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50 éves osztálytalálkozó

Nem nagyon volt olyan száma a Hírnöknek, amelyben az önkormányzat ne köszönhetett volna meg segítséget a SZEFA Kft-nek. 
Vagy a régi temető takarításában, vagy közterületen álló fa kivágásában, vagy mulcsozásban, vagy éppen a falunapok megrendezésé-
ben kaptunk tőlük segítséget. A falukarácsony a cég nélkül már elképzelhetetlen. A két óriási fa kivágása, szállítása, felállítása, díszítése, és az 
ünnep utáni elbontása a Bolgár József, Bolgár Csaba és Bolgár Attila cége által felajánlott munka révén könnyű a deszkieknek. Örülünk, hogy 
a szerelőkosaras fakitermeléssel foglalkozó, jól prosperáló cég a legjelentősebbek között van az egész régióban. A családi vállalkozás töretlen 
fejlődése és eredményei a kft-t a 2014-es évben a település díjazott cégévé is emelte egyben. A díjat az év végi vállalkozók fogadásán adhattuk 
át. Gratulálunk a tulajdonosoknak, köszönjük a sok segítséget, és eredményes 2015-ös évet kívánunk!

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: Király László polgármester

Decemberben egy igen ritka eseményre került sor, 50 éves osztálytalálkozót ünnepeltek a deszki iskola egykori diákjai. Az Idősek otthonában buliztak az egykori osztálytársak és hogy kik, íme a névsor:
1. sor balról: Sebó István, Rusz Mákszó, Bóka András, Fodor Sándor, 
középső sor: Takács Irén, Kiss Etelka, Gyorgyev Milivoj, Karnis Jánosné osztályfőnök, 
hátsó sor: Nacsa András, Zika László, Tóth István, Csikós Ferenc, Juhász Katalin, Vukoszávlyev Iván, Kovács József

Falukarácsony 2014.

A 2014-ES ÉV VÁLLALKOZÓI DÍJÁT A SZEFA KFT KAPTA!

Bolgár Csaba és Bolgár Attila a képviselő testülettel

Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola, az óvoda és karácsonyoztak a helyi civil szervezetek is. Részletesebb beszámolót a 4. és az 5. oldalon olvashatnak.
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Megkérdeztük a polgármestert 
– Az előző számban olvashattuk, hogy 

változások lesznek egyes szociális ellátá-
sokban. Mit jelent ez a deszkieknek, van-e 
valami tennivalója azoknak, akik eddig 
kaptak ilyen segélyeket?

– Jelentős átalakításba – forráskivonásba 
– kezdett a kormány ezen a téren. A lakás-
fenntartási támogatás rendszere alapjaiban 
változik meg azáltal, hogy úgy utalja az 
önkormányzatok kezébe, hogy semmiféle 
fedezetet nem biztosít ehhez márciustól. Az 
biztos, hogy sokan nem fognak kapni azok 
közül, akik eddig nem teljes körű jövede-
lembevallás alapján kérték ezeket a forinto-
kat az államtól.

Mindenkinek újra kell igényelni a hivata-
lunknál ezt az ellátást, amire kiértesítést kapnak az eddigi jogosultak. Ezt 
követően – az újonnan, hamarosan felálló szociális bizottság – helyszíni 
környezettanulmány készítése céljából megkeres minden kérelmezőt és az 
ott szerzett információk alapján tesz javaslatot a képviselő-testület felé. A 
bizottságban lesznek tagok a testületből, és lesznek külsős tagok is. Ezt fon-
tosnak tartom amiatt, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel készítsük 
elő az új szociális juttatási rendszerünket. Sokak esnek majd ki ezáltal, és 
remélhetőleg sokan már be sem fogják nyújtani a kérelmet a megváltozott 
viszonyok és a szigorúbb ellenőrzés miatt.

Ez ügyben ismét hangsúlyoznám, hogy nem vezettünk be újabb adót 
ezeknek a juttatásoknak a finanszírozására. Nem tartottuk tisztességesnek, 
hogy a kormány ilyen mértékű elvonása miatt keletkező 8-10 milliós hiányt 
a lakosokkal fizettessük meg. Minden képviselő eltökélt abban, hogy egy 
igazságos rendszert kidolgozva, újra átgondolva az összes kiadásunkat 
– eleget tegyünk a törvényben ránk rótt kötelezettségeknek. Nem lesz ez 
könnyű, és könnymentes sem... 

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!   Szerkesztőség

– Milyen beruházásokra számíthatunk ebben az évben?
– Év végén erről is többször nyilatkoztam már, de természetes, hogy az 

új költségvetési rendeletünk kapcsán ezeket is újra kell fogalmaznunk. Mi-
vel a prioritásokon jelenleg dolgozunk, így csak címszavakban sorolom fel 
a tervezett munkákat.

A 2015-ös évre a következőkben gondolkodunk a községben: – térfigye-
lő kamera rendszer kiépítése – Táncsics utca elejének csapadékvíz elveze-
tése – urnafal építése és parkoló bővítése az újtemetőnél – két tanterem 
felújítása az iskolában – aszfaltjavítások – Alkotmány utcai járda átépítése 
– parkolók, kerékpár tárolók kialakítása – a római katolikus és az ortodox 
egyházak támogatása – ingatlan vásárlás távlati fejlesztési célok megvaló-
sítására – a hivatalban kisebb felújítások, átalakítások – a sportcentrumban 
és a szabadidő parkban kültéri fitnesz eszközök telepítése – az új iskola és 
óvoda előtti tér kialakítása – a focipályán öntözőrendszer megépítése,  és 
az öltöző felújítása –  a zöldséges csomópontjában korlátrendszer telepí-
tése. 

Ez egy szép lista az idei tervekről, melyek egy részét pályázati forrásból, 
a többit saját finanszírozásban kívánjuk elvégezni. A pontos lista és a sor-
rend a költségvetésünk elfogadása után lesz publikus.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2014. december 16-ai rendes ülésén a 
következő határozatokat hozta: 

A Képviselő-testület elfogadta a polgármester 
tájékoztatóját a két ülés között végzett munkáról, a 
községet érintő fontosabb eseményekről és az ön-
kormányzati pályázatokról, valamint a tájékoztatót 
a lejárt határidejű határozatokról. A polgármester 
Deszk község környezeti állapotának alakulásáról 
szóló tájékoztatóját is elfogadta. Tartós ügyvédi 
megbízást kötött a testület dr. Ledniczky Ildikó 
egyéni ügyvéddel az önkormányzat állandó jogi 
képviseletére vonatkozóan.  Jóváhagyta a testület 
a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, 
a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása felülvizs-
gált, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodásait, a valamint a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. társasági 
szerződésének a módosítását. A testület a GarDop-
Tech Kft. vállalkozási szerződését (útjavítás) 2014. 
december 5. napjával megszüntette és Rézműves 
Kálmán Martin egyéni vállalkozóval (5331 Kende-
res, Hunyadi út. 28.) vállalkozási szerződést kötött 
nettó 4.202.000,-Ft vállalkozási díj ellenében a 
Kárász-Szegfű utcák útjavításával kapcsolatban. A 
testület 197/2013. (XII.16.) önkormányzati határo-

zatának (módosítva 161/2014.(XI.25.) önkormány-
zati határozattal) Majakovszkij utcára vonatkozó 
rendelkezését hatályon kívül helyezte, és úgy dön-
tött, hogy 2015. július 31. napjáig a Majakovszkij 
utca lakói között felmérést végez, hogy milyen 
elnevezést javasolnak az utcanévre vonatkozóan, 
továbbá 2015. december 31. napjáig dönt a Maja-
kovszkij utca új elnevezéséről. A Képviselő-testület 
annak érdekében, hogy a településen az új utca-
nevekre történő módosítások egy időben történ-
jenek, úgy határozott, hogy a 197/2013. (XII.16.) 
önkormányzati határozat Ságvári, Zója, Felszaba-
dulás és Sallai utcák átnevezésének hatályba lépési 
időpontjait 2016. január 1. napjára módosítja. Az 
átmeneti gazdálkodásról szóló helyi rendeletet 
is elfogadta a testület a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően. Jogszabályváltozásra tekintettel 
módosította a kéményseprőipari-közszolgáltatás 
végzésről szóló helyi rendeletét, valamint a termé-
szetben nyújtott szociális tűzifa rendeletét akként 
módosította, hogy a vonatkozó kérelme-
ket a jogosultak 2015. január 31-ig nyújt-
hatják be.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita

jegyző

Január közepén tartott egy előadást a Csong-
rád Megyei Értéktár a Faluházban, melyen két 
tucatnyi érdeklődő vett részt. Az értéktár egy 
új fogalom a hétköznapi életünkben, aminek 
minden előnyével érdemes lesz együtt élnünk 
a megszületett jogszabályok és lehetőségek mi-
att. Arra ad lehetőséget, hogy helyi, vagy maga-
sabb szintű védettséget biztosítsanak a közössé-
gek az általuk fontosnak tartott helyi kulturális, 
társadalmi vagy épp anyagi értékeknek. 

A rendezvény hatására Deszken is megtar-
tottuk az első egyeztető megbeszélést e témá-
ban, ahol öt személyt kértünk fel, hogy a helyi 
értéktár bizottság munkájában részt vegyen. 

Ez alapján a képviselő-testület már január vé-
gén döntést hozhat arról, hogy megalakítsa 
ezt a helyi bizottságot Dr. Felföldi László, Bába 
Károly, Brczán Krisztifor, Kószó Aranka, és Sípos 
György részvételével. Reményeink szerint sok 
jó ötlet kerül majd hivatalosan is a közösségünk 
védőszárnyai alá, és esetleg magasabb szintű 
elismerést, védelmet is kaphat majd jó néhány 
közülük.

