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Tisztelt Deszkiek, kedves ünnepváró barátaink!
Szinte hihetetlen, hogy megint elszállt egy év, 

és megint a karácsonyi ünnepekre készülődünk.  
A sok tennivaló, a deszkieknek már megszokot-
tan sok program szinte észrevétlenül falta a na-
pokat október óta. Remélem, és őszintén bízom 
benne, hogy az advent időszakának sikerül leg-
alább egy cseppnyire megváltoztatni a rohanó 
életünket, és legalább egy picit kizökkenteni 
mindenkit a monoton, megszokott kerékvágás-

ból. Talán ezzel együtt sikerül azokat is a közösség szeretetének melegé-
hez csábítani, akik eddig nem érezték ennek fontosságát.

Antoine De Saint-Exupéry mondja a Fohász című írásában, hogy „Ne 
azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!” Azt kí-
vánom, hogy ha sikerül, hát kapja meg mindenki azt, amit szeretne, de 
egész lelkemmel szeretném, ha mindenki megkapná azt is, amire igazán 
szüksége van. Azt, amitől kimondva és kimondatlanul is gazdagabb a mi 
közösségünk, mint a térségünk kistelepüléseinek legtöbbje. Kapja meg 
azt a lelket gazdagító pluszt, ami megannyi kis énekesünknek, sporto-
lónknak, táncosunknak, azok szüleinek, vagy éppen a csodás műsoraink-
ra érkezőknek csal mosolyt – és nem egyszer könnyeket – az arcára. Ez 
pedig a közösséghez tartozás öröme.

Tudom és vallom, hogy önkormányzatként alapfeladatunk a település 
működtetése, de mégis elsődleges dolgunknak tartom, hogy közössé-
geket teremtsünk, éltessünk és önálló, önszervező munkájukhoz jó táp-
talajt adjunk. Az ő erejük, az ő életük lüktetése látszik minden lépésen, 
amit Deszken tesz az erre járó. És bizony, nem az a fontos, hogy az élet 
mely területén tevékenykednek az abban részt vállalók, hanem, hogy 
önszántukból, szívvel, lélekkel tegyék, és hogy a saját útjukat járhassák. 
Ez a sokféleség, ez a sokszínűség teremt tápláló egységet mindannyiunk 
életében!

Ez épp olyan, mint a testvértelepülésünk, az ukrajnai Rahó város felett 
fakadó Tisza folyó. Az a folyó, amit mi csak szőke Tisza néven ismerünk, 
és bizony az a Tisza, amit az ukrajnai barátaink egy zabolázatlan, gyors, 
és gyakran romboló erejét fitogtató folyócskának ismernek. Ahogy a 
Kárpátok völgyein át leszalad a magyar alföld alsó határáig, Szegedig, 
köveket őröl, évezredek munkáját csiszolva a sziklákból homokot mor-
zsol. Ha markunkba veszünk egy tenyérnyit ebből a gigászi keverékből, 
és közelről megnézzük – látni fogjuk a lemállott sziklák apró morzsáit, 
a színük és fényük kavalkádját. Láthatjuk, hogy ezer és ezer apró, önálló, 
egymástól teljesen különböző, minden ízében más, pici kis szemcséből 
áll. Ahogy méregetjük vizesen csillogó sokszínűségüket, a napból vissza-
vert, és kristályaik által megreformált csillogásukat, eszünkbe nem jutna, 
hogy mindnek egyformának kellene lenni. Ha azonban visszadobjuk a 
komótosan hömpölygő Tisza habjaiba, egy szempillantás alatt ugyanazzá 
a szürkés tömeggé válnak, amit látunk a hídról, vagy a rakpartról sétálva. 
Egységes, egynemű, minden sodrásában ugyanolyan színű víztömeget, 
amit szőke Tiszaként szeretünk.

A mi csoportjaink, kis közösségeink épp ilyen egyedi és szemet, lelket 
gyönyörködtető csillogással bírnak, épp ilyen szépen és épp ennyire kel-
lenek ahhoz, hogy a Deszken átutazó, az ünnepeinkre érkező egy csodá-
latos, egységes és összetartó közösséget lásson belőlünk. 

Kívánom mindenkinek, aki részt vett lelkünk gyémántjaink csiszolá-
sában, vagy csak örült neki, hogy egy-egy biztató mosollyal, apró segít-
séggel vagy épp lelkünk szerint vállalt munkával köszönje meg minden 
részt vevőnek! Kívánom, hogy a közös sikerek, együtt megélt örömök 
pénzre nem váltható, mérleggel, számokkal ki nem mutatható eredmé-
nyét köszönje meg minden csapat azoknak, akik egy-egy homokszem-
ként éltetik a közösségünk szépséges fényét.

Én ezt teszem most képviselő társaim, kollégáim, a bennünket bátorí-
tók, és persze a magam nevében. Megköszönöm mindenkinek, aki seré-

nyen dolgozott az elmúlt esztendőben önkéntesen, másokért, értünk! Ez 
a közreműködés soha sem öncélú, soha nem lehet megrendelésre, vagy 
elvárásra teljesíteni, ez csak is szívből jöhet. Nem mindig kapunk érte kö-
szönetet, de akkor is tudom, hogy erre van szükségünk és nem a csillogó 
ajándékokra. Ez adhat igazi örömöt az ünnepekhez és az év minden más 
napján is. 

Ez az, amitől megnyílhatunk egymásnak, és nem csak látjuk, de észre is 
vesszük, hogy hol, kinek és miben segíthetünk megtalálni a saját fényét, 
vagy épp segítő jobbot nyújtva kilábalni a bajaiból. Ez nem feladatunk, 
nem kérés másoktól, csupán egy lehetőség. Lehetőség megérezni, meg-
élni az őszinteséget, a részvétet, a felebaráti szeretetet, az alázatot. Egy 
próba ez, hogy meg tudjuk-e ugrani azt a magasságot az életben, amit 
könyvek lapjain, filmekben, vagy a facebookra kiposztolt videókban be-
lül, magunkban titkon megkönnyezünk. Egy ajtó ez, ami a saját, másik és 
értékesebb világunkba nyílik. Hiszem, és ünneptől átitatott lélekkel kívá-
nom, hogy mindenki találja meg a saját lelkében ezt az ajtót, és azt, hogy 
belépve azon, tapasztalja meg annak minden szépségét és igazi értékeit. 
Adjon belőle másoknak is, ahogy Assisi Szent Ferenc adott, és ahogy ad-
nak nap, mint nap a kis közösségeink tagjai is másoknak. Azt, hogy adhat, 
fogadja az élet ajándékaként, és tegye jó szívvel! Önökkel együtt tudom, 
hogy szebb, értékesebb és előre mutatóbb lesz ez minden mástól, azoktól, 
amit az üzletek polcain találhatunk, és amik sorra, mind padlásra feltett 
dobozokban végzik majd. 

Kívánok igazi értékeket, megértést, békés, boldog karácsonyi ünnepe-
ket, méltóságot és tisztes munkával, tisztes megélhetést az új évre min-
den kedves Deszkinek!

Király László 
polgármester

SOK KICSI SOKRA MEGY
Nagyon szépen köszönjük Balogh 

Józsefnek és családjának, valamint 
Savanya Imrének és családjának az év 
végi rendezvényeinkhez felajánlott 
támogatást! Felajánlásuk nagy segít-
ség számunkra szűkösebb időkben. 

Hálásan köszönjük és egyben 
békés ünnepeket, boldog új évet 
kívánunk Nekik!

Áldott, békés 
karácsonyt és boldog 

új évet kíván 
minden kedves Olvasónak 
a Deszki Hírnök
szerkesztősége!

23 milliót nyert Deszk az év végén!Az alapfeladat ellátásra és a térfigyelő kamera rendszer kiépítésére nyert pénzek-ről a “Megkérdeztük a polgármestert” rovatban olvashatnak a 2. oldalon.

Az idei 
fenyőfa felajánlást 

Török Ferencné, Kossuth ut-
cai lakostól kaptuk. Neki köszön-

hetően áll a Faluház és a Sportcsarnok 
előtt a közösségünk karácsonyfája, köszönt-

ve az ünnepeket. 
Nagyon szépen köszön-

jük a település ne-
vében és neki is 

jó egészséget, 
szép ünne-
peket kívá-
nunk!

Köszönjük szépen Kaliczka István-
nénak, aki minden évben karácsonyi 
hangulatot varázsol gyönyörű díszei-

vel a Faluházban.

Idén is 
– mint eddig minden 

évben – a SZEFA Kft, mint 
„karácsonyfa kommandó” vágta, szál-

lította, és állította a települési 
karácsonyfákat felajánlás-

ként. Nagyon szépen kö-
szönjük Bolgár Józsefnek, 

Bolgár Csabának és Bolgár 
Attilának, hogy tovább-

ra is szívükön viselik a 
község sorsát. 
Kellemes ünne-

peket kívánunk a 
sikeres, és egyre 

fejlődő családi 
vállalkozásnak!
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Megkérdeztük a polgármestert 
– Meg volt az új testület első ülése. Hogy látja a tes-

tületi munkát? Milyen hangulatban zajlott az ülés?
– Valóban már túl vagyunk - nem is egy, hanem kettő 

testületi ülésen. Bevallom, hogy inkább arra lennék kí-
váncsi, hogy a testület milyennek látja a közös munkát. 

Az én részemről nincsenek kételyek, kérdések. Csupa 
olyan személy került a testületbe, akik teljes bizalmamat 
élvezik, és reményeim szerint ez viszont is ugyanígy van. 
Az első munkával töltött ülésünkön megbeszéltük, hogy 
a hivatali apparátus és a kft-nk is minden segítséget és 
információt megad a képviselők munkájához, nincse-
nek sem tabu témák, sem titkolt ügyek. Szeretném, ha 
élnének is a megválasztott képviselők minden felajánlott 
lehetőséggel, hogy lelkiismeretük szerint végezhessék a 
vállalt feladatukat. 

Annyit elmondhatok, hogy aktív közreműködéssel zaj-
lott az első ülésünk, természetesen sok magyarázattal és az ügyek előzményeinek taglalá-
sával. Ezek akár feleslegesnek tűnhetnének kívülállóknak is, de tudnia kell mindenkinek, 
hogy a régi testületből csak ketten maradtak a település élén, így nem 
csak a konkrét előterjesztéseket, de az előzményeket is az új tagok 
elé kell tárnunk. 

Megváltozott a testületi ülések időpontja, hétfőről keddre, és 
bizonyára módszerbéli változásokat is jelent majd az új szemlélet 
a megválasztott személyekhez igazodva. A napi munkában nekem 
és az új alpolgármesternek még ki kell dolgoznunk a leghaté-
konyabb együttműködést, melynek első lépéseként Brczán 
Krisztifor részt vesz a heti vezetői megbeszéléseken, és hi-
vatalos egyeztetéseken is, engem helyettesítve. Örömmel 
nyugtáztam, hogy alpolgármester úr deszki vállalkozóként, 
a szabadidejét magának beosztva sűrűbben bele tud majd 
folyni a munkába, segítve az operatív munkát. Ő is és a töb-
biek is lelkesek, érdeklődők, és részt vesznek a programokon 
is – biztos vagyok benne, hogy rendben lesz ez a közös munka! 

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!   Szerkesztőség

– Év vége van, ami azt jelenti, hogy 
elkezdődött a 2015-ös költségvetés ter-
vezése. Lehet-e erről már tudni valamit?

