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65 ÉVES A BÁNÁT SZERB KULTURÁLIS EGYESÜLET

FALUKARÁCSONY

Január 1-jén két deszki 
újszülött látta meg a 
napvilágot. Dencsik Dó-
ráról és Lehotai Dávidról 
a 4. oldalon olvashatnak.

Rendhagyó 
szerb karácsonyi 

műsor volt 2014. január 
7-én a Faluházban, hiszen 

az együttes ekkor ünnepelte 
65 éves születésnapját. A szép 
eseményről Kószó Aranka írását 

a 3. oldalon olvashatják. 

Újévi babák

December 20-án került megrendezésre a hagyományos 
Falukarácsony a Sportcsarnokban. A műsorról Varga Krisz-
tina cikkét az 5. oldalon olvashatják.
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– Hogyan értékeli a 2013-as évet?
– Számunkra a megújulást, a dolga-

ink újragondolását, és majdnem min-
den együttműködésünk felülvizsgálatát 
jelentette a 2013-as év. Egymást érő 
ellenőrzések, megnövekedett admi-
nisztráció, új finanszírozási rendszer, 
sokkal kevesebb pénz, magasabb köz-
üzemi számlák, mégis szigorú elhatá-
rozás a helyi adók, és díjak szinten tar-
tására – ezek fémjelezték a munkánkat. 
Magyarország legnagyobb költség-
vetésű társulása a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulása és a 33 település 
összefogásával működő Dél-alföldi Tér-
ségi Hulladékgazdálkodási Társulás is 
deszki székhellyel működik tovább. Ez, 
és az Újszentivánnal létrehozott közös 
önkormányzati hivatal – mind, az irá-
nyunkban tapasztalható szilárd bizal-
mat és a hivatalunk példás működését 
mutatják. A gazdálkodásunk a hatalmas 
elvonások ellenére is stabil volt – és ez 
a legnagyobb eredmény, amit elköny-
velhetünk! Ez nem magától alakult így 
– kemény munkát jelentett egész évre 
ennek elérése. Nem volt oktalan a félel-
münk a költségvetésünk miatt év elején 
– de elértük a kitűzött célt. Nem kaptunk 
kiegészítő állami normatívát, nem növe-
kedtek a bevételeink, az iskola fenntar-
tását is csak ránk dobta az állam, mégis 
sikerült talpon maradnunk. Köszönöm 
ezt a kemény munkát és a megértést is 
minden kollégámnak, az intézményeink 
vezetőinek és azok dolgozóinak! 

– Mit vár az újévtől, milyen feladatok 
várnak Önre, a testületre 2014-ben?

– Először is azt várom, hogy a mun-
kám a jövőképünk, és ne pedig a ma-
gánéletem legyen a téma a településen. 
Tudom, sok hír járja, és többen meg is 
kérdeznek, tényleg igaz-e a hír a válá-
sunkról, és egyre többen kérdik, hogy 
miért romlott meg a kapcsolat elődöm 
és köztem. Nos, az újév változásokat, fo-
gadalmakat hoz a legtöbbünk-
nek, nekem most így az 

újesztendő kezdetén – egyszeri alka-
lommal – egy rövid választ és esélylatol-
gatást, hiszen 2014 a választások éve is.

Tudom, hogy polgármesterként el 
kell fogadjam, hogy vasárnap egy tó 
parton ülve is polgármester vagyok, és 
amit teszek az bizonyos mértékig min-
dig közügy – akár akarom, akár nem! E 
miatt nem lepődöm meg, ha a magán-
életem is téma a településen, sőt szinte 
már vártam, hogy egyszer majd napi-
rendre kerül itt is.

Igen, igaz a hír, válófélben vagyok. Ez 
egy három éves, senkinek nem kívánt 
huzavonának a lezárása, és sajnos egy 
22 éves házasságé is egyben. Rosszul 
éljük meg mind a ketten, de ha nem így 
lenne, nem jutottunk volna el idáig, és 
ezt jó és rossz értelemben is így gondo-
lom. 

Nem én vagyok az első, aki elvált 
Deszken, és nem is az utolsó leszek! Ezt 
nekünk kettőnknek kell megoldani és 
lezárni, és így is lesz. Mindketten arra tö-
rekszünk, hogy az elvárható legjobb le-
gyen a viszonyunk, és a gyerekeinknek 
a lehető legkevesebb sérülést okozzuk.

Nem hiszem, hogy bárkinek joga és 
lehetősége a becsukott ajtóink mögött 
történtek kommentálása, kiértékelése. 
Elfogadni lehet, tiszteletben tartani a 
magánélethez való jogot pedig kívána-
tos! 

Nem gondolom, hogy ennél többet 
kellene megosztanom bárkivel is, és biz-
tos vagyok abban, hogy én ezzel lezárt-
nak tekintem a nyilvánosság felé ezt az 
ügyet. A hétköznapok is majd feledtetni 
fogják ezt a közüggyé avanzsált magán-
ügyet.

Azt , hogy nem jó a viszony közöt-
tem és elődöm, Simicz József között 
– nos, ezt én is utólag tudtam meg. Elő-
ször nem értettem az ezt firtató érdeklő-
déseket a faluban, de idővel sajnos kide-
rült, hogy tényleg neheztel rám. Az okok 
szánalmasak és érthetetlenek. Ahogy ő 
sem kérdezte állandóan polgármester 
elődjét, hogy miről mit gondol, úgy én 
sem tettem ezt soha. Nem kértem ta-
nácsot, és nem vele, hanem a választott 
képviselőimmel beszéltem meg a tenni-
valókat. Erre tettem esküt, erre szorított 
a józanész is. Az idők változnak, a kihí-
vások is, így a módszereknek is kell vál-
tozniuk. Ő már nem tudott változtatni… 
Ha mégis elmondta tanácsát, de nem 
úgy csináltam a dolgot – hát akkor azért 
orrolt meg rám. Hittem, hogy ha valaki 
leteszi a lantot, akkor képes a dolgokat 
a helyükön kezelni. A sok közös munka 
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tott volna elfogadhatónak. Egy jó, egy-
más tiszteletén alapuló kapcsolatban 
bízva kezdtem neki a munkának. Ahogy 
telt az idő, az sajnos látszott, hogy még 
mindig bele akar szólni dolgokba, és ki 
nem mondva azt remélte, hogy rajtam 
keresztül továbbra is ráhatása lehet a 
történésekre.

A reakcióján most sem lepődtem 
meg. Az előző négy ciklus alatt három-
szor volt több hónapos időszak, amikor 
nem állt szóba velem – pedig alpol-
gármestere voltam. Persze, ezt nem 
szellőztettem soha, de a képviselők és 
a hivatali dolgozók mindennek szemta-
núi voltak. Az ok akkor is egyszerű volt 
– nem egyezett a véleményünk. Mivel 
az érdekei később úgy kívánták, utána 
mindig megbékélt velem. 

Ebben a hangulatban indultam há-
rom éve MSZP-s színekben polgármes-
ternek. Sok felhang volt hallható, hogy 
az lesz, mint Simicz idején, az ő tanít-
ványa vagyok, az ő nyomdokain fogok 
járni. Nem volt egyszerű ezzel a megbé-
lyegzéssel, és közben az előbb leírtakkal 
a gyomromban kampányolni, dolgozni 
a választásokon. Azt gondolom, min-
denki másnál jobban meg kellett dol-
goznom a győzelemért. Mivel az akkori 
érdeke az volt, hogy én legyek utána a 
település vezetője és semmiképpen ne 
egy fideszes, így támogatása száz száza-
lékos volt! 

Én nem változtam, ő sem, így az el-
lenérzései kiújulhattak. Nem kapta meg 
azt, amit akart! Nem lettem - mert nem 
voltam - olyan vezető, aki lesi az elődje 
gondolatait, aki vakon végrehajtja más 
akaratát. Tudom, mit akarok, és tudom 
azt is, hogy milyen úton kell járnom. Bí-
zom a képviselőkben, és támaszkodni 
akarok a véleményükre. 

Simicz Jóska ma már nyíltan kam-
pányol és hangol ellenem – amit per-
sze tucatnyian mondanak vissza, mert 
nem értenek egyet azzal, amit csinál. 
Kritikáiban sem konkrét dolgok, sem az 
eredményeinkről negatívumok nincse-
nek, csak személyemet sértő morzsák, 
lózungok. Ez nem más, mint a sértő-
döttsége, díszesen csomagolva! Az ő 
baráti társaságából is eljutnak hozzám a 
megdöbbent vélemények a megnyilvá-
nulásai miatt. Elismerik az eredményeit, 
de tudják, és kimondják, hogy vége! El 
kell fogadni, hogy lejárt az idő. Jó lenne, 
ha meg is mondanák… Remélem, én le-
szek majd elég bölcs, hogy megérezzem 
azt a pontot, ahol fel kell állni. 

Sajnálom a kialakult helyzetet! Tény-
leg sajnálom, de talán leginkább azt, 
hogy szokása szerint csak a hátam mö-
gött csinálja mindezt, a szemembe nem 
vállalja. Ezért történt, hogy a Tóbiás Jó-
zsef féle MSZP-s rendezvényről is a ven-
dégek köszöntése után eljöttem. Nem 
tehettem másként…

A település ügyei jól mennek, sta-
bil a gazdálkodásunk, a falu legalább 
annyira rendben van, mint az előző 
ciklusok alatt volt – csak most sokkal 
kevesebb pénzből! Sokat javult a hi-
vatali munka, jó a légkör a községhá-
zán, és az intézményeinkben. Folya-
matosan növeljük az önkormányzat 
vagyonát. Pályázatokból 163 milliós 
fejlesztést tudtunk 2013-ban is meg-
valósítani. Nem állt meg az élet nélkü-
le, csak máshová kerültek a hangsúlyok. 
Oka nem lenne ilyen viselkedésre – ész-
re kellene venni, hogy csak egyszerűen 
vége egy korszaknak!

Többekkel beszélgetve, megértik 
a felindultságomat, de közben rám is 
teremtenek, hogy „én voltam az alpol-
gármester az elmúlt ciklusokban. Részese 

voltam a döntéseknek, vagy nem?”
Így igaz, és a válaszhoz mindig eszem-

be jut Simicz Jóska mondata, amit a vá-
lasztási győzelmem után mondott: „Laci 
értem, hogy be akarod jobban vonni a 
képviselőket, konkrét feladatokkal, de 
majd meglátod, nem rajtuk múlik, ha-
nem rajtad! Azon, ahogy te csinálod!” – 
mondta.

És igaza volt! Polgármesterként a fe-
lelősségem nagyon nagy. A tavaly év 
végi utolsó testületi ülésen kérdeztem 
meg épp a képviselő társaimat, hogy mi 
alapján döntenek egy-egy ügyben! Az 
alapján, hogy belemélyednek, megis-
merik minden apró részletét, hátterét – 
vagy az alapján, amit előterjesztésként, 
adott terjedelemben én eléjük teszek? 
Az alapján, ugye, hogy bíznak bennem, 
hogy nem verem át őket, és nincsenek 
hátsó gondolataim, és tudják, hogy 
nem is ismerhetik meg az ügy minden 
részletét, hiszen az előkészítése hetekig, 
akár hónapokig tartott. Abban a hitben 
döntenek a leírt anyagból, hogy tudják 
a jegyző részvétele, ellenjegyzése ga-
rancia a jogi tisztaságra. Nem is lehet 
másként! Mindenki végzi a munkáját, 
ahogy én is. Havi két alkalommal foly-
nak bele ebbe a rengeteg ügybe, és a bi-
zalom határozza meg a ténykedésüket, 
a döntésüket! Biztosítottam őket, hogy 
én minden este nyugodtan fekszem le 
magam miatt, mert nem adok támadá-
si felületet, nincsenek titkos  „mutyis” 
ügyeim, és nincsenek előlük eltitkolt 
információk. És nyugodtan fekszem le 
miattuk is, hiszen soha nem hoztam és 
nem is hozom olyan helyzetbe őket, 
hogy miattam olyan döntés fűződjön a 
nevükhöz, ami elveikkel, tisztességükkel 
ellentétes lenne! Talán nagy szavaknak 
tűnnek, de én ezt komolyan gondolom!

Visszatérve a kérdésre – a kapitány 
irányítja a hajót, az evezőknél csak a se-
bességet lehet fokozni, vagy éppen las-
sítani. A bizalom fontos, mert legtöbb-
ször nem is látszik pontosan az irány 
mindenki számára, csak a kiszálláskor… 

Választások éve lesz. Bár még korai, 
de a fura helyzet miatt kérdik úton út-
félen, hogy indulok-e, és tényleg van-e 
már ellenjelölt?

