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Január 7-én, hétfőn este egy rendhagyó műsorral ünnepelt a szerb közösség. 
Az ünnepről és az azt megelőző szokásokról írásunkat a 3. oldalon olvashatják.

Köszönetet mondunk Zámbó Mi-
hálynak és családjának, akik kará-
csonyra 40 kg szaloncukrot ajánlottak 
fel a rászorulóknak! Az előző évben is 
elsőként kopogtattak be hivatalunk-
ba a karácsonyi ajándék édességgel 
– úgy látszik egy állandó támogatót 
köszönhetünk a Zámbó családban. 
Már harmadik éve, hogy Petró Ferenc 
ásotthalmi polgármester kollegám 
közbenjárására kerülnek fenyőfák a te-
lepülésünk intézményeibe.  2012-ben 
az intézményeinken túl, a Zámbó csa-
lád szaloncukraival és az ásotthalmi 
karácsonyfákkal 25 családnak segít-
hettünk, hogy szebb ünnepük legyen! 

Nagyon szépen köszönöm a közössé-
günk nevében a nagylelkűségüket!  

Király László 
polgármester

Az év végi ünnepi testületi ülé-
sen és vállalkozók fogadásán került 
átadásra az év vállalkozói díja. 2012-
ben ezt a kitüntetést Fodor Orsolya, a 
TAUGÉP Kft. ügyvezetője kapta. A díj 
átadásakor ügyvezető asszony mel-
lett állt Emődi Miklós úr is, aki műsza-
ki igazgatóként, résztulajdonosként 
– kettős vezetéssel – részese a nagy 
múltú deszki cég elmúlt évi sikerei-
nek.

A TAUGÉP Kft. mindig is meghatáro-
zó szerepet töltött be községünk életé-
ben. Radics István két és fél évtizedes 
vezetése alatt a legtöbb társadalmi 
munkát felajánló gazdasági társaság-
gá, és a legnagyobb deszki foglalkoz-
tatóvá lépett elő a cég. Rövid ideig őt 
követte a cég vezetői székében Bog-
nár Csaba, aki más menedzseri szem-
lélettel, a válságból mutatott kiutat a 
gépgyárnak. Két éve Fodor Orsolya és 

Emődi Miklós vezetése alatt, a világ-
válság ellenére a gumiipar stabil gép-
gyártójaként idehaza és külföldön is 
tudta növelni piaci részesedését. Száz 
fő feletti foglalkoztatottal településünk 
első munkáltatója, jelentős nyereséget 
elkönyvelő gazdasági társaságként 
pedig a legnagyobb adófizetője a mai 
Deszknek. Folyamatos fejlesztések, in-
nováció és állandó piackutatás teszik 
stabillá a sok deszki családnak biztos 
megélhetést adó Kft.-t. A Fodor Orso-
lya által vezetett cég mára a települési 
rendezvények legnagyobb támoga-
tója, amely nem csak a Falunapokon, 
de a település üzemeltetés során a 
mindennapokban is komolyan veszi 
a közösség iránti felelősségvállalás, 
és az önzetlen támogatás fogalmát. A 
deszki sportéletet összefogó DSC első 
számú szponzoraként köszönhetjük 
meg ügyvezető asszonynak – és per-
sze rajta keresztül a cég tulajdonoso-
sainak is - a helyi sportnak juttatott 
több mint hatmillió forintnyi biztos 
anyagi hátteret és a lehetőséget egy 
eredményes sport klub életben tar-
tására! Valamennyi deszki nevében 
köszönöm a megannyi segítséget, a 
támogatást, a bizalmat és egyben itt 
az újság hasábjain is újfent gratulálok 
a cégük eredményeihez és a testület 
által adományozott díjhoz!

Király László

Szerb karácsony  Deszken

Karácsonyi felajánlásFodor Orsolya kapta a 2012-es év vállalkozói díját!

A Borbolya néptánccsoport betlehemes játéka

December 21-
én, az utolsó iskolai 

tanítási napon rendeztük 
meg a Falukarácsonyt a deszki 

Sportcsarnokban. 
Az ünnepségről Fehérvári 

Györgyné írását a 3. oldalon 
olvashatják.

Falukarácsony



2 2013. januárdESZKI HÍRNÖK

– Az iskola sorsa végül 
mi lett? Maradt kistérsé-
gi fenntartásban? 

– Ahogy már nyi-
latkoztam is erről az 
elmúlt hetekben, az 
iskolát megtartjuk, 
azaz kistérségi össze-

fogással működtet-
jük tovább. Az óvoda 

és a szociális intézményünk 
sorsa eddig sem volt kérdés – marad ná-
lunk. Az állam az iskola átvételéért évi 23,8 millió 
hozzájárulást kért volna, azokon az elvonásokon 
felül, melyek bőven fedezik az önkormányzat ál-
tal eddig az iskolára fordított 50 milliót. Igen, jól 
érti! A normatívát januártól nem kapjuk, hiszen 
a pedagógusi béreket közvetlenül az állam fogja 
intézni az iskolákat fenntartó Klebelsberg Intéze-
ten keresztül. Elvonta tőlünk a kormány ezen felül 
azt az 50 milliót, amit a normatíván felül évente rá 
kellett fordítanunk az iskolánkra. Ez sem volt elég, 
további hatalmas összegekkel kevesebbet ka-
punk a működésünkre, és erre kaptuk december 
hatodikán a hidegzuhanyt – még kell 23,8 millió, 
ha leadjuk az iskolát. Nem értettük. Ha elvonja a 
finanszírozást, akkor miből fizessük az intézmény 
rezsi számláit, az épületek karbantartását, és az ál-
landó kisebb kiadásokat?! 

Ebben a helyzetben a kistérséggel heves szá-
molásokba kezdtünk, és kiszámoltuk, hogy mi 
kb. 20,2 millióból is meg tudjuk oldani. Hogyan? 
Mindent lenyirbálva! Az iskolának ez újabb övön 
aluli ütés lesz! De ez még mindig a kisebbik rossz 
az önkormányzat szempontjából, hiszen 3,6 mil-
lióval kevesebbet kell előteremtenünk. Azt, hogy 
miből – nem tudjuk!

Ez nem a mi alkalmatlanságunkat mutatja, ha-
nem a helyzet kilátástalanságát! És most egy picit 
hadd térjek el a kérdéstől, de muszáj, mert min-
den összefügg.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége a na-
pokban keresett meg minden településvezetőt, 
hogy írja le a saját településére vetítve a kormány 
elképzelésének kivitelezhetetlenségét. Egyszerű-
en nem lehet a költségvetéseket megtervezni az 
új finanszírozási feltételekkel. Nem csak nálunk – 
szinte egyetlen településen sem. Folyamatosan 
kontaktusban vagyok a szomszédos polgármes-
terekkel, és mondhatom, a helyzet elkeserítő! 
Mindenütt adóemelésekre, új adók bevezetésére 
kényszerítette a testületeket a kormány megszorí-
tása. Persze csendben, ezt sehol nem propagálva 
az elfogulatlan médiákban! Átalakításról és elvég-
zett reformokról hallani lépten, nyomon a tv-ben 
és az írott médiákban, de közben csak forrás elvo-
nás és ellehetetlenítés folyik! A lakosok, a vállal-
kozások zúgolódnak, persze a helyi önkormány-
zatokra mérgesek, hiszen ők hozzák meg a súlyos 
döntéseket. DE NINCS MÁS VÁLASZTÁSUK! Mínu-
szos költségvetést nem tervezhetünk, az elvoná-
sok áthidalhatatlanok, a kormányszóvivő pedig 
mosolyogva bejelenti, hogy senkit sem hagynak 
bajban. Ezek csak szavak! Hamis helyzetjelenté-
sekkel rózsaszín ködöt borítottak ránk, de ennek a 
valósághoz semmi köze. A képviselőtestületekkel 
fordítják szembe a lakosokat, ők pedig hátradőlve 
figyelik az eseményeket. Sándorfalván már aláírá-
sokat gyűjtenek a fideszes polgármestertársam 
és a képviselők ellen. A kormány részéről ez nem 
tévedés – jól átgondolt stratégia! Régi igazság: 
„Oszd meg és uralkodj rajta!” 

Ez nem légből kapott dolog. 2012-ben lenyúl-
ta az Orbán gépezet a magánynyugdíj pénztárak, 
mintegy 3.000 milliárd összegben. Álságos nyi-
latkozatokkal arról biztosították a „károsultakat”, 
hogy személyes számlákon tartják nyilván eze-
ket a forintokat. Nos, a valóság ezzel szemben 
az, hogy azonnal az államadóság csökkentésére 
fordították, MOL részvényt vásároltak, ráadásul a 
meggondolatlan politikai és diplomáciai nyilat-
kozataikkal, az árfolyamveszteséggel ezt pár hó-
nap alatt le is nullázták! Idén már nincs ilyen alap, 
nincs mihez nyúlni, tehát minden más területet 
meg kell szorítani az elvárt bevétel megszerzésé-
hez! Ezt a pénzt idén is elő kell teremteni. Az ár? 
Azt gondolom katasztrofális. Rejtett áremelések, 
elhallgatott támogatáscsökkentések, eddig el-
képzelhetetlen elvonások, amik már a normális 
működést teszik kérdésessé!

Elérkeztünk arra a pontra, ahol mindent fize-
tőssé kell tenni az országban. A sportot, a táncot, 
a kultúra minden ágát – mert nem kapunk egy 
fillért sem a finanszírozáshoz. Gyorsan le lehet 
vezetni, hogy ki fog kultúrcsoportba járni, fociz-
ni, kézilabdázni – aki meg tudja fizetni! Ezt a célt 
támadják a diákok is, teljesen jogosan. Én is, Önök 
is érzik a saját bőrükön – a legtöbben nem tudjuk 
miből finanszírozni a gyerekeink taníttatását és a 
különórákat, szakköröket – ami a tudás mellett kö-
zösséget, élményeket, egészséges mentalitást ad-
hat nekik. Kapitalizmust akart az ország 1989-ben. 
Ahhoz azonban pénz kell! Pénz kell a zsebekben, 
hogy a régi járandóságokat, a változás után szol-
gáltatásként ki tudjuk fizetni. Pénz pedig nincs. Ez 
a mostani újabb elvonás pedig csak tovább rontja 
a helyzetet, tovább szegényedünk. Tudom, még 

mindig csak politikailag túlfűtött frázisnak tűn-
nek a szavaim, hadd mondjak pár konkrét példát, 
hogy láthassa mindenki a változásokat, melyek a 
lehetőségeinket meghatározzák 2013-ra!

A tavalyi SZJA helyben maradó részének, illetve 
a jövedelemkülönbség mérséklés teljes elvonása 
90 millió mínuszt jelent. A gépjárműadóból törté-
nő elvonás 14,2 millió, a szociális kiadásainkra ka-
pott normatíva közel 10 millió csökkenést jelent. 
Van olyan terület, ahol az egyéb állami normatí-
vák a feladat finanszírozás miatt 16,0 millió nö-
vekedést mutatnak, ám összességében ez mégis 
igen jelentős bevétel csökkenést könyvelhetünk 
el, hiszen csaknem 98,2 millióval kevesebb állami 
finanszírozással, azaz bevétellel lehet kalkulálnia 
Deszk községnek. Ez a tavalyi összbevételünk 
25%-a!  A település üzemeltetése (fűnyírás, utak, 
járdák karban tartása) tavaly kb. 30 milliónkba 
került, idén 1,7 millió jut erre a célra! A helyi adó-
bevételeinket teljesen a működésre kell fordíta-
nunk. Nincs fejlesztésre, nincs saját tervekre, nincs 
önkormányzásra! Ezt hozta az új év, az új rendszer 
és a választás előtti nagy ígértek. Ez jelenti a refor-
mot Magyarországon! Nulla termeléssel, egekbe 
szökött munkanélküliséggel, a végletekig eladó-
sodott családokkal, az uniós átlag negyedénél 
poroszkáló fizetésekkel és az egyre inkább kiván-
dorló fiatalokkal.  