Az első lépést már megtettük, hogy ez így le-
gyen!

Király László
polgármester

ADÓIGAZGATÁS

Felhívom szíves figyelmüket, hogy helyi ipar-
űzési adó esetében bármely változást (tulaj-
donos neve, vállalkozás székhelye, telephelye, 
átalakulás, megszűnés, költözés stb.)  15 napon 
belül be kell  jelenteni adóhatóságomnál ún.  
„Bejelentkezés nyomtatvány”-on.

Az ingatlant érintő (építményadó, telekadó, 

magánszemélyek kommunális adója) adóköte-
lezettség esetében bármely változást (tulajdo-
nos változás, öröklés….stb.) az adókötelezett-
ség keletkezését  követő 15 napon belül kell  
jelenteni adóhatóságomnál a  „Bevallási nyom-
tatvány”-on.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

– Sok helyen vezettek be új adókat, itt erre nem került sor. Deszknek nem kellenek új bevételek?
– Az első kérdésre adott válaszban már jeleztem, hogy elsődlegesen a szociális területről erőteljesen kivonuló állam hagyta 

űr betöltésére kellett volna bevezetnünk új adókat. Ezt nem szeretnénk. Nem mondom azt, hogy idén félév előtt nem is kény-
szerülünk erre, de első lépcsőben meg kell próbálnunk a családokhoz hasonlóan még takarékosabban gazdálkodnunk. Ebben 
nincs különbség egy település és egy-egy család büdzséje között. 

Az is látszik azonban, hogy a fejlesztési és fenntartási feladatokra is egyre kevesebb pénzt kapunk, tehát nem tartom elkép-
zelhetetlennek, hogy újabb adókat vessen ki az önkormányzat 2015 júliusától. Ez mind a költségvetésünk függvénye, amin 
jelenleg is dolgozunk. Ez nem jelent automatizmust, azt is kijelenthetem! Mint mondtam eddig is – jó gazda módjára kell a 
bevételeinkhez tervezni a kiadásokat, és csak a legvégső esetben nyúlhatunk az adókivetéshez.

A lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás és a különböző természetbeni juttatások – mint a tűzifa is – nagy terhet ró-
nak a közösségünkre. A befizetett adókból kell ezeket finanszíroznunk, ezért nagyon meg kell vizsgálni a rászorultság mértékét. 
Sokan éltek vissza a rendszer és az ellenőrzés gyengeségeit kihasználva. Ennek biztosan vége lesz.

Hallani a sajtóból, hogy a házi beteggondozás terén is nagy megszorítások lesznek. A családok aktív bevonását erőszakolja ki 
az új rendszer, ami nem feltétlen rossz. Sok esetben gondoskodott a település az évtizedek alatt olyan idősek-
ről, akik sajnálatos halála után a hagyatékra már mindig akadtak rokonok, a gondoskodásra, az eltartásukra 
sohasem. Ezek a kérdések várnak választ az előttünk álló évben. Szeretnénk az adófizetők és a valóban 
rászorulók szemszögéből is a legtisztességesebb választ megtalálni. Ehhez kérjük a lakosok támoga-
tását és megértését is. Ez lesz az első igazi feladata az új testületnek – biztos vagyok benne, hogy 
meg is birkózik a feladattal. 

Az alapkérdésre a válaszom – kellenek új adóbevételek, de nem bármi áron!

– Mégsem változtak meg január elsejétől a már nem használható utcanevek Deszken. Mi 
ennek az oka?

– Eddig két hullámban foglalkoztunk a törvény által ránk rótt kötelezettséggel, mely sze-
rint meg kell változtatni olyan utcák nevét, melyek névadói a kommunista önkényuralmi 
rendszerhez köthetők. Ezekről állásfoglalást kértünk a Magyar Tudományos Akadémiától, 

majd ezen lista alapján elkezdtük az információk és javaslatok gyűjtését. A beérkezett lakos-
sági jelzéseket is figyelembe véve, és az ide vonatkozó jogszabályokat mérlegelve meghozta az 
előző testület a döntését, hogy milyen új utcanevek lesznek Deszken 2015. januárjától. 

Még a nyár végén egy újabb lakossági megkeresés miatt, a testület újratárgyalta a jelenlegi Ma-
jakovszkij utca névadását, ami kapcsán aztán felkorbácsolódtak az indulatok. Nem tetszésüknek hangot adó megkeresések érkeztek hozzánk az 
ott lakóktól, ami arra ösztökélte az új képviselőket, hogy egy reprezentatív felmérés után döntsön a végleges névadásról. 

Szeretném, ha mindenki megértené, ez nem érzelmi kérdés a testületi tagok számára, és jó lenne, ha egyetlen ott lakó sem kezelné akként! 
Biztos vagyok benne, hogy nem mindenki foglalkozott ezzel az üggyel a szórólapunk elolvasása okán, sokan nem jeleztek vissza. Úgy tűnik, 
hogy egy felvetett ötlet alapján indult aláírásgyűjtés sem volt elegendő ahhoz, hogy a tényleges elképzelését mondja el az abban az utcában 
élő összes deszki. Ezért sincs béke ezen a fronton.

Azt várjuk az újabb határidő módosítástól, hogy mindenki felelősséggel jelezze – milyen nevet szeretne leginkább látni a saját utcájának ele-
jén, melyik az a név, amit valóban szeretnének. A nem nyilatkozókat, levélben vissza nem jelzőket is meg fogjuk keresni. Az így kimondott nevet 
a testület véglegesnek tekinti, és a demokrácia szabályait magára nézve kötelezőként kell elfogadja minden ott lakó is.

– Véget ért Újszentiván és Deszk hivatala-
inak “házassága”. Miért, és mit jelent ez köz-
ségünknek?

– A szomszédos Újszentiván község la-
kossága elérte azt a határt, ami felett már 
önálló hivatalt tarthat. Az előző évi adatok 
alapján a lakosság lélekszáma meghaladta a 
2000 főt, így a szentiváni testület döntése alapján felál-
lítják újra a saját, független hivatalukat. A deszki testület 
is határozatban elfogadta már a különválást, és megtet-
tük a szükséges intézkedéseket. Ezek alapján megszű-
nik a Deszki Közös Önkormányzati Hivatal és újra Deszk 
Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala néven 
találkozhatnak vele, mint ahogy volt is ez az előző évek-
ben. Számunkra nem jelent egyéb változást ez a dön-
tés, inkább csak újra egyszerűsödik a dolgunk, főként a 
jegyzőasszonyé.

Természetesen elszámoltunk Újszentiván községgel, 
akik minden költséget megfizettek, ami a közös hivatal 
felállítása és működtetése miatt merült fel. 

Tájékoztató testületi ülésekrőlAz értékeink /t/ára

Hivatali ügyintézés



2015. január 3DESZKI HÍRNÖK

Ha valakit megállítanánk a deszki ut-
cán és feltennénk neki a kérdést, hogy 
nevezzen meg néhány helyi értéket, 
valószínű, hogy hirtelen nem tudna 
fölsorolni egyet sem. Egy kis segítség-
gel viszont már jöhetnek a templomok, 
a szerb hagyományok és még ki tudja, 
hogy mi kerülne be a felsorolásba, 
mert sokféle szempont is közrejátszhat 
abban, hogy ki, mit tekint helyi érték-
nek. Egy horgász biztosan megemlíte-
né a deszki tavakat, egy biológus a 300 
éves fánkat...

És napjainkban egyre többet hallunk 
országos értékeinkről is, azzal, hogy 
a köztudatba bekerült a hungarikum 
szó. Ehhez kapcsolva emlegetik a sze-
gedi Pick szalámit, a szőregi rózsát 
vagy éppen a hévízi gyógyfürdőt és 
még sorolhatnánk. 

Két évvel ezelőtt megjelent 
Hungarikum törvény éppen ezeknek 
a helyi, megyei és nemzeti értékek-
nek az összegyűjtésével, rendszerezé-
sével foglalkozik, s azzal, hogyan kell 
létrehozni azokat a helyi értéktár bi-
zottságokat, melyeknek az a feladata, 
hogy mindezeket összegyűjtse. Sok 
településen már létrehozták a bizott-
ságokat (18) Algyőn, Deszken és Szaty-
mazon még nem. Január végén ezekre 

a településekre a Közélet Alapítvány 
Hungarikum Ünnep a Dél-Alföldön 
címmel rendezvénysorozatot szerve-
zett. Előadó volt többek között Magyar 
Anna a megyei önkormányzat alel-
nöke, aki a Megyei értéktárról tartott 
előadást, melyben már 45 érték kapott 
helyet. Pl Bánfi szóda, szegedi papucs, 
csongrádi halász házak... Előadó volt 
még Székely Anna a Nemzeti Műve-
lődési Intézet Csongrád Megyei Irodá-
jának munkatársa, Berek Ágota algyői 
fitoterapeuta, aki különleges érté-
künkről a kamilláról beszélt, Mód Lász-
ló néprajzos pedig a csongrádi borról 
mesélt, beleszőve deszki vonatkozá-
sokat is. Az előadások végén a Bánát 
és a Kerepetye Néptánccsoport lépett 
föl és a szegedi Mestertanoda hallga-
tói énekeltek. Ezt követően csongrádi 
bort, csabai és gyulai kolbászos szend-
vicset, a deszki Kardos Ditke kézműves 
csokoládéit, szörpjeit, lekvárjait kós-
tolhatták meg a részt vevők. A deszki 
Schaff Gyöngyi kézi készítésű szappa-
nokkal, csipkebogyó- és meggyborral 
lepte meg a jelenlévőket. A csongrádi 
bor mellett Brczán Krisztifor cserszegi 
fűszeres bora is a kínálni valók közé 
került. 