Igen, indulok polgármesternek. Foly-
tatni kívánom a munkát, amit elkezd-
tem, ha a deszkiek újra bizalmat szavaz-
nak nekem. Sok tervem, elképzelésem 
van, érzem magamban a lendületet, és 
az elkötelezettséget, hogy ezeket kö-
zösen meg is valósítsuk! Folyamatosan 
forgatom a választások előtt kiadott 
programfüzetemet, és örülök, hogy 
kevés kivétellel szinte mindent sikerül 
megvalósítanunk e ciklus alatt! Ez a tény 
és a deszkiek biztatása is felbátorít, hogy 
ismét nekiinduljak. És egy újabb igen – 
van már legalább egy ellenjelölt is. Kép-
viselő társam a pénzügyi bizottságot 
vezeti... Megdöbbentő számomra, hogy 
már két hónapja agitál ellenem a köz-
ségben, látványosan megjelenik olyan 
helyeken, rendezvényeken, ahol eddig 
még soha életében nem járt, – e közben 
a szemembe mosolyog – de annyi tartás 
még nem volt benne, hogy nekem is el-
mondja döntését. Kampánya nem szak-
mai, abból nincs muníciója – csak én 
vagyok a téma! Nem ilyen volt kettőnk 
közt a kapcsolat, ezért ez elszomorít, de 
előre is vetíti, hogy milyen kampányban 
lesz részünk. A tény, hogy indul, egyéb-
ként teljesen természetes dolog azt 
gondolom, a stílus azonban kérdéseket 
vet fel bennem. Persze mindjárt válasz is 
van, hiszen már tudható, hogy elődöm 
támogatásával kampányol. A testületet 
máris megosztotta, hiszen kipécézve az 

egyik felét, elmondta a döntését, a töb-
biek előtt hallgat, ezzel beskatulyázva 
őket, és ez bizony sértő számukra! 

Tíz hónappal a választások előtt 
egyébként én túl korainak tartom még 
a lakosság presszionálását, nincsenek 
ehhez hozzászokva és nincs is még erre 
szükség. Nem is törődöm még ezzel, 
végzem a munkám, amiből idénre is 
akad bőven! A lakosok pedig bizonyára 
tudnak majd bölcsen választani a sárdo-
bálás és a valós teljesítmény között! 

Ez volt eddig az én 2014-es évem, és 
talán bővebben kifejtettem ezt a témát, 
mint kellett volna, ezt nézze el nekem, és 
ezennel le is zárom! Itt a Deszki Hírnök 
hasábjain ezzel a témával nem kívánok 
többet foglalkozni, inkább az előttünk 
álló feladatokra koncentrálok.

A kérdés utolsó része – milyen fel-
adatok várnak rám és a testületre?

Sok a terv, a konkrét és megnyert pá-
lyázat. A helyközi buszforgalom bővítése 
áprilistól, hagyományőrző tájház átadá-
sa a falunapon, emlékpark létrehozása a 
római katolikus templommal szemben. 
Ingatlan vásárlása van folyamatban 
a település központjában. A szelektív 
hulladékgyűjtéshez ingyenes kukák be-
szerzése, nagy értékű gépbeszerzéssel. 
Első köztéri szoborként Zoltánfy szobor 
állítása az iskolánál. Hétmilliós pályázat 
megvalósítása a sport utánpótlás ne-
velésben, öntözőrendszer megépítése 
a futballpályán. Útjavítások, járdaépí-
tések. A 25 éves testvértelepülési jubi-
leum megünneplése Oroszheggyel és 
Wiesenbach településsel, 10 éves pedig 
Ninovéval. E mellett a szokásos műkö-
dést segítő pályázataink lebonyolítása. 
Eredményes, de kemény év lesz!

– Év végén levelet kaptak a deszkiek 
a zöldséges és a templom előtti új parko-
lás rendről. Sok a kérdés a lakosokban, 
elmondaná hogyan is fog működni az új 
rendszer?

– A parkolási rendelet célja, hogy ne 
a szakkórház betegeivel és látogatóival 
legyenek tele a parkolóink, hanem a 
deszkieknek adjon lehetőséget a bevá-
sárláskor elengedhetetlen parkoláshoz. 

Minden autóval rendelkező deszki la-
kosnak kiküldtünk egy műanyag „órát”, 
amit a szélvédőhöz kell kitenni a par-
kolás megkezdésekor – beállítva rajta 
a leparkolás időpontját. A 30 perc ele-
gendő lesz a pavilonsoron lévő üzletek-
ben töltött időre, többre biztosan nem! 
A pavilonsor tulajdonosai és a sarkon 
lakó is külön engedélyt kap az állandó 
parkolásra. A parkolási rend betartását 
a közterület felügyelőnk állandó bejá-
rással és kamerás megfigyeléssel fogja 
ellenőrizni. A kamerás megfigyelés a 
vitás esetekben fog egyértelmű bizonyí-
tékot szolgáltatni. Azok, akik nem tart-
ják be, tovább várakoznak - büntetésre 
számíthatnak. Nem bonyolult ez, és a 
deszkieknek, nekünk csak jót hozhat! 
Végre eltűnnek a betegek hetekig par-
koló autói, és megszűnik a sok látogató 
felesleges helyfoglalása. Nekik ingyene-
sen igénybe vehető lesz továbbra is a 
Semmelweis utcai bérházzal szemben 
épített hatalmas parkolónk. 

A szükséges táblákat már felszereltük 
a parkolókba, de lakossági jelzésekre, 
jól látható helyekre vélhetően több ke-
rül még kihelyezésre. Január hónapban 
próbaüzemben leszünk, azaz még nem 
büntetünk, de februártól szigorúan be-
tartatjuk a deszkiek érdekeit védő új 
parkolási rendet! 

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

A Felszabadulás 
utca végén több kis-
fa körül ellopták a ki-
támasztásokat, vagy 
„csak” a karókat felül 
rögzítő léckeretet. Az 
ártatlannak tűnő akció 
célja biztosan a tűzifa, 
illetve gyújtós szerzés 
volt, de ez akkor is 
LOPÁS! Az okozott 
kár több mint 
20.000

 forint!

Megkérdeztük a polgármestert 

MÉHÉSZ NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYAI
A méhészkedést (méhtartást) min-

den év február végéig, az újonnan 
kezdett méhészkedést pedig e tevé-
kenység megkezdésétől számított 
nyolc napon belül kell bejelenteni a 
méhek tartási helye szerint illetékes 
települési önkormányzat, fővárosban 
a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, 
aki a méhészt nyilvántartásba veszi, 
és a nyilvántartást folyamatosan ve-
zeti. Amennyiben a méhek állandó 
tartási helye nem a méhész lakóhe-
lyével összefüggő területen (udvar-
ban, kertben stb.) van, a méhész kö-

teles a méhek tartási helyén a nevét, 
lakcímét, telefonszámát, a tartási he-
lyen lévő méhcsaládok számát egy 
legalább 40x30 cm nagyságú táblán 
jól látható módon feltüntetni. 

Az eljárás megindításá-
hoz szükséges iratok:

kitöltött bejelentő, 
illetve kijelentő lap.

Dr. 
Altmayerné 
Dr. Kocsis 

Anita
jegyző

2014. január 1-től az ALFÖLDVÍZ Zrt. végzi a víziközmű-
szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását településün-
kön.

Az új üzemeltető háromhavonta három számlát küld 
majd egy borítékban, melyek közül minden hónapban az 
aktuális számlát szükséges kiegyenlíteni. A vízmérők leol-
vasására félévente kerül sor, melyet követően a szolgáltató 
elszámoló számlát kézbesít. Aki nem szeretne átlagszámlát 
fizetni, az első számla kézhezvételét követően lehetősége 
lesz miden hónapban a mérőállás bejelentésére, mely min-
den hónap 10-e és 20-a között megtehető telefonon, SMS-
ben, illetve online is. A díjfizetés csekken, csoportos besze-
dési megbízás megadásával, vagy átutalással is történhet.

Csongrád megyében jelenleg Hódmezővásárhelyen, 
a Szántó Kovács János utca 64. szám alatt van lehetőség 

személyes ügyintézésre, de hamarosan 
új ügyfélszolgálati iroda nyílik a közelben 
Szegeden, illetve Makón is. A szolgáltató te-
lefonon a 06 40 922 334-es helyi tarifával hívható ügyfél-
szolgálati hívószámon, e-mailben az ugyfel@alfoldviz.hu 
címen, online pedig a www.alfoldviz.hu weboldalon érhető 
el.

Műszaki hibabejelentéseket az ingyenesen hívható 06 
80 922 333 –as 24 órás műszaki hibabejelentő hívószámon 
fogadják.

A szolgáltató tájékoztató levelet küld minden új felhasz-
nálója részére, mely a napokban már minden postaládában 
ott lesz. Addig is hasznos információkhoz juthatunk a társa-
ság honlapján, ahol az új felhasználók részére külön infor-
mációs összefoglaló is elérhető.

Hivatali ügyintézésJanuártól az ALFÖLDVÍZ szolgáltat Deszken
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Tisztelt Nézőink, Drága Színházbarátok!
A DeszkaSzínház 5 évvel ezelőtti cél-

kitűzése az volt, hogy a szórakoztatás, 
színházi formanyelvek bemutatásán túl, 
az emberi kapcsolatok színházává tud-
jon válni! Hogy milyen úton vagyunk, s 
mennyi hiányzik még a célig, azt min-
den esetben Önök döntik el, miután 
végignéztek egy-egy Deszkás darabot. 
Mi annyit tudunk, hogy az elmúlt esz-
tendők során számos színházi munkába 
fogtunk bele, próbáltunk este, és ját-
szottunk reggel, utaztunk itthon és dol-
goztunk határainkon kívül, ám a valódi 
siker, az mindig egy telt házas bemutató, 
Deszken. Mert itt, itthon vagyunk, Önök-
nél. 2014-ben a DeszkaSzínház 5 éves 
lesz, s bár ez még nem kor, mi mégis 
szeretnénk megköszönni, az Önök sze-
retetét, kitartását és támogatását, ezért 

2014. március 10-én este egy jubileumi 
gálával kívánunk megemlékezni ez elő-
ző 5 esztendőről.  Mint tudják, minden 
évben a társulat maga közül megvá-
lasztja az „Évad Deszkáját”, aki jelképe-
sen egy színházi deszka-plakettet vehet 
át, ez egyfajta játékos elismerés, azok-
nak, akik az évad során nem pusztán 
a színpadon, hanem a DeszkaSzínház 
szellemiségének megfelelően kimagas-
lót nyújtottak. Az idei évben rendha-
gyó módon Önöket szeretnénk felkérni 
Kedves Nézőink, hogy szavazzák meg 
azt a személyt, aki színpadi munkájával 
leginkább elnyerte tetszésüket. Ez a díj a 
PLASTICA HUNGARICA, melyet ünnepé-
lyesen a gálaműsor keretein belül adunk 
át. Szavazni kizárólag a társulat tagjaira 
lehet: 

Albert-Huszár Ferenc, Balogh Dávid, 
Bertók Péterné, Beszédesné Mellár Erika, 
Bondor Hanna, Csürke Miklós, Fehér Olga, 
Földi Ádám, Földi János, Görbe Tamás, 
Gyorgyevics Milán, Koncz Noémi, Kovács 
Panka, Tóth Enikő, Márki Kitti Adrienn, 
Prónai Mónika, Sillóné Varga Anikó, Tóth 
Sándor

Szavazataikat a plasticahungarica@
gmail.comcímen vagy a Faluházban 
felállított Plastica Hungarica doboznál 
tehetik meg. 

Szavazataikat 2014. március 1-ig vár-
juk. 

A DeszkaSzínház ezúton tisztelettel 
meghívja Önöket 2014. március 10-én, 
18 órára a PLASTICA HUNGARICA – A 
DeszkaSzínház 5 éves gálaműsorára.

Köszönettel: Seres István Pipu

Hagyományteremtő céllal Deszken 
is kigyúltak az adventi gyertya lángjai 
karácsonykor. Számomra az első gyer-
tyagyújtás volt a legmeghatóbb, és a 
harmadik a legérdekesebb! 

December 15-én, mint az azt meg-
előző két vasárnap is, kedves ünnepi 
műsor után zsíros kenyér és forralt bor 
várt mindenkit, ám amikor elkezdtem 
fázni, nem hazafelé indultam, hanem a 
Faluházba, a Népek tánca Estre!