Ezeket a számokat részben látva, illetve novem-
ber végén még csak sejtve döntött a testületünk 
az eddigi leghosszabb és legrosszabb szájízű ülé-
sén a következő adók  emeléséről:

Látszik, hogy messze vagyunk a határtól, amit 
a kormány lehetővé tesz, amit ajánl, mert úgy 
látszik, másként látjuk, hol is van a határ. Eddig is 
egyre többen kértek részletfizetési lehetőséget 
a helyi adó befizetésénél, mert évről-évre csak 
csökken a bevételük. Ezeket a plafonszámokra 
felsrófolt adókat nem lehetne beszedni, ez csak 
a tisztelt parlament látja reálisnak. Tudjuk, hogy 
a jelenlegi, általunk megszavazott mérték is nagy 
teher. Nem az öröm, a kényszer szülte ezeket a 
számokat, de mégis nekünk kellett felvállalni! Ké-
rem, a képletet továbbra se felejtsék el: mínusszal 
a testület nem tervezheti a gazdálkodását, ha nem 
sikerül működő költségvetést elfogadni, akkor 
kormánybiztost jelölnek ki, ahogy a csődbe jutott 
cégekhez szokás. Ez a kormánybiztos garantáltan 
áttekinti a helyi adókban rejlő lehetőségeket, és 
érzelemmentesen a maximumot fogja meghatá-
rozni. Igen, minden belterületi üres telekre, min-
den nem mezőgazdasági célra használt külterüle-
ti, gazdasági övezeti területre, vízállásra 313 Ft/m2, 
minden vállalkozási célú építményre 1.722 Ft/m2, 
míg az összes deszki ingatlanra 26.628 Ft-os kom-
munális adó törvényi maximumra emelt kivetése 
következhet!

„Most szép lenni katonának!” – mondja a nóta, 
én akként módosítanám: „Most szép lenni képvi-
selőnek, polgármesternek!”

Nem magunkat sajnáltatom, de szeretném, ha 
megértenék – olyan kényszerpályán vagyunk, 
amiben a tényleges döntési jogkörünk igencsak 
szerény! A súlyt ugyanúgy érezzük, ahogy Önök, 
hiszen pedagógusok, alkalmazottak, vállalkozók 
vagyunk mi magunk is. Adóságokkal és tanulás 
előtt álló gyerekeinkkel, mint bárki más… Mi vál-
laltuk, azt, hogy döntünk a legjobb tudásunk és 
belátásunk szerint a közös dolgainkban. Egyikünk 
sem gondolta, hogy ilyen nehéz és kilátástalan 
döntésekkel kell majd beírnunk a nevünket a tele-
pülés történelemébe. Most, a döntést vállalva be-
szélgetünk vállalkozókkal, lakosokkal és sokszor 
tűrnünk kell a feddő megjegyzéseket, a kérdőre 
vonást, a negatív véleményeket is. Ha más állna a 
helyünkön, az sem dönthetett volna másként. Ezt 
is vállaltuk! 

Ezekkel együtt mind a heten azon leszünk, hogy 
Deszk községnek, a deszkieknek, a mi közössége-
inknek a legjobbat hozzuk ki ebből a szorult hely-
zetből. 

Szeretném, ha elhinnék, az előbb leírtakkal nem 

politizálok – gazdaságról, esélyekről, lehetőségek-
ről beszélek. Minden deszkiéről! Azokéról, akikről 
döntően azt sem tudom, melyik párttal szimpa-
tizálnak, és bevallom nem is érdekel. Az érdekel, 
hogy lát-e vonzerőt, fantáziát a közösségünkben, 
és mellé tud-e állni, akarva és tenni képesen – az 
ilyen sokszínű, és ennyi féleképpen gondolkodó 
deszkiek mellé, a mi közös ügyeink mellé! 

– Deszken is lesznek utcanévváltozások?
– A testület decemberi ülésére előterjesztet-

tem a kormány rendeletét, miszerint meg kell 
szüntetni azon közterületek, intézmények 
neveit, melyek az önkényuralmi rendszer-
ben részt vevő, annak létrejöttét segítő 
személyekről kapták neveiket. A deszki 
utcaneveket megvizsgáltuk és megle-
pő eredményt kaptunk. A legrázósabb a 
Felszabadulás utca – bár ottlakóként én 
a 150 éves török elnyomás alól való fel-
szabadulásként értelmezem ezt a nevet. 
Majakovszkíj 1930-ben halt meg. Megölte 
magát, mert nem értett egyet a kialakuló 
új, szocialista gazdasági rendszerrel, és 
folytathatnánk. De nem teszem. A testü-
lettel elküldtük a kormány által kijelölt  Magyar 
Tudományos Akadémiának, hogy véleményezze a 
„gyanús” deszki elnevezéseket. Ha” fentről” meg-
adják a listát, és megmondják, hogy mely neveket 
kell utálnunk a jövőben, hát jogkövetően úgy fo-
gunk tenni! Biztosan mindenkinek jobb lesz ettől! 
Sokkal jobb érzés például a Liszt Ferenc reptérre 
menni 3,5 milliárdért, mint a régi, (és egyébként 
nem kommunista) Ferihegyre…Tényleg ez a leg-
nagyobb problémáink egyike?!?! Senkit nem is 
érdekel, hogy ez megint mennyibe fog kerülni! 
Személyes okmányok, vállalkozások teljes papír-
munkája, minden eddigi adminisztrációnk cserére 
vár. Miért is?

– Letisztult-e a járási hivatal ügyköre? Milyen 
ügyeket lehet intézni továbbra is Deszken? Lesz-e 
létszámleépítés a közintézményekben?

– Az őrült vágta folytatódik. Nem bíztam ebben 
a megújulásban, ahogyan már többször hangot is 
adtam ezen véleményemnek, de mára látszik – 
nem alaptalanul. A járásoknál intézik ezután a:

- az okmányügyintézéssel kapcsolatos  
feladatokat,

- népesség és lakcímnyilvántartást,
- gyámügyi igazgatás és gyermekvédelem 

ügyeit,
- szabálysértési ügyintézést,
- a szociális igazgatás azon részét, amely-

ben nincs egyedi mérlegelési jogköre  
az önkormányzatnak (pl. időskorúak járadéka, 
ápolási díj). 

Ezért vittek el Deszkről 3 létszám-státuszt. (Igaz 
a feladatokat pontosan „lemérve” csak 0,53-at 
kellett volna!) Az egyik közülük – Joó Gabriella  
- továbbra is a hivatalunkban marad. Január ele-
jén arról tájékoztatott a járás újonnan kinevezett 
vezetője, hogy ugyanazt a munkát fogja végez-
ni, mint eddig – vagyis a hivatalunk életében és 
munkájában veszt részt. Épp a mai napon van egy 
tájékoztatón, ahol megkapja a pontos ukászokat 
arra vonatkozóan, hogyan kell majd a fentiekben 
felsorolt, és a járásokhoz átvitt feladatok körében 
keletkező ügyeket itt helyben átvennie. Ezekkel 
kell foglalkozzon, és mást nem is csinálhat. …
változnak a dolgok. Az azonban biztos, hogy amit 
elvittek, az itt is marad! Nem kell tehát bebuszozni 
a lakosoknak, elindíthatják itt is bármelyiket! Már 
csak azon gondolkodom, akkor mi értelme volt 
így az egésznek?! Itt helyben, saját munkaerővel, 
helyismerettel, kellő szakértelemmel megoldot-
tuk ezeket az ügyeket évtizedek óta. Most majd 
átveszi az ügyeket a lakosoktól egy a járáshoz tar-
tozó volt kollega itt Deszken (aki egyáltalán nem 
ért a szociális és gyámügyekhez – hogy lesz akkor 
szakszerűbb ügyintézés??), beküldi Szegedre, a 
szintén volt kollegáinknak, és lassabban, drágáb-
ban és értelmetlenül megbonyolítva majd meg-
oldják az ügyét. Ami változik, az a kellemesebb, 
szebb környezet (, drágább – bár mi újíthattunk 
volna!), a szakértelem (ami tőlünk ment…) és a 
mosoly! Ez utóbbi az enyém is – bár kicsit kiábrán-
dult és fanyar…   

Létszámleépítés? Sajnos ezt is be kell vállalunk! 
A Faluházból elment Joó Gábor, a helyére nem 
vehet fel kollegát Bene Ildikó igazgató asszony. 
A Kft-nél nem tölthető be a művezetői állás és 
biztosan további állandó létszámtól is meg kell 
majd válnunk. Szervezeti átszervezésre is sort kell 
kerítenünk a település üzemeltetés területén, ami 
újabb 1,5 fő leépítést kell, hogy hozzon. A pályá-
zatírók közül, a szerb-magyar pályázat befejezése 
után elment egy fő. Őt sem fogjuk pótolni. A hiva-
talban már jelenleg is kevesebben vagyunk, mint 
amit a munka megkívánna – 9 fő fizetését fedezi 
le az állam. A szociális intézményünk leépítésére is 
felkészültünk, terveket dolgoztunk ki, ám törvény 
írja elő a létszámokat és a kötelezően ellátandó 
feladatokat. Itt csak a rezsi csökkentésével tudunk 
spórolni, és persze a kistérségi működtetéssel, 
ami jelentős plusz normatívát jelent továbbra is. 
Tengernyi pénzt kell megspórolnunk. A feladat 

hatalmas, megpróbálunk megfelelni neki – még 
ha nem is j szívvel!

– Az év végi vállalkozók fogadásán kevesen vol-
tak. Kiket hívnak ilyenkor, mennyire hasznos az ün-
nepi testületi üléssel összekötött fogadás?

– A testület ünnepi ülésén valóban keveseb-
ben voltak, mint eddig bármikor, ehhez kétségte-
lenül hozzájárult az a hatalmas áramszünet, ami a 
rendezvény előtt borította vaksötétbe a községet, 
és majd másfél órán át tartott. A legtöbben azt 
gondolták, hogy elmarad az ünnepség, így el sem 

indultak a sötétben. Sokak dolgoztak 
még ekkor – ahogy az előző években is, 
és vagy két tucat vállalkozóval beszél-
getve éreztem ugyanazt, ami bennem 
is körvonalazódott – akkora a prés raj-
tunk, akkora a rohanás, a taposás, hogy 
semmi ünnepi hangulata nem volt az 
embernek. Mi, persze – gyertyafénynél 
elkezdtük, majd teljes világosságban 
zártuk a jó hangulatú találkozót.

A meghívottak a helyi cégek, vállal-
kozások közül kerülnek ki, már tizenöt 
éve. Általában a legnagyobb adófi-

zetőinket hívtuk, hogy tájékoztassuk őket, mint 
legnagyobb befizetőket a várható változásokról. 
Elmondjuk, mire költöttük a helyi adóforintokat, 
és személyes, baráti beszélgetésekben mi is meg-
tudjuk, mire számíthatunk. Fontos este ez! Ekkor 
adjuk át az év vállalkozói díját is, amit idén Fodor 
Orsolya, a TAUGÉP Kft. Ez úton is, ismét gratulálok 
Neki, és köszönjük az egész éves, hatalmas támo-
gatást!  

A meghívókkal ez volt a szokás, ez követtük 
most is. Az év végi rohanásban, idő híján legin-
kább örül az ember, hogy jól bevált dolgokhoz, 
listákhoz nyúlhat – akár a meghívók kapcsán is 
– bár azt gondolom, hogy ideje változtatnunk e 
területen is. 2013-ban a legnagyobbak mellett fő-
ként azokat szeretném és fogjuk is meghívni, akik 
az adók befizetése mellett állandó támogatói a 
rendezvényeinknek. Látszik, hogy a meghívottak 
közül kik azok, akik szinte soha nem fogadták el a 
meghívást. Remélem a támogatóink, a kisebb vál-
lalkozások jó szívvel fogadják majd a megkeresé-
sünket a számvetésre, az együtt ünneplésre. 

– A decemberi számban elmondta, hogy meg fog 
szűnni a közgyógy ellátás méltányossági része. Fel-
mérték-e, hogy ez mennyire érinti a lakosságot?

– Persze, hogy felmértük! Mást sem csinálunk, 
csak számolunk, lehetőségeket mérlegelünk és 
dolgozunk ki újabbakat, napról napra! A testület 
a méltányossági közgyógy ellátás megszünteté-
sével kapcsolatban több körben újragondolta ezt 
az újabb terhet, ami a kormány intézkedései miatt 
újra csak a rászorulókat, a betegeket sújtja. Nem 
akartunk közreműködni ebben, ezért mérlegeltük 
a lehetőségeinket, a gyógyszerárak emelkedését 
és az egyre romló szociális állapotokat. Abban 
maradtunk, hogy mégis lesz méltányossági ala-
pon működő közgyógy juttatás. A változás, hogy 
azoknál, akik jövedelme magasabb a törvényben 
meghatározottnál, az eddigi 6.000,- forintos határ 
helyett a 7.125,- forint, vagy az feletti rendszeres, 
havi gyógyszerszükséglet felett fogjuk segíteni 
saját forrásainkból a betegeket. A rendelet rész-
leteiről kérem, hogy az érintettek keressék Simon 
Hajnalka kolleganőnket a 62/ 571-591-es telefo-
non, vagy ügyfélfogadási időben, személyesen a 
hivatalunk a 6-os irodájában.