– Az Önök kérdése teljesen logikus, de 
a gyakorlattal és a józanésszel szemben 
idén nem kötelezett bennünket a törvény 
a költségvetési koncepció elkészítésére, 
valamint a költségvetési rendelet elfoga-
dásának határidejét is kitolták március kö-
zepére. Ezeket nem jó előjelnek tekintem, 
mivel azt sugallják, hogy az országgyűlés 
számára ezek nem is fontos kérdések, 
vagy éppen jelentős átalakítás előtt ál-
lunk. 

Mi természetesen már dolgozunk a 
2015. évi költségvetés számadatain – a magunk informálása végett. Amit eddig kiolvashattunk a törvényekből 
és az országgyűlési előterjesztésekből, az az, hogy a várakozás szerint nem kapnak az államtól az eddig jogosul-
tak lakásfenntartási támogatást és több féle szociális juttatást. Ezeket évekkel ezelőtt a helyi önkormányzatok 
döntése alapján kapták a rászorulók, ami sokkal igazságosabb volt. Pár éve - a valós rászorultság viszonyait 
nem is vizsgálva – az állam vette ezt a kezébe, közvetlenül küldve a juttatásokat. Itt egy kicsit elszaladt a ló, 
azt hiszem. Azzal a változással, miszerint újra helyben döntünk a segélyek sorsáról - azzal egyet értek, de azzal 
nem, hogy ezt már nem finanszírozza az állam. A médiában úgy hirdeti a kormány, hogy nagyobb szabad kezet 

kapnak az önkormányzatok a helyi adók kivetése terén, sajnos a valóság az, hogy finanszírozás elvonás miatt 
a települési önkormányzatokat kényszerítik újabb sarc, újabb adók kivetésére. Deszken az eddigi számí-

tásaink szerint 10 millió forint körüli összeg finanszírozását kell megoldanunk forrás nélkül. Egyelőre 
számolunk és dolgozunk, de mindenképpen Deszk lakosainak bevonásával hozzuk meg a végleges és 
mindenkit érintő döntést ez ügyben.

A költségvetéshez kacsolódóan hadd mondjam el, hogy nagy örömünkre a mikulás jó hírt hozott 
az új képviselő-testületnek és a községnek is. Deszk, a kiegészítő normatív támo-

gatási alapból 10 millió forintot nyert a kormánytól a feladatainak 
finanszírozására. Huszonnyolc millióra adtunk be igényt, de jól, és jókor jött a megítélt összeg 

is a „beteg” büdzsénknek! Köszönjük minden deszki nevében a döntéshozóknak, és azoknak, akik eljártak az 
érdekünkben!

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. no-
vember 25-ei rendes ülésén, valamint 2014. december 4-ei 
rendkívüli ülésén a következő határozatokat hozta: 

A Képviselő-testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját a két 
ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb esemé-
nyekről és az önkormányzati pályázatokról, valamint a tájékoztatót a 
lejárt határidejű határozatokról. Elfogadta Szegedi Rendőrkapitány-
ság, valamint a Vadásztársaság tájékoztatóját a község közrendjének 
és közbiztonságának helyzetéről. Továbbá köszönetét fejezte ki a 
Deszki Vadásztársaságnak és Szeged Városi Rendőrkapitányságnak 
Deszk község közbiztonsága érdekében kifejtett áldozatos munká-
jáért. Elfogadta a testület SZTEJKI Zontánfy István Általános Iskola 
Tagintézmény igazgatójának tájékoztatóját a 2014. júliusában be-
adott, a névtelen „szülői” megkereséssel kapcsolatosan.  Az önkor-
mányzatra vonatkozó 2015. évi belső ellenőrzési terv és időrendi 
táblázat jóváhagyása is megtörtént az ülésen. 

A testület döntései alapján 2015. évben nem emelkednek:
• a temetői szolgáltatási díjak, 
• a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségei, 
• az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjai, 
• a „Sportcsarnok” bérleti díja, 
• valamint a helyi adómértékek. 
A központilag meghatározott kéményseprő ipari közszolgáltatási 

díjak is beemelésre kerültek a helyi rendeletbe. Bevezette a testület 
a Semmelweis utcai bérházban a bérlőként fizetendő havi 4000,-Ft-

os külön szolgáltatási díjat, mely tartalmazza a kert és csatlakozó 
közterület gondozásának, valamint közös víz és áram szolgáltatás 
díjának a költségeit.  Jóváhagyásra került a Deszki Szerb Nemzetisé-
gi Önkormányzat és az Önkormányzat között helyiség használatára, 
a költségvetés, gazdálkodás rendjére vonatkozó együttműködési 
megállapodás. Elfogadta a testület a jövő évi munkatervét. A Deszki 
Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. – üzleti tervében foglaltak-
nak megfelelően – 1.000.000,-Ft támogatást kapott a falunapi ren-
dezvények lebonyolítására. A SZKTT Egyesített Szociális Intézmény 
Fogyatékosok Nappali Intézménye karácsonyi ünnepsége okán 
10.000,-Ft támogatásban részesült. A Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány alapító okirata is módosításra került, mivel Őzéné 
Szilágyi Tünde lemondott, s helyette Gyukinné Brczán Szpomenka 
lett a kuratóriumi tag. Döntött a testület arról, hogy a köztemetői 
útépítési, kerékpárút javítási, valamint kátyúzási munkálatok elvég-
zésével megbízza a Probart Kft-t nettó 1.766.713 Ft, vállalkozási díj 
ellenében.  A testület korábbi döntését akként módosította, hogy a 
Majakovszkij utca a „Maja” nevet kapja az „Ősz” helyett. Újszentiván 
kezdeményezésére – mivel a lakosságszáma meghaladta 2014. év-
ben a 2000 főt – 2015. január 1-től megszüntetésre kerül a Deszki 
Közös Önkormányzati Hivatal. Az újévtől a Hivatal neve Deszki 
Polgármesteri Hivatal lesz, Újszentiván községben is önálló Hivatal 
fog működni. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a létrejövő 
Polgármesteri Hivatal élére jegyzői pályázatot kellett kiírni a pol-
gármesternek.  A testület a Kárász, Szegfű és a Május 1. utcákban 

útalapok, kátyúzás, kiegyenlítés, illetve útburkolat építési munká-
latok elvégzésével megbízta a GarDop-Tech Kft-t nettó 3.935.000,-
Ft, vállalkozási díj ellenében. Döntöttek arról is, hogy a településen 
alakuló polgárőr egyesület tagjait akként támogatják, hogy az Ön-
kormányzat max. 180.000,-Ft értékben polgárőr sapkákat, pólót és 
mellényeket vásárol, melyeket ingyenes használat jogcímén átad a 
tagjelölteknek, támogatva ezzel a megalakulásig a leendő egyesület 
tagjait. A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. kintlévőségeivel 
kapcsolatos megkeresését is tárgyalta a testület. Elbírálásra kerül-
tek a Bursa Hungarica pályázatok, mely során 3 fő 3000,-Ft/hó, 2 fő 
4000,-Ft/hó és 2 fő 5000,-Ft/hó támogatásban részesül 10 hónapon 
keresztül; 3 pályázó nem részesült támogatásban. Döntött a testület 
a vállalkozói díj odaítélésről. A testület a Szőregi Polgárőr Egyesüle-
tet 132.000,-Ft támogatásban részesítette a Deszk községben vég-
zett járőr tevékenységük finanszírozása céljából. A DSC működési 
költségeinek a fedezésére 550.000,-Ft támogatást sza-
vazott meg a testület. A testület egyetértési jogát 
gyakorolva támogatta továbbá Fülöp Márta rendőr 
alezredes Szegedi Rendőrkapitányság Újszegedi 
Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztásban törté-
nő kinevezését. 

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita

jegyző

– Útépítések, kátyúzások vannak a Szegfű és a Kárász utcában. 
Terveznek még további javításokat is?
– Az év derekán a Rózsa utcai lakosok fogtak össze az önkormányzattal és közös kivitelezésben elkészí-

tettük a Kárász és a Rózsa utca elejének mart aszfaltos zárását. A választások előtt a jelöltjeimmel jeleztük, hogy 
szándékunkban áll még idén lépni az útépítésben több helyszínen. A temető kiemelten fontos volt mindannyiunk 
számára. Ezt idénre ígértük és el is végeztük!

A kiskertek nagy falat, ezért három évre kértünk türelmet az ott lakóktól. Ennek az első lépéseként a Kárász utcát 
ékeltük ki, majd kiegyenlítés után mart aszfalttal láttuk el. Az időjárás miatt a legproblémásabb helyen – az utca 
közepén – egyelőre abba kellett hagynunk az útépítést. Még az idén ott is kőőrleménnyel kiékeljük az utat, és 
tavasszal véglegesítjük azt. 

A Szegfű utca vége volt az egyetlen belterületi utcánk, amit sártenger fedett. Ezt a tartozást most kiegyenlítet-
tük, az ott lakókkal közösen finanszírozva azt. Kétszer annyiba került nekik, mint a Rózsa utcaiaknak, de ez volt a 
legkedvezőbb ajánlatunk.

Ezeken kívül több helyen kátyúzásokat végeztünk, így az iskola és óvoda előtti járda is végre átesett a régóta 
esedékes „gyógyító beavatkozáson”.

Egyetlen helyen kell még idén beavatkoznunk, a Jakabb Gyula utcában. Ott kb. 40 m2 felületen az utat fel kell 
bontanunk a teljes alappal együtt és – idén aszfaltburkolat nélkül – járhatóvá tenni. Ennyi fért az idei évbe, a továb-
bi javítások 2015. év második felében lesznek aktuálisak. Örülök, hogy a testület egységesen kiállt ezen javítások 
mellett, és jóváhagyta a források biztosítását. Megtesszük a tőlünk telhetőt!

– Az új polgárőr egyesület megalakult 
már? Ha igen, mikor járőröznek és hogy le-
het őket elérni?

– Az új polgárőr jelöltek letették a járőrö-
zéshez szükséges vizsgát, és készen állnak 
az új egyesület megalapítására, de amíg a 
régit nem szünteti meg az ügyészség, addig 
sajnos nincs jogi lehetőségünk egy másik lét-
rehozására. Jelenleg a Huszti Zoltán vezette 
Szőregi Polgárőr Egyesülettel közösen tudjuk 
a járőrözéseket megszervezni, amiért köszö-
nettel tartozunk nekik! A deszki önkéntesek 
felszerelésére a képviselő-testület 180 ezer forintot szavazott meg, hálaképpen az eddigi 
segítésért és az önkéntes feladatellátásért. Bízom benne, hogy nem kell túl sokat várnunk 
az előző egyesület megszüntetésére, ez ügyben hivatalos levélben is fordultam már az 
ügyészséghez.

Tudom, hogy épp most aktualitást ad ennek a kérdésnek a nem régiben történt be-
töréses rablás az új részen lévő egyik családi házban, de ennél gyorsabban akkor sem 
haladhatunk.

Ami igen pozitív, és ehhez a témához kapcsolódik, hogy a megyei és a városi rend-
őrkapitányságnál is lobbizva, 13 millió forintot nyert községünk 
térfigyelő kamerák kitelepítésére. Nagyon hálás vagyok a kapitány 
uraknak, akik mindig is kiemelten figyeltek Deszk községre, és köszönettel tartozunk 
Belügyminiszter Úrnak, aki december elején a tartalékkeretből jóváhagyta ez a várva 
várt fejlesztést! Reményeink szerint már tavasszal nagyobb biztonságnak örvendhetünk 
a 100 %-os támogatottságú pályázatból megvalósuló rendszernek köszönhetően. A 
kamerák figyelését várhatóan a polgárőreinkkel fogjuk megoldani. Ez egy fontos lépés 
mindannyiunknak - ezért kapott kiemelt helyet a kampányunkban is.

