány-
zat tagjai Mikulás bulit szerveztek a 
felső tagozatosok részére. Néhányan 
a díszítésben ügyeskedtek, mások a 
büfében készítették a zsíros kenyeret, 
mérték az üdítőt.  A zene egyéni kíván-
ságok szerint szólt, sokan táncoltak a 
hangulatosan megvilágított aulában. 
Aki eljött a rendezvényre jól érezhette 
magát!

  December 7-én Falumikulás vár-
ta a gyerekeket a Sportcsarnokban. A 
kézműves foglalkozásokon szép kará-
csonyi dekorációkat, díszeket, gyön-
gyökből ékszereket készíthettek a 
gyerekek. Vidám ügyességi játékokkal 

is próbálkozhattak szaloncukor jutalo-
mért. Népszerű volt kicsiknek-nagyok-
nak egyaránt a szalmabála labirintus. 
A Mikulás érkezése után kis műsorral 
kedveskedtek az apróságok a „nagy 
öregnek”. Minden deszki, Deszkre járó 
gyerek kapott csomagot, süteményt, 
teát. Köszönjük a szervezőknek a jó 
hangulatú délutánt!

  December 11-én tanár-diák fo-
cimeccsen drukkolt az 5-8. osztály. A 
meccs jó hangulatban, balesetmente-
sen zajlott. Most a diákoknak sikerült a 
győzelem, az eredmény 4:3 lett. Gratu-
lálunk! Lehet készülni a visszavágóra! 

 
 Téli szünet: 2013. december 21- 

2014. január 5-ig tart.
Szünet utáni első tanítási nap: 2014. 

január 6. (hétfő)

TISZTELT SZÜLŐK, 
NAGYSZÜLŐK, KEDVES 

DESZKI LAKOSOK!
Szeretettel várunk minden érdek-

lődőt 2013. december 20-án (pén-
teken) 17 órára a sportcsarnokban 
megrendezésre kerülő Falukarácso-
nyi műsorra.

Az iskola tanulói és dolgozói min-
denkinek kellemes karácsonyi ünnepe-
ket és boldog új évet kívánnak! 

  
„Gazdagodjunk emberségben,
      s osztozkodjunk szeretetben!
      Jusson mindenkinek jóból,
       felvidító s hálás szóból.”
             (Tali Gitta)

Vid György
igazgató

Mint minden évben, úgy az idén is 
megünnepeltük az időseket.

A Faluházban rendezett ünnepségen 
Király László polgármester köszöntötte 
az idős embereket. Szívhez szóló szavai 
hatására mindenki elérzékenyült. Be-
széde végén egy verset is elmondott, 
aminek igen nagy hatása volt, hiszen a 
visszatérő sora ez volt: „Szeressétek az 
öregeket!”

A köszöntés után kedves műsor követ-
kezett, melyben először Kovács Panka, a 
DeszkaSzínház tagja mondott egy ver-
set, majd Retek Brigitta és Seres István 
Pipu operett-dalokat és kettősöket éne-
kelt, nagy sikerrel. Műsoruk végén a Haj-
mási Pétert a közönség is velük énekelte.

A műsor második részében a Belice 
néptánccsoport lépett föl, a már koráb-
ban is nagy sikert aratott Szatmári tánc-
összeállítással.

Befejezésül a Suhancok elnevezésű, 
három fiatalemberből álló formáció 
adott elő egy fergeteges táncot és ara-
tott hatalmas sikert.

A műsort követően a Nyugdíjas klub-
ban rendezett szerény fogadással látták 
vendégül a megjelent idős deszkieket. 

Minden résztvevő és a magam nevé-
ben is köszönöm ezt az igen kedves, és 
már hagyományos megemlékezést!

Révészpistabácsi

Idősek Napja 
Deszken

balról jobbra 
diákok: Daróczi Dávid, Horesnyi Rajmond, Gajdos Martin, Kovács Dániel, 
Vígh Ivó, Bernáth Szabolcs, Kis Gellért, Berkó Bendegúz.
Tanárok: Ágoston Lóránt Kovács Attila, Gera Norbert, John Strauss, Bódi András 
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mely magában foglalja a: 
 vacsora, az élőzene, az éjféli virsli árát! 