– Kiskert tulajdonosok panaszkodnak, hogy idén 
rájuk is kivetett az önkormányzat 6.000 forint éves 
kommunális adót. Ez azt jelenti, hogy útépítés és 
nagy fejlesztések várhatók?

– A közel 150 kiskerti ingatlan számából gyor-
san kiszámolható, hogy a befolyó 908.000,- fo-
rintból mennyi beruházást is tervezhetnénk! De 
szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy 
nem közműfejlesztési hozzájárulást vetettünk ki, 
hanem kommunális adót. Az ott lakók, az azokat 
használók épp úgy igénybe veszik az önkormány-
zat és a település szolgáltatásait, államigazgatási 
apparátusát, mint a település más részein élők. 
A település beruházásai, fejlesztései – még ha 
konkrétan nem is érintik – az ottani ingatlanokat 
is eladhatóbbá teszik, emelkedik az áruk. Ez a hiva-
talos része. Az emberi oldala pedig teljesen meg-
érhető és igaza van az elégedetleneknek. Nem 
azért vezettük be, mert a jogi értelmezést erre a 
területre is ráhúzhatónak találtuk, hanem mert a 
kormány ezt gerjeszti, ezt kényszeríti ki belőlünk! 
A nehézségeinkről már az első kérdésre válaszol-
va bővebb tájékoztatást adtam. Bevételt kell pro-
dukálnunk, hogy az elvárásoknak megfeleljünk a 
többi településsel együtt – hozni kell a tervet! 

Ez is egy újabb prés, és senki sem tudja mit fog-
nak kitalálni a következő hónapokban. Mi is csak 
kullogunk utána, és persze fizetjük a sajátunk 
után. Magyarázni magyarázható, de ép ésszel – és 
főként üres zsebekkel – fel nem fogható ez a ten-
dencia.

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

önkormányzati hírek

Megkérdeztük a polgármestert   

Fodor Orsolya

adónem Helyi rendelet 
szerinti 
deszki 

adó 2013-ban

Deszken alkal-
mazott számítás 
törvény szerinti 

felső határ 

Törvény szerinti
maximum 

vállalkozói építmény adó 1.100,-Ft/m2 1100,-Ft/m2 1.722,9,-Ft/m2

telek adó belterületi 
beépítetlen telekre

80,-Ft/m2 200,-Ft/m2 313,2,-Ft/m2

telekadó vízállás megne-
vezésű területre

10,-Ft/m2 200,-Ft/m2 313,2,-Ft/m2 

beépítetlen belterületi 
GKSZ és GIP övezetű, ill. 
külterületi udvar vagy 
major megnevezésű telek 

2000m2-es területig 
80,-Ft/m2

200,-Ft/m2 313,2,-Ft/m2 

2000m2 feletti rész 
40,-Ft/m2

200,-Ft/m2 313,2,-Ft/m2 

használaton kívüli  
bányatelek

10,-Ft/m2 200,-Ft/m2 313,2,-Ft/m2 

bányatelek 150,-Ft/m2 200,-Ft/m2 313,2,-Ft/m2 
magánszemélyek 
kommunális adója

Belterületen 
10.000,-Ft/év/

ingatlan

17.000,-Ft/év 26.628,0,-Ft/év

Zártkerti ingatlan: 
6.000,-Ft/év/

ingatlan

17.000,-Ft/év 26.628,0,-Ft/év 

iparűzési adó 2% 2%  2%
Részletesen tájékozódhat a helyi adórendeletünkben, ügyfélfogadási időben, 

vagy a www.deszk.hu honlapon.



2013. január 3dESZKI HÍRNÖK faluház hírek

Szerb karácsony Deszken

Február 2-án 10 órától Gyöngyfűzés-
sel várjuk a kézműveskedni vágyókat.

Február 15-én és 22-én, a tavalyi év-
hez hasonlóan idén is két részletben 
mutathatják be a Faluház művészeti 
csoportjai az elmúlt évben elsajátította-
kat az „Ezt tanultuk!” program keretén 
belül. 

Február 22-ig lehet jelentkezni a XV. 
Maros Menti Fesztivál négy kategóri-
ájára. A versenykiírás megtalálható az 
Iskolában, a honlapunkon és a Faluház-
ban is, a verseny plakátját pedig az újság 
hasábjain is megtekintheti. Várjuk a je-
lentkezőket!

Ebben a hónapban folytatjuk a 
„Deszki Kosár” Népfőiskolai előadás-
sorozatot és a Nemzeti esteket is, erről 
bővebben a szórólapokról tájékozód-
hatnak.

Február hónapban utoljára várjuk a 
filmek szerelmeseit a Deszki moziba, 
mert március 1-től bizonytalan ideig 
szünetel a vetítés. Reményeink szerint 
rövid időn belül sikerül pályázati forrást 
találni a mozigép korszerűsítésére, és 
hamarosan újra megtekinthetik a leg-
újabb filmeket nálunk.

Varga Krisztina művelődésszervező

A pravoszláv vallásban a 
karácsonyt január 7-től 9-ig 
ünneplik a Julianus-naptár 
időszámítása szerint, mely 13 
nappal tér el a Gergely naptár-
tól. Az ünnephez kapcsolódó 
szokások azonban már szent-
este napján megkezdődnek. 
Ennek megfelelően Deszken, 
január 6-án délután egy fia-
talokból álló csapat elindult a 
„Bádnyák” (tölgyfa) kivágására. 
A kiválasztott fiatal tölgyet bú-
zával meghintették, pálinkával, 
borral megkeresztelték, majd 
kalácsot törve rajta, köszön-
tötték a következő szavakkal: 
„Dobar dan Badnjace i cestit 
Ti Bozic.” („Jó napot Bádnyák, 
köszöntjük a Karácsonyt.”). Ezt 
követően a csapat legidősebb 
tagja kivágta a fát, amit a je-
lenlévők a vállukon a temp-
lomkertbe vittek. Este 8 órakor 
a Szent Száva házban Jézus 
születésének jelképeként szal-
mát szórtak szét, majd ezt kö-
vetően a templomkertben, a 
gyönyörű hóesésben a fiatalok 

meggyújtották a karácsonyi tü-
zet, amelyen a pap által meg-
szentelt Bádnyákot elégették. 
A tűz melege mellett kialakult 
karácsonyi hangulatot fokozta 
a kínált forralt pálinka és bor. 
A hagyományokhoz híven a 
bátrabbak a tüzet többször is 
átugrották, firtatva ügyessé-
güket. Az este folyamán a tár-
saság egy része a tüzet őrizve 
beszélgetett, a másik része az 
épület melegében a szétterí-

tett szalma hangulatával, mu-
zsikaszó mellett ünnepelt. A 
hagyományoknak megfelelő-
en a fiatalok a tüzet a másnapi 
liturgia kezdetéig őrizték. 

Karácsony első napján, janu-
ár 7-én este 19 órakor kezdő-
dött a tradicionális karácsonyi 
műsor a Faluházban, melyen 
részt vettek a szerb óvodások-
iskolások, a Bánát Táncegyüt-
tes táncosai és zenészei (kicsik 
és nagyok), Frányó Eszter és a 
Dukátok. A színházterem elő-
terében az estre érkező vendé-
gek megtekinthették a Bánát 
Egyesület által felelevenített 
szövőműhely munkáit. A kö-
zönség nagy érdeklődéssel 
fogadta a hosszú évtizedek 
múltán újraszőtt jellegzetes 
szerb vásznat. A műsort köve-
tően a Bástya étteremben foly-
tatódott a jó hangulatú zenés 
baráti est.

Dzsegomir Deszpotov

Köszönet
A deszki néptáncosok nevében köszönet Kissné Irénke néninek 
a háziszappanért!

Február a Faluházban

Új szolgáltatás a Faluházban!

Falukarácsony a Sportcsarnokban

A tavalyi kezdeményezés sikerén felbuzdulva 
december 22-én délután ismét megtelt a Sport-
csarnok!

Előbb a kézműveskedők, a zsíros kenyér készí-
tők töltötték meg az előcsarnokot, de ½ 5-től már 
az ünneplőbe öltözött gyerekek, óvónők, tanítók, 
tanárok is gyülekeztek. A színpadon Erdélyi Zita és 
Király Csaba tanulók vezették a műsort, melyet Vid 
György iskolaigazgató nyitott meg, majd Király 
László polgármester köszöntötte szeretettel és 
tisztelettel az egybegyűlteket. Ezt követően kiseb-
bek és nagyobbak, táncosok és énekesek mutat-
ták be a produkcióikat. Aranyosak, bájosak voltak. 

A hangosítás idén sokkal jobb volt, mint tavaly, 
és szerencsére mindenhonnan jól lehetett látni, 
mi folyik a színpadon, így aki végignézte a műsort, 
jól szórakozott! 

Kedves, közvetlen, nagyon jó hangulatú este 
volt, mindenki igazán kitett magáért! A műsort 
követően az udvaron, az épület előtt lehetett en-
ni-inni s jótékonykodni. A deszki civil szervezetek 

zsíros kenyérrel, süteményekkel, és Vörös László 
nevében Csanádi László forralt borral kínálta a la-
kosokat, akik pénzt dobtak a kikészített dobozok-
ba. Több mint 60.000Ft gyűlt össze a Deszk Község 
Közoktatásáért Közalapítvány javára, így nem volt 
hiábavaló az akció! Meghitt hangulatban, felemelt 
lélekkel kívántunk mindenkinek kellemes ünnepi 
készülődést, boldog karácsonyt.

Fehérváriné

Idén először igényeltünk a 
Magyar Élelmiszerbank Egye-
sülettől a rászoruló lakosoknak 
szétosztható tartós élelmiszerek-
ből, melynek köszönhetően 800 
deszki rászoruló kaphatott min. 
7 kg-os, lisztből, cukorból, szá-
raztésztából és konzervkukori-
cából álló csomagot. A rászorult-
ságát a szórólapokon kiértesített 
táblázat alapján mindenki ön-
maga eldönthette. Kaphattak az 
adományból a létminimum alatt 
élők, a kisnyugdíjasok, a munka-

nélküli ellátottak, és azok, akik 
a magas hitelek miatt kerültek 
rosszabb helyzetbe.  Örülünk, 
hogy a nehéz helyzetben önkor-
mányzatunkon keresztül több 
száz családnak segíthettünk – 
egy picit fellélegezni.

Külön öröm volt számunkra, 
hogy egy makói vállalkozó – 
Martonosi László – a felhasz-
nált gázolaj fejében ingyen 
szállította Deszkre Vésztőről a 
hattonnányi felajánlást. Megin-
dító érzés, hogy látva a karitatív 

akciót, önzetlenül, ismeretlenül 
ilyen nagylelkű felajánlást tesz 
egy másik településen élő és 
dolgozó vállalkozó! Polgármes-
ter úr, Deszk Község Képviselő-
Testülete és az adományban 
részesülők nevében 
is tisztelettel kö-
szönjük Martonosi 
úrnak a támogatást! 

Tóth Ágnes

Hat tonna tartós élelmiszer Deszkre!

Adamov Szreten, vállán a Bádnyákkal



4 2013. januárdESZKI HÍRNÖK

Hírek a Mozgáskorlátozott Közhasznú Egyesület életéből

Az úgy volt, hogy amikor a Nagy 
Erika felvetette még november vé-
gén, hogy rendezzünk-e karácsonyi 
bulit, akkor mindenki mondta, hogy 
Persze!, meg Naná! Még mi is! Pedig 
nálunk minden buli karácsonyi buli! 
Így, amikor az Erika összegyűjtötte a 
jelentkezőket, akkor mindjárt több 
mint ötvenen lettünk. Akkor már gon-
doltuk, hogy ez lesz ám csak a buli! A 
helyszín nem lehetett más, mint a Falu-

ház, hiszen, mi ott vagyunk Otthon. A 
december, mint mindenkinek, nekünk 
is gyorsan telt, így hamar eljött az ün-
nepek előtti utolsó szombat, és várt 
bennünket a roskadásig telt asztal. A 
finom vacsora után DJ Robi gondos-
kodott arról, hogy egy-egy pörgős mai 
szám között azért megmutassuk, mit is 
tanultunk az elmúlt félévben. Talán az 
ünnepi hangulat, talán a kupolaterem 
varázsa, (vagy talán egyéb alkoholos 

italok varázsa), de mindenki sokkal 
felszabadultabban próbálkozott a leg-
újabb lépésekkel és Gábortól sem kel-
lett hallgatnunk, „hogy ügyesek vagy-
tok, szeretlek benneteket, ezt (mármint 
a lépéssorozatokat) pedig majd úgy is 
szétszedjük, összerakjuk, újratanuljuk 
és begyakoroljuk”. Na, talán egyszer, 
mégis… Szóval sokat táncoltunk… ezt 
is, azt is, sokat ettünk-ittunk… ezt is, 
azt is, és sokat beszélgettünk… erről 
is, arról is. Köszönjük a szervezést Eriká-
nak és Némethné Icukának. December-
ben újrázunk! 