Az biztos, hogy jó kedvcsináló volt, 

hiszen január 16-án már sor kerül a 
deszki értéktár létrehozásával kap-
csolatos első megbeszélésre Brczán 
Krisztifor alpolgármester vezetésével.

Fölteheti a Kedves Olvasó még azt 
a kérdést is, hogy jó, jó, de mit hozhat 
az nekünk, ha lesz egy Deszki Helyi Ér-
téktár. Itt most csak néhány hozadékát 
sorolom föl azoknak a lehetőségeknek, 
amit már generált vagy generálhat ez a 
„mozgalom”.
 erősödő civilség (ha bevonják a 

lakosságot a feladatba); helyi közös-
ségek kialakulása (pl. Hungarikum 
Klubok Közössége Veszprém megyé-
ben…)
 erősödő lokálpatriotizmus (fölis-

merés, hogy olyanunk van, ami mások 
számára is figyelemre méltó)
 erősödő helyi turizmus, ami a 

helyi értékek bemutatására irányul (Pl. 
csabai kolbászfesztivál, csipkefeszti-
vál…..)
 új rendezvényeket generálhat pl. 

hungarikum falu Ópusztaszeren, sze-
gedi borfesztiválon megyei értéktár 
kiállítás stb…
 új szemléletű helytörténeti kiad-

ványok megjelenése
 Új fejlesztési célok kijelölése az 

értékek megfogalmazása után…pl. 
Csongrádon a Tisza parti halász házak 
felújítása, tartalommal való megtölté-
se vagy éppen Deszken a több, mint 
100 éves szerb aranyhímzés visszata-
nulása és új, mai használati tárgyakon 
való megjelentetése….
 pályázati források keresése és be-

vonása e területbe…
 munkahelyteremtés
Remélem, kedvet csináltunk egy 

kis családi ötletelésre a cikk elolvasá-
sa után, s hogy még egy kis mankót 
adjunk nézzük azokat a kategóriákat, 
melyben értékeket lehet megjelölni: 

Agrár- és élelmiszergazdaság; egész-
ség és életmód; épített környezet; ipa-
ri és műszaki megoldások; kulturális 
örökség szellemi és tárgyi javai; sport; 
természeti környezet; turizmus és ven-
déglátás. 

Jó ötletelést kíván:
Kószó Aranka

 

Programajánló
Február 6-án 19 órától a színház-

kedvelőket várjuk a Faluházba! A Téli 
Színházi Esték keretében a Szegedi 
Egyetemi Színház két felvonásos Ör-
kény esttel jön el hozzánk. Az első fel-
vonásban Örkény István: A Borék című 
vígjátékán, míg a második felvonás-
ban Egyperceseken mosolyoghatunk. 
A belépő: 500 Ft. 

Február 13-án az Open Point ne-
gyedik állomása következik, amire 
várjuk szeretettel a fiatalokat! Febru-
ár 20-és 27-én, pénteken 17 órától 
pedig jön az Ezt tanultuk!, két felvo-
násban. Február 20-án a Tündértánc 
balett-előkészítő Csingiling csoportja; 
a Deszki Akrobatikus Rock&Roll tán-
cosok mini és középhaladó csoportja; 
szóló népdalénekeseink, azaz Vinc-
ze Kamilla, Kopasz Helga, valamint  
Molnár Anna és Diána; Prónai Adél 
szólóénekes, a Deszki Dukátok szerb 
kórus, a Borbolya és a Kerepetye nép-
tánccsoportok, valamint a 2. és 3. osz-
tályos társastáncosok mutatják meg, 
mit tanultak az elmúlt évben. Február 
27-én a Faces tánccsoport, a Tündér-

tánc balett-előkészítő Ariel csoportja; 
a Deszki Akrobatikus Rock&Roll tán-
cosok haladó csoportja; a Cibere és a 
Belice néptánccsoportok, a Cantabella 
Női Kar, a Deszki Népdalkör, a Bánát 
Néptáncegyüttes utánpótlás- és fel-
nőtt csoportja valamint a 4. osztályos 
társastáncosok lépnek színpadra. A 
belépő 500 Ft, de a február 20-án 

megváltott jeggyel a február 27-i elő-
adást is meg lehet tekinteni! 

VÁRUNK MINDENKIT 
SZERETETTEL 

PROGRAMJAINKRA!

Végül szeretném felhívni a szülők és 
a tehetséges általános iskolások figyel-
mét, hogy a XVII. Deszki Maros Men-
ti Fesztiválra a jelentkezési határidő 
február 23-a! Várjuk a jelentkezése-
ket a versmondás, a prózamondás, a 
szólóhangszer, a kamarazene, a szóló 
népdaléneklés, a színjátszás, a nép-
tánc-, az egyéb tánc, vagy a rajzpályá-
zat kategóriák bármelyikére!

Varga Krisztina
művelődésszervező

Sok postaládában találhattak Olvasó-
ink a könyvtár nevével ellátott levelet, 
mely a következőképp kezdődik:

„Tisztelt Olvasó!
Önnek könyvtárunk felé dokumentum 

tartozása van.”
Majd a felsorolt címek után a követke-

ző mondat olvasható:
„Kérjük, hogy a felsorolt dokumentu-

mokat haladéktalanul hozza vissza.”
Ez a levél egy számítógépes program 

által generált szöveg, amit a progra-
mozók fogalmaztak meg, valljuk meg, 
kissé ridegen… Úgy gondoljuk, a levél 
tartalmának értelmezése felfogás kér-
dése. Van olyan Olvasónk, aki szinte 
személyes sértésnek veszi, ha kap egy 
ilyen levelet, és szerencsére akad olyan 
is, aki megköszöni, hogy értesítettük a 
kölcsönzési határidő lejártáról.

Ez a helyes értelmezés! A könyvtári 
felszólító elnevezés sem igazán helyén 
való, inkább tekintsék emlékeztetőnek, 
hogy a kint lévő dokumentumoknak 

lejárt a határideje. Ter-
mészetesen két alkalommal meg is 
hosszabbítható ez az időpont, tehát, 
összesen 9 hétig lehet az Olvasónál 
egy könyv. Viszont, a hosszabbítás 
tényéről értesíteni kell a könyvtá-
rat, akár személyesen, telefonon vagy 
e-mailben. 

A problémát elsősorban a notórius 
késők okozzák, akik akár több hónap 
után sem viszik vissza a kikölcsönzött 
könyvet. Ezzel sajnos Olvasótársaikat rö-
vidítik meg, hiszen nem tudnak hozzá-
jutni sok dokumentumhoz. A legjobban 
keresett könyvek általában új könyvek, 
amiket sokan szeretnének elolvasni. 
Ezért fontos odafigyelni a határidőre, 
mert akkor ezzel a többi Olvasóra is oda-
figyelünk!

Köszönjük megértésüket és várunk 
továbbra is minden olvasni szeretőt a 
könyvtárba!

Tóth Erzsébet 
könyvtáros

Tavaly már má-
sodik alkalom-

mal hirdettük 
meg Deszken 

a cipősdoboz 
akciót. 

Az előző évi várakozásainkat mesz-
sze felülmúlta az a rengeteg játék, 
írószer, könyv és tartós élelmiszer, 
melyet a településen élők adtak össze. 
Ezen adományozási kedv jóvoltából 
62 gyermek kapott ajándékcsomagot, 
valamint Deszk Község Önkormány-
zata segítségével 15 család részesült 
élelmiszer csomagban. A települési 
összefogás, a társadalmi segítségnyúj-
tás elérte célját. Az ünnep már hangu-
latában is odébbállt, ám bízunk benne, 
hogy Deszken marad az összefogás és 
a közös segítségnyújtás. Köszönjük, 
Deszk!

Seres István Pipu

Könyvtári hírek

Sikeresen zárult a II. 
Cipősdoboz Akció

Értékeink

Ismét van deszki díjazottja 
a MOL Tehetségtámogató Programnak

Az Új Európa Alapítvány 2014. évben is meghir-
dette a MOL Tehetségtámogató Programját.

A program a művészet vagy a tudomány területén tehet-
séges és eredményes fiatalok támogatását tűzte ki célul. A 
pályázat a szakmai fejlődésüket segíti. Ezek a fiatalok te-
hetségük kibontakoztatásával nem csak saját, hanem kör-
nyezetük fejlődéséhez, gazdagításához is hozzájárulnak. A 
programra az eddig elért eredmények, illetve a megvalósult 
célok alapján lehetett pályázni.    

A MOL Tehetségtámogató Program pályázatának mű-
vészet-tudomány kategóriájában Tari Dorottya immár ne-
gyedik alkalommal nyert, a Klasszis programban pedig 
másodszorra. A zenei anyanyelv hagyományainak őrzése c. 
pályázatát az Új Európa Alapítvány kuratóriuma támogatás-
ban részesítette. 

Tari Dorottya népzenei tanulmányainak felkészüléséhez a 
MOL Tehetségtámogató Program nyújt segítséget.

Gratulálunk Dórinak és tovább sok sikert kívánunk!

Tisztelt Deszki lakosok, tisztelt Szülők!
Gyorgyev Vojiszláv nyugalmazott testnevelő 

tanár deszki iskolás és óvodás gyerekek részére évente 
1 alkalommal kedvezményes műjégpálya látogatást szerve-
zett az utóbbi években. Alapítványunk védnökséget vállalva 
erkölcsileg és anyagilag támogatja a fenti kezdeményezést. 
Tisztelettel kérjük, hogy aki hozzánk hasonlóan a sportdél-
után megszervezését támogatásra érdemesnek találja és szí-
vesen segítene, kérjük hívja fel az alábbi szervezők valame-
lyikét, akik az érintett szponzorokat személyesen felkeresik:

Gyorgyev Vojiszláv - 70/941-90-49
Sztán László képviselő - 30/628-95-57
Gera Norbert testnevelő tanár - 70/611-67-94
A deszki gyerekek legszebb jeges napján, március 20-án 

(13.30-15.30-ig), minden deszki általános iskolás és óvodás 
gyermek részvételére számítunk, függetlenül attól, hogy 
esetleg Szegedre járnak iskolába/óvodába. Ezen a napon a 
csak deszkiek részére kibérelt műjégpálya látogatáson kö-
zépiskolások, ill. felnőttek, szülők is részt vehetnek, a szer-
vezőkkel történő előzetes egyeztetést követően. 