A jó társaság megfizethetetlen – mi ezt ingyen biztosítjuk! 
 
 
 

Az italt és az édességet mindenki magának hozza batyuban. 
 

Az éjféli pezsgőt és a köszöntő aperitifet (szilva és édes ágyaspálinkát)  
Király László polgármester úr ajánlotta fel minden vendégnek 

- tehát e miatt ne fájjon a feje senkinek!   
 

 
 

Asztalfoglalás:  
Csurelné Margitka klubvezetőnél  

a 
 +3630–7402452 számon,  

vagy személyesen  
a nyugdíjas klubban minden nap munkaidőben! 

 
Szilveszterezzen velünk énekelve, mulatva, jókat beszélgetve!  

...és ne feledje:  

„Nem csak a húsz éveseké a világ!” 
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Az ünnepi menü:  

Aperitif: 
Házi barack, szilva, édes dió ágyas pálinka, édes áfonya pálinka Unicum, Jager, Baileys (4 cl/fő) 

 

Svédasztalos vacsora 2030-kor - kiszolgálással:  
Sörtésztában sült omlós, fűszeres csirkemell (1 szelet/fő) 

Falusi zöldséges, húsos batyu rántva  (1szelet/fő) 

Rántott sajt, tartár mártással (1 szelet/fő)  

Juhtúróval töltött óriás gombafej rántva (1 db/fő) 

 Párolt pezsgős káposzta, burgonya püré, tojásos párolt rizs (1-1 adag/fő) 

Desszert: somlói galuska vagy tiramisu kehely 
 

Éjfélkor : 
1-1 pohár BB minőségi – édes, félszáraz és Törley alkoholmentes pezsgő 

tormakrémes és sajtkrémes sonkatekercs (1-1 db/fő)  franciasalátával (15 dkg/fő)   
 
 

Zene: 
Gépi zeneszolgáltatás, retro-disco, mulatós és aktuális egyvelegekkel, ahogy ez már „nálunk” szokás… 

 

Az étterem vezetője batyu-bálnak hirdeti a rendezvényt, ami azt jelenti, hogy minden 
kedves vendég tetszés szerint behozhatja a saját italait. Természetesen az étterem 

személyzete is rendelkezésre áll egész éjjel a pultnál  
a legkülönfélébb italokkal, sörökkel és kávéval. 

 

Asztalfoglalás:  
Szőllősi Istvánnénál +3630 / 4242361 a Bástya étteremben, 

és Király Lászlónál +3630 / 3261731 számon, és a kiru66@t-online.hu e-mail 
címen az esti órákban! 
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2013. december 7DESZKI HÍRNÖK

Utazás közben az embernek van ideje egy kicsit 
gondolkodni, van ideje töprengeni. 

Én legutóbb vonaton utaztam és visszafelé jö-
vet azon gondolkodtam el, hogy milyen meggon-
dolatlan, mondhatnám, milyen ostoba vagyok.

Interneten vásároltam valamit és úgy döntöt-
tem, hogy felutazok érte Budapestre. Én ugyanis 
már ingyen (?) utazom, és ezt ki is használom. A 
vásárlás után visszamentem a Nyugatiba, és ke-
restem egy jó vagont. Meg is találtam a nekem 
tetszőt, mindjárt a mozdony után. Ez nem fülkés 
kocsi volt, hanem olyan, amiben a 2 személyes 
padok egymásnak háttal helyezkednek el. Beül-
tem az ablak mellé és az igazolványomat, meg a 
gyorsvonati pótjegyemet beletettem a kabátom 
zsebébe és felakasztottam a kabátot a fogasra. 
Ezután nekiláttam elfogyasztani az uzsonnámat. 
Közben észleltem, hogy a hátam mögötti padra 
letelepednek vagy ketten, de nem is néztem rájuk. 
Azok ott matattak, mert éreztem a pad támláján a 
mozgásukat, majd elcsendesedtek, és többé nem 
hallottam semmit. A vonat elindult, jött a kalauz. 
Benyúlok a zsebembe és csak az igazolványaimat 
találtam. Nem volt benne sem a gyorsvonati pót-
jegy, sem a kesztyűm. Megnéztem a hátam mö-