Karácsonyiné Fehérvári Szilvia

Régebbi időkben, ha valaki hideg vízbe felol-
vasztott ólmot öntött, a hirtelen dermedő ólom 
formájából következtetni lehetett arra, milyen jö-
vője lesz az ólomöntőnek.

A szilveszternek, az életre szóló fogadalmak, a 
megbocsátás, a megértés a jellemzője. A varázsla-
tos estén van, aki új életet akar kezdeni, és van, aki 
a régihez ragaszkodik, vagy esélyt ad valaminek, 
vagy valakinek. Emlékezünk a sikereinkre és a ku-
darcainkra, a megszegett és betartott fogadalma-
inkra, amikor a legjobb kalandokban volt részünk, 
és amikor a legnagyobb csalódásokat éltük át, hi-
szen erről is szól a szilveszter.    

Szilveszter éjszakája a csillogásról, az önfeledt 
mulatozásról, a pezsgőről is szól, bár változik a 
zenei ízlés, a ruhák, no, és nem utolsó sorban mi 
magunk is.

Az általánosan is igaz gondolatok után szóljunk 
hát a máról, az egyik „Deszki Szilveszter”-ről.

Családtagjaimmal, barátainkkal döntöttünk 
úgy, hogy az 2012. évi szilvesztert helyben töltjük, 

mert ígéretesnek hangzott Király Laci és felesége 
által már korábban szervezett szilveszteri bulijai-
nak híre.

Elsőként érkeztünk a szívélyes fogadtatásra, a 
hangulatosan feldíszített vendéglőbe, ami egy 
kissé fagyosnak tűnt az alkalmi öltözékben. Nem 
sokáig éreztük így, mert a sokféle fogadó italok 
kóstolgatását követően igencsak melegünk lett. 
Gyorsan megtelt a terem, amely hamarosan egy 
jó kis házibulihoz kezdett hasonlítani. Laci jó le-
mezlovas módjára keverte a talpalávalót, s szoká-
sosan az első táncra perdülőnek felajánlott pezsgő 
ismét a Hopenthaler házaspárnak dukált. Ezután 
táncra perdült még az is, aki nem akart. Többször 
elhangzott a „vacsora tálalva”, de alig-alig ritkult a 
táncparkett. Nagyon finom, kiadós vacsora után, 
egy rövid pihenő. A csinos hölgyek, jóképű pasik, 
kígyózó szerpentinek, a csillogó konfettik hullása 
közben eggyé, egy nagy baráti társasággá váltak 
a mulatozók. 

A jókedvet csak fokozták Laci humoros beszólá-

sai (bár én ismerve őt visszafogottnak láttam, ké-
sőbb megtudtam ennek szomorú okát), és az álta-
la szervezett játékok, melyek külön-külön próbára 
tették a nők és férfiak vicces ügyességét. Még én 
is bekerültem a kánkánozók csapatába!  Nagyon 
rövid időnek tűnt az éjfél érkezése. Megható volt 
számomra, hogy ismerős, és ismeretlen, jó kis iz-
zadós puszival, pezsgős koccintással köszöntötte 
egymást, kívánva egy boldogabb évet.

A jókívánságokat követte a virslis, és a szerelme-
tes szakács kissé elsózott lencséje, de kit érdekelt 
ez már akkor. A buli összekapaszkodott csopor-
tokban folytatódott, mígnem ritkulni kezdett a 
vendégsereg, de ekkor már közeledtünk a hajna-
li 3 óra felé. A náthám kezdett elhatalmasodni, a 
vágyam mielőbbi hazatérést indukált. Noszogatni 
kezdtem a családomat, hajthatatlanul. Már 4 óra 
felé járt az idő, amikorra a társaságunkból a férjem 
és az öcsém maradt, de nem az asztalnál, hanem 
a táncparketten! Még sorban megtáncoltatták az 
ott lévő hölgyeket. Már összeszedtem a zakóikat, 

kabátjukat, s végre fél 5 táján hazain-
dultunk. Maradtak még vagy 10-en, 15-en. 

Köszönjük Lacinak, Anikónak, az étterem dolgo-
zóinak azt a fergeteges szilveszteri bulit, amely so-
rán feledhetetlenül köszöntöttük a 2013-as évet. 
Ja, a vendégseregnek is kijár a köszönet, mert 
ez csapatmunka volt. Ezért: VELETEK, JÖVŐRE, 
UGYANITT!!

Földiné Pósa Ilona

A deszki egyesületek az év legszebb ünnepét közösen töltötték. Egymásnak kívánhattunk szép karácsonyt, szerencsés és 
boldog új évet. Így volt ez a Deszki Falunkért Egyesület tagjaival is. Már hagyományosan indult a szervezés, összegyűjtöttük a 
tagokat, akik részt kívántak venni a december 15-i összejövetelen, lefoglaltuk a helyet a megadott időpontra, megrendeltük 
20 főre a vacsorát, beszereztük a kis ajándékokat, s gyülekezhettünk is a Faluház kupolatermében. A vacsora végére izgatot-
tan vártuk már a tombolát, hisz kellemes percek teltek a nyert csomagok megtekintésével, örömmel vettük magunkhoz a 

dekoratív ajándékos zacskókat. S aztán jött a várva várt játék… Révész Pista tagtársunk jópofa feladatokat, több 
dalos játékot hozott és tanított nekünk. Közben betoppant régi barátunk Ninove-ból Rudy Corinj, aki 
feleségével együtt jött hazánkba az év utolsó előtti hetére, s persze Deszkre is ellátogattak, hogy talál-
kozhassanak velünk. Rudy szokásához híven, azonnal beállt közénk játszani, énekelni, igazán közénk 

valóként viselkedett! Gyorsan eltelt az este, s mire felocsúdtunk, már fél 12 volt. Összepakoltunk, s egy-
mást átölelve azzal a gondolattal búcsúztunk, hogy „Veletek, jövőre ugyanitt…”

Fehérvári Györgyné

Na, ezt kipróbálom! – gondoltam. 
Korábban már ettem ebből a lángos-

ból és nagyon elégedett voltam. Meny-
n y i s é g e és minősége  
 

kifogástalan volt! Igaz, az 250 forintba 
került. Miután sok helyen sokféle lán-
gost megkóstoltam, van összehasonlí-
tási alapom. Kimondom: minden szem-
pontból ez a legjobb eddig.

Arra gondoltam, hogy az akció alkal-
mával gyengébb lesz a minőség, vagy 
kisebb lesz az adag. Kellemesen csalód-
tam: a meghirdetett 99 forintos darab-
árért ugyanolyan mennyiségű és minő-
ségű lángost kaptam, mint korábban.

Köszönöm Club 43!
Révészpistabácsi

Szilveszter estéjén lassan gyülekez-
tünk. Eleve kicsi volt a jelentkezők szá-
ma, de úgy gondoltuk, ettől még jól 
sikerülhet a buli.

Így is lett!
Kellemes bevezető zene után követ-

kezett a vacsora. A Jóbarát vendéglő 
készítette a harapnivalót. Szokás sze-
rint minden finom volt és az adagok is 
megfeleltek. Közben előkerültek az ott-
honról hozott italok és a sütemények, 
minek következtében a hangulat is fo-
kozódott. A nyugdíjasok ismét megmu-
tatták, hogy a tánctudásuk még mindig 
a régi, mert egyaránt lelkesen járták a 

keringőt, a tangót és a mulatóst is.
Éjfélkor elénekeltük a Himnuszt, 

majd elfogyasztottuk a finom virslit. 
Utána még mulattunk egy kicsit, de 
már néhányan hazaindultak. Lassan 
mindenki elment, de maradt két házas-
pár, aki segített Margitnak eltakarítani 
és összepakolni.

Végül is minden jól sikerült, minden-
ki jól érezte magát és ezzel elkezdődött 
a 2013-as év.

Köszönjük Margitnak a szervezést és 
a lebonyolítást!

Révész István

Karácsony közeledtével, minden év-
ben kijelölünk egy próba időpontot, 
mikor tartunk egy kis bulit. Ez most 
decemberben sem volt másképp. Ki 
szoktuk húzni egymást egy kalapból 
előre, hogy kinek készítünk javarészt 
saját kezűleg (!!!)  egy kis meglepetést 
ez alkalomból . Mindig olyan izgalmas 
feladat ilyenkor, kigondolni, hogy va-
jon, aki a „cetlinken olvasható”, minek 
örülne. Most Pipu usankájából a Prah 
előadás premiere után húztuk ki a ne-

veket, majd december 20-án jött el az 
ajándékozás ideje. Minden ilyen ka-
rácsonyozás jó hangulatban szokott 
telni, és ez most sem volt másképp. 
Finomságok, sok nevetés, elérzékenyü-
lés. A Faluház kupolatermében szóltak 
a karácsonyi dallamok is, hála „DJ Pista 
bácsinak”, és mindenki jól szórakozott. 
Még sok ilyen bulit nekünk!

Márki Kitti

A 2012. év utolsó 2 hónapja nagyon 
mozgalmasan telt. Novemberben na-
gyon készültünk a kissé megcsúszott 
őszi bálunkra. Hagyományainkhoz 
híven a bálat meglepetésműsorral 
kezdtük. Török Zsófia leendő gitármű-
vész adott egy rövid műsort. Nagyon 
szépen játszott, kellemes hangulatú 
zenékkel megadva a kezdő alaphangu-
latot. A vacsorát is állandó szakácsunk, 

Libor Attila főzte, nagyon finom volt. 
A tagok és szponzoraink ajánlották fel 
a különböző alapanyagokat és a sava-
nyúságot. Vacsora után Igaz János ze-
nész segítségével igazi jó báli hangulat 
volt, rengeteg tánccal, jókedvvel.

A december eleji közgyűlésen Harcel 
Erika elnök röviden értékelte az évet 
és röviden vázolta a jövő évi terveket. 

Megbeszéltük az előttünk álló felada-
tokat is.

December 19-én záró vacsorát ren-
deztünk, ahol tagjaink szép számmal 
megjelentek. Az egymást rég látott 
emberek megbeszélték ügyes-bajos 
dolgaikat. A vacsorát megtisztelte 
jelenlétével polgármesterünk, Király 
László is személyesen és ajándékkal is 
kedveskedett.

December 21-én részt vettünk a Fa-
lukarácsonyi rendezvényen, ahol zsíros 
kenyérrel járultunk hozzá az est sikeré-
hez és segítettük az Iskolai Alapítványt.

December 22-én jótékonysági kon-
certet szerveztünk fenntartásunk érde-
kében, ahol Napsugár Anna jeltolmács 
adott egy nagyon szép műsort. S bár 
rengeteg egyéni meghívót széthord-
tunk, s ki is plakátoltuk –  nagyon kevés 

vendég volt a programra kíváncsi. Le-
het, hogy a közeli karácsonyi készülő-
dés ebbe közbeszólt.

Reméljük, az idei év is jól sikerül, kö-
zösen próbálunk majd programokat 
szervezni, ahol minél több tagtársunk 
és vendégeink is részt vesznek.

Zentainé

Karácsonyi dínom-dánom a DeszkaDöngetőknél

Különös szilveszter….táncolt a jó ember….

A Felszabadulás u. 38-as szám alatt 
2012. december 6-án Csikós András és 
felesége megnyitották az A&E Kisáruház 
elnevezésű üzletüket. E kapcsán érdeklőd-
tem a tulajdonosoktól:

S.E.: Honnan jött az ötlet, hogy meg-
vásárolják a COOP Zrt-től az előzetesen is 
élelmiszerüzletként funkcionáló épületet? 
Mit jelent az „A&E” elnevezés?