Tájékoztató testületi ülésekről
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December 6-án a Sportcsarnok ismét a Mikulás bácsit váró gyerekekkel lett tele, 
volt ott minden, mi szem szájnak ingere. 
A szalmabála labirintusban szaladgálhattak, 
kézműveskedhettek, vágtak, ragasztgattak.
Volt minigolf pálya és pingpongasztal,
kakaó és tea - kiegészülve a „nagyoknak” forralt borral.
Krampuszlányokként segítettük a Mikulás munkáját,
kiosztogattuk közösen az összes csomagját.
Mert hát Deszken nincsen rossz gyerek, 
csak ügyes versmondók, Télapóról éneklősek!
Hosszú volt ez így is, annyi volt a csomag,
jövőre a sorrend bizony nem így marad…
Nem kell majd a legkisebbnek a legtöbbet várni a sorban,
meg lesz ez szervezve a mostaninál jobban!!!
Kedves Mikulás majd hozzánk jövőre is eljő,
kinek hideg csípte arca, mégis melengető.
Köszönjük, hogy jöttél, szeretsz nálunk, ugye?
Nem kell hoznod virgácsot jövőre se ide!

Márki Kitti

Az advent szó hallatán nekem elő-
ször mindig Sütő András nagyszerű 
regénye, az Advent a Hargitán jut 
eszembe. A második gondolat pe-
dig az adventi gyertyagyújtás, ami itt 
Deszken is lassan hagyománnyá lénye-
gül, lévén idén már második alkalom-
mal került rá sor. Manapság az adventi 
koszorú általában fenyőágból készített 
kör alakú koszorú, melyet négy gyer-
tyával díszítenek. A gyertyák színe ka-
tolikus körökben lila, kivéve a harma-
dik vasárnapra jutót, amely rózsaszín. 
A gyertyákat vasárnaponként gyújt-
ják meg, minden alkalommal eggyel 
többet.  A világító gyertyák számának 
növekedése szimbolizálja a növekvő 
fényt, amelyet Isten Jézusban a várako-
zónak ad karácsonykor. Az adventi ko-
szorún mind a négy gyertya egyszer-
re ég az utolsó vasárnapon. Minden 
gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, 
remény, öröm, szeretet. Tavaly a ne-
gyedik gyertya meggyújtásakor mind-
nyájunk nagy örömére már tekintélyes 
számban gyűltünk össze a Faluház 

előtt, az idén pedig ott folytattuk, ahol 
a múlt évben abbahagytuk. Az idei 
első gyertya meggyújtásakor ragyog-
tak fel a fények a falu karácsonyfáján, 
és kapcsolódott fel az ünnepi díszki-
világítás is. Ady Endre unásig ismert, s 
mégis egyszerűen megunhatatlan cso-
daszép Karácsonyi regéje Szabó Gyula 
színművész bársonyos hangján felhan-
gozva megadta az idilli alaphangula-
tot.  Az ünnepi beszéd pedig a várako-
zásról szólt, hogy nyissunk ki egy ajtót 
a szívünkben, és akár a szomszéd ut-
cában lakó idős néninél is. Esetleg osz-
szuk meg, ki-ki lehetőségéhez mérten 
egy tál süteménnyel, egy pohár meleg 
teával, de leginkább emberi jó szóval, 
barátsággal az ünnepi várakozást, s 
magát az ünnepet is. A második hét-
végén, a Cantabella női kórus a klasszi-
kus Csendes éj, és a mára klasszikussá 
nemesedett V-Moto-Rock együttes 
Gyertyák című dalával hangolta a lel-
keket ünnepi állapotba. Nagy Róbert 
katolikus plébános úr pedig a fényről 
beszélt ezen az esős sötét, szürke dél-

utánon, mennyire szükségünk van rá, 
hogy akár mint a legkisebb gyertya-
láng, bevilágítsa életünket, hisz mind-
annyian fényre, melegségre vágyunk. 
S valóban, még a szemerkélő eső sem 
tudta kedvét szegni a szép számban 
összegyűlteknek, akik mosolygós arc-
cal beszélgettek egy-egy teával, forralt 
borral a kézben. Mire ez az írás meg-
jelenik, túl leszünk a harmadik, majd 
a negyedik gyertya meggyújtásán is. 
Bízom benne, hogy ezek a kis össze-
jövetelek segítik ünneplőbe öltöztetni 
a lelkeket, és az a várakozás, amellyel 
az egyik legszebb ünnepünket várjuk, 
megtelik valóban azzal, amit a négy 
gyertya is szimbolizál: hittel, remény-
nyel, örömmel, és szeretettel! Ahogy 
Sütő András talán legfontosabb mon-
datában kifejezésre juttatja a fent ne-
vezett művében: „Hinni szeretném, 
hogy aki keresi, megtalálja a másikat, 
még ha befújták is ösvényeit a Nagy 
Romlás porkahavai.”

Magony István

 

2014. december 6-án került meg-
rendezésre tizenkilencedik alkalom-
mal a nyílt sakk egyéni falubajnokság 
Deszken. A helyi nyugdíjas klubban 
ezúttal 32 sakkozó 8 település képvi-
seletében ült asztalhoz (Szeged, Szaty-
maz, Pusztaszer, Hódmezővásárhely, 
Makó, Tiszasziget, Röszke, Deszk). A 
végeredményben Restás Péter Makó 
képviseletében bizonyult a legjobb-
nak. A további helyezések:

2. Csúri László - Hódmezővásárhely
3. Csikós Mihály - Szeged
4. Tornyai Jenő - Szeged
5. Martonosi Ádám - Makó
6. Borus András - Szeged
Ifjúsági kategóriában úgy a fiúknál, 

mint a lányoknál egyaránt a deszki Far-
kas Virág és Farkas Boldizsár testvérpár 
végzett az első helyen. Az ifjúsági fiú 

kategória további helyezettjei: 2. Lo-
vászi Szabolcs (Hódmezővásárhely), 3. 
Bodor Máté (Hódmezővásárhely). 

A deszkiek egyéni versenyében a 
következő helyezések születtek:

1. Farkas Sándor
2. Farkas Boldizsár
3. Szremkó Imre
4. Lukics Iván
A 60 év felettiek közül a legeredmé-

nyesebb Varga László (Röszke) volt.
A játékvezetést Zámbó László nem-

zetközi játékvezető végezte.
A következő verseny a XIX. Nem-

zetközi Kocsmák közötti Sakk Csa-
patverseny (3 fős) 2015. január 17-én, 
szombaton 9 órai kezdettel kerül meg-
rendezésre Deszken, a helyi nyugdíjas 
klubban.

Gyorgyev Vojiszláv

XIX. Nyílt Sakk Falubajnokság

Idősek napja a Faluházban

Karácsonyi koncert a könyvtárban

Csókán is énekeltünk

Adventi gyertyagyújtások

Deszken járt a Mikulás

„Öleljétek meg az öregeket, 
 Adjatok nekik szeretetet.
 Szenvedtek ők már eleget,
 A vigasztalóik ti legyetek.
 Én nagyon kérlek titeket, 
 Szeressétek az öregeket.”
Óbecse István soraival köszöntötte 

Király László polgármester úr decem-
ber 5-én a Faluházban összegyűlt ün-
nepelteket az Idősek Napja alkalmából. 
Deszken már hagyomány, hogy a Miku-
lás-nap környékén Deszk Község Önkor-

mányzata egy kis műsorral kedveskedik 
az időseknek. Idén is megtelt a Faluház 
nagyterme, ahol a polgármester úr kö-
szöntő szavai után a Tücsök ovisok elra-
gadó műsora mosolyogtatta meg a ven-
dégeket. Az aprók után Gyorgyev Milivoj 
verse csalt könnyet a szemünkbe, amit 
Seres István Pipu és Retek Brigitta duett-
je gyorsan feledtetett. A tavalyihoz ha-
sonló, ismert operett slágerek ismét ma-
gával ragadták a közönséget. A műsort a 
Borbolya néptánccsoport zárta. Rábakö-

zi táncaik – ahogy az már lenni szokott 
– nagy sikert arattak a nagymamák és a 
nagypapák között. A műsor után az Idő-
sek otthonában szolid vendéglátás várta 
a vendégeket.

Karácsonyiné Szilvia

Úgy döntöttünk, szakítunk a könyv-
tár egyik évtizedes hagyományával, 
és ebben az évben nem a Mikulás lá-
togatott el a könyvtár legtöbbet „ol-

vasó” apróságaihoz. December 10-én, 
szerdán 18 órakor ugyanúgy megtelt 
a Faluház kupolaterme izgatott gye-
rekekkel, mint évről-évre szokott, de a 
Nagyszakállú helyett most más „aján-
dékot” kaptak a kis könyvbarátok. A 
Peter & Pan gitárduó vidám téli gye-
rekdalai csendültek fel. Énekkel, tánc-
cal, mosollyal és jókedvvel telt az este. 
Reméljük, jövőre ugyancsak sűrűn la-
pozgatják majd a könyvtár könyveit a 
legkisebbek is, és újra együtt ünnepel-
hetünk decemberben.

Tóth Erzsébet könyvtáros

Kedves barátaink, a csókai Rákóczi 
Férfikórus tagjai meghívtak minket a 
Csókán rendezett minősítő versenyre. 
Mi, azaz a Deszki Népdalkör nem ver-
senyzett, hanem a megmérettetések 
utáni gálán léptünk fel. 

Ami azt illeti, igen sok versenyző volt, 
szám szerint 34 csoport, és szólista. A 
szervezés mintaszerű volt, jól pörgött 
a műsor. Amikor a zsűri elvonult, követ-
keztünk mi és a többi gála-résztvevő. 
Szokásos műsorunkat, azaz az apátfalvi 
katonadalokat, valamint a pátfalvai dal-
csokrunkat adtuk elő. Szép sikert érünk 
el szereplésünkkel, hála Erzsikének és a 
zenészeknek.

A gálaműsor végén visszajött a zsű-
ri és átadta a díjakat. Igazából ez egy 
minősítő volt, amit a KÓTA rendezett. 
Itt lehet bronz-, ezüst- és arany minő-
sítést kapni, valamint a zsűri átadta 
az Arany Páva díjat, valamint az Arany 
Páva Nagydíjat is. Barátaink, a csókai 
fiúk Arany Páva Nagydíjat kaptak, nem 
érdemtelenül. 

Tanulságos volt a gálaműsorban fel-

lépő férfikórusokat hallani, különösen 
az Erdélyből érkezett 30 tagú kórust, a 
gyergyószentmiklósi Ipartestület Férfi-
karát, akiket egy törékeny alkatú kislány 
(fiatal hölgy) dirigált. Ők többszólamú 
kórusműveket adtak elő, szenzációs 
hangzással. Na, ekkor már egészen ki-
csinek éreztük magunkat a mi néhány 
tagú fiúkórusunkkal. Persze, mi csak ha-
tan-heten vagyunk, és nagyon jól éne-
kelünk, de egy nagylétszámú férfikórus 
hangzásával nem tudunk vetélkedni. 
Nem is akarunk, mert egyszer majd mi 
is leszünk nagylétszámú fiúkórus!