Dr. Felföldi László ötlete volt az est 
megrendezése. ( Laci bácsi néprajz-
kutató, az MTA Zenetudományi Inté-
zet néptánc osztályának a vezetője.) 
Féltem, hogy kevesen leszünk, ehhez 
képest szinte teljesen megtelt a szín-
házterem. Az est vendégei a Szegedi 
Tudományegyetem táncantropológiai 
mesterkurzusának hallgatói voltak, akik 
a világ különböző tájairól érkeztek. Ele-
inte furcsa volt ráhangolódnom a kinti 
ünnepi hangulat és a karácsonyi zene 
után az afrikai táncok és zene világára, 
de hihetetlenül érdekes volt! Kultúrájuk 
teljesen eltér a nálunk megszokottól, 
talán ezért is varázsolt el az afrikai fiúk 
fűszoknyás, teljes átéléssel előadott ko-
reográfiája. (Egy pici hiányérzet azért 
maradt bennem: szívesen meghallgat-

tam volna, miről szólnak pontosan a 
táncok, bár az is igaz, hogy a látvány 
kárpótolt.) Ízelítőt kaphattunk a Fülöp-
szigeteken divatos hip-hop-ból és eu-
rópai kortárs táncokból is. A hallgatók 
között volt egy magyar diák is, így neki 
köszönhetően nem hiányzott a magyar 
népzene és a cigányzene sem. Záró 
programként a Bánát Együttes színvo-
nalas műsorában gyönyörködhettünk, 
de itt még nem ért véget az este. A be-
mutató után a hallgatók táncolni hív-
ták a nézőket Na, itt aztán menekülőre 
is fogta magát mindenki, pedig Király 
László polgármesterünk közölte, „ az 
ajtó zárva, kár sietni…” A gyerekekben 
nem kellett csalódnunk, ők egyből fel-
mentek a színpadra, a felnőttek közül 
csak a legbátrabbak…(vagy aki a leg-

több forralt bort itta?) Bevallom, én a 
„menekülők” között voltam, de másnap 
hallottam, hogy nagyon jól sikerült! Ezt 
akkor hittem el igazán, amikor a Falu-
ház honlapján megnéztem a képeket. 
És mit látok: az amúgy csendes, és visz-
szafogott szomszédom polgármeste-
rünkkel együtt először még zakóban, 
aztán leizzadva, már zakó nélkül, fülig 
érő szájjal ropja a táncot…(Aki nem hi-
szi, nézzen utána!)

A magam és minden néző nevében 
nagyon köszönöm Felföldi Laci bá-
csinak, hogy elhozta Deszkre diákja-
it, tényleg nagyon érdekes este volt! 
Szeretettel várjuk őket legközelebb is, 
talán akkor már én is bátrabb leszek… 

Sillóné Varga Anikó

Február 15. szombat
16 óra: Szőlőszentelés
17 óra: Bor-est 

– Dr. Mód László előadása a szege-
di régió szőlészetéről, borászatáról és 
Szent Trifunról a borászok védőszentjé-
ről. 

– Borkóstoló

Február 22. szombat
Hagyományos disznóvágás
(Egész napos program – kóstolóval)
A szerb közösség ez évben a prog-

ramjait a szőlő és bor köré csoportosítja. 
Az előző évben a párválasztást követő 
lakodalmat, s az ehhez kötödő szokáso-
kat jelenítették meg. 

A „téma” zárására novemberben a 
BanatskiSabor fesztivál keretében kerül sor.

Az elmúlt év kArácsonyán nAgy sikerrel 
zárult Az 1. deszkicipősdoboz Akció. A 
részletekről seres istván piput, Az ötlet-
gAzdát és főszervezőt kérdeztem:

„Már 2012. novemberében a Deszki 
Deszkaszínház közösségében meg-
fogalmazódott az ünnepvárás során, 
hogy valami nemes cselekedettel te-
gyük emlékezetessé azok számára is a 
karácsonyt, akiknek kevesebb adatik. 
Deszken persze az év többi napján is 
számtalan civil kezdeményezést, és 
összefogást tapasztalhatunk. Fantasz-
tikus kis közösségeink vannak, ez na-
gyon jó dolog, mégis azt gondoltuk, a 
karácsony szent ünnepe lehetőséget 
teremthet arra, hogy kicsi odafigye-
léssel melegséget, szeretetet vigyünk 
számtalan család életébe. Az előző 
évben az idő rövidsége miatt nem iga-
zán tudtunk cselekedni, éppen ezért 
már 2013. októberében elindítottuk a 
máshol már egyébként jól ismert és jól 
működő cipősdoboz akciónkat. Mind-
ezt egyébként egy angol nagymama 
alapította a II. világháború után, aki 
látva a világégés utáni állapotokat, és 
megsajnálva a borzalmakról mit sem 
tehető gyermekeket, összecsomagol-
ta ajándékát egy cipősdobozba, és 
elküldte egy szegény gyermeknek. 
Nem sejthette, hogy egyszerű, de ne-
mes tettét százak-ezrek-milliók köve-
tik majd, és, hogy a cipősdobozba zárt 
szeretet áttör határokat, korokat, élet-
szemléleteket, és mozgalommá fejlő-
dik. Mi magunk sem hittük volna, hogy 
ilyen mértékben szaporodnak napról-
napra a dobozok, hisz özönlöttek a 
felajánlások. A társulat egy délután öt 
órás megfeszített munkával válogatta 
szét az édességeket, gyermekjáté-
kokat, iskolaszereket, majd nemre és 

életkorra lebontva csomagolta össze 
szemet gyönyörködtető csomagok-
ba. Több, mint hatvan ilyen gyermek-
csomag készült el. A felajánlott tartós 
élelmiszereket pedig az önkormányzat 
pótolta ki, hogy mindenkinek egyfor-
ma csomag jusson. Mindebből 30 csa-
lád számára tudtunk szívet melengető 
meglepetést okozni. December 18-án 
aztán angyali és jószolgálati követek-
ké változtunk, és eljuttattuk a csoma-
gokat az érintettek számára. Megható 
és felemelő érzéseket éltünk át, s bol-
dogok lehetünk mindannyian, mert a 
kezdeményezésünk célba ért. Hálás 
főhajtással tisztelgünk mindazok előtt, 
akik felajánlásukkal segítették akci-
ónkat. Köszönet illeti őket, mert em-
berségből, szociális érzékenységből 
jelesre vizsgáztak. Hihetetlenül nagy-
szerű érzés tudni, hogy a civil szféra, 
a polgárság bizony össze tud fogni, és 
nagyszerű tetteket tudunk együtt vég-
hez vinni. Erre mi Deszkiek mindannyi-
an büszkék vagyunk. Azóta számtalan 
pozitív visszajelzést kaptunk, ezért 
helyén való első cipősdoboz akciónak 
nevezni kezdeményezésünket, mert 
az idei év végén már a második fog 
következni. S ha ez is olyan remekül si-
kerül, mint az első, akkor a mi esetünk-
ben a „minden kezdet nehéz” szlogen 
egyáltalán nem érvényesül, gyönyörű 
hagyományt teremthetünk. Mi, desz-
kások örömmel állunk ennek az élére, 
s most már biztosan tudom, nagyon 
sokan követnek majd bennünket.”

Szerkesztőségünk ehhez csak gratu-
lálni tud, a szervezőknek a fáradhatat-
lan lelkesedésükért, a felajánlóknak a 
nagylelkűségükért.

Magony István

Apukámmal rég terveztük, hogy 
elbiciklizünk Szlovéniába. Ő az olasz 
határ szélén lévő Doberdó-fennsíkot 
szerette volna megnézni, én pedig az 
Isonzó/Soca fölső folyásánál található 
Bovecet. Amikor július 20-án elindul-
tunk, még Magyarországon csak 30 
fok volt, de harmadnap már a hegyek 
között is 35 fok körüli hőség volt. Az 
első estét a lendvai kempingben töl-
töttük, majd másnap megnéztük a 
részben magyarok lakta várost és a hí-
res lendvai várkastélyt, illetve a benne 
lévő múzeumot. Vasárnap délben átte-
kertünk Horvátországba. Csáktornyán 
megnéztük Zrínyi Miklós híres Várát, 
azután visszatértünk Szlovéniába, 
Ptujba. Hétfőn délelőtt szétnéztünk a 
középkori belvárosban, és a dombon 

lévő várban lévő múzeumban. A vár-
ból gyönyörű kilátás nyílik a környező 
hegyekre. Ettől kezdve egyre nagyobb 
emelkedők vártak ránk. Ptuj után Celje 
(a Hunyadiak korából ismert hírhedett 
Cillei grófok fészke) felé kanyarodtunk. 
Celjétől a gyönyörű Trojáne-hágón ke-
resztül (ahol vadkempingeztünk) lehet 
eljutni Ljubljanába. Egy napot töltöt-
tünk Szlovénia fővárosában (természe-
tesen a várat ezúttal sem hagytuk ki). 
Mivel nagyon eltelt az idő, úgy dön-
töttünk, hogy visszafordulunk. Így is 
hosszú út (és még sok emelkedő) várt 
ránk hazáig. A horvátországi Varasdon, 
Pélmonostoron, majd a szerbiai Zom-
boron és Szabadkán jutottunk vissza 
Deszkre. Nagyon szép tájon jártunk, 
sok élményben volt részünk. A kerék-

párjaink nem hagytak cserben, csak a 
szörnyű forróság okozott olykor kelle-
metlen órákat. Remélem, pár év múl-
va ismét nekivágunk az útnak és nem 
csak ezer kilométert tekerünk le, mint 
most.

Vincze Zsuzsanna

Adventi készülődés kicsit másként…

Előzetes a Szent Száva Ház
februári programjaiból

1. Deszki cipősdoboz akció

1000 km két keréken

Január 7-én a hagyományos szerb 
karácsonyi ünnepségre megtelt a Falu-
ház nagyterme. A közönség az elkövet-
kező 2 órában a szerb hagyományok 
ápolóinak jelenéből és a múltjából is 
kapott ízelítőt, hiszen Brczán Krisztifor 
vezetésével a szervezők ezt az alkalmat 
találták megfelelőnek, hogy a Bánát 
Néptánccsoport fennállásának 65 éves 
évfordulójáról is megemlékezzenek.  

A jelent az óvodások, az iskolás után-
pótlás- és felnőtt táncosok, a zenekar, 
Vujcsin Eszter és a Dukátok műsora 
jelentette. A múlt érdekes történései 
pedig régi filmeken peregtek le előt-
tünk, időnkénti sóhajtásokkal a sorok 
közül: „jesszusom, de fiatalok voltunk!” 
E kettő szinte egymásba tűnt a kiváló 
összeállításnak köszönhetően. 

Az iskolások táncprodukciója igazi 
meglepetés volt nekem, s ez Dunai Pé-
ter oktatót dicséri. Talán ők lesznek az 
utánpótlás-csoport? A többiek is hoz-
ták a „jó” formájukat. Jó táncokat lát-
hattunk, jó volt a zenekar és a Dukátok, 
emellett gyönyörűen énekelt Vujcsin 
Eszter. 

A műsor végén a régi vezetőknek 
jelképes ajándékkal ismerte el Brczán 
Krisztifor a helyi szerbség vezetője, 
máig tartó hagyományteremtő mun-
kájukat. A Bánát Néptánccsoport 
nevében pedig két táncos köszönte 
meg a jelenlegi vezetőnek, Brczán    
Krisztifornak erejét és kitartását az elő-
dök munkájának továbbvitelében.  

Szép este volt!
Kószó Aranka

Jó érzés volt látni a sok évtizedes 
munkát, a mai gyümölcsét és azokat 
a személyeket, akik sokat tettek ezért 
a közösségért, a szerb kultúráért, és a 
hagyományok ápolásának ezen kivé-
teles példájáért!

Engedjék meg, hogy ezúton én is 
megköszönjem a deszkiek nevében 
az utat egyengetőknek a sok éves 

önzetlen munkát, a lelkesedést és 
a kitartást, azokat a szebbnél szebb 
eredményeket, melyek csak is egymás 
munkájára építve, az elődök eredmé-
nyeire alapozva lehetett elérni! Gratu-
lálok Rádity Velimírnek, Dr. Rusz Márk-
nak, Móricz Jenőnének, Gyorgyev 
Milivojnak, Adamov Csedomírnak, 
Belácsity Radovánnak, Rusz Mák-
szónak és Rusz Borivojnak. És végül 
köszönöm meg a műsort szervező 
képviselő társamnak, a szerb nemzeti-
ségi önkormányzat elnökének, Brczán 
Krisztifornak, aki nem számon tartott 
rekordot is magáénak tudva, 40 éve 
táncol Deszken.

A deszki önkormányzatok, egyesü-
letek és művészeti csoportok nevé-
ben:

Király László 
polgármester

Rendhagyó szerb karácsony
 Február 14-én 
és 21-én, 17 órakor kerülnek meg-

rendezésre a hagyományos Ezt 
tanultuk! című műsorok a Faluház-
ban.
 A kulturális közfoglalkoztatás 

program keretében két fő dolgozik 
április 30-ig a Faluházban: Bereczki 
Károly és Seres István.
 A deszki Kővágó Zsolt 

Honeybeast nevű zenekarával beju-
tott a Dal című műsorba, hogy harcba 
szálljanak az Eurovíziós Dalfesztiválra 
való kijutásért. A műsor február 8-án 
lesz látható az M1-en! 