Cs.A.: Sajnos az építőipar már nem 
tudott eltartani bennünket, így jött az 
ötlet. Az A&E megnevezés pedig az And-
rás és Erzsébet rövidítése.

– Az épület átalakítása sikeres volt, 
mert egy nagyon szép és modern üzlethe-
lyiség lett a végeredmény. Az átalakítási 
munkálatok az Önök saját elképzelései 
alapján valósultak meg, vagy szakmai 
(tervezői) segítséget is igénybe vettek?

– Az épület átalakítása közösen elter-
vezett, és kis segítség igénybe vételével 
történt.

– A „kisáruház” elnevezést is jónak tar-
tom, hiszen nem csak élelmiszerüzletről 
van szó. A bolthelyiség egy része jelenleg 
még üresen áll, azzal milyen terveik van-
nak?

– Az üresen maradt részt vállalkozók-
nak szeretnénk kiadni, pl. ruha, virág, 
bizsu, stb.

– Hallottuk, hogy az udvart is haszno-
sítani kívánják. Milyen formában és mire?

– Az udvaron márciustól építőanyag 
kereskedés üzemelne.

– A régi dolgozók közül ketten újra a 
boltban dolgoznak. Ők tudnának mesélni 
arról, hogy mennyit fagyoskodtak a régi 
üzletben, ahol most már kellemes meleg 
várja a vásárlókat. Hogyan sikerült ezt 
megoldani?

– A bolt fűtését teljesen korszerűsí-
tettük, padlófűtésre cseréltük.

– Köszönöm az interjút!
Stumpf Emil

A&E Kisáruház  
– Stumpf Emil riportja a bolt tulajdonosaival

Karácsonyoztunk… 100 forint a deszki lángos!

Nyugdíjasok szilvesztere

„DeszKarácsony” 2012 – avagy a Deszkaszínház karácsonya
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RAjzpályázAt 
Iskolánk által kiírt „Család” c. rajz-

pályázatunkra sok izgalmas gyermek-
alkotás érkezett. A legtöbb munkát a 
kistérség iskoláiból és néhány szegedi 
iskolából kaptuk, de küldtek pályázati 
alkotást Berettyóújfaluból is. A ver-
senyre négy korcsoportba lehetett 
nevezni, összesen tizenkét intézmény-
ből megközelítőleg 250 rajz, festmény, 
kollázs érkezett. Iskolánkból a legjobb 
eredményt Szabó Nóra 6. osztályos 
tanuló érte el.

A díjkiosztóra és a kiállítás megnyitó-
jára 2012. december 19-én 14.00 óra-
kor a Zoltánfy István Általános Iskola új 
épületének aulájában került sor. A sok 
szép pályázati anyagból kiállítás készült 
az aulában, mely január 18-ig volt meg-
tekinthető.

 (Ágoston Lóránt)

látogAtás A jégpályáRA
Az ünnepek közeledtével december 

14-én Gyorgyev Vojiszláv nyugdíjas 
testnevelő tanár nagy örömet szerzett 
iskolánk tanulóinak, hisz ismét kibérel-
te a deszki fiatalok számára a Műjég-
pályát. Sok energiát, munkát fektetett 
bele, hogy a karácsony közeledtével 
megtalálja azokat a segítő embereket, 
akik lehetővé tették, hogy a jelentke-
ző tanulók csupán 500 Ft-ért elutaz-
hassanak, korcsolyát bérelhessenek, 
és élvezhessék a jeget közel 2 órán át. 
Természetesen nem maradhatott el a 
forró tea, a kacsazsíros kenyér lilahagy-
mával, uborkával, amiről szintén Vojszi 
bácsi gondoskodott. A pályán gyorsa-
sági- ügyességi versenyre is sor került, 
melynek eredményei:

1-2. évfolyam leány 3-4. évfolyam 
leány 3-4. évfolyam fiú

1. hely Medgyes Virág, Bajusz Henri-
ett, Kis Vilmos

2. hely Váradi Borbála, Prónai Adél, 
Krizsán Bálint

3. hely Medgyes Anna, Csillik Ditta, 
Kispéter Márk

5-6. évfolyam leány 5-6. évfolyam 
fiú 7-8. évfolyam leány

1. hely Orvos Alexa, Veszelinov Dáni-
el, Bajusz Dóra

2. hely Medgyes Atina, Bende Bence, 
Mezei Andrea

3. hely Szabó Dóra, Nacsa Imre, Bog-
nár Sarolta

Köszönjük Vojszi bácsinak, a segítők-
nek, és a szponzoroknak, hogy emléke-
zetessé és élvezetessé tették számunk-
ra ezt a péntek délutánt. 

KARácsonyi műsoR
Az utolsó tanítási nap kicsit más volt, 

mint a többi: díszítettük a Sportcsarno-
kot, készültünk a délutáni előadásra. 

Már kora délután kézműves foglalko-
zás várta az érdeklődő gyerekeket: volt 
gyöngyfűzés, karácsonyi díszek készíté-
se, papírragasztás, stb.

A polgármester úr és az igazgató úr 
megnyitója után változatos előadás kö-
vetkezett: a nagycsoportos óvodások 
karácsonyi táncot, az alsó tagozatosok 
fekete színházat varázsoltak elénk.

A felső tagozatosok szóló énekkel, 
verssel, zongorajátékkal kedveskedtek. 
Szerepelt az énekkar, a két 5. osztály, 
a Borbolya néptánccsoport és a nép-
dalénekes lányok is, a műsorszámokat 
pedig nagy tapssal jutalmazta a közön-
ség.

A 2012-es év iskolai programjait dia-
vetítéssel elevenítettük fel, ami derűs 
perceket szerzett a közönségnek. Na-

gyon örültünk a nagy érdeklődésnek, 
és köszönjük, hogy megtisztelték ün-
nepi előadásunkat. 

(Dencs Mátyásné, Sipos Lili)

KARácsony
Karácsony. Iskolánk életében, talán 

az egyik legfontosabb ünnep. A tanév 
során több műsor és ünnepség is van 
munkatervünkben, de a karácsony az 
mégis más, mert együtt lehetünk. Ez az 
az este, amikor a legtöbb szülő látogat 
el hozzánk. Nem csak szülők, de nagy-
szülők, kistestvérek, rokonok is eljön-
nek, hogy lássák, mire is képesek ezek a 
deszki gyerekek. Mi, tanító nénik pedig 
készülünk. Rövid, de látványos műsort 
szeretnénk. Olyat, amihez nem kell sok 
kellék, könnyen betanítható a gyere-
keknek, és persze a legfontosabb, hogy 
mindenki szerepeljen, mert szerintünk 
így igazi a műsor, ha együtt vagyunk, 
együtt készülünk, együtt osztozunk a 
tapsban. Az idén az alsós gyerekektől 
egy úgynevezett fekete színházat lát-
hattak. Ez tulajdonképpen egy fény-
játék, mely az ultraibolya fény fizikai 
tulajdonságait használja ki. És itt jön az 
ötlet! Ezt a fényjátékot összekötöttem 
egy egyszerű tükörjátékkal, amely azt 
jelenti, hogy a gyerekek tükörként vi-
selkednek. Az irányítók a tanító nénik, 
így tulajdonképpen nekik kellett meg-
tanulni a koreográfiát. Egy kis gyakor-
lás, és a gyerekek fantasztikus tükör-
képeink voltak a műsorban. Csak úgy 
világított a sok kis fehér csengettyű a 
sötétben. A táncos lányok pedig, mint 
a hópihék táncoltak az éjszakában. 
Azért a karácsonyi vers sem maradha-
tott el, sajnos a helyszín nem alkalmas 
szöveges darabok előadására, ezért 
döntöttünk úgy, hogy csak egy verset 
választunk, és inkább vizuális élményt 
próbálunk nyújtani a közönségnek. Eb-
ben a műsorszámban közel száz gyerek 
és hat tanító néni dolgozott együtt. Az 
este megtette a hatását, mert a próbák 
alatt soha egyszer sem voltunk olyan 
összhangban, mint akkor este. S ezek 
után mit is kívánhatnék mást magunk-
nak, mint azt, hogy ez az összhang kí-
sérjen bennünket a 2013-as évben is. 

(Szerediné Prónai Mónika)

A téli szünet december 22 - január 
3-ig tartott. Itt mindenkinek lehetősé-
ge volt a kikapcsolódásra, pihenésre, 

sok közös élményre szüleivel, testvé-
reivel. Szükség is volt a feltöltődésre, 
mert a félév január 11-én zárult. A fél-
évi jegyek mindenkinek a teljesített 
munkáról, eredményességről szólnak. 
Az 1-2. évfolyamos tanulók szöveges 
értékelést, a 3-4. évfolyamos tanulók 
érdemjegyet kapnak. 

Mire jó a félévi bizonyítvány? Tökéle-
tes visszajelzés arról, hogy a gyereknek 
milyen tárgyakból van gondja. Felesle-
ges büntetni, az sehova sem vezet, in-
kább segíteni kell neki abban, hogyan 
tud javítani az eredményeken. Higgyék 
el, ez százszor többet ér. 

(Schultzné Vajas Klára)

téli ünnepeK A szeRB isKo-
láBAn

December 19-én, Szent Miklós nap-
ján ismét megérkezett a Mikulás a 
Szerb Oktatási és Kulturális Központ-
ba. A gyerekek, természetesen, nagy 
örömmel készültek a fogadására. Az 
idén is, mint már néhány éve, vendé-
geket fogadtunk ezen a napon két 
környékbeli településről. Velünk együtt 
köszöntötték a Mikulást a szegedi és 
az újszentiváni szerb óvodások is da-
lokkal, versekkel a pedagógusok által 
készített ajándékkal és a Szerb Önkor-
mányzat által felajánlott naranccsal.

Ahogy a 2012-es évet zártuk, úgy 
indítottuk a 2013-as évet. A téli szü-
net utáni első tanítási napon lázasan 
kezdtünk el készülődni a karácsonyi 
ünnepekre, elkészítettük a speciális 
ételeket is. Másnap, január 4-én, a ha-
gyományoknak megfelelően ünne-
peltük meg e jeles napot, és immár az 
is hagyománnyá vált, hogy a magyar 
óvoda nagycsoportosai is megismer-
hetik szokásainkat. Az ünneplés január 
7-én közös műsorral zárult a Faluház-
ban, amelyben az óvodások, iskolások, 

felnőttek csoportjai Betlehemes játék-
kal, szavalatokkal, énekkel, tánccal és 
zenével örvendeztették meg a helyi és 
környékből érkező nézőket. 

(Zórity Dusica)

BudApesti KiRándulás
2012. december 18-án Budapesten 

jártunk az Adventi gyerekprogram ke-
retében. Nagy volt az érdeklődés, 105 
alsó és felső tagozatos tanuló utazott 6 
pedagógus és 5 alsós tanuló anyukájá-
nak kíséretében.

A SYMA csarnokban ír táncbemuta-
tót láttunk, majd egy cirkuszi előadás 
következett, ami nagyon tetszett a gye-
reknek: krokodilok, kígyók kerültek a 
színpadra. Őket a késdobáló, a tűzoká-
dó, a bohóc, a tornászok,és az akroba-
ták műsora követte. A gyerekek óriási 
lelkesedéssel fogadták a különböző 
mutatványokat. Az előadás szüneté-
ben tombolasorsolás is volt, ahol több 
diákunknak is kedvezett a szerencse.

Programunkban szerepelt a Parla-
ment látogatása is, melyre időpontot 
Dr. Ujhelyi István, az Országgyűlés al-
elnöke segítségével kaptunk, viszont 
sajnos a fenti előadás elhúzódása miatt 
nem tudtunk időben odaérni, így ez a 
program elmaradt. Bízunk benne, hogy 
legközelebb sort keríthetünk rá, ezúton 
is szeretnénk az alelnök úrnak köszöne-
tet mondani segítségéért.

A Vörösmarty téri karácsonyi vásáron 
sok szép kézműves terméket csodál-
hattunk meg, néhányan apróbb aján-
dékkal tértek haza.

Végül a McDonald’s-ban csillapítot-
tuk éhségünket, így a hazaúton min-
denki boldogan, élményekkel gazda-
gon, vidáman, tele bendővel utazott. 

Összeállította: 
Kissné Molnár Zsuzsanna igh.

óvodai és iskolai hírek

Iskolai hírek

Decemberben az ovisokat sok olyan 
ünnep várja, amely rendkívül vonzó 
számukra. Izgatottan várták december 
6-án a Mikulás bácsit, aki az oviban és a 
Sportcsarnokban is meglátogatta őket.