A műsor után közös vacsorára vol-
tunk hivatalosak. Itt aztán jól ellátták a 
bajunkat, mert rendesen megitattak, 
megetettek, aztán megint megitattak, 
stb. Közben Rudi – aki szintén barátunk 
– nagyon hangulatos zenét szolgálta-
tott. Később ő is bevadult, és vad roc-
kot és hangos mulatós zenét játszott. A 
résztvevők közül sokan táncra fakadtak, 
és a hangulat szinte a tetőfokra hágott. 

Sajnos, az autóbuszra vonatkozó 
rendelkezések miatt 11-kor el kellett in-
dulnunk. Többen szívesen maradtunk 
volna még egy ideig, de muszáj volt 
indulni. 

A határon is nagyon gyorsan átjutot-
tunk, és váratlanul hamar hazaérkez-
tünk.

Jó buli volt!
Révész Pista bácsi

a Deszki Népdalkör tagja

K ö s z ö n e t 
a kézműves foglalkozá-

sokhoz és a játékokhoz nyújtott 
segítségért a Zoltánfy Iskola, a Móra 

Ferenc Csicsergő Óvoda és a Tücsök 
Óvoda dolgozóinak valamint a Sportcsar-

nok előkészítését és a finom innivalókat a 
Kft. munkatársainak! Köszönjük a Deszka-

színháznak és a Nagycsaládos Egyesület-
nek a krampuszkodást és köszönet a 

Mikulásnak is, aki minden évben 
lelkesen ellátogat hozzánk!
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Májusban ünnepeltük testvértelepü-
léseinkkel fennálló kapcsolataink kerek 
évfordulóit. Hihetetlen, de már a belga 
Ninove is 10 éve része az életünknek. 
Szeptemberben jött a hír: novemberben 
szeretettel várják az új képviselő-tes-
tületet és a Belice tánccsoportot, hogy 
Belgiumban is együtt ünnepeljünk! 

4 éve már volt szerencsém náluk 
vendégeskedni, így nagyon örültem a 
meghívásnak! Amikor meghallottam, 
hogy az 1600 km-t busszal tesszük 
meg, kicsit elgondolkodtam a dolgon, 
de még mindig vidám voltam… az-
után jött a szervezés! 4 napra beszer-
vezni a kolleganőm magam helyett 
(vállalta…), anyukámat „ideköltöztet-
ni” (örömmel jött…), hűtőt feltölteni, 
sok lapot teleírni instrukciókkal, mert 
persze biztos voltam benne, hogy nél-
külem megáll itthon az élet… (persze, 
nem állt meg!)

Az útról: kegyetlen hosszú volt, sok 
nevetéssel, jókedvvel, („pici” pálinká-
val), alvás néven hihetetlen tornamu-
tatványok produkálása az ülésen, de 
odaértünk! 

Első este: vacsora a családoknál, ami 
mindenkinél igen hosszúra sikerült, pe-
dig 22 órás buszozás után már csak egy 
kényelmes ágyra vágytunk… Másnap 
karikás szemekkel, vigyorogva élmény-
beszámolót tartottunk, persze már a 
buszon, mert újabb 2 órás út várt ránk! 

Han- Sur Lessbe kirándultunk, ahol 
hihetetlen élményben volt részünk! 
Kisvonatos utazás után egy fantaszti-
kus cseppkőbarlangban sétáltunk kb. 
2 kilométert, csodálatos volt! Renge-
teget fényképeztünk, de a képek közel 
sem adják vissza azt a lenyűgöző lát-
ványt, amiben részünk volt! Este közös 
vacsora egy étteremben, ahol a kezdők 
ismerkedhettek a belga sörök sokasá-
gával! (Persze, csak a felnőttek, de azok 
nagyon…)

Vasárnap került sor az ünnepségre. 
Megható és színes volt, a Juhász ze-
nekar húzta a talpalávalót, emléktáb-
lát avattunk, meglátogattuk a helyi 
Witkap sörgyárat, beszédet mondtak 
a polgármesterek, ölelések és sok-sok 
kézfogás! És végre elérkezett a Belicés 
gyerekek ideje is, akik kétszer is fellép-

tek, és persze hozták a várt színvona-
lat, amit hatalmas tapssal jutalmazott 
a közönség! Este grillpartis buli a már 
ismert Yah Tararah együttessel, na, ez 
különösen fergetegesre sikeredett! 
Úgy szeretnék pletykálkodni, (mert 
volt, akinek még a nadrágja is kiszakadt 
hátul a nagy bulizásban..) de hát ezt, 
mégsem illik, ugye... Külön öröm volt 
számomra, hogy itt, a világ másik felén 
volt szerencsém megismerkedni Rusz 
Péterrel, (Márkó bácsi fiával), aki már 10 
éve Brüsszelben dolgozik, és aki a ked-
vünkért átugrott bulizni.(És akiről mel-
lesleg kiderült, hogy istenien gitározik, 
és szuper hangja van!)

Utolsó napunkon hajnalok hajnalán 
pakoltunk be a buszba, nagy ölelések 
és könnyek között búcsúzkodtunk a 
vendéglátó családoktól, irány Brüsszel 
és az Európai Parlament! Itt már az elő-
ző estéről megismert kedves arcok fo-
gadtak bennünket. Mit is mondhatnék? 
Ha 20-25 évvel fiatalabb lennék, meg 
sem állnék Brüsszelig…(vagy ilyet nem 
illik mondani?) Mindenesetre örömmel 
láttam, hogy bár mindenki istentelenül 
fáradt volt már, mégis érdeklődve és 
lenyűgözve hallgatta az idegenveze-
tést! Igen, a gyerekek is! És ez tetszett 
a legjobban: értelmes kérdéseket fo-
galmaztak meg, figyeltek, kipróbáltak 
mindent, amihez hozzáfértek, örültek a 
kis ajándéknak, jó volt nézni őket! 

Ebéd után még utolsó programként 
bebarangoltuk a Mini Európát; itt euró-
pai országok leghíresebb épületeinek 
méretarányos kicsinyített másaiban 
gyönyörködhettünk. A szemerkélő eső 
sem vette el a kedvünket, bár a kivilá-
gított Atomiumot már csak a buszról 
tudtuk megnézni. 

Hazafelé valahogy rövidebbnek tűnt 
az út és bár ismétlődött az éjszakai kín-
lódás, mégis jókedvűen és feltöltődve 
érkeztünk meg Deszkre!

Másnap reggel 6 órára mentem dol-
gozni, (ami enyhén szólva is kínszen-
vedés volt…) de annyira tele voltam 
élményekkel, hogy feledtette a fáradt-
ságot. Azt hiszem, mindannyiunk nevé-
ben elmondhatom: Ninove, Ninove te 
csodás, köszönet mindenért! 

Sillóné Varga Anikó

Az év vége jelentős változásokat 
hozott a Deszki Sport Club életében a 
futball szakosztályban, amit a játéko-
sok az évzáró vacsorán tudhattak meg. 
A felnőtt csapat edzője, Pranjko Zeljko 
elbúcsúzott a csapattól. A Deszken el-
töltött idő, és a csapatépítő munkát a 
sportolók előtt köszönte meg a vezető-
ség a távozó edzőnek. 

Az ifi csapat edzője, Papp Endre a 
szomszédos Újszentiván felnőtt csapa-
tának megkeresését fogadta el, így ő 
sem dolgozik már a tavaly kupagyőz-
tes deszki fiúkkal. A felnőtt csapat Tóth 
Tibor személyében kap új vezetőt, míg 
az ifik edzőjét még keresi a szakosztály-
vezetés.

Jó hír, hogy mindkét csapat, szinte 
teljes létszámmal folytatja a munkát 
Deszken, ezáltal újabb sikeres szezon-
nak nézhetünk elébe.

A nyári bajnok ifi csapat ezúton kö-
szön el az útjukat egyengető Papp End-
rétől. Ezt az évzáró, ünnepi alkalmat ta-
lálták a fiúk, hogy megköszönjék Hauke 
Haenselnek, a Pirnai Volksbank veze-
tőjének a teljes piros-fekete szerelést, 
amivel a lassan tiszteletbeli deszkiként 
ideérkező barátunk gratulált a győze-
lemhez!

A tavasz új utakat, de reményeink 
szerint új sikereket is hoz majd a fut-
ballt szerető fiataloknak és a szurkolók-
nak! 

Mindenkinek köszön-
jük az egész éves szerep-
lést és támogatást – boldog ünnepe-
ket kíván a DSC vezetősége!

Köszönjük a polgármesteri hivatal dolgozóinak, hogy a falu-Mikulás rendez-
vény előkészítéseként „megalapították” az ideiglenes MIKULÁS GYÁR-at, és segí-
tettek a 700 csomag összeállításában. Szombaton, több száz gyermek mosolyt 
kaptak virtuális köszönetként!!!

Eltelt egy hónap és én még mindig 
sajtós vagyok  A Bánát Egyesület saj-
tósa. Úgyhogy dolgozok és írok….

Továbbra is minden pénteken 19 
órától a „Szent Száva” Szerb Kulturális 
Oktatási és Hitéleti Központban (szerb 
óvoda-iskola) SZERB TÁNCHÁZ-at tart 
az Egyesület. Folyamatosan, és – nagy 
örömünkre – egyre nagyobb létszám-
mal zajlanak a péntek esti összejövete-
lek. Topogunk és csoszogunk, mosoly-
gunk és izzadunk.  Továbbra is várjuk 
az érdeklődőket, a részvétel továbbra 
is ingyenes! GYERTEK!

2014. december 7-én nagy meg-
tiszteltetés érte az egyesületet. A Nem-
zeti Művelődési Intézet a Nemzetisé-
gek Napja alkalmából Nemzetiségi 
Gálát szervezett Budapesten, melyre 
fellépőként meghívták Egyesületünket 
is. Az egész napos programon mind a 
13 hazai nemzetiség részt vett. Nem-
zetiségenként egy-egy saját kulturá-
lis körén belül kiváló eredményt elért 
fellépő csoport, műfaji megkötöttség 
nélkül mutatta be nemzetisége kul-
túráját és sajátos művészetét. Fontos 
megjegyzés: a Bánát Egyesület 2008-
ban elnyerte a NMI által alapított „Pro 
Cultura Minoritatum Hungariae” díjat.

2014. december 8-án a Szent-Györ-
gyi Albert Agórában kiállítás nyílt a Bá-
nát Szerb KHE Alkotóműhely munkái-
ból. Megtekinthetők az alkotóműhely 
lelkes tagjai által készített szőttesek és 
hímzések. A kiállítás decemberben és 
januárban is díjmentesen látogatható.

2014. december 19-én a szerb óvo-
dába deszki, szegedi és újszentiváni 
óvodásokhoz látogatott el Sv.Nikola. 
Megszeppent és vagány ovisokkal 
telt meg az óvoda, volt közös éneklés 
és természetesen ajándékosztás. Ez a 
program idén is nagy sikert aratott a 

gyerekek körében.
Szeretném néhány januári fontos 

dátumra és eseményre is felhívni a 
figyelmet:

2015. január 06. napján 14 órakor 
kerül sor a hagyományos szerb kará-
csonyi fakivágásra, majd este a szerb 
templom udvarán meggyújtják a kivá-
gott fát, a Badnjakot.

Ünnepi műsor 2015. január 7-én 
19 órától lesz a Faluházban, a hagyo-
mányokhoz híven. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Szerb szilveszteri bál szervezés alatt, 
időpontja 2015. január 13.

És végül egy kis információ (kö-
szönöm szépen kedves Wikipedia!) 
a szerb karácsonyról. Azt gondolom, 
fontos (lenne!), hogy ismerjük a ve-
lünk/mellettünk élő nemzetiségek ha-
gyományainak eredetét, az ünnepeik 
menetét. 