Szurkoljunk együtt!

Híreink:
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Karácsonyozott egyesületünk

Nyugdíjasok szilvesztere

A falu első babái

BURSA HUNGARICA

Hírek az idősek klubéletéről

Immár sokadszorra jöttünk 
össze az utolsó adventi gyertya 
meggyújtásakor, hogy kíván-
junk egymásnak kellemes ün-
nepeket. A Faluház kupolájában 
terített asztalok vártak, Kócsóné 
Zsuzsa ismét remek vacsorát 
készített nekünk, Révész Pista 
idevágó muzsikáról gondosko-
dott, így minden adva volt egy 
kellemes vasárnap estéhez. 26 
felnőtt és 3 gyerek töltötte a 

Deszki Falunkért Egyesület ka-
rácsonyát együtt. A tombolán 
most is mindenki nyert, a játé-
kok megdolgoztatták a nevető 
izmainkat. 4 csoportban pörget-
tük a szerencsekereket, s gyűj-
töttük a szavakat, vadabbnál 
vadabb szóalkotásokkal. Utána 
még a régi slágereket próbál-
tuk felidézni, több-kevesebb 
sikerrel. Rájöttünk arra, hogy 
többen még meg sem szület-

tek, amikor mi már némelyiket 
harsogtuk. Így aztán kacagtunk, 
nevettünk, hahotáztunk renge-
teget. Aztán még egy jó kis be-
szélgetésre is sor került, mielőtt 
elköszöntünk volna egymástól, 
természetesen szép ünnepet és 
boldog új évet kívánva egymás-
nak. Reméljük, jövőre is sikerül 
összejönnünk karácsony köze-
ledtével!

Fehérváriné

Időben befizettük a részvételi díjat és készül-
tünk az év utolsó estéjére, éjszakájára. Nos, ez el is 
érkezett és jó korán bevonultunk a Nyugdíjasklub 
szépen feldíszített termébe a szépen megterített 
asztalokhoz. Természetesen, nem mi voltunk az 
elsők, mert a főszervezők és lebo-
nyolítók már jóval előttünk ott 
voltak. Szép lassan megteltek a 
helyek, megérkezett a zenész, a 
sokunk által ismert Csányi József, 
és elkezdődött a szilveszterezés. 
A mindenkori hangulatfelelő-
sök: Csonka Feri és Álmosdiné 
tették a dolgukat, és hamarosan 
benépesült a táncparkett.

Következett a finom vacsora, 
amit Kissné Irén készített. Jó nagy 
adagokat kaptunk, nem is bírtunk 
vele. Remek saláta is volt, meg fi-
nom italok, amiket magunk vittünk. 

A desszert szintén az általunk vitt süteményekből 
állt, de a karácsonyi jóllakottság még mindig érez-
tette hatását, mert nem nagyon fogyott. 

Vacsora után megint táncoltunk, beszélgettünk, 
egészen éjfélig. Akkor elénekeltük a himnuszt, 

köszöntöttük egymást egy kis pezsgővel, 
majd elfogyasztottuk a frissen készült virslit.

Utána ismét egy kis táncolás követ-
kezett, de a fáradtabbak már elindultak 
hazafelé. Mi éjjel 2 után mentünk haza, 
igen jó hangulatban, de akkor még so-
kan ott voltak. 

Nagyon jól éreztük magunkat, jó 
kis buli volt, köszönet érte Margit-

nak! Egy probléma volt csak: kevesen 
voltunk. Kevesen voltunk, de vidáman 
köszöntöttük az újévet.

Reméljük, az újév is vidám lesz!

Révész Pista

2014. január 1-jén két deszki 
baba is meglátta a napvilágot. 
Igaz, ez Dencsik Dórára annyira 
nem igaz, mármint a napvilág, 
hiszen éjfél előtt 15 perccel szü-
letett. 

Dencsik Imre és Daróczi Má-
ria gyermeke harmadikként 
érkezett a családba, 3 kiló 50 
dekásan. 5 éves Szidi nővé-
re annyira örült érkezésének, 
hogy a szerb karácsonyi ünnep-
ségen sem lépett föl óvodás 
pajtásaival, mert nem akart el-
mozdulni kistestvére mellől. 

A Semmelweis utcai önkor-
mányzati bérlakásban laknak, 
ahol nagyon jól érzik magukat, 
mert mint mondják –köszönet 
az önkormányzatnak és Király 
László polgármester úrnak- 
szép környezetben és lakásban 
élhetnek. Rövid ott létem alatt 
az azért kiderült, hogy nem 

könnyen él a család, hiszen már 
régóta az apa az egyedüli ke-
reső családban –beteghordó a 
2-es kórházban, de a hangulat 
jó volt, mert mint mondják, sok 
a segítő kéz akad rokonságon 
belül és kívül.

Gratulálunk, hiszen Dorkával 
„helyet nyertek” a nagycsaládo-
sok közé.

Január elsején született még 
Lehotai Dávid  is, aki közel 4 
kilósan, második fiú gyermek-
ként érkezett a Felszabadulás 
utcai családi házba. Gergő, az 
ovis nagytesó már nagyon vár-
ta őt. Az anyuka, Fodor Katalin 
neve nem ismeretlen számunk-
ra, hiszen több falunapi kiállítá-
son is láttuk gyönyörű kerámi-
áit, így nem is lepődtem meg, 
amikor meghallottam, hogy 
dekoratőrként dolgozott a szü-

lés előtt. Nem is olyan régen 
Budapestről költöztek vissza 
Deszkre. Nem volt nehéz a vál-
tás, hiszen a férj, Lehotai Győző 
gépészmérnök is szegedi szüle-
tésű. Jelenleg Kati anyukájánál 
laknak. Nem hagyhattam ki, 
hogy rákérdezzek arra, hogy a 
Gyed extra bevezetése esetleg 
nem ösztönzi-e korábbi vissza-
térésre a munkába az anyukát. 
Természetesen a válasz: „még 
nem tudom” volt. Meg kell 
említenem még a nagymama 
többi büszkeségét is, hiszen a 
nagyobbik lányáéknál két kis-
lány unoka van és ők is Deszken 
laknak.  

Gratulálunk a Lehotai család-
nak is és örülünk, hogy a deszki 
letelepedés mellett döntenek.  

A mellékelt fotón a nagyfiú 
és a nagyon várt öcsike látható. 

Kószó Aranka

Deszk Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve 2014. évre 
kiírt pályázatának eredménye: 

BURSA HUNGARICA
Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatai:

2014. évre vonatkozó „A” típusú Bursa Hungarica pályázók száma: 14 fő.
2014. évre vonatkozó „B” típusú Bursa Hungarica pályázat nem érkezett.

Támogatásban részesülő pályázók száma: 8 fő. Érvénytelen pályázatok száma 3 fő. Elutasított pályáza-
tok száma: 3 fő.

A nyertes pályázók között 5 x 3.000,-Ft és 3 x 4.000,-Ft támogatás került megállapításra.
Király László

polgármester

A 2013-as évet egy igen jól sikerült szilveszteri 
bállal búcsúztattuk. A 35 fős csapat jó hangulatban, 
finom vacsorával, élőzenével ünnepelt. Az Új Évet 
roppanós virslivel, no meg persze pezsgővel köszön-
töttük. Szinte hihetetlen, hogy a befizetett kevés ösz-
szegből mindent ki tudtunk gazdálkodni. Reméljük, 
hogy az egész év úgy alakul, ahogyan elkezdődött, 
egészségesen, vidáman.

Valóban így is folytatódott, mert január 2-án, a 
2014-es év köszöntésére ismét összejöttünk, és azok 
is csatlakoztak hozzánk, akik az év utolsó napját nem 
velünk búcsúztatták. A Polgármester Úr, pezsgős jó-
kívánságai után kellemes beszélgetésben volt része 
a koccintó klubtagoknak.

A januári Süssünk-Főzzünk program keretében fi-
nom töltött káposzta ebéd készült, ahol klubtársaink 
szép számmal megjelentek.

Január 13-án a Kiskundorozsmai Nyugdíjas Klub 
meghívásának eleget téve Pótszilveszteri Bálban vol-
tunk. A résztvevők nagy megelégedettséggel, élmé-
nyekkel gazdagodva tértek haza, dicsérték a mindig 
jól szervezett, jól sikerült rendezvényt.

A klubélet igen aktív, a különböző készségfejlesztő 
feladatokkal, a memóriát és koncentrációt igénylő 
játékokkal. Jelenleg a divatos sálak kötése igen köz-
kedvelt lett, amit bizonyít a nagy mennyiségű fonal 
igény, ami a kézimunkázók részéről jelentkezik, hogy 
az elképzeléseket, megrendeléseket megvalósítsák.

A fentiekre bizonyíték, hogy már az idén is jelent-
keztek érdeklődők, akik szívesen csatlakoznának a 
klubhoz, amely azt igazolja, hogy a jó közösséghez 
való tartozás elengedhetetlen minden generáció 
számára. 

a tagok

azaz mire költjük a pénzüket?” 
Mit? Miből? Mennyiért?... 

Az év végén sikerült megépítenünk 
a Szegfű utcaiak belvizes problémáit 
megoldó csapadékvíz átemelőt és az 
ehhez átépített árokrendszert. 

A beruházás közel 

800.000 forintjába 
került a deszkieknek! Jövőre még köl-
tenünk kell erre, hiszen a mélyített ár-
kokba vasbeton fenékelemek kellenek, 
valamint a Május 1. utcától a Semmel-
weis utcáig vezető külterületi árok-
szakasz fenékelemeit is végig meg kell 
emelni a kollégáinknak. 

Karácsonyi, szilveszteri egyveleg

A karácsonyi készü-
lődés véghajrájában 
december 21-én mi, a 
DeszkaDöngetők töltöt-
tük meg a Faluház ku-
polatermét, hogy együtt 
koccinthassunk a közel-
gő ünnepek alkalmából. 
Természetesen a koc-
cintás mellé, roskadásig 
telt asztal – ahogy illik, 

csak úgy magyarosan – is várt bennünket, melyen 
kaptunk hideget is, meleget is, mi szem-szájnak in-

gere. Az est zenei felelőse természetesen DJ Robi 
Bácsi volt, aki még egy kis népzenéről is gondos-
kodott, így aztán a karaktercipők is hamar előke-
rültek a táskákból. 

Ez az időszak mindenki számára nagyon zsúfolt, 
főleg három nappal karácsony előtt. Mégis nagyon 
jó volt kiszakadni a konyhai vanília illatból, az aján-
dékok utáni rohangálásból és egy kicsit beszélget-
ni, táncolni, könnyekig kacagni. 

Hát így telt a mi kis karácsonyi partink, melynek 
megszervezéséért köszönet jár Némethné Icuká-
nak és Nagy Erikának! 

Karácsonyiné Fehérvári Szilvia
Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen 

egyszerre vagyok énekkaros és színjátszós is, így 
két nagyszerű közösségben is karácsonyozhatok. 
Így volt ez ebben az évben is, amikor a szentestét 
megelőző utolsó héten, szerdán a Cantabellás 
lányokkal, csütörtökön pedig a deszkásokkal ka-
rácsonyozhattunk együtt egy kicsit.

Mindkettő művészeti csoportban azt szere-
tem, hogy olyan kis családias a hangulat és ösz-
szetartó a közösség. Van az a kis játékunk, hogy 
apró cetlikre írjuk a neveinket, és kihúzzuk egy-
mást. A kihúzott személynek pedig – minél in-
kább kézzel készített és nem vásárolt – ajándék-
kal kedveskedünk ilyenkor. 

Szerdán a Cantabellával befoglaltuk a Faluház 
olvasótermét, szólt mellettünk a karácsonyi zene 
és nekiálltunk a meglepi átadásának. Brigi kezdte 
az ajándékozást, aki „mindenkit húzott”, és egy-
egy szépséges, saját készítésű rózsaszín kitűzőt 
kaptunk tőle, Cantabellás 2014-es naptárral. Az-
tán sorban-sorban adtuk oda az ajándékainkat 
egymásnak. Sokat nevettünk és békés pillana-
tok sora követte egymást. Vikorka „Tupi” Ica egy 
kis Tupperware-meglepivel is körbeszaladt, a kis 
zsákjában volt minden jó. (Én azóta is a zöld kis 
kanállal eszem a müzlim! ) Beszélgettünk és fi-
nomságokat kóstoltunk. Személyes kedvencem 
a hangjegy alakú mézeskalács volt Ledniczky Il-
ditől, hát az elképesztően aranyos volt! Na, meg 
az Aranyné Kati csoki likőrje!!!