Az elmúlt évi rendezvény támogatói voltak: Deszk Köz-

ség Közoktatásáért Alapítvány, Deszki Szerb Nemzetisé-
gi Önkormányzat, Dr. Mészáros Milán, Dékány Györgyné, 
Terhes Éva, Terhes Zoltán, Szuroveczné Szeles Ágnes, Pál 
Gábor, Vörös Eszter, Wonka Günter és Katalin, Dr. Berend 
Tamás, Karácsonyi Zsolt, Farkas Péter, Balogné Pataki Kata-
lin, Kardosné Papp Éva, Dékány Ferencé, Scholtzné Süvegh 
Zsuzsa, Csányi Imre, Orvos János, Hegedűs Józsefné, Sal-
lai Gáborné, Arany Márta, Barlabásné Szunyog Erzsébet, 
Kócsóné Zsuzsanna, Brczán Krisztifor, Orvos Csaba, Molnár 
Mihályné Ilonka, Meszlényi Tamás, Földiné Pósa Ilona, Széll 
Julianna, Balogh Györgyné, Pataki Bálintné, Csernai Gábor, 
Mészáros Gábor, Kiss Nándorné Gyöngyike, Frányó József, 
Kovács Csaba, Haluska-Kiss Andrea, Vincze Gábor.

Segítőink: Deszki Település-Üzemeltetési Nonprofit KFT, 
Kiss Márta, Molnár József, Arany Márta, Dencs Mátyásné 
Julika, Molnár Katalin, Szunyog Erzsébet, Ráczné Gonda 
Ildikó, Mellár Istvánné Marika, Gonda Istvánné Gyöngyike.

Az eddigi és újabb támogatók segítségére számítva, a 
gyerekek nevében köszönetünket ezúton is kifejezzük.

Tisztelettel:  a Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány kuratóriuma

Felhívás - Jégre Deszkiek!
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Karácsonyoztak a DeszkaDöngetők

A Cantabella karácsonya
Nagycsaládos Karácsony

Kész átverés
A DeszkaDöngetők Tánccsoport igen hamar megkezdte 

az ünnepi időszakot, mert december 13-án már karácsonyi 
partit szerveztek a nyugdíjas klubban. Amiért ez az este kü-
lönleges volt számukra, az az, hogy a Bánát tánccsoportot is 
közös ünneplésre invitálták. Már kora délután felrakták a töl-
tött káposztával teli bográcsot a tűzre, hogy estére elkészül-
jön az ünnepi vacsora. Természetesen a siker nem maradt el. 
Tóth GabiBácsi ünnepi beszéde és a vacsora után Németh DJ 
Robi szolgáltatta a talpalávalót. Bátor és kevésbé bátor tán-

cosok pedig rophatták a táncot, akár disco, akár népzenére. 
Miután a bánátosok is megérkeztek esti fellépésük után már 
nemcsak magyar, de szerb népzenei ritmusok is segítették a 
két csoport közös mulatozását. Természetesen meg is fogal-
mazódtak gondolatok közös táncház szervezéséről, közös 
programokról a jövőben. Ehhez a karácsonyi parti biztos ala-
pot szolgálhat, így remélhetőleg 2015. decemberében már 
nagyobb bogrács lesz szükséges a töltött káposztához.       

Karácsonyiné Szilvia

Kétféle ember van: aki szereti a szilveszteri bulit és aki 
nagyon nem. Bevallom, én az utóbbi csapatba tartozom… 
Idejét sem tudom, mikor mozdultam ki szilveszterkor itt-
honról a kandalló, a bejgli és a dögunalmas Tv műsor mellől. 
(Aztán persze mindig napokig hallgathattam, ki, hol és mi-
lyen jót bulizott!) 2014 év végén beadtam a derekam: baráti 
unszolásra úgy döntöttem, kipróbálom, milyen a szilveszter 
itt helyben, a Bástya étteremben, ahol évek óta Király László 
polgármesterünk szervezi az éjszakát! Néztem a hátrányait: 
1. mínusz tizenfokok napok óta, kell ez nekem? 2. Ki fogja 
pátyolgatni a kutyámat a tűzijáték alatt? 3. Ha már 10 órakor 
álmos leszek, le tudok lépni feltűnés nélkül? Kizárt!

Aztán néztem az előnyeit: ismerősök és barátok vesznek 
körül, lesz finom vacsora, remélhetőleg jó zene, és különben 
is, mikor fogom felavatni a karácsonyra kapott harisnyámat, 
ha nem most? Úgyhogy döntöttem: irány a Bástya étterem!

Hogy milyen volt? Jóóóóó!
Rengetegen voltunk (mindig többen akartunk táncolni, 

mint amennyi hely volt), ízlett a vacsora is, jókat nevettem, 
szóval nem bántam meg, hogy elmentem. Király Laci próbált 

minden zenei kérést teljesíteni, úgyhogy volt ott minden, 
csak az nem táncolt, aki nem akart! 

Az éjféli Himnusz, koccintás, baráti ölelések sora után úgy 
gondoltam, most hirtelen ennyi elég is volt: végigtáncoltam 
az éjszakát, kezdett fájni a lábam, ilyenkor szoktam ango-
losan távozni. Azért annyira nem siettem, mert az étterem 
előtt az addigra már felsorakozott lelkes férfinép előkapta 
kocsijából a bekészített pirotechnikát (szerintem ők erre 
a pillanatra vártak egész este!), így látványos tűzijátékban 
gyönyörködhettünk, amit utólag is köszönünk.

Otthon aztán megszabadultam több kiló konfettitől (amit 
Schultzé Klári bőkezűen „osztogatott” mindenki hajába, 
ruhájába…) végighallgattam kisfiam lelkes élménybeszá-
molóját (aki a szomszédban szilveszterezett) „anya, életem 
legjobb szilvesztere volt!” és megnyugodva láttam, hogy a 
kutyám sem ment világgá…úgyhogy mit is mondhatnék? 
Köszönöm barátaimnak, hogy rábeszéltek a bulira, köszö-
nöm a sok jót és szeretetet, úgyhogy talán 2015.december 
31-én már önként és dalolva vágok bele az évzárásba!

Sillóné Varga Anikó

Az ünnepek közeledtével, ahogy 
minden évben, idén is kihúztuk egy-
más neveit, hogy egy kis ajándékkal 
kedveskedjünk. Ilyenkor mindig sokat 
gondolkodunk, hogy mivel tudnánk 
meglepni a másikat, aminek biztosan 
örülni fog. Igyekszünk minél inkább 
kézzel készíteni a meglepetéseket.

A Faluház ovális asztalát körbeülve 
kezdtük az ajándékozást. Mindenki 
hozott vagy egy kis sósat, vagy egy kis 
édeset. Jól megdézsmálhattuk a sok fi-

nomságot. Például Ledniczky Ildi gyö-
nyörűséges hangjegy alakú tortát ho-
zott nekünk. Aranyné Kati csoda csoki 
likőrrel készült, amit mi, a „fiatalság” ez 
úton is nagyon köszönünk neki!  

Sokat nevettünk, és mindenki jól 
érezhette magát. Beszélgettünk és 
már ott volt a levegőben a karácsonyi 
hangulat. Jó, hogy minden alkalom-
mal ilyenkor kicsit együtt ünnepelhe-
tünk, már várom a következőt!

Márki Kitti

December 20-án szombaton a deszki 
nagycsaládosok karácsonyoztak a Faluház-
ban. A Deszki Nagycsaládosok Egyesülete 
ebben az évben a Csongrád Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház támogatá-
sával szervezte meg karácsonyi programju-
kat. 

10 órától kézműves sarokkal és társasjátékokkal várták a 
gyerekeket, majd Király László polgármester úr és Prónainé 
Kiss Éva, az egyesület elnökének köszöntőjét követően Fe-
dor Péter Mózes, a Csongrád Megyei Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház irodavezetője mutatta be pár szóban mun-
kájukat. Ezt követően a Csiga Duó karácsonyi műsora, majd 
a Barboncás Bábszínház előadása következett. A műsor mel-
lett egy kis meglepetés, úgy, mint szaloncukoreső, kis ven-
déglátás, és ruhabörze várta a kicsiket és nagyokat.

A délelőtt gyorsan elröppent, szívmelengető volt látni és 
hallani a gyerekek kacagását és örömét! Ezúton is szeret-
nénk megköszönni a Csongrád Megyei Család, Esélyterem-
tési és Önkéntes Ház támogatását, és reméljük, 2015-ben is 
számíthatunk rájuk, hogy idén még több családnak tudjunk 
segíteni. Mi, szervezők, pedig abban bízunk, hogy ebben az 

évben még több szülő és gyermek ellátogat a Nagycsaládos 
Karácsonyra, hisz ez a nap nekik szól!

Prónainé Kiss Éva és Varga Krisztina

Hírek az idősek klub életéről

December hónap is igen mozgal-
masan kezdődött, nemcsak az adventi 
készülődések, hanem az ünnepek mi-
att is.