A szerbek naptári ünnepei a nyugati 
keresztényekhez képest két héttel elto-
lódnak, mert a szerb ortodox egyház 
nem tért át a Gergely-naptárra, válto-
zatlanul a Julianus-naptárat használja.

A karácsonyi ünnepkört az egyházi 
előírások által szabályozott böjti időszak 
vezeti be. December 17.-én, Szent Borbá-
la napján az asszonyok búzát vetnek egy 
tálba és áldást kérnek az úrtól a búza ki-
zöldüléséhez, hogy a következő évben 
bő termés legyen.  Szenteste (Badnji dan, 
a Gergely-naptár szerinti január 6.) reg-
gelén a családfő kimegy az erdőbe fiatal 
tölgyfaágért (Badnjak), amit este bevisz 

a házba, mézzel beken, búzaszemek-
kel meghint; ez pogány eredetű, de ma 
már a fiatal Krisztust szimbolizáló jelkép 
jelzi a karácsonyi ünnepek kezdetét. Ez 
régebben olyan nagy fadarab kellett, 
hogy legyen, amely a karácsonyestét 
követő napon is égett. Ma már egy galy-

lyal helyettesítik. Öt óra tájban a harang 
megszólalása jelzi a Szenteste (Badnje 
veče) beköszöntét. A házigazda felada-
ta ilyenkor a szalma bevitele, amiből a 
lakás minden helyiségébe tettek – jelez-
vén, hogy készen állnak Jézust házukba 
fogadni. Ma már csak jelképesen, az asz-
tal alá szórnak belőle.

A Karácsony elengedhetetlen kelléke a 
kör alakú „nagy kalács” (Veliki kolač) kö-
zepébe az úgynevezett rózsa kerül tész-
tából, ami megsütve rózsa alakban szét-
nyílik; ennek közepébe egy szétvágott 
diót helyeznek, melynek belsejébe piros 
szalaggal átszőtt bazsalikomot tesznek, 

továbbá díszítik kalász-, szőlővirág- 
vagy hordómintával melyek a bőség 
szimbólumai. A kalács rituális ételnek 
számít, és Karácsony első napján vagy 
Újévkor vágja fel a házigazda, miután 
háromszor megforgatta és meglocsol-
ta borral. A vacsorát megelőzően egy 
kosárba kerül búza, árpa, kukorica, dió, 
aprópénz, piros alma, ráhelyezik a ka-
lácsot, melléje pedig gyertyát állítanak; 
ezek a jólétet jelentik. A másik jellegzetes 
étel a Česnica, amely hagyományosan 
többféleképpen készülhet, a szerencsét 
hozó aprópénz viszont nem maradhat ki 
belőle. Ilyenkor gyakran esznek főtt bú-
zát darálva (koljivo). 

Ezt cukorral, dióval, fahéjjal, mazso-
lával és citrommal ízesítik, főtt mandu-
lával díszítik. Karácsony első és második 
napján már nem böjtös ételt fogyasz-
tanak, hanem pecsenyehúst (pečeno 
meso); ez lehet birka-, bárány-, vagy ka-
kassült, de a legtöbb háznál a malacsül-
tet helyezik előtérbe.

A szerb házakban eredetileg nem szo-
kás karácsonyfát állítani, de szokásosan 
így köszönnek: Hristos se rodi (Krisztus 
megszületett), erre a válasz: Vaistinu se 
rodi (Valóban megszületett). Egészen 
Újévig megmarad az üdvözletnek ez a 
formája.

Alap-információnak megteszi a 
Wikipedia is, bővebb információnak 
(személyesnek, megéltnek, autenti-
kusnak) pedig ott van Brczán Krisztifor 
 Nem csak szerb-karácsony témakör-
ben... Forduljatok hozzá, szívesen fog 
mesélni!

Patyik Gabriella

„Mi a Bánát van?”
– a Bánát Szerb Kulturális Egyesület hírei

Változások a DSC-ben

Ninove, Ninove, 
te csodás…

MIKULÁSGYÁR
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Idén első alkalommal közös adventi készülődésre invitál-
tuk a szülőket. 2014. november 27-én délután, aki kedvet 
érzett, az óvodában készíthette el a család adventi koszo-
rúját, vagy épp csak egy karácsonyi asztaldíszt az ünnepi 
asztalra. Reméljük, hogy hagyományt teremtve jövőre még 
több szülő csatlakozik majd hozzánk.

A zsibongóba is kikerült a nagy adventi koszorú, ame-
lyen a gyertyákat minden évben, így természetesen most 
is a négy csoport együtt gyújtja meg hétről hétre. Az elsőt 
december 1-jén, a másodikat december 5-én, a harmadikat 
december 12-én gyújtottuk meg, közösen várva az ünne-
pet.

December 4-én délután 3 órakor a Truffaldino Bábszínház 
előadásának keretén belül ellátogatott hozzánk a Mikulás. 
A gyerekek egész nap nagy izgalommal várták az érkezését.

Minden csoport verssel és énekkel köszöntötte a nagy-
szakállú Télapót.

Netti néni

Sok szülő teszi fel magában a kér-
dést, amikor nagycsoportos lesz gyer-
meke, hogyan segíthetné, hogy éretté 
váljon az iskolakezdésre, hogy minél 
könnyebben vegye az akadályokat. 
Bizony a gyerekeknek nagyon nehéz 
dolguk van az iskolában, leterheli őket 
a sok tananyag, meg kell birkózni a ne-
héz feladatokkal.

Ehhez nyújtottunk egy kis segítsé-
get a szülőknek egy Szülői fórum ke-
retében.

Dr. Csapó Ágnes gyermekpszichiá-
ter segítségét kértük, hogy tájékoztas-
sa a nagycsoportos szülőket azokról a 
készségekről, képességekről, amelyek 
elengedhetetlenek az iskolakezdés-
hez.

Több szülő is élt a lehetőséggel, és 
hallgatta érdeklődve a tanácsokkal 

teletűzdelt, és sokszor tanulságos elő-
adást.

Egyszer-egyszer magukra ismerve 
bólogattak a doktornő mondatai alatt, 
máskor rácsodálkoztak, hogy milyen 
magától értetődő módszerekkel lehet 
problémákat megoldani.

Az előadást, és az építő gondolato-
kat, tanácsokat Vid György iskolaigaz-
gató, és Arany Márta leendő első osz-
tályos tanító néni is lelkesen hallgatta 
végig, majd pár szóban tájékoztatták 
a szülőket a következő tanév néhány 
feladatáról. 

Sok tanáccsal, ötlettel ellátva men-
tünk haza dr. Csapó Ágnes közvetlen 
hangvételű, tanulságos előadásáról.

Osziczki Istvánné
nagycsoportos óvónéni

Adventi készülődés az óvodában Szülői fórum az óvodában

Iskolai hírek

iskolai és óvodai hírek 

Óvodai hírek

 Intézményünk kultúrájának szerves része a 
hagyományok ápolása, nemzeti értékeink megis-
mertetése és a magyarság történelmének megbe-
csülése. Rendszeressé tettük a tanórán kívüli meg-
emlékezések megtartását. Ennek keretén belül az 
elmúlt időszakban több, a magyarság életében fon-
tos eseményt feldolgoztak és bemutattak tanulóink. 
Az I. világháború kitörésének századik évfordulója 
alkalmából tartott előadáson nem a tananyagról, 
hanem olyan dolgokról hallhattak a diákok, ami 
úgymond „nincs benne a tankönyvben. Terítékre 
került katonáink hiányos felszereltsége, a harci gáz 
embertelen használata, a hadifoglyok helyzete és 
a háború miatt elmaradt magyar olimpia lehető-
sége.

Sipos Lili tanárnő vezetésével megemlékeztünk 
Dózsa György – féle parasztfelkelés 500. évfor-
dulójáról is. Dózsa György életét, majd a keresztes 
háború parasztháborúvá fordulását, és az azt kö-
vető szörnyű büntetést mutatták be a diákok.
 November 18-án az óvó nénik az iskolába lá-
togattak, megnézték hogyan sikerült az 1. osztá-
lyosok beilleszkedése az iskolai életbe. Örömmel 
tapasztalták, hogy lassan, de biztosan iskolásokká 

érettek a volt nagycsoportosok. Alkalom volt ez 
egy kis szakmai eszmecserére is (a jövőre nézve), 
az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes megva-
lósulásának érdekében.
 November végén az alsó tagozatos diákok 
megtekintették a Faluházban az Eszterlánc együt-
tes műsorát. A gyerekek, felnőttek nagyon élvez-
ték az előadást, melyben megzenésített gyermek-
verseket adtak elő a művészek.

December 3-án a Szegedi Nemzeti Színházban 
jártak az alsó tagozatos gyermekek, ahol a Szöke-
vény csillagok című előadást nézték meg. A darab a 
visszajelzések alapján felejthetetlen élményt nyúj-
tott a gyerekeknek.
 December 6-án a Sportcsarnokban ünnepelte 
a Mikulás napot a falu apraja-nagyja. Sportvetél-
kedővel, kézműves foglalkozással, közös verselés-
sel és énekléssel várták a „nagyszakállút” a tanulók, 
pedagógusok és szülők. 
 Fontosnak tartjuk nevelő munkánk során a 
közösségépítést.  Iskolánk nem csak oktatási intéz-
mény, hanem az együttélés, elfogadás megtanulá-
sának színtere is.  A tanórán kívüli rendezvényeink 
is ezt a célt is szolgálják. Ebbe a sorba illik 2014. 

december 5-én a DÖK szervezésében megren-
dezésre került hagyományos Mikulás-buli a felső 
tagozaton. A diszkóban DJ Lóri bá szolgáltatta a 
zenét, a büfében üdítő és néhány finom falat várta 
a szórakozni vágyó tanulókat.
 A Zoltánfy István Általános Iskola és Deszk 
Község Közoktatásáért Közalapítvány kiemelt 
feladatának tekinti a tehetséggondozást. A te-
hetséggondozó foglalkozások, szakkörök és 
versenyek egészítik ki a hagyományos iskolai 
foglalkozások palettáját. Az itt elért eredmények 
alapján, minden évben a tanulmányi és közösségi 
munkában jeleskedő 10 alsós és 10 felsős tanuló 
jutalom kiránduláson vesz részt. Az elmúlt szám-
ban beszámoltunk a legjobb munkát végző felső 
tagozatosok kirándulásáról. December 12-én a 
2013/2014-es tanévet legsikeresebben teljesítő 10 
alsó tagozatos diák kecskeméti kiránduláson vett 
részt. Deákné Bátky Judit kíséretével megnézték a 
filmstúdiót, a hangszermúzeumot és a planetáriu-
mot. Ezen kirándulások célja a „jutalmazáson” felül 
az iskolai kereteken kívüli ismeretbővítés lehető-
ségének bemutatása, megismertetése. Köszönet 
az önkormányzatnak, hogy a mikrobuszt rendel-
kezésre bocsátotta. 
 December 14-én 17 órai kezdettel Svetomir 
Milicici szerb pópa és Király László polgármes-
ter úr együtt gyújtotta meg a harmadik adventi 
gyertyát. Intézményünk „szerbiskolás” tanulói az 
óvodásokkal közösen verssel és énekléssel tették 
emlékezetessé ezt az eseményt.
 Versenyeredmények
Zajlanak a háziversenyek, de már egy-két területi, 
megyei verseny is lezajlott. Az elmúlt hónap sike-
rei:
– A szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola által 

rendezett kistérségi angol nyelvi online verse-
nyen a 6. évfolyamon Krizsán Bálint 1. helye-
zést, az 5. évfolyamon Szremkó Zoltán 4. helye-
zést ért el.