Aztán csütörtökön folytatódott a karácso-
nyozási sor, hiszen a Deszkaszínház ünneplése 
következett. Az olvasóterem asztala köré ültek 
a deszkások is. Prónai Móni elhozta a picurka 
Borit, aki legifjabb deszkásként, mindenki szí-
vébe belopta magát már első látásra. A deszká-
sokkal decemberben indítottuk a Cipősdoboz 
akciót, amivel kapcsolatban már korábban is 
serénykedtünk együtt, amikor összeállítottuk és 

becsomagoltuk a kiszállítandó ajándékokat. So-
sem csomagoltam még ennyi ajándékot az eltelt 
karácsonyaimat összeadva sem, mint most egy 
délelőtt alatt. Csodálatos érzés volt, ahogy azért 
szorgoskodtunk, hogy valakinek ezáltal boldog-
ságot csempésszünk a fa alá, hogy azt érezhesse, 
gondoltunk rá is!  Seres István, Pipu – a társulat 
vezetője, a karácsonyozásunk estéjén mesélt a 
cipősdobozok átadásáról, lezárta a 2013-as évet, 
és megnyitotta az ajándékozást. Kaptunk egy-
egy 2014-es Deszkaszínházas naptárat tőle. Az 
ajándékozás alatt természetesen Földi Jani, a tár-
sulat ügyeletes Mikulása kattintgatta a fotómasi-
náját, hogy megörökítse a megható pillanatokat. 
Révész Pista bácsitól kaptunk egy-egy kis kará-
csonyfát, amit kisunokájával készített nekünk, 
rajta a mi saját arcképünket ábrázoló gömbbel. 
Annyira helyes volt! Ami még nagy nevetést vál-
tott ki belőlünk, az a Földi Ádám-féle meglepe-
tés volt, Balogh Dávidnak. Ez egy mézeskalács 
házikónak indult, de „egy kissé” odaégett, és egy 
mézeskalács fegyház lett belőle! Még egy kis 
börtönlakót is kapott mellé. Ugye, ez azért vicces, 
mert Ádám a Csillag börtönben dolgozik. Mikor 
Csürke Miki adta át ajándékát Joó Zsuzsának, 
az egy szép és romantikus részlete volt az esté-
nek, hiszen ők az életben is egy pár, és egy olyan 
őszinte verset hallhattunk, amit bárki szívesen 
hallana a szerelmétől egyszer. Az este zárásaként 
ismét hallgattunk karácsonyi zenéket, és nem 
kíméltük a rekeszizmainkat sem. Eszegettünk-
iszogattunk-beszélgettünk.

Mint minden évben, idén is jól esett karácsony 
közeledtével ebben a két közösségben tölteni 
egy-egy estét. Ilyenkor feltöltődhetünk szere-
tetből, és olyanokkal lehetünk, akik az évek alatt 
fontosak lettek számunkra. Köszönöm, hogy 
vagytok nekem Cantabella és Deszkaszínház!

Márki Kitti

A DeszkaDöngetők karácsonyi partija Karácsonyi esték 
a Cantabellával és a Deszkaszínházzal
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Karácsony a kereszténység jelentős ünne-
pe, napjainkra azonban felerősödött a csalá-
di vonatkozása, mely az összetartozás, a sze-
retet, az ajándékozás jelképévé vált.

Advent az Ünnepre való felkészülés idő-
szaka. Felcsendülnek a klasszikus száncsen-
gős dallamok, fahéj és narancs illat borít 
mindent. A készülődés a várakozás izgalma, 
csodálatos, jó érzést vált ki az emberekből. 
Óvodai közösségünk is egy „nagy család”, 
hisz mindennapjaink nagy részét együtt tölt-

jük, így minden évben mi is közösen ünne-
pelünk. A gyerekekkel közösen díszítettük fel 
a csoportszobákat, nagyon várták naponta 
az adventi naptár kibontását. Minden héten 
közös gyertyagyújtással és közös énekléssel 
tettük a gyermekek számára kicsit bensősé-
gesebbé a várakozást, az óvodai Karácsonyt. 
December 18-án délután a szülőkkel közös 
gyertyagyújtást szerveztünk az óvoda ud-
varán, amire anagycsoportos Bölcs baglyok 
műsorral készültek.

„Itt az Újév, új jót hozzon,
Régi jónktól meg ne fosszon.
Hogyha új jót nem is hozhat,
Vigye el a régi rosszat!”
Eredményekben gazdag 
Boldog Új Évet kívánunk mindenkinek!

A Csicsergő Óvoda dolgozói nevében.

Papp- Kiss Ildikó 
óvó néni 

Az Ó-év vége és az Új-év kezdete egy-
aránt mozgalmas volt a Kóló csoport 
számára. December 19-én Szent Nikola 
napján nagy sürgés-forgás fogadta az 
odatévedőket. Volt ki széket, ki süte-
ményt, ki ajándékot pakolt. Mindenki 
izgatottan várta a vendégeket - az Új-
szentiváni Óvoda és a Hunyadi téri Óvoda 
szerb csoportjait -, akik az idén is azért jöt-
tek el, hogy találkozzanak a mikulással, és 

közösen dalolva, verset mondva köszön-
jék meg a kapott ajándékokat. 

Január 6-án ismét vendégek érkez-
tek. Ezúttal a Bölcs Bagoly csoport tagjai 
látogattak el, hogy megismerkedjenek 
a szerb karácsonyi népszokásokkal, és 
hogy együtt ünnepeljenek ez alkalmából. 

Hagyományosan minden évben ezen 
a napon eljönnek a mindenkori nagycso-
portosok és a többiekkel együtt szórják a 

szalmát, gyűjtik a diót, megkóstolják a jel-
legzetes karácsonyi étkeket. Megtudják, 
hogy miért kötik meg az asztal lábát, mi a 
„Zdrávlye”, és hogyan készül a „Csésznica”. 
A legjobb pillanat mégis az, amikor a há-
zigazda elkezdi dobálni a diót, amit a gye-
rekek a szalma közül szednek össze és a 
sapkájukba gyűjtenek.

Gyukinné Brczán Szpomenka 
mb. óvoda vezető

December 20-ára ünnepelni hívtunk minden 
deszkit, hisz szerettük volna - a hagyományok-
hoz hűen - idén is együtt átélni a karácsony 
közeledtét. A Faluházat kinőve már harmadjára 
került a rendezvény a szépen feldíszített, ezáltal 
karácsonyi hangulatúvá varázsolt Sportcsarnok-

ba. A dekorációról és a műsorról is a Zoltánfy Is-
kola, a Csicsergő ovi és a Tücsök ovi növendékei 
és oktatói gondoskodtak. Óvodások-iskolások, 
versmondók, és kis színészpalánták, furulyások 
és énekesek léptek fel, s a karácsonyi műsorszá-
mok között népdalosok és néptáncosok is szí-
nesítették a programot. Különlegességként az 
alsósok hangulatos pom-pom-os produkcióját 
és a Babcsányi Éva tanárnő által betanított fény-
játékot emelném ki, melyek a legnagyobb sikert 
aratták. Vid György igazgató búcsúzó szavait 
követően minden vendéget vártak a helyi civil 
szervezetek egy kis zsíros kenyérre, puszedlira, 
gofrira vagy sült tökre. E finomságokért „cseré-
be”, mint minden évben, közös összefogásként 
a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány 
javára gyűjtöttünk. Sajnos sokan nem érezték 

át, hogy az Alapítvány a befolyt összeggel gyer-
mekeiket/unokáikat támogatja a tanév során, és 
azokat a vicces kedvű fogyasztókat sem értet-
tük, akik 1 forintosokkal járultak hozzá a befolyt 
összeghez, de reméljük, hogy idén másképp 
gondolják majd. Mindettől függetlenül kará-
csony előtt 4 nappal is már szépen ünnepelt a 
Falu, köszönjük az élményt minden közreműkö-
dőnek!

Varga Krisztina

Szerda reggel hat előtt, amikor 
kitettem a ház elé a szelektív hul-
ladékot rejtő zsákjaimat, megdöb-
benve láttam, hogy zsákommal 
egyedül vagyok a Felszabadulás 
utca tőlünk belátható szakaszán. 
Kérdések vetődtek fel bennem:

Tudta Ön, hogy a hulladékok le-
bomlási ideje:
 Papír: 2-5 hónap
 Pamut ruha: 1-5 év
 Tejes doboz: 5 év
 Nejlonzacskó: 10-100 év
 Pelenka: 50-100 év
 Konzervdoboz: 50-100 év
 Sörösdobozok műanyag 
 karikája: 450 év

 Zöld üveg: 1 millió év
 Műanyag flakon: soha
Ha ezek a hulladékok a kuká-

inkba kerülnek és nem a szelektív 
zsákjainkba, akkor nem kerülnek 
újrahasznosításra, hanem egy 
nagy szeméthegy tetejére, ahol 
akár 450 éven keresztül hirdetik 
majd – MI DESZKEN NEM GYŰJT-
JÜK SZELEKTÍVEN A SZEMETÜN-
KET!

Tudta Ön, hogy a talajszennye-
zés egészségi hatásai lehetnek: 
fejfájás, kiütések, rák, leukémia; 
a talajban levő ólom különösen 
gyerekeknél veszélyes, mert agyi 
fejlődési rendellenességeket okoz; 

a higany vesebántalmakat. (Forrás: 
Wikipédia)

Tudta Ön, hogy 2012. óta tele-
pülésünkön kettő hetente szer-
dánként a bármilyen zsákban 
kihelyezett szelektíven gyűjtött 
hulladékot a Csongrád Megyei Te-
lepüléstisztasági Kft. kéthetente, 
szerdánként ingyen elszállítja?

Tudja Ön, hogy Deszk telepü-
lés lakosságszámát tekintve még 
mindig elenyésző azon háztartá-
sok (családok) száma, akik élnek a 
szelektív gyűjtés lehetőségével? A 
környékbeli településekhez viszo-
nyítva a legutolsók vagyunk!

Számol azzal Ön – ha nem kez-

di el Ön is szelektíven gyűjteni és 
kezelni a háztartásokban keletke-
ző hulladékokat, akkor a hatályos 
jogszabályok értelmében pár év 
alatt akár duplájára is emelkedhet 
a szemétszállítás díja Deszken?! 
Nem tudta? Most már tudja! 
Gyűjtsünk szelektíven, 
szoktassuk hozzá 
magunkat, és főként 
gyerekeinket!

„A Földet 
nem szüleink-
től örököltük, 
hanem gyermeke-
inktől kaptuk kölcsön”

Király László

A Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány ku-
ratóriuma ezúton szeretné megköszönni a 2013. dec-
ember 20-ai Falukarácsonyhoz nyújtott segítséget: a 
finom süteményeket, italokat, ételeket. Köszönjük 
a deszki civil szervezeteknek, a faluház és a kft dol-
gozóinak, a képviselő-testületnek a támogatást, va-
lamint a szülőknek, gyerekeknek, az iskola és óvoda 
dolgozóinak a szervezésben és lebonyolításban vég-
zett munkát. Örömmel számolunk be arról, hogy az 
alapítvány számlájára ebben az akcióban 51.090 Ft 
folyt be. Az alapítvány számára befizetett „karácso-
nyi ajándék” a deszki óvodások és iskolások anyagi 
támogatásnak lehetőségeit növelte. Még egyszer 
köszönjük!

A kuratórium nevében:
Dr. Bene Kálmánné

iskolai, óvodai hírek  

„A szeretet csak akkor él, ha minden nap él.”

Vendégvárás a Kóló csoportban

Falukarácsony

MIÉRT NINCS DESZKEN SZELEKTÍV HULLADÉKKEZELÉS????

Köszönetnyilvánítás

 TÉLI ÜNNEPEK A 
SZERB ISKOLÁBAN

December 19-én, a téli pihenő előtt 
ünnepeltük meg az ortodox Szent 
Miklós ünnepet. Természetesen ekkor 
érkezik hozzánk is a Mikulás. Az évek 
során kialakult jó kapcsolatra építve 
ebben az évben is velünk ünnepeltek 
a szegedi, az újszentiváni és a deszki 
óvodások. A gyerekek versekkel, vidám 
dalokkal köszöntötték az ajándékokkal 
érkező vendéget. A pedagógusok sí-
talpas Mikulásfigurával, a Helyi Szerb 
Önkormányzat pedig naranccsal ked-
veskedett a gyerekeknek. 

Az újesztendő szintén rendezvény-
nyel kezdődött számunkra. Ekkor ün-
nepeltük meg az ortodox karácsonyt. 
Január 6-án a szerb óvodásokkal, a ma-
gyar óvoda nagycsoportosaival idéz-
tük fel a szerb hagyományokat: szalmát 
szórtunk a padlóra, a hagyományok-
nak megfelelően terítettük meg az 
asztalt, a közösen elkészített ételek is 
oda kerültek. A szokások felelevenítése 
után természetesen elfogyasztottuk az 
elkészített finomságokat.