götti ülést, hát a kesztyűmet ott találtam a szék 
mellett, begyűrve. Mondom a kalauznak, engem 
megloptak. Szeme sem rebbent, azt mondta, ne 
gondolja, hogy maga az egyetlen ezen a vonaton. 
Aztán elmondta, hogy ezt úgy csinálják, hogy a 
másik oldalon odaakasztják a kabátjukat, majd – 
mintha csak a sajátjukban keresnének valamit – 
átnyúlnak a szék támlája és a vonat fala közti szűk 
résen, és amit lehet, elvisznek. És – mondta – még 
örülhetek, hogy az igazolványomat nem vitték el. 
Ezt követően megbüntetett 500 forintra és kifizet-
tette velem a gyorsvonati pótjegyet is – az előírás 
szerint. 

Ez az utam tehát 500 forintba, plusz 3 db gyors-
vonati pótjegybe került, meg jó néhány ősz haj-
szálamba. Elgondoltam ugyanis, hogy mi lett vol-
na, ha az igazolványaim is eltűnnek, ezek pótlása 
rengeteg időbe és pénzbe került volna. 

Szóval! Utazótársaim vigyázzatok, hova ültök a 
vonatba. Legjobb, ha fülkés kocsiba helyezkedtek 
el, ott ilyen trükköt nem lehet megcsinálni!

Vigyázzatok!

Révészke

Hozzávalók:
– 6 szelet csont nélküli karaj
– 12 szelet bacon
– 15 szál spárgatök (fehér spárgából konzervet, 

zöld spárgából fagyasztottat találunk a boltokban 
ilyentájt)

– 2 dl fehérbor (sauvignon blanc, vagy ennek 
házasítása)

– fél liter alaplé (húsleves)
– só, bors 

Elkészítés:
1. A karajokat töröljük szárazra, klopfoljuk ki, 

sózzuk, borsozzuk meg.
2. A lecsöpögtetett/felengedett spárgákat vág-

juk félbe.
3. Terítsünk ki egy szelet bacont, erre fektessük 

rá a karajszeletet.
4. Egy másik szelet bacon-re halmozzunk 5 

spárgadarabot, és szorosan tekerjük fel.
5. A spárgacsomagot tegyük a karajra, tekerjük 

fel, majd ismét tekerjük be bacon-be. Erre azért 
van szükség, mert a karaj száraz, és így tudjuk om-
lóssá tenni a tekercseinket.

6. Melegítsük elő a sütőt 150 fokra. Közben 
hevítsünk olajat egy serpenyőben, és a tekercsek 
minden oldalát hirtelen lángon pirítsuk meg. Így 

kap kérget a hús, ami a későbbiekben a rostok kö-
zött megtartja a hús nedvességét.

7. Egy hőálló tálba szedjük ki a tekercseket, önt-
sünk rá 1 dl bort, plusz annyi alaplevet, hogy félig 
ellepje. Ha nincs húsleves a háznál, leveskockából 
is varázsolhatunk alaplevet szükség esetén. Fed-
jük le alufóliával, és tegyük az előmelegített sütő-
be 1 órára. Tűpróbával ellenőrizzük, megpuhult-e 
a karaj.

8. Ha a tekercsek megpuhultak, szedjük ki, fed-
jük le, és tartsuk melegen (például a kikapcsolt, 
nyitott sütőben) őket. A pecsenyelevet szűrjük le, 
keményítővel sűrítsük be, és öntsük hozzá a mara-
dék 1 dl bort. Forraljuk 5-8 percig, és tegyük bele 
a tekercseket.

9. Burgonyalángossal, héjában sült burgonyá-
val, de bulgurral vagy éppen párolt rizzsel is tálal-
hatjuk.

Javaslat: ezzel a módszerrel számtalan módon 
elkészíthetünk töltött húsokat: a zöldbab üde 
roséval, az aszalt sárgabarack tokajival, vagy az 
aszalt szilva testesebb vörösborral bátran házasít-
ható ilyen fogásban.