– November 24-én rendeztük meg a hagyomá-
nyos kistérségi matematika verseny I. fordu-
lóját. A feladatokat az Eötvös József Gimnázi-

um matematika munkaközösségének tagjai 
válogatták ki az általános iskolák tanárai által 
beküldött feladatokból. Évfolyamonként 15-20 
tesztes feladattal kellett a gyerekeknek meg-
birkózni. Szép számmal jelentkeztek tanulóink 
a versenyre (49 fő). A legjobb eredményt el-
érők: 5. osztályból: 1. Bársony Réka, 2. Bakacsi 
Dorottya, 3. Szabó Angéla és Silló Zénó lett; 
6. osztályból: 1. Tóth Kevin, 2. Papp Bence, 3. 
Frank Anna; 7. osztályból: 1. Szabó Bálint, 2. 
Molnár Mónika, 3. Barcsai Olivér; 8. osztályból: 
1. Rácz Viktória, 2. Benczik László lett. Közülük 
válogatnak és hívnak majd meg versenyzőket a 
II. fordulóra.   
 November 28-án került megrendezésre az Or-
szágos Szerb Szavaló és Prózamondó Verseny, mely-
nek Battonya adott otthont. A versenyen képvisel-
tette magát a szerb nyelvet oktató magyarországi 
iskolák többsége. Iskolánkat Brczán Lázár első osz-
tályos, Bozóki Gabriella második osztályos, Simon 
Maja és Pásztor Levente harmadik osztályos tanulók 
képviselték. Bozóki Gabriella a nagy létszámú me-
zőnyben III. helyezést ért el, ezzel öregbítve isko-
lánk hírnevét.
Gratulálunk a versenyzőknek! 

 Köszönet!
Medgyes Attilának, az ATIDEKOR KFT ügyvezetőjé-
nek ezúton köszönjük a karácsonyi díszeket, mely-
lyel hozzájárul a karácsonyi műsor dekorációjához.

Téli szünet: 2014. december 22.- 2015. január 4.
Szünet utáni első tanítási nap: 2015. január 5. 
hétfő

 
Az iskola tanulói és dolgozói mindenkinek 

kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kívánnak! 

Vid György
igazgató

Krizsán Bálint , Szremkó Zoltán 

Bozóki Gabriella
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Helyi lapunkban már többször is 
bemutattunk olyan sportolókat, akik 
sportágukban országos, sokszor 
nemzetközi szinten is jelentős ered-
ményeket értek el. Jancsikin Milán 
nem ilyen. Azzal, hogy mégis a felso-
roltak közt a helye, remélem a cikk 
olvasásának a végén Önök is egyet-
értenek. 

A Délmagyarország egyik no-
vemberi számában egy egész oldalas 
cikkben mesélt egy szegedi vállalko-
zó, hogy hogyan lett ironman. Ez a szó 
vasembert jelent. S alig telt el egy-két 
nap kiderült, hogy alig néhány házzal 
arrébb, ahol én lakom, pontosan egy 
ilyen „megszállott” fiatalember lakik, 
akit jól ismerek. Vagy mégsem? Alig 
vártam, hogy kifaggassam, mi vitte 
rá arra, hogy ily módon határait fe-
szegesse.

– A szó jelentését már tudom, de hon-
nan és mikor indult ez az új sportőrület a 
világon?

– 1978-ban Hawaii-on állomáso-
zó három amerikai katona fogadást 
kötött, hogy összevonva a Waikiki 
Rough Water Swimm elnevezésű úszó 
versenyt, ami 3860 m, Radrennen von 
Oahu kerékpár versenyt, mely 180,2 km 
és a Honululu Marathont, ami a klasz-
szikus maratoni táv 42,195 km meg-
szerveznek egy versenyt. 15 vállalkozó 
indult, 12-en fejezték be. 1980-ban már 

108-an neveztek a versenyre, köztük 
két nő. A verseny népszerűsége azóta is 
töretlenül emelkedik.

– Jelenleg még tanulsz, ez pedig, mint 
minden sport, rengeteg időt igényel. Ho-
gyan tudod beilleszteni a napi progra-
modba az edzéseket?

– Az SZTE Fogorvosi Karának ötöd-
éves hallgatója vagyok. Hétköznap 
csak 1-2 órát edzek, hétvégén többet. 
Egy pesti edző hetente küldi az edzés-
tervet e-mailben. Előtte persze egyez-
tetünk és az egyéb elfoglaltságaimat is 
figyelembe veszi az összeállításnál.

– Miért éppen ez fogott meg, amikor 
annyi csapatsport van? Volt már valami-
féle sport-előéleted?

– Deszki iskolásként a focival kezd-
tem, majd Szegedre kerülve egy évet 
kosaraztam, de az nem bizonyult az én 
sportomnak. Ezután az egyéni sportok 
kezdtek érdekelni, jobban szeretem, 
ha a sikereim, kudarcaim csak rajtam 
múlnak. 2003-ban a ballagásomra kap-
tam egy mountain bike biciklit. Imád-
tam. Versenyekre kezdtem járni és egy 
mountain bike klubnak is a tagja let-
tem.  

– Ez még csak a bicikli. 
– Gyerekkoromban láttam a tv-ben, 

ahogy egy ironman nyilatkozik és már 
akkor megtetszett a verseny brutalitá-
sa, hogy nem elég a fizikai felkészült-
ség, hanem fejben is ott kell lenni végig, 

figyelni kell folyamatosan a szervezet 
minden apró jelére és azt megfelelően 
lereagálni, igazi kihívásnak éreztem. 
2010 nyarán megismertem, ma már 
nagyon jó barátomat, aki megcsinál-
ta 2008-ban és olyan lelkesen mesélt, 
hogy elkezdtem úszni és futni is. Ő adta 
az utolsó löketet, hogy belevágjak.

– Milán, akkor most végre fejtsük föl a 
szálakat: mit csinál egy ironman?

– 3,8 kilométert úszik, kiszállva a víz-
ből kerékpárra ül, leteker 180 kilomé-
tert, majd a nyeregből leszállva lefutja 
a 42,195 kilométeres maratonit. 

Az úszásnál speciális ruhánk van, 
ami melegít, fent tart a vízen, szinte a 
lábat nem is használjuk, hogy tudjunk 
tartalékolni a biciklire és a futásra. Ezt 
a ruhát csak 24 fok alatt lehet fölven-
ni és a verseny előtt hirdetik ki, hogy 
éppen azon a napon használható-e. 
A kerékpáron szigorúan tilos a bolyo-
zás, ami azt jelenti, hogy nem lehet a 
másik szélárnyékában tekerni, mini-
mum 10 méteres távolságot kell tar-
tani. Az ironman tulajdonképpen egy 
maratonfutó verseny, ami előtt beme-
legítésként úszni és kerékpározni kell 
néhány órát.

– Van-e jelentősége az időnek? Az én 
szememben ugyanis az, aki képes három 
ilyen sportágat egymás után megcsinál-
ni, az egy csoda. Gondolom, sportoló-
ként Te ezt másképp látod.

– Természetesen az idő persze, hogy 
fontos, én magamhoz mérem az újabb 
és újabb megmérettetéseken elért idő-
ket. 2011. július 30-án volt az első verse-
nyem Nagyatádon. Ez a helyszín azért 
érdekes, mert ennek a sportágnak ez a 
központja, legnagyobb létszámú ver-
senyek itt kerülnek megrendezésre Ma-
gyarországon. Egy ottani orvos ennek 
az atyja, aki „behozta” Magyarországra 
a sportot. 16 órán belül kell teljesíteni, 
én itt 12 óra 57 percet értem el és na-
gyon elégedett voltam. 

– Látványos összeesés, kipurcanás a 
maratoni beérkezéskor?

– Nem volt. És tényleg nem volt, 
nagyon elfáradtam, de nem estem 
össze. A következő év kimaradt, mert 
bokatörésem volt, majd 2013 tavaszán 
maratonit futottam, edzésnek szántam 
a nyári nizzai verseny előtt. Ez Európa 
egyik legkeményebb pályája. Limitált 
a résztvevők száma is. Fantasztikus a 

szervezés. Képzeljék el, hogy az úszás 
távját tengerben kell teljesíteni, ennek 
a pályája bójákkal kijelölt, hajókkal, 
orvosokkal felügyelve. A kerékpárral 
hegyes vidéken mentünk, 1800 méte-
res szintkülönbséggel. Az egyik emel-
kedő nulláról 1100 méterre vitt. Ez azt 
hiszem, érzékelteti a nehézségi fokát 
a pályának. A futás hihetetlen nagy 
hőségben, magas páratartalommal. 
Az időm 14 óra 19 perc volt. A körül-
ményeket figyelembe véve elégedett 
voltam. Ez világbajnoki kvalifikációs 
verseny is egyben. 

– Ebben az évben hol, milyen megmé-
rettetésen vettél részt?

– Bécsben futottam egy maratonit. 
Jött a húgom is velem, ő a félmaratonit 
csinálta meg. Korábban is mindig el-
kísért, s végül kedvet kapott. Szept-
emberben Balatonkenesén volt egy 
ironman verseny. Javítani akartam az 
egyéni időmön, de nem sikerült. Nem 
igazán ment a felkészülés, éppen a ta-

nulás miatt. Nagyon rossz volt az idő is. 
A nagy vihar miatt a víz 17 fokra hűlt 
le, de azért 13 óra 38 perccel sikerült 
célba érnem. Érdekességként említem, 
hogy komppal beviszik a versenyzőket 
a Balaton közepére és onnan kell ki-
úszni. Napkeltekor, hajókürtre indul a 
verseny. Nagy hullámok is voltak. Nem 
részletezem.

– Nem veszélytelen ez a sport. Nem 
félt a család?

– Természetesen igen, de Bécsbe, 
Kenesére is elkísértek, szurkoltak és na-
gyon büszkék rám.

– Arra kérdésre, hogy mik a jövőbeni 
tervei Milán természetesen a diploma 
megszerzését, egy munkahelyet orszá-
gon belül és egy kis időjavítást említett.  

 (Ui: A Srpski ekran október 21-ei 
25 perces műsorában „személyesen is 
megismerhettük Milán családját és két 
versenybe is bepillantást nyertünk, a 
bécsibe és a keneseibe.)

Kószó Aranka

Deszki vasember

Hírek az idősek klub életéről
Mozgalmas napokban volt részünk 

november és december hónapban.
November 18-án 5 fő Erzsébet és 1 

fő Jolán nevű klubtársunk tartotta meg 
névnapját. Finom sós és édes sütemé-
nyek bőséges választékával, és persze 
finom italokkal vendégeltek meg ben-
nünket.

November 19-én Nemzetközi Fér-
finapot tartottunk, minden férfi klub-
társunkat névre szóló meghívóval 
invitáltunk e napra. Ebédre Bérczesi 
Györgyné főzött finom gulyáslevest re-
szelt tésztával. A vajdasági sósat szokás 
szerint Király Ferencné, a szezámmagos 
kifliket Papp Józsefné, Hegedűs József-
né és Börcsök Imréné sütötte. A férfia-

kat Dobó Vincéné, Széll Jánosné, Kiss 
Györgyné köszöntötte.