Másnap, január 7-én a színültig meg-
telt Faluház színpadán újra felelevení-
tettük a tradíciókat. Itt a múltidézés 
kibővült a Bánát Együttes 65 éves év-
fordulójával is. A műsorban a legkiseb-
bektől a legidősebbekig bemutathat-
ták az általuk tanultakat.  

(Zórity Dusica)

A tavalyi évet hagyomány szerint 
egy karácsonyi műsorral búcsúztattuk. 
A sportcsarnokban felállított színpa-
don tánccal, énekkel, zenével, verssel, 
fényjátékkal hangolódtunk az ünne-
pekre. 

A megérdemelt pihenés után ja-
nuárban gyorsan beindult az élet 
gyereknek, szülőnek, pedagógusnak 
egyaránt: az utolsó rohamok a félévi 
jegy érdekében. Jelige: „Mentsük, ami 
még menthető!”. A bizonyítvány már 
megmutatta, hogy kinek hogy sikerült 
menteni a menthetetlent. Örvendetes, 
hogy diákjaink többsége komolyan ve-
szi a „magáról” kiállított bizonyítványt. 
Mi, pedagógusok tudatosítjuk bennük, 
hogy a középiskolára való felkészülés 

nem nyolcadik osztályban kezdődik. 
Ez egy folyamatos és tervezett mun-
ka eredménye kell, hogy legyen. Nem 
csak azért, mert pontokat kell vinni a 
felvételire, hanem bekerülvén a kívánt 
középiskolába ott helyt is kell állni.

Apropó felvételi! A nyolcadik osztá-
lyosok számára élesbe fordult a hely-
zet. Már hetedik osztályban megkezd-
tük a felkészítésüket a pályaválasztásra. 
A tanév első felében ezt a munkát to-
vább folytattuk annak érdekében, 
hogy lehetőség szerint mindenki a ké-
pességeinek és készségeinek legjob-
ban megfelelő „szakma” irányában 
induljon el. Üzemlátogatások, pálya-
választási tanácsadások, iskolalátoga-
tások, iskolák bemutatkozása, trénin-
gek, felvételi előkészítő foglalkozások 
sokasága, mind ezt a célt szolgálták. 
Mire ezen írás megjelenik, diákjaink 
túl lesznek a felvételi írásbeli vizsgán. 
Remélem mindenki maximális ponttal 
tér haza! Hátra még semmi esetre sem 
dőlhetünk, hisz most jön a jelentkezési 
lapok leadása és lesz még egy szóbeli 
forduló is.

Fontos az orientáció (mint már fent 
írtam), hogy ne „kudarc” legyen az isko-
laválasztás. A hatályos köznevelési tör-
vény szigorított a szakképzésen, azaz 
nem olyan könnyű már átjárni egyik 
szakképzésből a másikba, mint évek-
kel ezelőtt volt. Mivel már első évben 
megindulnak a gyakorlati képzések, 
így például egy asztalosipari alapisme-
reteket tanuló diák, ha első évben rá-
döbben, hogy igazán nem is ezt akarta, 
hentes csak úgy lehet, ha újrakezdi az 
első osztályt. Egy rossz döntés éveket 
(és pénzt) vesz el a gyermektől és csa-
ládjától egyaránt. Évek óta tendencia, 
hogy egyre többen választják azokat a 
középfokú iskolákat, melyek a diákjaik-
nak (18 éves korára) szakmát is biztosí-
tanak az érettségi mellett.

A már kifelé sorakozó nyolcadikosa-
ink helyére szeptemberben jönnek a 
„picike” elsőosztályosok, vagy inkább 
a mondjuk úgy, hogy nagy ovisok. Ki 
merről nézi. Január 28-án az óvodai 
szülői értekezleten tájékoztatom az 
érintett „ovis” szülőket az iskola mun-
kájáról és jövőbeli elképzeléseiről, a 

beiratkozás feltételeiről. Az 
iskola életébe minden ér-
deklődő betekintést nyerhet, órákat 
látogathat, megismerheti az itt folyó 
nevelő-oktató munkát és eredménye-
inket. Ennek módjáról a szülői alkal-
mával részletes tájékoztatást nyújtok. 
Azokat a szülőket, akiknek gyermeke 
nem a deszki óvodába jár, de ide sze-
retnék íratni gyermeküket - vagy még 
gondolkoznak rajta, hová is? - arra ké-
rem, keresse fel iskolánkat.  Minden 
lehetőséget megkapnak Önök is, hogy 
tájékozódni tudjanak és így meg tud-
ják hozni a döntésüket.

Telefon: 271-220
Web:zoltanfy.hu
E-mail: zoltanfy@anet.hu
AZ ELKÖVETKEZŐ IDŐSZAK 
FONTOSABB ESEMÉNYEI 
AZ ISKOLA ÉLETÉBEN:
január 27-28. Szülői értekezletek
január 29. A Szegedi Tudomány-

egyetem Kémiai tanszékének bemu-
tatóórája 7-8. osztály számára "Érdekes 
kémiai kísérletek" címmel

január 28. Óvodai szülői értekezlet

Köszönjük Mayer Miklós és Kása József segít-
ségét, akik segítettek abban, hogy a meghibá-

sodott autónk a 43-as útról lekerüljön!
 Wonka Günter és Katalin 

Köszönet

 Iskolai hírek
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2014. január 1-jétől a falugazdász hálózat átkerült a Magyar Agrár-, Élelmiszergazda-
sági és Vidékfejlesztési Kamarához. 

Jelentősebb, ügyfeleket érintő változások:
• kamarai szolgáltatás lett az őstermelői igazolvány kiadása és érvényesítése, így igaz-
gatási díjat nem kell fizetni utána,
• továbbra is a falugazdászok végzik az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos te-
endőket,
• megmaradt a kötelező kamarai tagság és tagdíj, eltörölték a kamarai regisztrációs 
díjat.

Az átmeneti időben (január-február) a falugazdászok a szokott helyen és időben 
várják ügyfeleiket.

Hétfő: 8.00-16.00 Tiszasziget, Gazdák Háza
Kedd: 8.00-12.00 Kübekháza Önkormányzati Hivatala
 13.00-14.15 Klárafalva Önkormányzati Hivatala
 14.15-16.00 Ferencszállás Önkormányzati Hivatala
Szerda: 8.00-16.00 Deszk Önkormányzati Hivatala (műszaki iroda)
Péntek: 8.00-12.00 Újszentiván, Civilház

Szabó Károly
falugazdász

+36 30/3833-479
szabogazdasz@gmail.com

Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ biztosítja te-
lepülésünkön a személyes gondoskodás körébe tartozó 
házi segítségnyújtást. Az intézmény célja, hogy a nehéz 
élethelyzetbe került egyéneknek, családoknak segítsé-
get nyújtson, növelve a gondozottak életminőségét. A 
gondozást igényelni kívánó személyeknek a szociális 
ápoló- gondozói végzettséggel rendelkező kollegáink 
rendelkezésre állnak, készséggel adnak tájékoztatást.

Házi segítségnyújtás keretében azokról a személyekről 
gondoskodunk, akik önmaguk ellátására önerőből nem 
képesek, és róluk nincs aki gondoskodjék.

Az igénylő részére az ellátást a saját otthonában nyújt-
juk, melynek módját személyes szükségletei, életkora, 
egészségi állapota határoz meg.

A gondozás kérelemre indul, az igénybejelentést kö-
vetően a legrövidebb időn belül a családnál látogatást 
teszünk. Az előgondozás alkalmával tájékozódunk az el-
látást igénybe vevő egészségi állapotáról, megbeszéljük 
a szükséges gondozási teendőket, a gondozási látogatá-
sok gyakoriságát.

A gondozónők által ellátott legjellemzőbb gondozási 
tevékenységek:

– napi bevásárlás, takarítás, mosás, vasalás, fűtés, für-
detés, gyógyszer felíratása, kiváltása, kapcsolattartás a 
háziorvossal, orvoshoz kísérés, hivatalos ügyek intézésé-
nek segítése.

Fontos szerepet játszik a lelki gondozás is, hiszen gyak-
ran magányosan, bezárkózva élnek az idős emberek. 
Hozzátartozóik nincsenek, vagy csak kevés időt tudnak 
fordítani rájuk. Különösen nagy problémát okoz számuk-
ra a közlekedés, amit segítség nélkül nem tudnak meg-
oldani, ezért a szociális segítők munkájuk egy részét az 
érintettek (idősek, mozgássérültek) ügyeinek intézésével 
töltik. Olyan esetben is segítséget tudunk nyújtani, ha a 
hozzátartozó segítséget igényel családtagja gondozásá-
ban.

A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni, 
amelynek összege a gondozott egyéni jövedelme alap-
ján kerül megállapításra. 

Azon igénylők esetében, akiknek a személyi jövedel-
mük 42 750 Ft alatt van, úgy 220 Ft/órát kell fizetni a gon-
dozásért. 

Akiknek a személyi jövedelmük 42 750 Ft –ot megha-
ladja, úgy a gondozásért 440 Ft/órát kell fizetni.

További információ:
Tóth Ágnes:  

62/ 571-598
20/620-79-43

Iroda: Deszk, Tempfli tér 7. 
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ 

családsegítő –gyermekjóléti szolgálat 
iroda.

AGRÁRHÍREK

Tájékoztató a házi segítségnyújtásról

A budapesti Hagyományok Házába és 
a Természettudományi Múzeumba láto-
gathatnak el deszki gyerekek januárban. 
A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 
„Együtt a szabadidő hasznos eltöltésé-
ért” című pályázatának köszönhetően 
most két budapesti kirándulást is szer-
vez a helyi iskola diákjai számára. A pá-
lyázat sok más program megvalósításá-
hoz is segítséget nyújtott, többek között 
az őszi-téli időszakban egy könyvtári 
nap keretében a Sajtkukac zenekar, meg-
zenésített versekből álló előadásán ve-
hettek részt a gyerekek, valamint mind 
az iskolások, mind az óvodások számára 
voltak kézműves foglakozások is. 

A projekt több mint 22 millió forintos 
összköltséggel 18 hónapon át változatos 
programokat kínál helyi és környékbeli 
oktatási intézmények tanulói és óvo-
dásai számára. A pályázati programok 
között vannak szakkörök, kirándulások, 
táborok, kézműves napok, könyvtári na-
pok. 

Pályázat kódja: 
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0124

Kedvezményezett:
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
6772 Deszk Tempfli tér 8.
Tel: 62/571-599
Támogatás összege: 22.433.200 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projektben együttműködő nevelé-

si-oktatási intézmények:
„Tücsök” Óvoda (Deszk)
Szent Antal Katolikus Általános Isko-

la és Óvoda (Tiszasziget)
Szent Antal Katolikus Általános Isko-

la és Óvoda (Újszentiván)
SZTEJKI Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda (Deszk)
SZTEJKI Zoltánfy István Általános 

Iskola (Deszk)
SZTEJKI Weöres Sándor Általános 

Iskola (Szeged)

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
Cím: 6772 Deszk, Tempfli tér 8.
Telefon: +36 (62) 571-599
E-mail:faluhaz@deszk.hu
Honlap:www.deszkifaluhaz.hu

Deszk Község Népművészetéért 
Alapítvány sokféle szakkör, tábor 
és kirándulás megvalósítását terve-
zi óvodás és kisiskolás gyereknek a 
2014-es évben is. Néptánc, népdal, 
ének és kézműves szakkört, nyári tá-
borokat és szegedi illetve budapesti 
kirándulásokat szervezünk. A tava-
lyi évben 4 nyári tábort tartottunk 
az alapítvány jóvoltából, és ősszel 
Deszken négy féle szakkör is indult, 
melyek ebben az évben is, egészen 
nyárig folytatódnak. Ezen progra-
mok megvalósítására uniós forrásból 
finanszírozott pályázat ad lehetősé-
get. Az alapítvány Élő népművészet 
című, leginkább a népi hagyományok 
megismertetését célzó programokat 
tartalmazó pályázata 2013 nyarától 
2014 nyaráig tart. A sokféle program 
mind a Faluház által szervezett, ha-
sonló programok kiegészítéseként 
elsősorban a helyi, de mindemellett 

a környékbeli fiatalok hasznos és él-
vezetes programlehetőségeit bővíti. 
Célunk, hogy minden gyerek megta-
lálja az érdeklődésének megfelelő, de 
egyben hasznos programot. És ami 
fontos, hogy mindezen lehetőségek 
ingyenesek a résztvevők számára.