December 10-én Luca Bált ren-
deztünk. A vacsora disznótoros hur-
ka-kolbász, hagymás-burgonyával és 
dinsztelt káposztával. A vacsorát Papp 
Józsefné, Álmosdi Antalné, Szarvas 
Erzsébet, Bérczesi Györgyné prezen-
tálta. Az elmaradhatatlan Luca pogá-
csát Széll Jánosné és Kása Andrásné 
sütötte. Örömünkre sokan találtunk a 
pogácsákban „szerencsepénzt”. Finom 
pogácsákkal, sóssüteményekkel lep-
ték meg klubtársaikat Mladin István-
né, Mellár Istvánné, Király Istvánné, 
Álmosdi Antalné is.

December 16-án a harmadik ad-
venti gyertya meggyújtása mellett 
interaktív foglalkozást is tartottunk, 
képzeletbeli karácsonyi ajándékozás-
sal, memória teszttel stb.

December 17-én Karácsonyi Klub 
Délutánon forralt bor, tea és finom há-
jas kifli volt, melyeket Tari János, Papp 
Józsefné, Börcsök Imréné, Álmosdi 
Antalné készített. Karácsonyi hangulat 
idézését a Dobó Vincéné által elmon-
dott szokásokról szóló történetekkel 
kezdtük, Pósa Ilona és Radics Béláné 
versekkel kedveskedett a klubtársai-
nak, néhány népdalkörös társunkkal 
közösen karácsonyi dalt énekeltünk. 
A klubvezetőnk Csurelné Bagóczki 
Margit szépen megterített asztalok-
kal, minden klubtagnak névre szóló 
karácsonyi ajándékkal, Juhász Gyula 
versidézettel ellátott naptártömbbel 
lepett meg bennünket. Köszönjük a 
figyelmességét és kedvességét.

Sajnos szomorú események is 
történtek, Tóth István klubtársunktól 
december 22-én vettünk végső bú-
csút. Pista bácsi, nyugodj békében.

December 31-én Szilveszteri Óév-

búcsúztatót tartottunk. A menü töl-
tött hús, gombás natúrszelet, rizsköret 
párolt lilakáposztával volt. A vacsorát 
Bérczesi Györgyné és Papp Józsefné 
készítette.

Papp József és felesége, Soós Irén 
ebben az évben ünnepelték 60. házas-
sági évfordulójukat. Gratulálunk, és jó 
egészséget kívánunk.

Mivel évet zárunk, szeretném 
megköszönni mindenkinek, aki se-
gített a feladatok ellátásában. Nem 
utolsó sorban külön köszönöm azok-
nak, akik ugyan név szerint nem lettek 
megemlítve, de igen sokat tettek a te-
rem előkészítésénél, asztalterítésnél, 
az ételek felszolgálásánál, a mosoga-
tás, a takarítás, a rendrakási munkák-
ban és elősegítették a rendezvényeink 
vidám, családias hangulatát. 

„Jön az új év, sok jót hozzon,
A régi jótól meg ne fosszon,
Hogyha új jót nem is hozhat,
Vigye el a régi rosszat.”

Ezt kívánom 
mindenkinek a 2015. évre!

R.B.-né

A közelmúltban került megrende-
zésre a helyi Sportcsarnokban a 2014. 
évi Asztalitenisz Falubajnokság. Felnőtt 
férfi kategóriában ezúttal a Deszk baj-
noka címet Fodor Béla nyerte el. Má-
sodik helyen Horváth István, 3. helyen 
Prónai Tibor végzett. Vendég sporto-
lóként a torna abszolút bajnoka címét 
Huczek Péter szerezte meg. A felnőtt 

női kategória bajnoka Kővágóné Ócsai 
Magdolna. Az általános iskolások ver-
senyében a következő helyezések szü-
lettek: 

5-6. osztályos fiúknál:
1. Mészáros Ákos
2. Tóth Kevin
3. Kiss Vilmos
4. Meszes Barna

5. Krizsán Bálint
6. Bódi Levente
5-6. osztályos lányoknál:
1. Bajusz Henriett
7-8. osztályos fiúknál:
1. Mészáros Máté
2. Kovács Dániel
3. Berkó Bendegúz
4. Lele Máté

5. Meszes István
7-8. osztályos lányoknál:
1. Mészáros Laura
2. Szabó Nóra
A tornát szervezték: Gera Norbert 

testnevelő tanár, Sztán László képvise-
lő és Gyorgyev Vojiszláv.

Gyorgyev Vojiszláv

Asztalitenisz Falubajnokság

Szilvesztereztem!

Ezzel a címmel is játszottak a Deszki 
Falunkért Egyesület tagjai, akik eljöt-
tek a szokásos karácsonyi vacsoránkra. 
Idén is a 4. adventi gyertya meggyúj-
tása után tartottuk, most is a Faluház 
kupolájában volt, a vacsorát a Jóbarát 
Csárda biztosította. Ezen az estén is 27 

főre terített Bene Ildi és Sillóné Anikó, 
s maradt érintetlen asztal. Játszottunk 
egy jót, no meg nevettünk magunkon 
és egymáson, beszélgettünk, mókáz-
tunk. Kellemesen töltöttük az ünnep 
előtti vasárnap estét.

Fehérváriné
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December 18-án délután megérkeztek a kará-
csonyi angyalok a deszki óvodába. Egy nagyon 
meghitt ünnep részesei lehettünk gyermekként 
és szülőként egyaránt.

Az óvodába lépve halk karácsonyi zene, díszbe 
öltöztetett fenyőfa, fények és izgalomtól csillogó 
gyermekszemek fogadtak minket. Ezt követően 
saját készítésű ajándékkal leptek meg cseme-
téink, amivel leírhatatlan örömet okoztak szá-
munkra. 

A fény ünnepe az udvaron folytatódott: a 
nagycsoportosok körbeállták a szépséges ad-
venti szalmakoszorút és ragyogó arccal daloltak, 
verseltek szüleiknek, testvéreiknek és a többi 
óvodásnak. Meghatódva, gyertyával a kezünk-
ben fogadtuk magunkba a csengő hangokat, a 
szívből jövő mosolyokat és a létrejövő karácso-

nyi csodát. 
Köszönjük szépen Ilike néninek, Gizike né-

ninek és a nagycsoportos gyerekeknek, hogy 
ilyen lélekemelő műsorral örvendeztettek meg 
bennünket. Hálával tartozunk az óvoda minden 
dolgozójának, hogy odaadó munkájukkal az év 
minden napján szeretettel és odafigyeléssel tö-
rődnek gyermekeinkkel. Köszönjük szépen és 
áldott karácsonyt kívánunk nekik!

„Ahogyan van szemetek, hogy a fényt meglás-
sátok, hogy a hangot meghalljátok, úgy van szí-
vetek, hogy az időt megérezzétek. S minden idő, 
amit nem a szívünkkel érzünk meg, elveszett idő, 
akár a szivárvány színei a vaknak, a madár éneke 
a süketnek.”

(Márai Sándor)
Novák Katalin 2014. december 19-én ünnepeltük a Szent 

Nikola-t a Kolo csoportban. Ezt az ünnepet már 
nagyon várták a gyerekek, hiszen ki ne szeretne 
csomagot kapni a Mikulástól. Vendégek voltak a 
szegedi Hunyadi téri Óvoda szerb csoportos óvo-
dásai és dolgozói, az újszentiváni óvoda szerb 
nemzetiségi csoportja, valamint a deszki szerb 
iskola tanulói. A Mikulás nagy puttonnyal érke-
zett mindenki örömére, a gyerekek pedig verssel, 
énekkel fogadták őt. Ezután elérkezett a várva 
várt pillanat, a meglepetés ajándék, aminek na-
gyon örültek a gyerekek! 

A szerb karácsony hagyományait idéztük fel 
2015. január 6-án délelőtt a Kolo csoportban. El-
játszottuk a régmúlt idők  szokásait a családban: 
a szalma szétszórását a szobában, a szoba dióval 

való megszentelését, bemutattuk a hagyományos 
ünnepi terítéket. Az iskolások karácsonyi verse-
ket, mondókákat, énekeket adtak elő, úgyneve-
zett Korindjanje-t. Vendégeink voltak a Központi 
Óvoda nagycsoportos óvodásai, az óvónénik, és a 
dajkanénik. Megkóstolhattuk az ünnepre készülő 
tradicionális ételeket, többek között a csesznicát 
(réteslap, dió, tejföl, mazsola és pénz elrejtve, aki 
megtalálja abban az évben szerencséje lesz!), 
a papulát (sós vízben főtt bab sok pirított hagy-
mával), a koljivot (főtt búza, dióval, mézzel), és a 
zdravljet (házilag sütött kenyér). Január 7-én este 
a Faluházban a hagyományos Szerb Karácsonyi 
műsort nézhették meg az érdeklődők, amelyen a 
szerb óvoda nagycsoportosai is felléptek.