November 26-án Disznóvágás, majd 
az ezt követő zenés disznótoros vacso-
ra volt. A vágás körüli munkálatokat 
Zika László vezetésével a férfiak kis cso-
portja végezte.

A reggelit és az egyéb konyhai elő-
készítő munkákat az ügyeskezű asszo-
nyok látták el. Vacsorára a levest Juhász 
Ferencné, a pörköltet Cserháti György 
főzte. Szinte az egész klubtagság részt 
vett a munkákban, mindenki tett vala-
mit, hogy jól sikerüljön minden. Ennek 
meg is lett az eredménye, a zenés va-
csora jó hangulatban, tánccal, mulato-
zással záródott.

December 1-jén és 8-án adventi ko-
szorú készítése volt a program Kaliczka 
Istvánné vezetésével. Helyesebben 
Kata készítette el a szebbnél szebb ko-
szorúkat, asztali díszeket, kopogtatókat 
a közösségnek és a klubtagoknak, akik 
kérték, és hoztak hozzá gyertyákat, dí-
szeket. Minden héten meggyújtjuk az 
adventi koszorúnkon a gyertyát, hogy 
hangolódjunk az ünnepi előkészüle-
tekre. 

December 3-án Télapó ünnepséget 
tartottunk tepertős uzsonnával egybe-
kötve. Csonka Ferenc tartotta névnap-
ját pálinkával, likőrrel és Marika által 
készített sós stanglival vendégelt meg 
bennünket.

Összességében úgy érzem jól való-
sult meg az adventi várakozás, hisz az 
ünnep az együttléttől lesz tökéletes, at-
tól, hogy egymásra mosolygunk, hogy 
érdeklődéssel meghallgatjuk egymást, 
hogy türelmesen bevárjuk a lassabba-
kat, hogy együtt játszunk, együtt ne-
vetünk, és együtt emlékezünk azokra, 
akik már nem lehetnek velünk.

„Az igazi szeretet maga a cselekvés.” 
Itt szeretnénk köszönetet mondani 

Csurelné Margitkának, aki fáradságot 
nem kímélve mindent megszervez, elő-
készít, hogy mi jól érezzük magunkat.

R.B-né

azaz mire költjük a pénzüket?” 

Mit? Miből? Mennyiért?... 

A választások után nekiláttunk a temetőben hiányzó új aszfalt utak megépítésének. 
A megnyitott parcellákhoz sármentesen lehet eljutni a több mint kétmilliós beruhá-
zásnak köszönhetően. Hét új padot telepítettünk a ravatalozó elé, hármat pedig felújí-
tottunk és áthelyeztünk a sétány mentén.

A községben két tucat helyen kátyúztunk, kijavítottuk az iskolához vezető járdát, 
és új, mart aszfalttal fedett utat építettünk a Szegfű utca végén, valamint a kiskertek 
főutcáján, a Kárász utcában.

Az útjaink felújítására, a karbantartásokra és új építésre mintegy 10 millió 
forintot tudtunk fordítani! 

MEGÍGÉRTÜK - MEGÉPÍTETTÜK!
Zsurkán Ferenc 

- pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke
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Tulajdonképpen igaza volt! Sajnos! A 
produkció értékelése során gyakorlati-
lag minden egyes részletet elmondott 
a dologról. Csak egy-két momentum 
volt, amit pozitívként kiemelt, a többi, 
a jelentős rész, az mind rossz volt, sőt, 
helyenként nagyon rossz. Engem a töb-
biekről mondottak nem igazán érin-
tettek, de, amit magamról, az én mun-
kámról hallottam, az nagyon rossz volt. 
Kezdetben úgy éreztem, hogy rosszul 
esik a bírálat, de egy kicsit elgondol-
kodva a dolgon, már azt mondom, 
hogy igaza volt. Tényleg rosszul csinál-
tam. Persze, az ember keresi a ment-
séget, a kibúvót, a hibát másban, de 
nincs értelme. A produkció, amit akkor 
letettem az asztalra, nem volt jó. Már 
órákkal előtte éreztem, hogy nekem, 
ehhez ma nincs kedvem, nem éreztem 
motivációt, kissé egykedvű voltam. Ez 
is oka lehetett a rossz teljesítményem-
nek. Hogy mi a tanulság? Azt levontam 
magamnak: minden munkára fel kell 
készülni tisztességesen, elhivatottan. 
Róla is példát vehetek, hiszen Ő mindig 
felkészülten jön. A végén mindent úgy 
tud elmondani, hogy szinte szó szerint 
idézi az elhangzottakat. Ennek alapján 
tud bírálni, véleményezni. Ja, és észre-
vehető, hogy szereti, amit csinál! Ezért 
lehet Róla példát venni.

Eddigi életem során sok olyan em-
berrel találkoztam, akiről példát ve-
hettem. Pozitív példát is, meg negatív 
példát is. Ezeket próbáltam beépíteni a 
saját életembe. Volt, amit sikerült, volt, 
amit nem. 

Egyik első példaképem az Apám volt, 

aki esztergályosként és lakatosként 
dolgozott. Gyerekkoromban sokszor 
elnéztem, amint a gépnél tevékeny-
kedett. Maximális odafigyeléssel, és 
maximális pontossággal végezte a 
munkáját. És, örömmel! Örült, amikor 
egy általa megmunkált vasdarabból, 
hasznos gépalkatrész lett, vagy, amikor 
a rozsdásodó vaslemezből sparheltet 
készített. Ezeket később nekem kellett 
vasporral feketére festeni. Szívesen csi-
náltam, mint Apám is!

Nyolcadik után, a nyári szünetben 
bekerültem a Faludi-malomba, ahol 
egy öreg asztalos mellett segédkez-
tem. Elnéztem, és csodáltam, amikor 
a négyzet keresztmetszetű fenyőfából 
készült „csöveket” egymásba kellett 
illesztenie, különböző dőlésekkel. Né-
hány egyenes vonal rajzolása, majd 
ezeken a helyeken pontos fűrészelés, 
és a két fadarab pontosan illeszkedett 
egymáshoz. Későbbi ábrázoló geomet-
riai tanulmányaim során tanultam meg, 
hogy itt a mester áthatásokat szerkesz-
tett és valósított meg.

Egy másik nyári szünetben kovács 
mellett dolgoztam, én voltam a „ráve-
rő”, vagyis az a segéd, aki a nagykala-
páccsal üt oda, ahova a mester mutatja 
a kiskalapáccsal. Már a „zenéje” is cso-
daszép volt egy hosszabb menetnek! 
És mellette a tűz, a kovácstűz, ami a 
mai napig elvarázsol. De leginkább a 
mester nyűgözött le, hiszen az Ő irá-
nyításával olyan szép munkadarabokat 
hoztunk létre, amit egyedül nem is le-
het megcsinálni.

Életem további szakaszaiban dol-

goztam hegesztő mellett, esztergáltam 
önállóan, szereltem autókat, buszokat 
és gyerekeket tanítottam vagy 45 évig. 
És mindig volt a közelben egy-két olyan 
személy, akiről példát lehetett venni. 
És, az se biztos, hogy ezek nálam idő-
sebbek voltak. Hiszem, és vallom, hogy 
még a gyerekektől is lehet tanulni! Csak 
oda kell figyelni.

Tanárként két olyan igazgatóm volt, 
akiről példát vehettem. Az egyiktől azt 
tanultam, hogy „Gyertek, fogjuk meg és 
csináljuk együtt!”. A másiktól megtanul-
tam, hogy hogyan kell nemet monda-
ni, hogy az akár igennek is tűnjön. És ez 
utóbbitól tanultam meg a lefelé törté-
nő taposás módszerét. Szerencsére ezt 
a módszert nem kellett alkalmaznom, 
még igazgatóként sem.

Igazgatóként igyekeztem jó igazgató 
lenni. Ehhez fel kellett használnom az 
életem korábbi szakában szerzett ta-
pasztalataimat. Szerencsére jól sikerült 
a dolog, mert – tudomásom szerint – 
én jó igazgató és jó tanár voltam.

Ma már, nyugdíjasként a nyugalomra 
kellene vágynom. De én világ életem-
ben egy nyughatatlan ember voltam, 
most is több dolgot csinálok aktívan. 
Énekelek a Népdalkörben, fényezek a 
DeszkaSzínháznál, tevékenykedek a 
Falunkért Egyesületben, cikkeket írok 
a Deszki Hírnökbe, néhány gyereknek 
segítek a matematika és fizika tanulá-
sában. Én ezek nélkül nem tudnám el-
képzelni az életemet. 

Szeretnék én is példa lenni!
Révész István

 

Az ünnepek környékén nehéz írni. Annyi szer-
teágazó téma van, és annyi kultúra, mely a kony-
hai készülődésekről másként - máskor vélekedik, 
hogy szerencsésnek érzem magam, amiért eze-
ket nem nekem kell összefogni. Mindenesetre, a 
levendula- és medvehagymamagokat már most 
érdemes olyan helyre kitenni, ahol megfagynak, 
hiszen tavasszal a csírázásuknak fontos feltétele, 
hogy ne a szobahőmérsékletű tasakokból szórjuk 
majd ki őket.

Idén már 2 hónappal ezelőtt összeszedtem 
gondolatban és írásban a lehullott faleveleket, 
de fagy hiányában bizony még mindig nem ko-
paszodott meg minden fa, és csak szállingóznak 
- szállingóznak a megsárgult, hullámos fűzfaleve-
lek; néha egyesével, néha több ezer egyetlen perc 
alatt...

Viszont, ami a levélösszeszedésnek rossz, ked-
vez a salátának. Még szedhető a rukkola, nagy 
kedvencem vágott saláta közé keverve, és csak 
ajánlani tudom zöldfűszer-kiegészítőként leve-
sekbe.

Ez az erőteljes, kicsit csípős, kicsit édes ízvilágú 

káposztaféle jó hatással van az emésztésre, ezért 
érdemes egy-egy nehezebb étel mellé fogyaszta-
ni belőle. Szabályozza a koleszterin- és a vércukor-
szintet is, csökkenti egyes daganatos betegségek 
kialakulásának esélyét, és segíti a tüdő működé-
sét. Vitamin- és ásványianyag-tartalma rendkí-
vül magas, megtalálható benne az A-, B2-, B5-, 
C- és K-vitamin, valamint a kalcium, kálium, vas, 
magnézium, foszfor és szilícium is. Termesztésen 
nem igényel különösebb gondoskodást, télidő-
ben, télikertben balkonládában is termeszthető. 
Egyébként is szereti a félárnyékos helyet, nap ha-
tására ugyanis levelei sötétebbek, íze pedig erő-
teljesebb lesz. Vetéstől számítva 4-6 héten belül 
szüretelhető. 

Ha valaki nem szereti rágcsálni, tekercselt hús-
ba bátran beleteheti, ugyanis, mire átpárolódik a 
hús, rostjai beleivódnak a hús szövetei közé, kelle-
mes ízt kölcsönözve az ételnek. Fajsúlya miatt tár-
sítható csípős mártásokhoz, markáns sajtokhoz is.

RUKKOLÁVAL GÖNGYÖLT PULYKAMELL

Hozzávalók:
 6 nagy szelet pulykamellfilé
 12 szelet vékonyra szelt sonka
 1 csokor rukkola
 fokhagymás gyümölcsmártás (vagy chutney, 

fetasajt, túrókrém, erdeigyümölcs-lekvár...)