Az ünnepvárás egyik mozzanataként 
az óvó nénik sok-sok asztal-, karácsony-
fadíszt, koszorút, képeket és egyéb 
szépségeket készítettek, amelyhez 
néhány szülő is hozzájárult vagy se-
gítséget nyújtott. Az elkészült tárgyak, 
díszek az óvodai karácsonyi vásáron 
„keltek el” és vándoroltak a gyerekek 
otthonaiba, hogy emlékezetesebbé te-
gyék az ünnepet.

Kezdő óvónőként először vehettem 
részt ezeken a rendezvényeken, így én 
is várakozással tekintettem az ünnepek 

elé. Az adventi időszakban a hagyomá-
nyokhoz híven a szerb, Kóló csoporttal 
együtt hetente meggyújtottuk a gyer-
tyákat. A kicsik lelkesen és izgatottan 
énekeltek, verseltek.

Természetesen a legjobban a kará-
csonyt várták a gyerekek, amit nem is 
egy alkalommal ünnepeltünk meg. Az 
Ovikarácsonyra együtt díszítettünk fel 
két fát is a nagycsoportosokkal, egyet 
bent a zsibongóban, egyet pedig az 
udvaron állók közül, mert ott kint gyúj-
tunk gyertyát. 

Régi hagyományként meghívtuk az 
első osztályosokat, hisz ők még nem 
is olyan régen az ovisaink voltak, jöj-
jenek, ünnepeljünk, játszunk kicsit 
együtt. Délelőttre vártuk őket, jöttek is 
örömmel. Az első ölelések, köszönté-
sek után kézműves foglalkozással ké-
szültünk, tudjuk, szeretnek barkácsolni. 
Tobozdíszeket készítettek iskolások, 
ovisok együtt nagy igyekezettel, Mari-

ka óvónéni irányításával. A nagy munka 
után házi mézeskaláccsal, szaloncukor-
ral kínáltuk őket.

Délután 4 órára hívtuk a gyerekek 
szüleit, nagyszüleit is, akinek kedve 
van, tartson velünk.  A Bölcs bagoly 

csoportosok felléptek a Micimackó 
csoport teraszán: verseket és dalokat 
adtak elő, közösen énekeltünk. Egy 
gyakorlatát itt töltő óvó néni fuvolán 
játszott néhány dalt, az ünnepet pedig 
egy zongorajáték zárta, melyet Ibolya 
óvó néni anyukájának köszönhetünk. 
Kellemes, meghitt ünnep volt, melyen 
Polgármesterünk is részt vett. Örö-
münkre, sok szülő is elfogadta meghí-
vásunkat, s együtt gyújtottunk gyer-
tyát. Köszönjük.

Az ünneplés a szerb óvodában foly-
tatódott, ahol január elején van a kará-
csony. Erre a Bölcs Bagoly nagycsoport 
is meghívást kapott. Gyukinné Szpomi 
néni mesélt a szerb szokásokról, amit 
a gyerekek be is mutattak, az iskolások 
versekkel készültek. Megkóstolhattuk a 
karácsonyi ételeiket, amelyek nagyon 
ízlettek mindenkinek. Köszönjük ezt a 
szép délelőttöt.

Fontosnak tartjuk, hogy óvodásaink 
olyan élményeket kapjanak, amelyeket 
elvisznek saját családjukba és emléke-
zetes marad számukra ez a szép ünnep. 
Örülök, hogy ezeknek a programoknak 
a gyerekekkel együtt részese lehettem.

A Falumikulás olyan napon érkezett, 
amikor az időjárás igazi, téli arcát mu-
tatta, ezért az ünnepség helyszíne a 
Sportcsarnok lett. Szorgos kezek a szal-
mabála labirintust is felépítették, ami a 
gyerekeknek izgalmas játék. A Mikulást 
megérkezése után kis műsorral köszön-
tötték az óvodás és iskolás gyerekek. 
Mindenki kapott csomagot, majd ked-
vére választhatott a különböző játékok, 
arcfestés között, de még süteményt és 
teát is kaphatott.

A Falukarácsonyi műsorra a csopor-
tunk egy dallal – amit Haluska Lili és 
Varga Nelli adott elő – és egy tánccal 
készült. A műsor előtt 14 órától a gye-
rekek a családjukkal együtt különböző 
kézműves foglalkozásokon vehettek 
részt egészen a műsor kezdetéig. 17 
órakor lufikkal a kézben izgatottan vá-

rakoztak a gyerekek. Nagy élmény volt 
felmenni a színpadra és szerepelni a 
közönség előtt. Ügyesen bemutatták 
a tudásukat, megérdemelten kaptak 
nagy tapsot. A köszönet a tervezésért, 
betanításért Motyovszkiné Marika né-
nit illeti!

Kiss Viktória óvónő
HíReinK

Január 7-én a Faluházban a szerb 
Karácsonyi Ünnepen vettek részt az 
óvodások. Nagyon színvonalas, újszerű 
ünnep volt.

Január 11-én fogászati szűrővizsgá-
lat, január 14-én ortopédiai vizsgálat 
volt az óvodában.

Január 23-án szülői értekezletet tar-
tunk mind a négy csoportban, melyre 
várjuk a szülőket.

A nagycsoportosok ellátogatnak 
Szegedre a Móra Ferenc Múzeumba, 
megtekintik óvodánk névadójának dol-
gozószobáját és készülünk a versmon-
dó találkozónkra.

Január 27-én Szent Száva ünnep lesz. 
Őzéné Szilágyi Tünde

Ünnepek a deszki oviban
Óvodai hírek
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2012. november elseje óta 
működteti Deszken a Tempfli 
tér 6. szám  alatt (Nyugdíjas 
Klub épületében) a Dél-alföldi 
Regionális Társadalomtudomá-
nyi Kutatási Egyesület az első 
deszki Önkéntes Pontot az „Ön-
kéntességgel az integrációért” 
(TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 
számú) projekt keretében. A 

projekt alapvető célkitűzése az 
önkéntesség elterjesztése és az 
önkéntességhez kapcsolódó 
tapasztalatok valamint tudás-
anyag megosztása a helyiekkel. 
A célok megvalósítása érdeké-
ben jött létre az Önkéntes Pont, 
ahol a szervezet munkatársai fel-
világosítást és segítséget nyúj-
tanak minden önkéntességgel 

kapcsolatos kérdésben. A pro-
jekt hosszú távú célja, hogy az 
önkéntesség, az önkéntes tevé-
kenység Deszken, illetve annak 
tágabb vonzáskörzetében na-
gyobb fokú ismertségre és álta-
lános társadalmi megbecsülésre 
tegyen szert.

2013. január 1-től hatályos a 
kedvtelésből tartott állatok tar-
tásáról és forgalmazásáról szóló 
kormányrendelet módosítása, 
amely előírja, hogy a négy hó-
naposnál idősebb ebek csak 
elektronikus transzponderrel 
(chippel) megjelölve tarthatók. 
Az állatorvosi beavatkozás során 
egy rizsszem méretű elektroni-
kus szerkezetet ültetnek a kutya 
nyakába.  A chip behelyezése a 
bőr alá történik, ami egy oltás-
hoz hasonló pár perces műve-
let.  Az egyedi, tartós megjelölés 
egyszeri beavatkozás, és egyszeri 
kiadást jelent az állat tartójának.

Az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló törvény kimondja, 
hogy az eb transzponderrel tör-
ténő megjelöléséért legfeljebb 
3500,-Ft összeg kérhető az ál-
lat tartójától, amely magában 
foglalja a transzponder árát, a 
beültetés díját és az országos 
eb-adatbázisba való regisztráció 
díját is (a helyszínre történő ki-
szállás díját nem).

A chip bevezetése nem csak 
azért hasznos, hogy az elkóbo-
rolt kedvenceket könnyebben 
lehet megtalálni és ezáltal csök-
kenhet a kóbor állatok száma,  

 

hanem jár-
v á n y t a n i 
szempontból is 
jelentősége van: 
az elektronikus nyil- v á n -
tartással a veszettség-megelőzé-
si munka is sokkal hatékonyab-
bá válhat. 

Az ebek chippel történő el-
látottságát a jegyző és a járási 
állat-egészségügyi hivatal ellen-
őrizheti.

Transzponder beültetését vál-
lalják: dr. Lamper Elek (20/542-
21-16) és dr. Tóth Tamás (30/958-
39-13) állatorvosok.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita

jegyző

Immár egy éve, hogy elkezdődött a  
“MUTHER 2 – Mutual Heritages saving 
common values and serving common 
purpose through borders” / ‘Közös 
Örökség – közös értékeink védelme a 
közös cél szolgálatában határokon át’ 
(HU–SRB/1002/212/157) című határon 
átnyúló projekt megvalósítása (Megva-
lósítási időszak: 22 hónap, 2012. 01.01. 
– 2013.10.31.). A projekt konzorciumi 
együttműködésben valósul meg: veze-
tő partnere a Deszki Település-üzemel-
tetési Nonprofit Kft. (Magyarország), 
együttműködő partnerek a Bánát 

Egyesület (Magyarország), Tiszasziget 
Önkormányzata (Magyarország), Tö-
rökkanizsa Önkormányzata (Szerbia) és 
Verbász Önkormányzata (Szerbia). 

A projekt átfogó célja a határon át-
nyúló kapcsolatok, együttműködések 
megerősítése a határ menti régiókban 
Csongrád, Észak-Bánát és Dél-Bácska 
épített, kulturális és történelmi örök-
ségeinek megőrzése területén folyta-
tott közös programok, tevékenységek 
által. A projekt főbb eseményei a népi 
mesterségek, népművészet megőrzése 
érdekében szervezett szeminárium és 
műhelymunkák, amelyeket színvonalas 
rendezvények, kiállítások és fesztiválok 
egészítenek ki.

Az elmúlt időszakban a népi mes-
terségek, népművészet megőrzése 
érdekében két partner, Verbász Önkor-
mányzata és a Bánát Egyesület szoros 
szakmai együttműködésével egy nagy-
szabású szemináriumot szerveztünk. 
A szeminárium kiemelt témája a népi 
hagyományok és a kulturális örökség 
megőrzése volt. Ez a program csak az 
elindítója volt a két településen egy-
mással párhuzamosan megvalósuló 

foglalkozássorozatnak (workshopok), 
melynek témája a népi hagyományok, 
ezen belül is a ruhaviselet, valamint a 
ruházat és a házi szőttesek anyagai és 
motívumai. A résztvevők a szabás-var-
rás, szövés és hímzés elsajátítása során 
ismerkednek meg a régi idők hagyo-
mányaival és a mindennapi élettel. Az 
elkészült munkák igényes kiállítás kere-
tében a projekt végén lesznek megte-
kinthetők. 

A projekt csúcspontja, a ’Szerb La-
kodalom’, ahol a régi szerb hagyomá-
nyok, népzene, népviselet kerül be-
mutatásra „élőben”. A rendezvényen 

a workshopokon készült termékek a 
valóságban is használatra kerülnek. A 
program megvalósítója a Deszki Te-
lepülés-üzemeltetési Nonprofit Kft. a 
Bánát Egyesület közreműködésével és 
szakmai irányításával, időpontja várha-
tóan 2013. szeptembere lesz.

Tiszasziget Község Önkormányza-
ta 2012 májusában a ’Szigeti Csárdás 
Napok’ keretében szervezett kulturális 
műsorral (fogatos falujárás, népdal, 
néptánc, majd táncház) a határon át-
nyúló nemzetközi kapcsolat - és közös-
ségépítő, hagyományőrző non-profit 
civil szervezetek baráti találkozóját va-
lósította meg, igen nagy sikerrel. 

Törökkanizsán 2012 júliusában ren-
dezték meg a ’Nemzetközi Népi Gaszt-
ronómiai Fesztivált’, mely keretében a 
résztvevők megismerhették a hagyo-
mányos szerb ételeket, és egy halászlé-
főző versenyen is részt vehettek. 

A ‘Pannonian Fair’ – mely hagyomá-
nyosan megrendezett három napos 
fesztivál Verbászban, s amely össze-
gyűjti a régió zenészeit, táncosait – 
2013 szeptemberében kerül megvaló-
sításra.