Mészáros Ibolya óvónő

Szálljatok le, szálljatok le…

Iskolai hírek

iskolai és óvodai hírek 

Óvodai hírek

Január első hetében Vid György, az iskola 
igazgatója és Arany Márta leendő elsős osztály-
főnök a beiskolázásról tartott tájékoztatást a 
nagycsoportos óvodások szüleinek. A kötetlen 
beszélgetés alkalmával az iskolában folyó ered-
ményes szakmai munka, az intézmény adottságai 
és az iskola által nyújtott plusz szolgáltatások is 
szóba kerültek. Ezen az estén elhangzott, hogy 
2015. szeptember elsején a leendő elsőosztá-
lyosokat egy mai kornak minden szempontból 
megfelelő, modern osztályterem fogja fogadni. 
A deszki önkormányzattal való egyeztetés során 
megállapodás született, hogy a település minden 
évben infrastrukturális fejlesztéseket hajt végre 
az intézményben. Iskolakezdésig többek között 
megtörténik egy alsós (most az első osztály) és 
egy felsős osztályterem világításának korszerű-
sítése, bútorzatának teljes cseréje. Az ezt követő 
időszakban e fejlesztés tovább folytatódik. Egyéb 
források felkutatása is zajlik az intézmény vezeté-
se részéről a fokozatos fejlesztés érdekében. Egy 
már „futó” sikeres pályázat kapcsán rövidesen 
befejezésre kerül a még elmaradt osztálytermek 
modern infokommunikációs eszközökkel való 
ellátása is. Átadásra került az új nyelvi és infor-
matikai terem (az eddig is meglévő mellett) 16 
tanulói laptoppal felszerelve.  A szerb iskolába 
a projekt keretében két laptop, egy projektor és 
interaktív tábla kerül. Nem „csak” a termek fej-
lesztése, hanem ezzel párhuzamosan az egyéb 
tanulói környezet fejlesztése is napirenden van. 
Pedagógiai fejlesztések is zajlanak az intézmény-
ben a rendszeres továbbképzések során. 2015-től 
a köznevelési törvény által meghatározott rend 
szerint elindul a pedagógusok ellenőrzési rend-
szere. Fokozatosan, 4 évente minden pedagógus 
egy szakértői ellenőrzésen esik át. Az iskola fon-
tosnak tartja a szakmai ellenőrzést, mert ez is 
segíti az oktató-nevelő munka eredményességét. 
Lehetőség adódott egy megkeresés alapján, hogy 
a Zoltánfy István Iskola nevelői ezt megelőzően, 
önkéntes alapon szaktanácsadói ellenőrzésen ve-
hetnek részt az elkövetkező félévben.

Öröm, hogy az itt dolgozó pedagógusok, a kö-
telező ellenőrzés előtt önként vállalva élnek ezzel 
a lehetőséggel és megmérettetik szakmaiságukat, 
felkészültségüket.

Vid György 
igazgató

 December 19-én az 1. osztályos tanulók ta-
nítónőjükkel, Harcsásné Kasza Évával az óvodások 
és óvónőik meghívására „visszalátogattak” volt 
óvodájukba. Ott közös kézműves foglalkozáson 
vettek részt a „kicsikkel” és közben meséltek nekik 
az iskolai élet szépségeiről, a betűvetés, olvasás 

tudományáról.
 Immár hagyományos módon együtt ünne-

pelték december 19-én a szerb Mikulást a szerb 
óvodások, iskolások és meghívott vendégeik, 
újszentiváni és szegedi apróságok. A gyerekeket 
pedagógusaik Mikulás figurával, a helyi Szerb 
Önkormányzat pedig gyümölccsel ajándékozta, 
vendégelte meg.
 December 19-én este a Sportcsarnokban 

került megrendezésre a Falukarácsonyi műsor. 
Mindenki kivette a részét a műsor előkészülete-
iben, hogy egy szép estével ajándékozzuk meg 
a közönséget. A csarnok díszítése tanár és diák 
közös munkája volt.  Hagyományosan ismét két 
nyolcadikos tanuló vezette a műsort: Samu Bog-
lárka és Orosz Márk. Verseket mondtak: Balogh 
Vanessza, Bársony Réka, Gombos Noémi, Kócsó 
Bernadett, Stafinski Petra, Szabó Angéla, Kri-
zsán Bálint. Nagyon örültünk annak, hogy volt 
tanítványunk Erdélyi Zita (9. évf. Deák F. Gimná-
zium) is vállalt fellépést egy verssel. A néptán-
cosok is mindig szívesen készülnek a karácsonyi 
műsorra. Most a Borbolya csoport betlehemezett. 
A „kicsik” egy árnyjátékkal mutatkoztak be, amely-
ben a gyerekek téli örömei és az évszak ünnepei 
elevenedtek meg érdekes, újszerű módon. Nagy 
meglepetést és ámulatot okozott mindenki szá-
mára az előadás különlegessége. A második, har-
madik és negyedik osztályosok társastánccal is 
bemutatkoztak. Iskolánkban már 4. éve folyik Ba-
logh Csongor, a Forma Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatójának irányításával táncoktatás. A tanórá-
kon a tanulók a társastánc alapjaival ismerkednek 
meg. A tehetséges diákok akár versenytáncosként 
is folytathatják pályafutásukat az egyesületben, 
amely második éve az ország harmadik legered-
ményesebb táncklubja. A műsorban a másodi-
kosok angol keringőt, a harmadikosok jive-ot, 
a negyedikesek cha-cha-cha-t adtak elő Mariah 
Carey: All l want for Christmas, Erasure: She won’t 
be home és a Télapó itt van zenékre. A művésze-
ti iskola vezetője ezúton fejezi ki köszönetét az 
őt segítő tanítónőknek és az iskola vezetésének, 

mely lehetőséget nyújt a tánciskola számára e 
műfaj népszerűsítésére és a tehetségek kibon-
takozására. A „nagyok” által előadott fényjátékra 
is sokat készültek a gyerekek, hisz a koreográfiát 
lépésenként kellett megtanulniuk. Az énekkar há-
rom dallal zárta a műsort, szólót énekelt Prónai 
Adél (6.o.). Iskolánk tanulói mellett, most is, mint 
minden évben a Csicsergő és Tücsök ovi előadá-
sát is láthatta a „nagyérdemű”.

Mindenkinek köszönjük a közreműködést, amely-
lyel színessé és meghatóvá tette a műsort!
 Január 6-án immár sokadik éve a hagyomá-

nyok felelevenítésével ünnepelték meg a szerb 
ortodox karácsonyt a szerb óvodások és iskolá-
sok. A rendezvényen jelen voltak a magyar óvoda 
nagycsoportosai is, hogy megismerkedjenek a 
településen élő szerb nemzetiség ünneplési szo-
kásaival. Január 7-én a Faluházban megtartott ka-
rácsonyi műsorban is felléptek a szerb iskolások 
az úgynevezett „koringyálással”, a szentestét és a 
karácsonyt köszöntő versekkel.
  Január 8-án az Országos Szépíró Verseny 

házi fordulója került megrendezésre. A legszeb-
ben írók részt vehetnek a Szegeden március 6-án 
megrendezendő területi versenyen. A tovább-

jutó tanulók: Korom Levente, Kardos Dorina, Bódi 
Hanna, Csomós András 2.o., Vas Maja 3.o., László 
Berill, Dimovics Dzsenifer 4.o., Palotás Bence, Tóth 
Zoltán, Tálász Boglárka 5.o., Krista Zsolt, Tóth Kitti 
7.o., Samu Boglárka, Szabó Nóra, Barna Gréta, 8. 
osztályos tanulók.
 Decemberben 34 alsó tagozatos tanuló al-

kotása került be az „Ez a vágyam, erre gyűjtök” 
című rajzpályázat első fordulójába. A tanulók 
munkáit a TakarékPont facebook oldalán lehet 
megtekinteni. Izgatottan várjuk a második fordu-
lót, amelyen a legtöbb közönségszavazatot ka-
pott alkotások vesznek részt.  
 Az érdeklődő szülők, a rövidesen terítékre 

kerülő iskolaválasztás kapcsán január 12-én és 15-
én bemutató órán betekintést nyerhettek az alsó 
tagozaton zajló munkába.
 Január 17-én írták a nyolcadikos tanulók a 

központi írásbelit matematikából és magyar nyelv 
és irodalomból. Az iskola a tanórákon való felké-
szülésen kívül, csoportbontásokkal és felvételi 
előkészítő foglalkozásokkal segítette az eredmé-
nyes felkészülést.
 Január 16-án zártuk a 2014-15-ös tanév I. 

félévét. A szülőket ezt követően értesítettük a 
gyermekük félév során teljesített eredményéről 
mind elektronikus (e-napló), mind hagyományos 
papíralapú formában. A következő félév feladata-
iról, programjairól, menetéről, gyermekeik egyéni 
haladásáról a január végi összejöveteleken tájé-
kozódhatnak a szülők, melynek időpontjai:

2015. január 26. 17 h: 
 FELSŐS SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
2015. január 27. 17 h:
 ALSÓS SZÜLŐ ÉRTEKEZLET

Vid György
igazgató

Szent Nikola és Karácsony ünnepe 
a Kolo csoportban
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FALUHÁZ
A képvi-

selő-testület 
az 1998. évi 
költségvetési 
r e n d e l e t é -
ben elsőbb-

séget kapott a Faluház építésének befejezése. 
Ebben a házban kapott helyet a többezer köte-
tes könyvtár. Van olvasóterem, lent megmaradt 
a 200 férőhelyes moziterem. Klubszobák állnak a 
társadalmi szervezetek rendelkezésére.

A ház főbejárata mellett kerülnek 
megrendezésre a deszki Falunapok 
ünnepségei. A képviselő-testület modern ház-
zá alakíttatta át a régi moziépületet. Az épület 
átadására sikerült meggyőzni Göncz Árpád köz-
társasági elnököt, aki 1998 szeptemberében 
Deszkre látogatott. Az avatási ünnepség után a 
községháza házasságkötő termében a köztársa-
sági elnök képviselőkkel beszélgetett és átadta 
Sodrásban c. dedikált könyvét a képviselőknek.