Elkészítés:
1. a hússzeleteket nylontasakok közé helyezve 

enyhén klopfoljuk ki, sózzuk meg.
2. minden hússzeletet fedjünk be rukkolával 

úgy, hogy a széleknél hagyjunk el 1-2 cm-t.
3. a salátára tegyünk hússzeletenként 2 sonka-

szeletet, majd kenjük meg a gyümölcsmártással, 
vagy sajttal, esetleg készíthetünk különböző te-
kercseket is. Maximum fél cm vastag legyen a töl-
tés, hiszen göngyölésnél kinyomjuk a felesleget 
belőle. Melegítsük elő a sütőt 160 fokra.

4. göngyöljük fel a húsokat, majd csomagol-
juk be alufóliába őket, jó szorosan. Tegyük tűzálló 
tepsibe a csomagokat, öntsünk alájuk egy kevés 

húslevest, és fedjük le az edényt, 
úgy tegyük a meleg sütőbe.

5. másfél-két óra alatt párolódik készre a 
hús, és addigra kap egy kis kérget is, vagyis már 
nem lesz szükséges pirítani az ételt. Tálalás előtt 
kicsomagoljuk az alufóliából, és ferdén vágva 
tálaljuk; a töltelékkel harmonizáló mártással és 
burgonyachips-szel, vagy tejszínes burgonyapü-
rével körítve.

Kardos Ditke

Kert és Konyha – december         Kardos Ditke rovata

A DRÓTOS
Hosszan elnyújtva kiáltotta, hogy: 

„Drótozni, fazekakat foltozni”, ha be-
fordult egy utcába.

Ezek a mesterek valahonnan a Felvi-
dékről jöttek, népiesen szólva Tót-or-
szágból. Volt aki csak néhány szót tu-
dott magyarul, de mégis szót értettek 
mindenkivel.

Javítottak edényeket, cserépedé-
nyeket fontak dróthálóba bámulatos 
ügyességgel. Drótokból egérfogót 
fabrikáltak, még tűzhelyeket is javítot-
tak. Szerették őket a háziasszonyok. 
Munkájukért néhány fillért vagy pen-
gőt kértek. Hátukon cipelték a put-
tonyszerű faládát, ebben volt az anyag 

és a szerszámok. Ez egy 
ősi mesterség volt. A la-
kosság a javítást választotta, nem volt 
pénz az újra.

A mesterek a térdükre tették a vas 
üllőt, – némelyiknél egy darab vasúti 
sín is megtette – ezeken kalapálták, 
formázták az anyagot. Mindennel 
berendezett műhely nélkül is tudtak 
dolgozni. Ritkán jöttek a községbe. 
Ma nem lenne munkájuk. Igaz akkor 
háború volt.

A változó világban megváltozott 
a lakosság igénye is. De azért jó volt 
hangjukat hallani még akkor is, ha kis-
sé tótosan kiáltották, hogy drótozni.

Borka András

Múltunk nyomában
Borka András 
rovata

Duplázós StelázsiMonológ

Idén másodízben került megren-
dezésre a karácsonyi kézműves vásár 
Deszken. November 29-én, adven-
ti nyitányként, már a kora délelőtti 
órákban gyülekeztek az árusok és 
kíváncsiskodók a Sallai utca környé-
kén. A Deszki Település-üzemeltetési 
Nonprofit Kft. 3 sátrat, asztalokat és 
székeket bocsájtott rendelkezésére 
a kézműves vásározóknak Pajcsin 
Szilviék családi házának udvarán. Az 
idén 20 árus mutatta be kreatív por-
tékáit, ez éppen a tavalyi duplája; 
természetes szappanok, puha ken-
dők, egyedi rongybabák, horgolás-
költemények és fűzött gyöngycsodák 
közül választhattak az ünnepekre ké-
szülődők. A gasztrosarok palettája is 
nőtt; a tavalyi kürtös- és mézeskalács-
finomságok, valamint kamrapolcra 
való lekvárok mellett megjelentek a 
különféle illatos mézek, házitészták, 
kézműves borok és gyerekcsalogató 

bonbonok is. Szilviék melegedővel és 
forró italokkal; teával és forralt borral 
tartották a meleget a jelenlévőkben. 
A gyerekek sem unatkoztak; Bajusz 
Dóriék pónifogatán elől-hátul csüng-
tek a gyerekek, és váltott műszakban 
segítettek Szpomiéknak a kürtős kalá-
csok sütésében.

Ami tavaly elkezdődött kicsiben, 
250 papír alapú meghívóval, idén 
folytatódott, közösségi oldalon ter-
jesztve, 460 meghívóval. Sokan eljöt-
tek, sokan nyitottak, sokan vásároltak 
a sokszor éjszakába nyúlóan, kreatív 
hobbiból eredő termékekből. Na-
gyon kellemes hangulatú vásár volt, a 
tavalyi kezdeményezés idéntől várva-
várt vásár volt, ahova szívesen csatla-
koznak a hasonló gondolkozású em-
berek. Köszönjük Szilviéknek, hogy 
Deszk ünnepi palettáját színesítették 
idén is!

Kardos DitkeMár többször rászántam magam, 
de mindig visszaléptem, gondolkod-
tam, szemérmes vagyok, vagy talán 
kínosnak és gyötrelmesnek tűnnek a 
kérdések?

Ma elszántam magam! Soha jobb 
alkalom, egymást érik az ünnepek és 
egy aprócska ajándékkel a zsebem-
ben meglátogattam Kollégámat.

Csengetés után ajtót nyit – még a 
kutya sem ugat, pedig tekintélyt pa-
rancsoló termete van.

Kerülj beljebb, ne félj tőle! Máris a 
konyhában vagyunk. Ülj le – kicsit fe-
szengek mielőtt leülnék, átadom kis 
csomagomat és közben kérdezem: 
Hogy vagy Sanyi?!

Látod – látom, és van javulás, nem 
túl sok, de minden apró mozdulatnak 
tudok örülni és bízom benne, hogy 
egyszer talpra tudok állni.

De mi is történt 2011. szeptember 25-
én fél 12 és 12 között Sisák Sanyival?!

„Nem kellett volna elmennem oda, 

ahol a balesetem történt, de megígér-
tem a kollégámnak, hogy segítek, így 
lettem saját magam áldozata. Nem 
okolok senkit a történtekért. 3 méter 
magasról lezuhantam a tetőről, eltört 
a csigolyám és deréktól lefelé lebénul-
tam. Mindez a nyugdíjazásom előtt 
pár héttel történt. Nem akarok sem-
mit, csak emberséget várnék attól, 
akin segítettem. (Folynak a könnyei) 
Legnagyobb segítséget feleségemtől, 
családomtól, kollégáimtól kaptam. 
Hálával tartozom a Tisza Volán veze-
tőinek, akiktől anyagi és emberi segít-
séget családommal kaptunk.”

– Mit szeretnél, mire vágysz a gyógy-
uláson kívül?

Csak előre akarok nézni, ennek sike-
rülnie kell! Felállni, felállni és felállni! 6 
havonta Nagykőrösre járok kórházba 
kezelésre – sokat segít. Itthon bor-
dásfal-torna, az izmok stimulálása, a 
feleségemmel Verával minden napért 
küzdünk – nem adjuk fel, mellettem 

van! Az unokáim ha itt vannak, szár-
nyakat adnak, más akkor nem számít.

– Mit üzensz az embereknek?
3 év után fogynak a barátok, keve-

sebb a telefonhívás. Nem mernek az 
emberek kérdezni, nem tudják a hely-
zetet kezelni. Pedig ha tudnák, hogy 
egy jó beszélgetés után mindig feltöl-
tődök. Barátok előtt a kapunk mindig 
nyitva áll, és a kutya sem harap.

Bocsánatot kérek az írás mestere-
itől, hogy tollat ragadtam, de talán 
a szeretet ünnepe előtt ne feledkez-
zünk meg hasonló sorsú embertársa-
inkról, merjünk kérdezni!

Bízom önökben, egyre többen me-
rik kérdezni: „Sanyi, hogy vagy?”

Mielőbbi gyógyulást a betegnek!
Boldog Békés Karácsonyt Min-

denkinek!
Deszk, 2014. 12. 06.

H. I.
nyugdíjas buszvezető

Mit ér az ember – ha…!? Szót kér az olvasó
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Mi tetszett a legjobban a Falumikuláson? 
Mit fogsz csinálni a télin szünetben?

Körkérdés rovatunkban 
Varga Krisztina kérdezte a deszkieket

Nekem nagyon tetszett a 
Falumikulás, az tetszett a leg-
jobban, amikor a Mikulás ölé-
be ültem, és amikor festettek 

az arcomra egy pillangót. A szünetben Gordos Esz-
tivel fogok játszani és várni fogom a Jézuskát! 

Az tetszett a legjobban, ami-
kor megkaptam a Mikulástól a 
csomagot, és amikor a szalma-

labirintusban játszottam a barátaimmal. A téli szünet-
ben játszani és rajzolni fogok.

Nekem az tetszett a legjob-
ban, amikor Márta nénivel ka-
rácsonyfát készítettem. Ezen 
kívül nagyon örültem, hogy 
találkoztam a Mikulással. A 

téli szünetben hóembert fogok építeni, játszok a ku-
tyusokkal és meglátogatom a nagyszüleimet.

Zsurkán 
Zoé Flóra 
5 éves

Gera 
Nilla Bíborka 
5 éves

Kardos 
Dorina 
8 éves

Norbi bácsi ping-pongos 
játéka tetszett a legjobban és 
a szalmalabirintus. A csomag 

is jó volt, finomak voltak benne az édességek. Ját-
szani és olvasni fogok a téli szünetben.

Silló 
Zénó   
10 éves

Családi események

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 r. törzsőrmester 0620/209-5327, 
Nyerges Gábor r. főtörzsőrmester 0620/852-0675, 
Fogadó óra: az Önkormányzati Hivatalban Minden 
páros hét csütörtök 8 – 10 óráig.
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 (szeptember 30-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. Szipán Ramóna és Dr. Herédi Renáta
háziorvosok
6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: 
 időpont egyeztetés: 06 62/271-269
 ügyeleti telefon 16 óráig: 30/866-45-77
Rendelési idő: Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, 
Szerda 12-16-ig, Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő minden csütörtökön 
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés: 
 telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, 
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
Email:drballa.praxis@gmail.com
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
Hétfő:  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 tanácsadóban:
Kedd:     07.30-10.00
Ügyelet:
 hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
 Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
 Központi ügyelet: 104

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
6772 Deszk Tempfli tér 10. Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás: 
Szerda: 8.00-9.00 és 15.00-16.00
Terhestanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00

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 hulla-
dék szállítás: 

január 14., 28.

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

SZÜLETÉS:
Nacsa Katalinnak (Deszk, Tisza 
u. 12.) Patrik Zsolt nevű gyer-
meke született. 

ELHUNYTAK:
Póta Dániel 6772 Deszk, Sallai 
u. 26/B. szám alatti lakos 84 
éves korában elhunyt.

FIGYELEM!

JÖNNEK 
A HIDEG NAPOK! 

Új és használt cserépkály-
hák, kandallók, kemencék, 
tűzhelyek építését, javí-
tását vállalom! Ön dönt, 
spórol-e a fűtésén. Boldog 
meleg Karácsonyi Ünne-
peket kíván a tüzelőbe-

rendezések mestere: 
Márton Ferenc
30/978-4033; 
62/254-472.

FONTOS 
INFORMÁCIÓ!! 
December 14-től a 

deszki és makói bu-
szok is menetrend 
szerint megállnak 
az új PRÍMA NOVA 
CBA áruháznál, a 
Szőregi úton!