Pályázat kódja: 
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0419

Kedvezményezett:
Deszk Község Népművészetéért 

Alapítvány
6772 Deszk Tempfli tér 8.
Tel: 62/571-599
Támogatás összege: 14 713 920 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projektben együttműködő ne-

velési-oktatási intézmények:
SZTEJKI Zoltánfy István Általá-

nos Iskola (Deszk)
SZTEJKI Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda (Deszk)
 „Tücsök” Óvoda (Deszk)

Szent Antal Ka-
tolikus Általános 
Iskola és Óvoda 
(Tiszaszigeti isko-
la)

Szent Antal Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda (Újszentiváni iskola)

Szent Antal Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda (Tiszaszigeti óvoda)

Deszk Község Népművészetéért 
Alapítvány

Cím: 6772 Deszk, Tempfli tér 8.
Telefon: +36 (62) 571-599
E-mail: molnarj12@t-online.hu

PROGRAMOK A FALUHÁZBAN ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET

Valahogy úgy alakult idén, hogy ja-
nuár elején kipattantak a bodzafa rü-
gyei, megelőzve az orgonát és a gyü-
mölcsfákat. Pár éve figyelem ezeket a 
dolgokat, tehát nem vagyok szakértő, 
de azt hiszem, hogy ökogazdálkodás 
ide, biokertészet oda, a gazdaboltok-
ban gyakori vendég leszek a külön-
böző fákat megóvandó permetszerek 
beszerzése miatt. Addig is, a február 
a kertnaptár szerint a gyümölcsfák 
metszésének hónapja, vagyis erre is 
érdemes készülni. A fákról a megvas-
tagodott, elhalt, hámló kéregrészeket 
fagymentes időben le kell kaparni, 
nehogy kártevők bújjanak meg alatta. 
Vannak persze nem kinti kerti munkák 
is; a veteményesbe és a virágoskert-
be szánt növénykék magjait ebben a 
hónapban már el érdemes vetni kis 
poharakban a lakásban, és ott hűvö-
sebb, kevésbé napsütötte helyen lehet 
nevelgetni a palántákat. A gazdabolto-
kon túl a kertészeti áruházak polcait is 
feltöltötték a palántás növények: para-
dicsom, paprika, padlizsán stb. magja-
ival.

Az ünnepek után, a januári hónap-
ban a táplálkozás lendülete minden 
bizonnyal nyugodtabb mederbe tere-
lődött. Ez a hónap a bálok hónapja, és 
ha más nem is érint sok családot (min-
ket sem :)), a farsangozás a gyermekes 
családokban nagyon is jelen van. Ovi-
ban többször láttam a farsang napján 
letakart óriástálakat, teli a „nagyi-féle” 
fánkokkal, mellé valódi kajszilekvárral. 

Én magam a Horváth Ilona-féle recept-
re esküszöm. 

Hozzávalók:
– 500 g finomliszt
– 20 g élesztő
– 50 g porcukor
– 50 g vaj
– 2 tojássárgája
– ½ deci rum
– késhegynyi só
– kb. fél liter tej
– a sütéshez olaj
– a tálaláshoz sárgabarack lekvár

Elkészítése:
1. Készítsünk kovászt 3 deci langyos 

tejjel, az élesztővel, egy kanál porcu-
korral és 3 evőkanál liszttel. A maradék 
porcukorral keverjük ki a tojássárgá-
jákat, majd adjuk az érett kovászhoz. 
Langyosítsuk meg a vajat, és keverjük 
a masszánkhoz a liszttel együtt (amit 
mindig szitáljunk át, nem csak az eset-
legesen belekerült szennyeződés mi-
att, hanem mert a szitálással fellazítjuk 
a lisztet), a rummal és annyi langyos 
tejjel, amennyiben a sót feloldottuk. 
Lágy tésztát kapunk. Fakanállal 20 per-
cig keverjük, dagasztjuk.

2. Kenyérsütő géppel ezeket a mű-
veleteket megspórolhatjuk: minden 
összetevőt beleteszünk, és tésztake-
verő programra állítva összekeverjük, 
majd megdagasztjuk.

3. Mikor elkészül a tészta, langyos 
helyen letakarva másfélszeresére ke-

lesztjük, utána lisztezett deszkára 
borítjuk, és kézzel ujjnyi vastagra ki-
nyomkodjuk. Fánkszúróval (ha nincs, 
vizespohárral; számos kiszúróforma 
létezik már, de a szívformával nem lő-
hetünk mellé) kiszaggatjuk, és még fél 
órán át kiszaggatva is kelesztjük.

4. Az olaj hőfokát próbasütéssel 
teszteljük: középforró, enyhén bugyo-
gó olaj a megfelelő. Sütéskor a meg-
kelt fánk felső része kerüljön alulra. A 
sütés kezdetén fedjük be az edényt, 
de miután átfordítottuk, fedő nélkül 
süssük tovább. Szűrőkanállal szedjük ki 
papírtörlőre, még forrón hintsük meg 
vaníliás porcukorral.

A Napsütötte Toscana című könyvtől 
felvillanyozva és pár órányi napsüté-
ses áltavaszi munkától átszellemülve 
egy téli-tavaszi tésztareceptet is aján-
lanék most – ha a kakukkfű-oregánó-
rozmaring bokrok mellett teszek-ve-
szek, főzés lesz belőlük.

Hozzávalók:
– 40 dkg marha-sertés 
 darálthús vegyesen
– 1 dl tej
– 1 kis fej vöröshagyma
– 4 gerezd fokhagyma
– 2 ek liba- vagy kacsazsír
– ½ dl almaecet 
 (vagy esetleg száraz fehérbor)
– 1 tk kakukkfű
– 1 tk szárított bazsalikom
– 1 tkoregánó

– 1 tk rozmaring
– 1 kisebb babérlevél
– só, fehérbors

Öntet:
– 3 dl főzőtejszín
– 15 dkg reszelt sajt (trappista)
– 0,5 dl friss, száraz fehérbor
 (budai chardonnay)
– 3 cl almaecet
– őrölt szerecsendió
– só

Elkészítés:
1. Kockázzuk fel a vöröshagymát, 

és a felolvasztott zsiradékba forgassuk 
bele. Így nem fröcsög annyira mindent 
össze.

2. Ha megpirult a hagyma, kever-
jük bele a darált húst, és az összezú-
zott fokhagymákat is. Pirítsuk le a húst 
gyakran kevergetve. Adjuk hozzá a 
fűszereket, sózzuk, borsozzuk, és fedő 
alatt egy dl vízzel párolva főzzük. Fél 
óra múlva öntsük fel tejjel, forraljuk 
össze, és hűtsük ki.

3. A továbbiakban készíthetünk 
belőle lasagne-t friss, saját készíté-
sű, vagy szárított tésztával, de sima, 
félroppanósra főzött penne-vel vagy 
orsótésztával is készíthetünk az öntet 
segítségével rakott tésztát. Az öntet-
hez forraljuk fel a főzőtejszínt, sózzuk, 
és keverjük el benne a reszelt sajtot. 
Szórjuk meg késhegynyi szerecsendió-
val.

4. A ragut keverjük el a tésztával, 
tegyük tűzálló tálba, és simítsuk el az 
öntetet rajta. 200 fokra előmelegített 
sütőben 10-15 perc alatt süssük készre. 

A képen ravioli formában készült el 
a fenti étel; a vékonyra nyújtott, frissen 
gyúrt tésztát a derelyéhez hasonlóan 
töltjük és formázzuk, majd forró, gyön-
gyöző, sós vízben 10 percig főzzük. Eh-
hez a mennyiséghez 3 tojásból gyúrt 
tészta lesz szükséges. Lecsepegtetjük, 
és a szósszal meglocsolva tálaljuk.

Kardos Ditke

Kert és Konyha               Kardos Ditke rovata
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Minden évben csinálok évértékelést – mos-
tantól. 

Eddig nem csináltam, pedig jó lett volna. 
Nagyjaink egymás után értékelik az évet, csak 
nem maradhatok ki.

Hát nézzük!
Alapvető dolog az egészségügyi helyzetem. 

Nos, az inkább javult, mint romlott. Az eddigi 
bajaim tulajdonképpen megmaradtak, de a 
helyzetem összességében javult. Konszolidáló-
dott a vérnyomásom, a cukrom; működik, ami-
nek működnie kell. Az idén további javulásra 
számítok – ha betartom az orvosaim tanácsait. 
Én nem értem, ezek az orvosok összebeszél-
tek: mindegyik azt mondja, hogy fogyjak, meg, 
hogy kevesebbet étkezzek, meg még azt is, 
hogy többet mozogjak. Hát jó! Igyekszem. 

Az anyagi helyzetem jelentősen változott 
2013-ban, hiszen megszűnt a mellékfoglalko-
zásom, másodszor is nyugdíjba mentem. Ez bi-
zony egy fél fizetés volt havonta, hiányozni fog 
a családi kasszából. Idén azt tervezzük, hogy 
házunkat kisebbre cseréljük – hiszen már csak 
ketten lakunk a házban - így kisebb lesz a rezsi. 
A jelenlegi nagy házunkba az évek alatt renge-
teg fontos és kevésbé fontos, valamint renge-
teg teljesen felesleges dolog gyűlt össze. Nos, 
ezek egy részétől szeretnénk megszabadulni 
úgy, hogy – amit lehet – eladunk. Mint eddig, 
ezután is kertészkedünk egy kicsit, hiszen a 
nekünk szükséges zöldségek jelentős része 
megtermelhető. Az érdeklődő gyerekeknek szí-
vesen segítek a matematikában, talán ennek is 
lesz egy kis hozadéka.

A deszki közéletben eddig is részt vettem, 
hiszen tagja vagyok a Falunkért Egyesületnek, 
a Népdalkörnek és a DeszkaSzínháznak, és – 
néha – eljárogattam a Nyugdíjasklubba is. Eze-
ket a tevékenységeket továbbra is végzem, sok 
szempontból jó hatással van rám. Ez évben vá-
lasztások lesznek. Ezen – mint a helyi Választási 
Bizottság elnöke – aktívan részt veszek. 

A családi kapcsolataim jók, az elmúlt évben 
egy bizonyos rendszerbe álltak. Ennek kere-

tében a 7 unokám közül 6-tal szinte minden 
héten egyszer vagy többször is találkozom. Ez 
javulhana az idén, de a volt menyem - a hetedik 
unokámmal - nem keresi velünk a kapcsolatot, 
a mi kísérleteink pedig rendre meghiúsulnak, 
így ezt az unokámat csak igen ritkán láthatom. 
Abban reménykedem, hátha az idén javul a 
helyzet!

Baráti kapcsolataimat nagyon fontosnak 
tartom, ezért folyamatosan ápolom. Volt 
kollegáinkal Gyöngyinek is, meg nekem is hosz-
szú évek óta működő baráti társaságunk van. 
Velük rendszeresen összejövünk, úgy, hogy 
szinte minden hónapra jut egy-két ilyen talál-
kozó.

Utazgattam is 2013-ban, részben egyedül, 
részben családilag. Mint minden évben, így 
2013-ban is nyaraltunk egy kicsit a Balatonon, 
bár idén nem sikerült valami fényesen, mert 
rossz időt fogtunk ki. 2014-re is tervezünk nya-
ralást, most lehet, hogy Görögországba me-
gyünk, ha találok valami kedvező lehetőséget.

Szeretünk koncertekre és színházba is járni. 
Rendszeresen eljártunk a Molnár Dixieland ze-
nekar havi koncertjeire, amit a Milleniumi Ká-
véházban rendeztek. Ezt továbbra is így fogjuk 
csinálni, hiszen a koncert ingyenes és igazán jó 
hangulatú. Néhányszor színházban is voltunk, 
főleg Deszken a DeszkaSzínházban. Ez nekem 
és Gyöngyinek is nagyon jó!

Magánházunk is fejlődött az elmúlt évben, hi-
szen a régi kerti kis épületet sikerült kívül-belül 
levakolni, én meg lefestettem, ajtót csináltam 
rá, és kineveztük tűzifa-tárolónak. A maradék 
és az új tűzifát oda szépen beraktam és nagyon 
elégedett voltam. Kitaláltam még egy szuper 
kerti szerszám tárolót, akit érdekel, szívesen 
megmutatom. Tényleg jó, kis helyen rengeteg 
szerszám elfér.

Összegezve azt mondhatom, hogy eredmé-
nyes évet zártam, és csak így tovább. Egyetlen 
szépséghibája van a dolognak: ismét eltelt egy 
év és ismét egy évvel öregebb lettem. 

Révész István

Sok szeretettel várunk titeket, egy újonnan induló könnyű-
zenei klubba.

Elsősorban olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akiknek van 
saját hangszerük, és szívesen részt vennének közös próbáin-
kon. A próbák délutáni órákban lennének megtartva.

A dalokat közösen választjuk ki. 
Ha úgy érzed, van jobb hallgatóság a szoba négy sarkánál, 

akkor jelentkezz bátran a Faluházban!

Bereczki Károly

Évértékelés

Kedves Deszki Fiatalok!