Jó étvágyat!
Kardos Ditke

Az elkövetkezendő hetekben, aki teheti, behúzódik; tesz-vesz, dekorál, takarít, készül az ünnepekre. Ha 
ügyesek voltunk az elmúlt 2-3 hónapban, akkor már a fagyérzékeny növények jó helyen vannak, és csak a dé-
zsásakat kell a melegebb napokon öntözni, valamint a madáretetőket kell csupán feltöltögetni. E cikk azok-
nak szól, akik szeretnek főzőcskézni és vendéget várnak, esetleg recepteken törik a fejüket, mint én is, mivel 
a családom nem nagy halászlé- illetve töltött káposzta rajongó. Ez valahol sajnálatos, mivel nem tudok egy 
tradíciót megteremteni, ugyanakkor kihívás a kísérletezésre. Az alábbi recepttel az újításra kapható konyha-
tündéreknek szeretnék kedveskedni.

Utazás közben…

Karácsonyi receptajánló

Bacon-be Tekert Spárgás Karaj

 

DESZK KÖZSÉG KÖZLE-
KEDÉSE ÉS KÖZIGAZGA-
TÁSA 1938-1940.

Minden település fejlődésé-
ben döntő szerep jut a jó közle-
kedésnek. A község ebben a te-
kintetben előnyös helyzetben 
van, hisz a községen átvezet a 
Szeged-makói országút, mely a 
szanatórium előtt mintegy 900 
méternyi szakaszon pormentes 
bitumen burkolatú. Az ország-
úton Szegedről autóbusz járat 
indul naponta háromszor. Heti 
forgalma 400-450 utas. A hely-
beliek legfontosabb útvonala 
ez, mert a szegedi piacokra 
csaknem kizárólag kocsival jár-
nak be.

A Szeged- Csanádi Vasút, 
melynek itt állomása van, szin-
tén jelentős szerepet tölt be, 
ámbár az uradalom megszűnte 
után teherforgalmából sokat 
veszített. Naponta 6 vonata 
közlekedik. Havi személyforgal-
ma 800-900 utas, évi teherfor-

galma mindösszesen 20 vagon, 
kb. 2000 mázsa, ami teljes egé-
szében érkező áru, többnyire a 
község és a szanatórium részé-
re szállított tűzifa. A Maroson 
mint vízi úton régen igen élénk 
volt a szállítás és a tutajozás. 
Ma ez egészen elvesztette je-
lentőségét. Egyedül a szegedi 
homokszállító hajók végzik a 
forgalmat, melyek tavasztól 
késő őszig sok száz köbméter 
homokot visznek el innen. E 
homokszállító bárkákat legna-
gyobbrészt deszki gazdák lovai 
vontatják fel a rakodóhelyig, 
ahonnan visszafelé völgyme-
netben természetesen a folyó 
sodra által vitetve úsznak le 
állomáshelyükre: Szegedig. 
Ennek az aránylag nagy távol-
ságú szállításnak a magyaráza-
ta abban rejlik, hogy a Maros 
homokja igen értékes. Nagy 
szemű és jobban köt, mint a 
tiszai vagy egyéb származású 
porhomok.

Közigazgatá-
silag a község 
A r a d - C s a n á d -
Torontál k.e.e.vm. Torontáli já-
ráshoz tartozik. A megye szék-
helye Makó, a járásé Kiszombor. 
A régi Torontál vármegyének 
két csonka járása maradt meg, 
a törökkanizsai és a nagyszent-
miklósi, az előbbi hét az utóbbi 
két községgel.

Ezeket a Felszabadulás után 
egyesítették és még három 
évig maradt fenn, mint külön 
Torontál vármegye. A két cson-
ka járásból alakult később a to-
rontáli járás, melyhez tartozik 
most Deszk mint nagyközség. 
A községben van egy vezető 
jegyző, egy segédjegyző, két 
írnok és két kisegítő munkaerő.

Szeles László 
tanár 

egyetemi pályatételéből 
írta, Borka András

Múltidéző 
Borka András 
rovata

A GYOMOR FELEL AZ EGÉSZSÉGÉRT

Szorító érzés a hasban, anyagcserezava-
rok, székrekedés vagy hasmenés: az emésztés 
elégtelenségét sokszor a bélflóra sérülése, a 
probiotikumok hiánya okozza. Megfelelő táplál-
kozással és a probiotikumok pótlásával segíthe-
tünk.