A vallási hagyományok és építésze-
ti örökség fennmaradása érdekében 
megújul az egyik törökkanizsai orto-
dox templom, a felújítási munkálatok 
folyamatban vannak. A kultúra és a 
hagyományok ápolásának fontos kap-
csolódó pontjaként bővül és szépül a 
tiszaszigeti szabadtéri múzeum, vala-
mint a Bánát Egyesület egyik legfon-
tosabb kincse, a szerb kulturális mú-
zeum jelentős fejlesztése valósulhat 
meg eszközök, bútorok és restaurálási 
munkák által. A projekt hátralévő részé-
ben „újraéled” a törökkanizsai mozi, és 
kialakításra kerül a verbászi népzenei 
gyűjtemény a fejlesztéshez szükséges 
technikai eszközök beszerzésével.

azaz mire költjük a pénzüket?” 

Önkéntes pont Deszken

TÁJÉKOZTATÁS A KUTYÁK 
CHIPPEL VALÓ ELLÁTÁSÁRÓL

HATÁRON ÁTNYÚLÓ ÖSSZEFOGÁS A KÖZÖSSÉG  ÉRTÉKEINEK VÉDELMÉBEN
(DESZK – TISZASZIGET – TÖRÖKKANIZSA – VERBÁSZ)

 

A Kossuth utcában a Zója 

utcával szemben megszüntet-

tük a kanyarodáskor veszélyt 

jelentő mély árkot, és 19 mé-

ter hosszan zárt csapadékvíz-

elvezetőcsatornát építettünk. 

A beruházás közel 600.000,- forintba ke-
rült az Önkormányzatnak. Ezzel nem csak 
a balesetveszélyt szüntettük meg, hanem 
eleget tettünk a környéken lakók régi kéré-
sének is. 

Fekete pOnt!
A Kossuth köz végén rendszeresen kitörik az ültetett fáin-

kat. Egy fa pótlása 10-12 ezer forintunkba kerül! Ha csupán az 
őszi metszésben akart segíteni a kedves elkövető, kérjük, előbb ott-

hon gyakoroljon!
Köszönjük a legújabb művészlelkű, intelligens fiatal versenyzőnek, aki 

a Kossuth köz sarkán az átemelő fém felépítményét, és a Taugép előtti busz-
megálló üvegeit – lelkivilágához hasonlóan – ocsmánnyá tette! Javasolnám 

neki is, hogy a saját nappalijuk falán, vagy a kedves szülők hálószobabútorán 
fejlessze még igen attraktív művészi képességeit! Bizonyára veleszületett kivált-

ságnak érzi, hogy elrondítson, tönkre tegyen más pénzén megvásárolt értékeket. 
K ö s z ö n j ü k annak a lakásfelújítónak is, aki mindenki számára láthatóvá 

akarta tenni barkács-szenvedélyét, és a munkák maradé-
kát a Jakabb Gyula utca melletti erdőszélre dobta. Csak 
megjegyzem, hogy ha a saját kuka már nem bírja el, 
akkor a hulladékudvarunk heti hat napon várja a sze-
metet!  

A fairtóval és a firkálóval együtt szeretném díjaz-
ni a szép teljesítményt! No, nem nekik – hanem a 
nyomravezetőnek! 

Az önkormányzat 20.000,- forint nyomra-
vezetői díjat ajánl fel annak, aki segít kézre 
keríteni az elkövetőket! A bejelentőnek 
garantáljuk neve teljes titokban tartását, 
a feljelentési szakaszban is! 

Előre is köszönjük a segítséget! Nektek 
meg fiúk, további jó munkát – előbb 

utóbb meglesztek! 

Járdajavításokra és újak építésére, csapadékvíz elvezető árkok támfalaira 
2012-ben 3,6 milliót költöttünk.

A Jakabb Gyula utcai játszótéren rendbetettük a vandál tizenévesek által tönkre-
tett vártorony belső burkolatát. Kicseréltük a homokot az eséscsillapító zónákban 
és a homokozóban. Kicseréltük a vár cserére megérett műanyag elemeit, itt is újra 
festettünk mindent – 250.000,- forintba került!

Mit? Miből? Mennyiért?... 

A Tempfli téri játszótérre új kétüléses hinta, homokozó és mérleghinta került. Környezet- és gyer-
mekbarát festékkel újrafestettük az összes fa eszközt. Kijavítottuk a régi iskolával közös kerítést is 
- 550.000,- forintot költöttünk mindezekre.
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Egy egyesület, egy közösség által létrehozott – 
nem kevés pénzt, munkát magába foglaló – érté-
ket meggyalázó embertársunkhoz, netán ember-
társainkhoz szólnak e gondolatok.

A helyszín gondolom mindenki előtt ismert: 
„Maros Ponty” Horgászegyesület I. sz. tava mel-
lett álló sátor és az alatta lévő asztalok, padok, 
melyek szerves részei, és egyben alapfeltételei az 
egyesület rendezvényeinek kulturált, zavartalan 
lebonyolításának. Valaki vagy valakik azonban ezt 
máshogy gondolták. Korán kelő horgásztársain-
kat ugyanis megdöbbentő látvány fogadta a sátor 
alatt: a padok és az asztallapok vastagon át voltak 
itatva fáradt olajjal. Nem csak egyszerű csínytevés-
ről van szó, ez több annál! Erre az elítélendő cse-
lekedetre komolyan rá kellett készülni. Egyrészt 
jelentős mennyiségű veszélyes hulladéknak minő-
sülő anyaggal, másrészt egy olyan locsolóedény-
nyel, amivel az asztallapokra és az aljzatbetonra 
népi motívumokat lehetett „alkotni”, mellyel ma-
radandó károsodás keletkezett a berendezési tár-
gyakban. Azt már csak mellékesen jegyezzük meg, 
hogy nem ez volt az első eset ugyanezzel a rongá-
lási módszerrel. A „Maros Ponty” Horgászegyesü-

let valamennyi jóérzésű tagja felszólítja a „tisztelt” 
elkövetőt, hogy ne a névtelenségbe burkolózás 
alantas módszerét válassza! Vegye magának a bá-
torságot, és mondja el nyíltan, mit vétett ellene 
egyesületünk, mit vétettek ellene azok a goromba 
és udvariatlan asztalok, szemtelen padok, melyek 
mellesleg a pihenés és a mindennapi kenyerünk 
elfogyasztásának méltó helyei is egyben. Vala-
mennyien bízunk abban, hogy az új esztendőben 
hasonló eset nem fordul elő. Ehhez az új eszten-
dőhöz kíván a „Maros Ponty” Horgászegyesület 
minden tagja békét, boldogságot, jó egészséget 
és nem utolsó sorban jó fogást!

Maros Ponty Horgászegyesület

Közel 120 fővel vettünk részt a kedvezményes 
műjégpálya látogatáson, melyet minden évben 
a deszki általános iskolások és óvodások részére 
szervezünk szponzorok támogatásával. A mosta-
ni rendezvény is a Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány kezdeményezésére és támoga-
tásával valósult meg. A közalapítványon kívül 
jelentős anyagi támogatás, felajánlás érkezett 
az alábbiak részéről, melyet ezúton a gyerekek 
nevében nagyon szépen köszönünk és jövőre is 
számítunk támogatásukra.

Támogatóink voltak: Arany Márta, Bástya Étte-
rem, Balogh Györgyné, Brczán Krisztifor, Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat, Csuzdi Mária, Dékány 
Györgyné, FTM Trade Kft., Farkas Péter, Földiné 
Pósa Ilona, Gonda Istvánné Gyöngyi, Hegedűs 
Józsefné, Kiss Ferencné, Kócsó Zoltánné, Kovács 
Csaba, Kőszegi Edina, Medgyes Attila, Meszlényi 
Tamás, Molnár Mihályné, Mucsiné Gonda Gyön-
gyi, Orvos János, Pál Gábor, Sallai Gábor, Szerb 

Kisebbségi Önkormányzat, Szilágyi Imre, Szeles 
Ági, Széll Julianna, Szunyog Erzsébet, Terhes Éva, 
Terhes Zoltán, Zámbóné Nagy Emília, Varga Lász-
ló péksége, Vonka Katalin, Vörös Eszter.

Köszönjük támogatásukat!
Gyorgyev Vojiszláv

A verseny helye: Deszki Nyugdíjas Klub
A verseny ideje: 2013. február 16. szombat de. 

9 óra 
A nevezési díj: 1000 Ft/fő. 
A versenyen való részvételi szándékot 2013. 

február 11-ig kérjük jelezni a faluhaz@deszk.hu 

e-mail címen, vagy a 62/571-599-es telefonszá-
mon. 

A verseny kiírását megtalálhatják a Faluház-
ban, vagy a Faluház honlapján is.

Gyorgyev Vojiszláv

Felnőtt férfi kategória:
1. Horváth István
2. Kővágó Endre
3. Szikora Tamás
4. Fodor Béla
5. Gyorgyev Vojiszláv
6. Módra Attila
Felnőtt női kategória
1. Szeles Ildikó
2. Merőné Erika

Általános iskolás fiú kategó-
ria:
1. Szikora Norbert
2. Veszelinov Dániel
3. Görbe Barnabás
4. Vígh Ivó
5. Lele Dániel
6. Révész Balázs
Általános iskolás lány kategória:
1. Bernáth Barbara

2. Szabó Nóra
3. Bernáth Laura
4. Papdi Viktória
5. Szabó Izabella Erzsébet
A Falubajnokság legnépesebb 
mezőnye, az általános iskolás 
fiú kategória 28 résztvevőből 
állt! Az idei versenyen összesen 
43 fő vett részt.

Gyorgyev Vojiszláv

Igazak a hírek! Bizony! Az októberi Beauty 
Európa Bajnokság győztese egy deszki lány, 
Miskolczi Kinga. 

Az Erdélyből származó Kinga családjával ides-
tova 18 éve költözött Deszkre. Sorsa már akkor 
megpecsételődött, amikor 3 évesen anyukája 
pipere holmijához férkőzött. Aztán az évek eltel-
tével sem múlt el ez a szenvedélye. 8 éve kezdett 
el versenyezni. Az első megmérettetésén épp 1 
hónapja tanulta csupán a mesterséget, de már 
akkor, 33 fős mezőnyből, mindezek fényében bá-
mulatos 5. helyet szerzett. Erre a versenyre nem 
kísérte el a családja, – mosolyogva meséli, biztos 
ezért csúszott le a dobogóról. 
Apukája egészíti ki nevetve: – 
Mi vagyunk a szerencsemala-
cok!  Erre édesanyja: – Mindig 
végigizguljuk a versenyeket!

És tényleg! Azóta is a szü-
lei a kabalái, akik mindenben 
támogatták őt. Kinga egyre 
jobb eredményre törekedett, 
ritkán csúszott le a dobogó-
ról, és azon belül is inkább az 
arany érmeket zsebelte be. 

Egy idő után az országos 
versenyek sem elégítették ki 
bizonyítási vágyát, így úgy 
döntött, kipróbálja magát 
európai szinten is. Ezért neve-
zett a Beauty Európa Bajnok-
ságra. A téma, amely köré a 
Münchenben megrendezésre 
kerülő verseny épült, a „rock 
– rokokó” volt, ami már önmagában is kihívás, 
hiszen két ennyire egymástól teljesen elhatároló-
dó vonalat kellett harmóniába hangolnia. Ebben 
segítségére volt Gergely László mesterfodrász, 
sőt még a színházból is kapott jó ötleteket, pl 
egy korhű legyezőt. A versenyzők között sokan a 
rockot részesítették előnyben, de Kinga a rokokót 
hangsúlyozta jobban, kombinálva bőrrel és feke-
tével. A modell szerepe nem egy könnyű móka, 
hiszen sok fájdalommal jár, és türelmesnek kell 
lenni, így Vámos Lizára is nagy felelősség hárult, 
aki voltaképpen Kinga „rockos Marie Antoinette”-
je lett Csikós Anikó, szegedi varrónő ruhaköl-
teményében. Frizuráját Gergely László helyett 
a szintén mesterfodrász (és egyébként leendő 
deszki!!!)  Nagy Sándor készítette az Európa baj-
nokságon.

A magyar mezőny egyébként mindig erős, így 
tartanak is tőle. Most 9 ország közül jutott kis ha-
zánk kezébe a győzelem. Ez azért is nagy érdem, 

mivel ezen az EB-n most magyar zsűri nem is volt, 
így talán még értékelhetőbb, hogy Kinga nyert.  