 

DESZK KÖZSÉG KÜLTERÜLETE 1938-1940.
Egy egész kis települést alkot a község és a vasút között a háború után keletkezett Újte-

lep, melyet azonban zárt jellege, valamint a faluhoz való közelsége folytán ma már inkább 
belterületnek kellene tekinteni. A tulajdonképpeni külterülethez  a község határában elszórtan fekvő, 
jórészt az előbbinél még újabb keletű azon egyes tanyákat számítjuk, melyek közigazgatásilag a nagy 
távolság és úttalanság miatt fölöttébb nehéz helyzetben vannak. A háború előtt a határban csupán az 
uradalomnak volt néhány tanyája, amit a mezei cselédség és az állatállomány részére építettek. 1928-
ban azonban az uradalom földjeinek kisebb-nagyobb darabokban való eladása után a község határá-
ban is megkezdődött a tanyai építkezés. A tanyák számát legújabban kb. 100-ra tehetjük. Az Újtelepen 
élő lakosság csaknem kivétel nélkül földnélküli napszámos, kinek egyrésze az uradalomból származik. 
A tanyákon élők legnagyobb része kis törpebirtokos, vagy bérlő, akik csaknem valamennyien vidéki 
eredetűek. A külterületen élők összes száma 1920-ban 134, 1930-ban 546, de ebből a tulajdonképpeni 
tanyai lakosság csak 262 fő, a többi 284 fő az Újtelephez tartozik. Érdekes megfigyeléseket tehetünk, 
ha a külterületi lakosság statisztikai adatait vizsgáljuk. Ha az anyanyelv és vallási elosztást nézzük, ak-
kor az tűnik ki, hogy a magyarok és a római katolikusok a tanyákon nagyobb arányt képviselnek, mint 
a belterületen. A magyarok aránya a tanyákon 82,1%. Az írni-olvasni tudás szempontjából a helyzet a 
következő: 1920-ban a tanyai lakosság 66,4%-a, a belterületen 68,3%-a, 1930-ban pedig 75,6%-a, illetve 
85,5%-a írt és olvasott, tehát kultúra terén belterületen lényegesen kedvezőbbek a viszonyok. Ha élet-
kor tekintetében hasonlítjuk össze a bel- és külterület adatait, akkor - mint az általában lenni szokott - a 
fiatalabb korúak nagyobb arányát kellene megállapítanunk a külterület javára. Míg ez a megállapítás 
az Újtelepre 12 éves korig határozottan fennáll, addig a szoros értelemben vett külterületen éppen for-
dított eredményt látunk. A lakosság életkorának százalékos eloszlása a bel- és külterületen a következő:

Ennek eredményeként természetes, hogy itt a magasabb arányszám az idősebb korosztályokra toló-
dik át, ami alól csak a 60 éven felüliek – de ők is mindössze 0,3%-kal – képeznek kivételt.

Szeles László tanár egyetemi pályatételéből írta, Borka András

Múltidéző 
Borka András 
rovata

A PROSZTATAVIZSGÁLATRÓL
Gyakran hallom, hogy negyven év fölött el kell 

menni prosztatavizsgálatra, de én nagyon nem 
szeretnék, és nem is érzem betegnek magam. 
Meddig lehet az első vizsgálatot gond nélkül ha-
logatni?

Betegségmegelőzési céllal 40-45 éves kor 
fölött évente egyszer ajánlott urológiai szűrő-
vizsgálat, amely fizikális vizsgálatból, PSA-szint-
meghatározásból és kismedencei ultrahangvizs-
gálatból áll. A férfiak gyakran ódzkodnak tőle, 
általában is ritkábban járnak orvoshoz, és kevés-
bé törődnek magukkal. Valójában sokszor nem 
is sejtik, és csak célirányos kérdésekre adott vála-

szokból derül ki, hogy alacsonyabb 
a tesztoszteronhormon-szintjük, 
ami jól pótolható tesztoszteron-
tablettákkal vagy tapasszal.  A megfelelő tesz-
toszteronszint pozitívan hat az egész szervezetre, 
javul az anyagcsere, a keringés és a csontok álla-
pota. Fiataloknál leginkább gyulladásos elválto-
zások, heveny prosztatagyulladás és kismedencei 
fájdalom jellemző. A gyulladás sokszor jár lázzal, 
kifejezett alhasi, gáttáji vagy ágyéki fájdalommal. 
Kialakulásukban jelentős szerepe van az ülő mun-
kának. 

Bors, 2013.11.25. részlet

Mi újság?  Stumpf Emil 
rovata

Életkorok 6 évnél fiatalabb 6-11 év 12-14 év 15-19 év 20-39 év 40-59 év 60 éven felül
Újtelep  20,1%  16.2% 2,8% 7,4% 32,7% 18% 2,8%
Egyéb külterület 11,5%  12,6% 5,7% 8,8% 31,7% 21,7% 8%
Belterület 13,5%  14,5% 3,3% 9,2% 30,5% 20,7% 8.3%

SAKK FALUBAJNOKSÁG DESZKEN
1. Csikós Mihály-Szeged
2. Rostás Péter-Makó
3. Pósa János-Zenta (Szerbia)
4. Rozsnyai Tamás-Deszk
5. Borus András-Szeged
6. Tornyai Jenő-Szeged
Különdíjasok: 
Legjobb 60 év feletti versenyző: 
Rácz Gábor István-Üllés
Legjobb Csongrád megyei amatőr versenyző: 
Mihály János-Szeged
Deszk község 2013. évi egyéni bajnoka: 
1. Rozsnyai Tamás
2. Farkas Sándor

TISZA-MAROS SZÖG SAKK 
CSOPORTVERSENY TISZASZIGETEN

1. Szeged-Észak
2. Tiszasziget
3. Zenta (Szerbia)
4. Szeged
5. Deszk
Tisza-Maros szög 2013. évi bajnokcsapata:
1. Tiszasziget
2. Deszk

KOCSMÁK KÖZÖTTI SAKK 
CSAPATVERSENY DESZKEN

Helyezések:
1. Hotel Royál-Zenta (Szerbia)
2. Ámor Presszó-Szeged
3. Tibi Kocsma-Deszk
4. Ljubó Kocsma-Deszk
5. Oromparti Csárda-Orompart (Szerbia)
Legjobb Deszki Csoport:
A Rozsnyai Tamás vezette Tibi kocsma

ASZTALITENISZ 
FALUBAJNOKSÁG DESZKEN

Eredmények:
Felnőtt férfi kategória:
1. Bódi Zoltán (Bordány)
2. Huczek Péter (Szeged)

3. Fodor Béla (Deszk)
4. Kővágó Endre (Deszk)
5. Szikora Tamás (Deszk)
Deszk Község 2013. évi falubajnoka: 
Fodor Béla
Felnőtt női kategória:
1. Nagyné Bacsó Ágnes (Deszk)
2. Széles Ildikó (Deszk)
3. Merőné Goda Erika (Deszk)
5-6. osztály fiú kategória:
1. Bernáth Szabolcs
2. Kovács Dániel
3. Mészáros Máté
4. Mészáros Ákos
5. Nacsa Imre
5-6. osztály leánykategória
1. Bernáth Laura
7-8. osztály fiú kategória:
1. Szikora Norbert
2. Szikora Tamás
3. Merő Gábor
7-8. osztály leány kategória:
1. Mészáros Laura
2. Szabó Nóra

A DR. KALOCSAI GÉZA U-19-ES 
UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ 
TORNA A DESZKI SPORTCSARNOKBAN

Helyezések: 
1. Deszk I.
2. Tiszasziget
3. Bordány
4. Deszk II.
5. FK Szeged
6. Szőreg
Gólkirály: Huszti Richárd (Deszk)
Legjobb kapus: Szalma Zoltán (Deszk)
Legjobb mezőnyjátékos: 
Szécsi Krisztián (Tiszasziget)
Deszki csoport legjobbja: 
Kovács Hegedűs Zsolt
A labdarúgó torna játékvezetője: 
Brczán Nityifor volt.

Gyorgyev Vojiszláv

Sporthírek

Álló sor: Tóth Balázs, Farkas Bálint, Mészáros Ádám, Kiss Dávid, Bálint Péter, Kovács Hegedűs Zsolt, Bozsó Martin, 
AdamovIlija, Huszti Richárd, Rusz Milos, László Gergő, Török Dávid, Papp Endre (edző)
Guggoló sor: Benasnoun Ádám, Szalma Zoltán, Novkov Zsolt, Rácz Balázs, Nacsa Gábor, Zsiga Zoltán, Király Csaba

SZELEKTÍV HULLADÉK
 

Szelektív hulladék 
szállítás: 

február 5.,19. 
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bár-
milyen saját zsákban vegyesen lehet 
papír és műanyag hulladékot, fém 
üdítős és sörösdobozokat kihelyez-
ni!!!

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

Sziveri Zsolt
Tel: 20/421-6668, 

30/750-5060
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Körkérdésünk: 
Hogyan és hol töltötte a szilvesztert? 

Körkérdés rovatunkban 
Sillóné Varga Anikó kérdezte a deszkieket

Baráti körben töltöttem a 
szilvesztert Deszken, a Szerb 

Közösségi Házban. Nagyon oldott volt a hangulat, haj-
nali 3 óráig mulattunk. Bizakodva nézek a 2014-es év 
elé…

A Bástya Étteremben bu-
liztunk a Cantabellás lányokkal és a DeszkaSzínház 
társulatának néhány tagjával. Végig táncoltuk az 
éjszakát, remek volt a hangulat!

Barátokkal közös asztalnál 
a Bástya Étterem rendezvé-
nyén köszöntöttük az új évet. 
Szinte egész este táncoltunk! 
Érdekes volt látni felsza-

badultan szórakozni olyan embereket, akikkel a 
hétköznapokban csak pár szót váltunk vagy csak 
elszaladunk egymás mellett.

Simon 
Hajnalka          
szociális ügyintéző

Retek 
Brigitta       
pedagógus

Büky 
Zita         
háziasszony

Otthon voltam kettesben 
a férjemmel. A karácsonyi 
rohanás után ez a nap a pi-

henésről szólt. Amúgy sem szeretem az ilyen „kö-
telező” szórakozást, a spontán bulikat jobban ked-
velem!

Sallainé Hevesi 
Magdolna      
pedagógus

Családi események
SZÜLETÉS:
Ördögh Attilának és Jesity Klárának 
(Damjanich u. 36.) Lara

Lehotai Győzőnek és Fodor Katalinnak 
(Felszabadulás u. 49.) Dávid

Dencsik Imrének és Daróczi Máriának 
(Semmelweis u. 12/a) Dóra Szonja

Mellár Pálnak és Rajki Renátának 
(Felszabadulás u. 49.) Adrienn

ELHUNYTAK:
Bregovits Imre Deszk, Alkotmány 
u.104. szám alatti lakos 79 éves 
korában,

Bóka András Deszk, Ságvári u.15.
szám alatti lakos 41 éves korában,

Erdélyi Katalin Deszk, 
Majakovszkij.u.3.szám alatti lakos 68 
éves korában,
 
Hudák István Deszk, Rákóczi u.45.
szám alatti lakos 60 éves korában,
 
Rácz Imréné Deszk, Petőfi.u.16.szám 
alatti lakos 93 éves korában,
 
Kovács Antal Deszk, Zója u.10/a szám 
alatti lakos 86 éves korában elhunyt.

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

Takarékszövetkezet
6772 Deszk, Felszabadulás utca 24.
 Telefon: 62/271-544
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5.
 Telefon: 62/271-209
Rendőrség 6772 Deszk, Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 8 - 10-ig 
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Batki István őrmester 20/209-53-27
Fogadó óra: az Önkormányzati Hivatalban
hétfőn 8-10 óra között.
HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni állatorvosainknak:
Dr. Lamper Elek  20/542-2116 
Dr. Tóth Tamás  30/958-3913 
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kóbor kutyák bejelentése:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 
hétfőtől-péntekig 62/271-852
Temető nyitva tartása
 hétfő - vasárnap: 07.00-20.00
KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS
EDF DÉMÁSZ telefonszám: 06/40-822-000
illetve a rudolf.mozes@edf.hu e-mail címen.
HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., (Petőfi utca vége)
Téli nyitva tartás (október 1 – március 31. között):
Hétfő,Kedd SZÜNNAP

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

ORVOSI RENDELÉSEK 
I. számú háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó
háziorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: 0630/362-9051; 06-62/271-269 
Rendelési idő: Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, 
Szerda 12-16-ig, Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő nem változott minden csütörtökön 
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés: 
 telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 14-15 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, 
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
Email:drballa.praxis@gmail.com
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
Hétfő:  07.30-11.30, Kedd: 13-16
Szerda:  07.30-11.30, Csütörtök: 13-17
Péntek:  13-16
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Kedd:  10-12
Fiziotherápia: 
Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete alap-
ján. Praxison kívüli páciensek számára is. Minden 
munkanapon, előzetes bejelentkezés után.
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
Hétfő:  11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján
Iskola és ifjúság egészségügy: védőnői tanács-
adóban:
Kedd:     07.30-10.00

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

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

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