A probiotikumok, azaz a „barátságos baktéri-
umok” segítenek az egyensúly fenntartásában, 
az emésztésben, és erősítik az immunrendszert. 
Ezért célszerű folyamatosan gondoskodni szer-
vezetünk  probiotikumellátásáról. Az őszi és ta-
vaszi időszakban különösen oda kell figyelni a a 
probiotikumok bevitelére, mivel ekkor a legfogé-
konyabb a szervezet a fertőzésekre. A jótékony 
baktériumok felelősek a jó közérzetért, könnyítik 
az emésztést, és megszüntetnek egy sor kelle-
metlen tünetet, mint például a puffadás, bélkor-
gás, rossz lehelet, fáradtság - és levertségérzet. Az 
emberi bélrendszerben trilliós nagyságrendben 

élnek különböző, oxigénhiányos 
környezetben jól szaporodó bak-
tériumok. A bélflóra a teljes emész-
tőrendszerben másfél-két kilogrammot is kitesz. 
Az immunrendszer és a bél mikrobióta kölcsön-
hatásainak vizsgálata rendkívül divatos kutatási 
téma napjainkban, nem véletlenül. A hiányos 
táplálkozás, a bélflóra sérülése betegségekhez, 
például krónikus bélgyulladáshoz vezethet. Kí-
sérletek szerint a probiotikumok alkalmazásának 
számos előnyös élettani hatása lehet többek közt 
a laktóz-intolerancia kezelésében, a végbélrák és 
a vastagbélgyulladás megelőzésében, a kolesz-
terinszint csökkentésében, az immunrendszer 
erősítésében, a fertőzések és bélgyulladások el-
kerülésében, az ásványi anyagok és nyomelemek 
felszívódásának elősegítésében. A megfelelő 
táplálkozás és bélflóra egészségének megőrzése, 
szükség esetén helyreállítása az egészség záloga.

Bors, 2013. október 2.

Mi újság?  Stumpf Emil 
rovata
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Körkérdésünk: 
Szokott tenni újévi fogadalmat?

Körkérdés rovatunkban 
Sillóné Varga Anikó kérdezte a deszkieket

Igen! Azt kívánom, hogy 
legalább ugyanolyan sikeres 
és boldog legyen az új évünk, 
mint az előző volt,és ezért min-
dent meg is teszek! Azért van-

nak klasszikus fogadalmaim is, például, hogy lefogyok, 
vagy végre eljutok valamelyik egzotikus országba...

Igen, teszek: megfogadom, 
hogy ezután halkabban fo-
gok a családomhoz szólni, 
bár ezt nemigen tudtam ed-
dig betartani… Mindig jobb 

és jobb új esztendőt szeretnék, bár ez sem valósult 
még meg. 

Régebben tettem! Huszon-
valahány éve megfogadtam, 
hogy abbahagyom a do-
hányzást, abba is hagytam! 
Most már nem teszek, mert 

nem akarok semmin változtatni. Ha valamit mégis 
megfogadok, az sosem kötődik január 1-hez…

Stadler 
Ferencné         
könyvelő

Horváth 
Zsuzsanna       
szülésznő

Földiné 
Pósa Ilona        
nyugdíjas

Nem látom értelmét a 
fogadkozásnak, így sosem 
tettem ilyesmit. Igyekszem 

fogadkozás nélkül többet és többet tenni a csalá-
domért és persze a Népdalkörért!

Balogh 
Györgyné     
nyugdíjas

Családi események
SZÜLETÉS:
Dévits Józsefnek és Hegyes 
Mónikának (Damjanich u. 18.) Lilla

ELHUNYTAK:
Pamuk Ferenc Attila Deszk  Kossuth 
u. 38. szám alatti lakos 47 éves
Antóni Istvánné Deszk Alkotmány u. 
81. szám alatti lakos 75 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: 

január 4., 15., 29. 
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bár-
milyen saját zsákban vegyesen lehet 
papír és műanyag hulladékot, fém 
üdítős és sörösdobozokat kihelyez-
ni!!!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sike-
rekben gazdag, Boldog Új Évet kívánunk 

minden kedves vásárlónknak!
  

Az A&E Kisáruház dolgozói

és Nemzeti Dohánybolt!

Áldott, békés 
karácsonyt és 
boldog új évet 
kíván minden 
kedves 
Olvasónknak a 

Deszki Hírnök 
szerkesztősége! 