Borka András

Múltunk nyomában Borka András 
rovata

Zsúfolt, de örömteli hetek vannak mögöttünk. 
A december és a január eleje gyakorlatilag fo-
lyamatos ünnepként telt, a faluban lévő sok-sok 
szerb-magyar, magyar-szerb házasságnak, kap-
csolatnak, barátságnak köszönhetően. A de-
cember elején megkezdett adventi várakozást 
felváltotta a „csendeséj” és az ajándékok bon-
togatása. Még alig hevertük ki a töltöttkáposz-
tás-szaloncukrot, meg a diósbejglis-halászlevet, 
máris futhattunk Badnjakot vágni. Igaz, legalább 
lehetett kondíciót javítani és zsírt égetni… arról 
nem beszélve, hogy kellett a hely a gyomorban a 
csesznyicának, meg a többi finomságnak  Köz-
ben persze zajlottak próbák kicsiknek-nagyok-
nak, megbeszélések, komoly és komolytalanabb 
találkozások egymás hegyén-hátán.  Nagy érdek-
lődés övezte a hagyományos karácsonyi műsort, 
telt ház előtt léphettünk fel. Hatalmas sikere 
volt az est vendégének, a Srpski hor Sv. Serafim 
Sarovski férfikarnak. Január 13-án pedig, dacára 
a hétköznapnak, igen sokan búcsúztattuk együtt 
az évet és köszöntöttük az újat a hagyományos 
szerb szilveszteri buliban. Vagyis valóban zsúfolt, 
de örömteli hetek vannak mögöttünk 

AKKOR MOST 
AZ AKTUALITÁSOKRÓL:
Újra indulnak a táncházi rendezvények. Nagy 

örömünkre egyre többen vagyunk (egyre ügye-
sedünk, de legalábbis bátrabbak vagyunk!). Re-
méljük, az ünnepek miatt kihagyott alkalmak 
csak növelték a vállalkozó-kedvet, és sokan érzik 
úgy, hogy már nagyon hiányzik nekik a zene és a 
tánc. Nos, hát akkor hajrá, kezdjük újra! Tovább-
ra is minden pénteken 19 órától a „Szent Száva” 
Szerb Kulturális Oktatási és Hitéleti Központban 
(szerb óvoda-iskola) SZERB TÁNCHÁZ-at tart 
az Egyesület. Topogunk és csoszogunk, mosoly-
gunk és izzadunk.  Várjuk az érdeklődőket, a 
részvétel továbbra is ingyenes! GYERTEK!

Január 27-én Szent Szávát-t ünnepeljük. A 
10:00-kor kezdődő szentmise után déltől kalács-
vágás lesz, majd az iskolások és ovisok fognak 
verselni a szent tiszteletére. Szent Száva a helyi 
Szerb Kulturális Oktatási és Hitéleti Központ név-
adója.

Egy kis Wikipedia (a teljesség igénye nélkül, de 
ahhoz elegendően, hogy legalább ismerjük meg, 
ki is volt ő): „Szent Száva, eredeti nevén Rastko 
Nemanjić, (1174-1236. január 14.), a szerb állami-
ság megteremtőjeként tisztelt, dinasztiaalapító I. 
István szerb fejedelem legkisebb fia. Az önálló szerb 
ortodox egyház megalapítója, továbbá az első ér-

sek, író, fordító és törvényíró: bizánci törvényköny-
vet fordított az egyházi életről, kolostori szabályza-
tot és egyházi költeményeket írt.”

Január 30-31. és február 1-jén a kézműves-
műhely szervezésében szövést tanít, oktatást tart 
Csapó Angéla kaposvári, többszörösen kitünte-
tett Népi Iparművész mester. A kurzuson a rész-
vétel előzetes jelentkezéshez kötött és a helyek 
száma limitált. Bővebb információ Brczán Évától 
és Gyukinné Brczán Szpomenkától kérhető.

Február 07. napján kerül sor, az immár hagyo-
mányossá vált disznóvágásra a szokott helyen, 
a Központ udvarán. Az eseményen (a főszereplő 
disznó kivételével ) vélhetően mindenki na-
gyon jól fogja érezni magát. Lehetőség lesz kós-
tolásra is, amellett, hogy az érdeklődők bepillant-
hatnak (részt is vehetnek benne tevőlegesen!) a 
tradicionális szerb disznóölés és tor folyamatába.

Február 14-én újabb szentet ünnepelünk. 
Szent Trifun a bor, a borászok és a kocsmárosok 
védőszentje az ortodox görögkeleti vallásban. 
Az ő tiszteletére aznap 16 órától borestet ren-
dezünk. Az esten előadóként részt vesz dr. Mód 
László néprajzkutató, aki a Vrsac környéki borter-
melésről és borokról mesél, valamint a Bánát ze-
nekar, akik borral kapcsolatos nótákkal, zenekari 
darabokkal szórakoztatják az egybegyűlteket. A 
rendezvényen helyi borok kóstolására is alkalom 
nyílik. Ezután, ha már úgyis ott a zenekar, akár 
táncra is perdülhetünk.  Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

A Bánát táncegyüttes február 21-én lép fel 
legközelebb a Vadászbálban (köszönjük a lehe-
tőséget!), majd a február 27-én megrendezésre 
kerülő „Ezt tanultuk!” című műsornak is résztve-
vői leszünk. Itt jut eszembe, hogy elmondjam: a 
táncegyüttes izgő-mozgó, tánc iránt érdeklődő 
fiatalokat keres utánpótlás csapatába. Fiúkból 
kissé „rosszul állunk” ugyanis.  Igen jól jönne 
1-2-5 lelkes, rongylábú ifjú ember. Amit kínálunk: 
vicces-kedves-lelkes csapat, vicces-kedves-lelkes 
Peti-tánc-tanítóbácsi, vicces-kedves-lelkes fia-
tal táncos csajok.  Szerintem gyertek srácok!!!! 
Természetesen hölgyek jelentkezését is szívesen 
vesszük!

BEHARANGOZÓ
Készüljetek az V. Tojáskocogtató EB-re. A szerb 

Húsvét alkalmával 2015. április 12-én kerül rá sor. 
Gondoltam szólok előre, hogy mindenki tudjon 
szólni a tyúkoknak az ultra kemény tojások érde-
kében. 

Patyik Gabriella

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

Deszkiekről deszkieknek 

Vannak dolgok az életünkben, amik annyira 
természetesen ott vannak és működnek, hogy 
észre sem vesszük, milyen sokrétű is. Vannak 
emberek, akik olyan régóta ismertek a faluban, 
és adtak szárnyakat pihés kisgyerekeknek, 
hogy nem is jutna senki eszébe, hogy még nem 
kaptak lehetőséget, hogy bemutatkozhassa-
nak. Pedig minden nap láthatjuk a „Varázslatos 
Ovi” feliratú kisautót a faluban itt-ott felbuk-
kanni, és még sokan tudni vélik, hogy az egyik 
DeszkParádé maradványait hordozza magán 
az autó. Azt viszont kevesen tudják, a sokat 
nyert magánóvoda kulisszái mögött kik is áll-
nak... Nagy örömömre a Tücsök Magánóvoda 
vezetőjéhez látogathattam ezúttal, Imri Mik-
lósné Zsuzsi nénihez.

– Páran ódzkodnak a rovat hasábjaira kerülni, 
ezért megkérdezem, örültél-e, hogy Te kaptad meg 
a stafétát?

– Nagyon örültem neki, igazán kedves gesztus 
volt Éváéktól, hogy nekem adták át a lehetőséget. 
Régóta szerettem volna családias vonalon bemu-
tatkozni, nemcsak a DeszkParádés felvonuláson, 
vagy kulturális eseményeken megjelenni, mint a 
„Tücsök Óvoda vezetője”. Kétségkívül ez az életem, 
nagyon büszke vagyok rá, örömmel tölt el, hogy 
a lányaimmal együtt jelen lehetünk sok falubeli 
csöppség felcseperedésében, immár 15 éven át.

– Bocsánat, hogy visszakanyarodok, honnan az 
ismerettség Éváékkal?

– Amikor kiköltöztünk Deszkre, volt egy régi, 
közös ismerősünk. Sokat jártunk össze, sokat be-
szélgettünk, és Éváék sokat tudtak a problémákról, 
a szegedi óvoda bezárásáról, ahol korábban veze-
tő óvónő voltam. Jelen voltak az ötlet megszüle-
tésénél is, és sokat segítettek abban, hogy legyen 
lelkierőm végigvinni a magánóvoda terveit.

– Ezek szerint nem tősgyökeres deszkiek vagy-
tok... Mikor költöztetek Deszkre, és hogy érzitek ma-
gatokat itt?

Hihetetlenül hangzik talán, de egy fogadás ré-
vén költöztünk ide, ugyanis egy itt lakó baráti 
családhoz jöttünk ki vendégségbe télen. Nagyon 
tetszett a falu, a környék, és mondtam, de jó len-
ne itt lakni. A barátnőm azt mondta, hogy úgysem 
jönnék ki ide. Fogadtunk, és következő tavasszal 
már kezdődött az építkezés. Ennek most lesz 25 
éve... Voltak nehéz időszakok, sok szomorúság tör-
tént az életünkben, de a környékbeli emberekkel, 
a gyerekekkel és szüleikkel nagyon jó a kapcsola-
tunk, szeretünk itt élni.

– Mesélj kicsit arról, hogyan jött a magánóvoda 
ötlete!

– Talán azzal kezdeném, hogy nem sikerült vol-
na, ha nem hiszek benne... Vagy, feladtam volna, 
mert nagyon sok nehézségünk volt, amíg például 
az állami normatívákat sem kaphattuk meg... De 
ott kezdeném, hogy az óvoda bezárása után, ahol 
vezető óvónő voltam, munkanélküliként, alkalmi 
munkákból tartottam fenn magunkat; két gye-
rekkel kertesházban, és a férjem sajnos rokkant-
nyugdíjas volt elhunyta előtt sokáig. Karácsonyi 
vásárban is dolgoztam, ahol az egyik vásárló piros 
és zöld gyertyát keresett. Elmesélte, hogy egyik 
teliholdkor meggyújtja a pirosat, és kíván valamit, 
majd a következő teliholdkor meggyújtja a zöldet, 
és megköszöni. Pár nap múlva volt telihold, és egy 
piros gyertyával azt kívántam, sikerüljön az óvoda.