Kinga azért is tűnt ki a többiek közül, mert ő 
kidolgozta saját technikáját, amely eltér a meg-
szokottól, ugyanis más a vonalvezetése és kevert 
bázissal dolgozik. Így a hagyományosnál precí-
zebben sminkel, és sokkal látványosabb a mun-
kája, mert ez által erősebbek a színek. Szó szerint 
„nagy port kavart”… 

Egy-egy ilyen megmérettetésen kiélheti kre-
ativitását, és ez mindig egy élmény. De a min-
dennapokban is kihívás tud lenni a sminkes-koz-
metikus szerepkör. A hét első felében Szegeden 

a Horváth Mihály utcában, a 
második felében pedig Pesten 
a Corvin Plázában dolgozik. 
A legfontosabb számára az, 
hogy a smink, amit készít, az 
egyénre összpontosítva, női-
ességét kiemelve készüljön el. 
Például úgy sminkel esküvők-
re menyasszonyokat is, hogy 
ők ne érezzék kényelmetlenül 
magukat, mintha álarcot vi-
selnének, hanem épphogy a 
legszebbnek lássák magukat. 
(Nem bírtam ki, és rákérdez-
tem, hogy majd ha eljön a sa-
ját „nagy napja”, vajon a saját 
sminkese lesz-e majd, és úgy 
tűnik IGEN.) 

Ma már tanítványai is van-
nak, akik elsajátíthatják tech-
nikáit, és a legtöbb magyar 

versenyen zsűriként vesz részt. Elvégzett egy 
maszkmester képzést is, így sebeket, fiatalítást, 
öregítést is megtanult sminkelni. 

Az évek alatt felhalmozódott sikerei ellené-
re továbbra is ugyanaz a szerény lány, mint aki 
mindig is volt. Szülei ezért is próbálják őt mindig 
önbizalommal tölteni, hiszen nagyon büszkék rá. 
Családjukban igazán kedves deszki embereket 
ismertem meg, akik számára a legfontosabb az 
összetartozás, és egymás támogatása.  (Sőt, arra 
is rájöttem, hogy egy rottweiler kutyus mennyi-
re aranyos és jámbor jószág is lehet, házőrzőjük, 
Roni jóvoltából.)

2014-ben, Frankfurtban lesz egy világbajnok-
ság, amin Kinga szeretne majd indulni, és világvi-
szonylatban is kipróbálni magát.  Összeszorítjuk 
majd az ujjainkat érted Kinga! És szurkolunk to-
vábbi csodás sikereidhez!!! 

Márki Kitti

Hol a határ?

Jégpályán jártunk

VII. Nyílt Sakk Falubajnokság 

2012. évi Asztalitenisz Falubajnokság 
végeredménye

Sminktehetség Deszken

ne HAgyjA, Hogy Az éRszűKület 
HAtáRozzA meg életét

Sajnos gyakran kiderül, hogy sokan nem ve-
szik komolyan a már kialakult betegségüket. A 
magas vérnyomás, ha nincs szinten tartva, súlyos 
szövődményeket okozhat. A túlságosan igénybe 
vett szív és erek az idő folyamán károsodhatnak, 
ami egy igen súlyos betegség kialakulásához 
vezethet, az érelmeszesedéshez, érszűkülethez. 
Hasonló eredménnyel járhat a cukorbetegség 
megléte, illetve a magas koleszterinszint. Nagyon 
fontos legalább évente vérvételre elmenni, hogy 
az esetleges betegségek időközben ki legyenek 
szűrve. A gyógyszeres kezelés mellett igen fon-
tos a zsírszegény, helyes táplálkozás, a rendszeres 
mozgás, és a megfelelő mennyiségű folyadék be-
vitele. De nem csak ezeknek a betegségeknek a 
rendszeres ellenőrzése a fontos. A mai stresszes, 
rohanó világban időt kell szakítani érrendszerünk 
állapotának rendszeres felmérésére is. Egyszerű-
en, gyorsan, fájdalommentesen megtudhatja egy 
doppleres vizsgálat során erei átjárhatóságának 
mértékét. És hogy mikor érdemes ezt a vizsgála-
tot elvégezni?

- ha magas a vérnyomása
- ha magas a koleszterinszintje
- ha cukorbeteg
- ha túlsúlyos
- ha dohányzik
- ha zsibbad, fáj, fázik a lába
- ha kevesebbet tud menni
- ha zsibbad, fázik, hideg a keze
- ha zúg a füle
- ha szédül, egyensúlyzavara van
- 40 év felett ajánlott
A szűrés fontosságát alátámasztja az, hogy Ma-

gyarországon az érrendszeri betegségek a halálo-
zási statisztikák élén állnak. Egy országosan alkal-
mazott Nashwan-Parasound készülékkel könnyen 
és fájdalommentesen lehet enyhíteni, illetve 
megszűntetni a panaszokat. Az infra-, ultra- és 
hallható hang kibocsátásával a gép a szervezetet 
mellékér képzésére serkenti. Ezáltal biztosítva a 
végtagok, szervek működéséhez szükséges vérel-
látást. Mindössze 20 kezelés szükséges a szüksé-
ges javulás érdekében. Előtte és utána szakorvosi 
vizsgálat van. Számos beteg számolt be állapotá-
nak javulásáról. 

Bors, 2012.12.05.

Mi újság?  Stumpf Emil 
rovata

A deszki gépállomás 1948. szeptemberében ala-
kult. A gépállomás neve: Állami Mezőgazdasági 
Gépüzem Gépállomása (ÁMG) volt. Egy szeptem-
beri délutánon érkeztek meg a gépek a szőregi 
vasútállomásra. 10 db Hofherr és Mávag traktor 
jött ekével együtt, valamint 2 db cséplőgép és 
egy gumikerekes vontató, pótkocsival. A gépe-
ket a Vöröscsillag Traktorgyár gyártotta. Szőregről 
Deszkre „ a saját lábukon jöttek”, néhány szerelő 
kíséretével. Mivel a községben 1944 előtt nagybir-
tokosok is voltak, így a gépállomás is egy ilyen bir-
tokon kapott helyet az államosítás jóvoltából. A bir-
tok első tulajdonosa Gerliczy Ferenc volt, 1928-ban 
került részben a sztapári Récsey Tibor tulajdonába, 
a másik részt Wiesner Salamon vásárolta meg. A 
területen lebontották a Récsey-ház egy részét és a 
Ponyecz Gyula tulajdonát képező épületek közül is 
néhányat. A gépállomás első igazgatója Somogyi 
(Smit) Ferenc, az első párttitkár Bacsa József volt. 
A jó dolgozók heti fizetése a 400-450 Ft-ot is elér-

te. 1949-50-ben a járási pártbizottság 
rendeletére az ÁVH felügyelete mellett 
megindult a magántulajdonban levő 
traktorok, cséplőgépek, mezőgazdasági felszerelé-
sek ellenszolgáltatás nélküli begyűjtése. A jó gépe-
ket munkába állították, a rosszakat szétverték. 

1956. október 29-én egy feldühödött embercso-
port zászlókkal és fegyverekkel a gépállomás felé 
tartott, hogy a vezetőket felakasszák. Tix Márton 
ekkor már elmenekült, Vetró István igazgató vi-
szont a helyén maradt, ő vetette le az ötágú csilla-
got a bejáratról. Ekkor alakult meg a nemzetőrség 
és a munkástanács is. 1957. február 11-én újjáala-
kult a pártszervezet, 1960-ban pedig megszűnt a 
gépállomás, párthatározattal a meglévő gépeket 
át kellett adni a termelőszövetkezeteknek. A gép-
állomás műhelyei, épületei a HÓDGÉP tulajdonába 
kerültek, majd 1976. április 1-jén az egész üzem a 
TAURUS Gumiipari Vállalat tulajdonába került. 

Borka András

Múltidéző – A deszki gépállomás
Borka András 
rovata

Sport, sport, sport

Középen a kupával Miskolczi Kinga, jobb szélen Nagy Sándor „hajszobrász”
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Körkérdés: 
Beoltotta magát influenza ellen?

Körkérdés rovatunkban 
Bene Ildikó kérdezte a deszkieket.

Soha nem szoktam beol-
tatni magam influenza ellen, 
nem félek a betegségtől. 

Megpróbálok ebben az időszakban vitamint szed-
ni és több gyümölcsöt enni.

Nem oltatom be magam. 
Természetes módszereket al-
kalmazok, minden ellen nem 
létezhet védőoltás. Ezüstkol-
loidot, grapefruitmag csep-

peket szedek, ezeket ajánlom. A többit a termé-
szetre kell bízni.

Nem oltatom be magam, 
mert nem tartom jó dolog-
nak. Én a sok mozgásban, vi-

taminok szedésében és a gyümölcsökben gazdag 
étrendben hiszek.

Gyarmati 
Anna 
pályázatíró

Vikorné 
Nádasdi Ilona              
Tupperware tanácsadó

Nyerges 
Ágnes             
orvosírnok

Még nem döntöttem. Na-
gyon nehéz, mert nem tud-

juk, mit higgyünk el abból, amit a médiában hal-
lunk. 

Bakacsi 
Róbertné           
vállalkozó

Családi események
ELhALáLozáS:
Csikós Jánosné  
Felszabadulás u. 66. szám alatti lakos 86 
éves korában,
Silló Ferenc  
Szegfű u. 7. szám alatti lakos 43 éves 
korában,
Faragó Jánosné  
Majakovszkij u. 18/A szám alatti lakos 85 
éves korában elhunyt.

SzüLETéS:
Csillag Benjaminnak 
és Döme Anitának
Izabella
Deszk, Árpád u. 2/A

Kérdem Tőletek: lehet-e 
végső búcsút venni vala-
kitől, akinek hangja még a 
fülünkbe cseng, akinek moz-
dulatát még látjuk szemünk 
sarkában, kinek arcvonását 
véljük felfedezni minden 
erre járóban. Lehet-e utolsó 

szót mondani egy olyan ember felé, akinek, még 
kora, de lelkesedése és akarata szerint annyi ter-
ve, munkája volt még. …akinek még oly sok ide-
je lett volna megöregedni velünk, aki élete felét 
járta csak be. 

Nem volt gyógyíthatatlan betegsége, csak egy 
alattomos fene, ami csendben, fájdalom nélkül 
rágta, hogy ne is sejtse, hogy ez az utolsó vágta. 
Küzdött, de annyi érte aggódó bíztatás ellené-
re – az év utolsó napját, saját utolsó napjának is 
választotta Silló Feri barátunk. Elment a fiúgyer-
mek, a testvér, az édesapa, a férj, a barát, a jó 
szomszéd, a jó ismerős – egy jó ember. Jó ember, 
csupa nagybetűvel! Elment. Szépen, csendben 
– értelmetlenül. Nincs magyarázat, nincs sem-
mi mi enyhíthetné a fájdalmat, csak lelket tépő 
gyász, betölthetetlen űr!

Ha valakit nem a szeretetünkből engedünk el, 
csak magunk mellől, akkor búcsúzunk tőle. Én 
nem búcsúzni készültem, és nem is teszem ezt. 
Inkább jobban bevésem a lelkembe Silló Ferit.

Ferikém! Nyugodj békében!
Király László 

Búcsú Silló Ferenctől

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
címeK, telefonszámoK
Deszk Község Polgármesteri hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
 Hétfő 8.00 - 16.00; Kedd nincs;
 Szerda 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
 Péntek 8.00 - 12.00.
Deszki Művelődési ház és Könyvtár (FALUház)
6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599
E-mail: faluhaz@deszk.hu
SzKTT Közoktatási Intézmény
zoltánfy István 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, Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 8 - 10-ig 

KöRzeti megBízottAK
Csányi Balázs tel: 20/852-0675
Fogadó óra: a Polgármesteri 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:
Sandra László; tel: 20/391-9335
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-től március 31-ig)
 Hétfő: 8-16 óráig Kedd: szünnap
 Szerda: 8-16 óráig Csütörtök: szünnap
 Péntek-szombat-vasárnap: 8-16 óráig

szeleKtív HullAdéK
Szelektív hulladék szállítás: 

február 13, 
február 27.

A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját 
zsákban vegyesen lehet papír és műanyag hulla-
dékot, fém üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!

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 
Kothencz ágnes 
Telefon: 06-62/631-030
Védőnői terhestanácsadás:
 Csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra:
 Hétfő 8-9 óra; Szerda 8-9 óra;
 Péntek 8-9 óra
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
Nyitva tartás:
 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
Ügyfélfogadási idő:
 Hétfő: 8.00–16.00;
 Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
 Szerda: 8.00–17.30;
 Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
 Péntek: 8.00–12.00.

VáLLALoK:
 víz-, gáz,
 központi fűtés,
 csatornahálózat,
 mennyezet hűtés,
 falfűtés és
 napkollektor szerelést.

Sziveri zsolt 
Tel: 20/421-6668, 30/750-5060