– Úgy tűnik, sikerült....
– A munkaügyi központban volt egy ismerő-

söm, akinek elmondtam a terveket és a helyzetün-
ket, ő pedig felvázolta a lehetőségeket. Áprilisban, 
egy Önfoglalkoztatási Pályázat keretén belül indí-
tottuk el a Magánóvoda szervezését, kialakítását, 
kamatmentes hitelből. Az évek során nagyon sok 
nehézségünk volt, amikből sokat tanultunk, de ez 
több, mint családi vállalkozás. Gyerekeket taníta-
ni, nevelni mindig elhivatottságot követel. Idén 
leszek 60 éves, és úgy tervezzük, hogy a lányaim 
viszik tovább az óvodát. Nagyobbik lányom, Ildikó 
jelenleg az óvoda vezetéséhez és üzemeltetésé-
hez szükséges iskolákat végzi, 3 év múlva tudom 
átadni a pozíciómat neki. Az Óvoda fejlődik folya-
matosan, most legnagyobb erősségünk azon felül, 
hogy úszni és táncolni visszük a gyerekeket, a né-
met nyelv. Albert-Huszár Ferencné Ági 2014. októ-
berétől dolgozik óvodánkban , és onnantól, hogy 
belép az ajtón, németül beszél a gyerekekhez.

– Azt gondolom, mindaz, amit felépítettél, nem 
alakult volna ilyen szépen, nem bővült volna ki eny-
nyire, ha nincs a két lányod...

– Mindenképpen kellett kisgyerek koruk óta az, 
hogy hagyják, jusson más gyerekének is belőlem... 
Ildikó 1979-ben, Gabi 1981-ben született. Sok-
szor hallottam tőlük, hogy mindig mindenben az 
óvoda az első, nem ők. Végül mindketten főisko-
lán, egyetemen indultak el, de az élet közbeszólt; 
az iskola melletti szegedi munkavégzés elvette 
Gabi energiáit a tanulástól, illetve az óvoda miatt 
szakirányt kellett váltania, Ildinek az egyetem el-
végzése után, hogy át tudjam nekik adni a későb-
biekben a stafétát. Jelenleg már Családi Napközi-
ként is üzemelünk, ami a lányaim nélkül nem lett 
volna vállalható. Ez a bővítés teszi lehetővé, hogy 
az egészen kicsik is járhassanak hozzánk, vagy, 
hogy az iskolások nálunk töltsék iskola utáni, házi 
feladatos délutánjaikat. Nagyon boldog vagyok, 
hogy közeledünk az Óvoda 15 éves fennállásának 
évfordulójához; a 10 éves jubileumhoz hasonlóan 
programokkal készülünk, hogy a felcseperedett 
gyerekekkel és családjaikkal együtt jó hangulat-
ban eleveníthessük fel a közös emlékeket!

– Kinek adnád át a lehetőséget, hogy családját 
megmutathassa az olvasóknak, és miért?

– Még a kezdetekben járt hozzánk Slezák Dani, 
majd évekkel később követte őt a testvére, Regina 
is. A mai napig sok segítséget kapunk a szüleiktől. 
Ezért a Slezák családnak szeretném átadni a  stafé-
tát, megköszönve ezzel az irántunk való jóságukat.

– Ottjártamkor épp aludtak a „Tücsök ovisok”, 
de még éppen elkaptam az ébredés utáni falatozá-
sukat. „Tejfölös tányért esznek!” – mondja vidáman 
Zsuzsi néni. Megtudtam, hogy az anno az egyik cse-
mete nem a kenyérre kente a tejfölt, mert úgy szét-
ázik, hanem tunkolta a tányéron levő finomságba. 
Azóta így eszik, mert ha nekik így jó, ám legyen. Igen, 
ezek apró dolgoknak tűnnek, de engem megfogott, 
mint ahogy az is, hogy a legkisebb Manó is elbúcsú-
zott illedelmesen tőlem. Mert nincsenek illúzióim 
gyakorló anyukaként, hogy mindez rendszer és sza-
bályok nélkül nem menne. Kicsi konyha, kicsi székek, 
kicsi gyerekek, nagy odafigyelés, nagy szeretet. Ezzel 
a benyomással léptem ki az ajtón az ajándékba ka-
pott újévi malackával a kezemben. Köszönöm, ked-
ves Zsuzsi a szíveslátást, örülök, hogy jobban megis-
mertelek Titeket!

Kardos Ditke
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Novemberben ünnepeltük meg a 
belga Ninove városával megkötött 
testvértelepülési együttműködés 10 
éves évfordulóját Ninove-ban. Az ese-
ményről előző számunkban már olvas-
hattak.  Ennek a csodás ünnepségso-
rozatnak a kísérő rendezvénye volt egy 
fotókiállítás. És hogy miért fontos ez 
nekünk? Azért, mert a kiállított fotókat 
Roboz István készítette, aki 10 éve ápol-
ja ezt a testvérkapcsolatot és aki ven-
déglátója a sokunk által kedvelt Danny-
nek Ninove-ból.

– Megosztanád velünk, hogyan lett az 
ötletből fotókiállítás?

– Kezdem a kályhánál. Talán keve-
sen tudják, hogy a bimbózó Deszk-
Ninove kapcsolatok első éveiben ne-
künk Danny De Saedeleer mellett Ann 
De Bruyne egyedül is és családostul is 
volt vendégünk. Danny meg azóta is 
minden évben többször is. Ann az ot-
tani kulturális központ vezetője, Danny 
pedig munkatársa, s maga is fotózik, s 
jól ismeri az én, itt-ott már megjelent, 
kiállított képeim nagy részét. Amikor 
idén a majálison itt volt a flamand csa-
pat, először Ann vetette fel, hogy az őszi 
ünnepségsorozatnak része lehetne egy 
közös fotókiállítás, amelynek az egyik fe-
lét az én képeim, a másikat pedig Marie 
Lambrect három évvel ezelőtt, Deszken 
készült képei adnák. Aztán szeptember-
ben a falunapokon immár konkréttá 
vált a meghívás, s némi szervezés után 
eljutottak a képek Ninove-ba. Aztán mi 
is Zsuzsival, a feleségemmel, s a kiállítás 
megnyitója előtt három órával a falon is 
volt az anyag, összesen 31 kép.

– Egy művész számára egy kiállítás 
mindig nagy jelentőséggel bír és mind 
másért és másért fontos. A ninove-i kiállí-
tás mi mindent jelent a számodra?

– A „művész” kifejezést kicsit nagy-
zolónak tartom magamra nézve, bár 
kétségtelen, hogy sokszor igyekszem 
művészi igénnyel megfogalmazni egy-
egy képet. Ugyanakkor, mivel én „min-
denevő” vagyok, számos olyan témám 
is van, amelyen belül egy-egy képre ne-
héz lenne ráfogni, hogy művészi; ezek 

esetében inkább az érdekes, a kifejező 
vagy a szép jelzőket használnám.

Egy fotós számára minden egyes „fal-
ra kerülés” fontos, mert az valamikép-
pen az általa készített kép értékét jelöli. 
Nagy dolog csoportos kiállításba beke-
rülni, fotópályázatokon eredményt elér-
ni. Nagy dolog, ha az embernek lesz egy 
önálló kiállítása, s bizony nagy dolog, 
ha képe külföldön bemutatásra kerül. A 
ninove-i kiállítást megelőzőleg kétszer 
szerepeltem képekkel külföldön cso-
portos kiállítás keretében. Az viszont, 
hogy Ninove-ba 31 képemet vihettem 
el, gyakorlatilag egy önálló kiállítással 
ért fel, s mint ilyen nekem nagyon nagy 
dolog, ha lehet mondani eddigi fotós 
„pályám” egyik csúcspontja. 

– Az ottaniak különleges ötlettel álltak 
elő, melyhez te is teljes mellszélességgel 
csatlakoztál. Mi volt ez? 

– Nos, az ötlettel nem ők álltak elő, 
hanem a megnyitó előtti este a felesé-
gem, amikor az anderlechti IKEA-ban 
a kereteket vásároltuk. Ott volt Ann is, 
akinek azonnal elmondtuk, s aki szintén 
jónak tartotta. Az ötlet pedig az volt, 
hogy felkínálom a képeket eladásra, s 
a befolyt összeget pedig a deszki, arra 
rászoruló gyermekek javára fordít-
juk. Hazatérve Ann a férjének, Michel 
Bellemans-nak mondta el a szándé-
kunkat, aki azonnal felkarolta, s intéz-
kedni kezdett; megbeszélte az ottani 
Rotary Klub tagjaival, hogy segítenek 
az eladásban, sőt, ami nem megy el a 
falról, azt ők – tekintettel az ügy nemes 
voltára – csomagban megveszik. Aztán 
az ügyhöz csatlakozott Marie is, a másik 
kiállító, s így az összegyűlő összeget 
majd felezzük; a másik fele a ninove-i 
rászoruló gyermekek javára fog men-
ni. Egyébként az Európai Parlament 
több munkatársa és Dr. Ujhelyi István 
európai parlamenti képviselő úr is vá-
sárolt képet, ami nem kis büszkeség 
számomra, hiszen így egy-egy képem 
az Európai Parlament egy brüsszeli és 
egy strasbourg-i irodáját fogja díszíteni. 
A kiállítás december 20-áig volt látha-
tó, s remélem, hogy a befolyt összeg a 

tavaszra megérkezik a Deszki Magyar-
Német-Flamand Baráti Kör számlájára, 
ahonnan majd eljuttatjuk megfelelő 
formában az arra rászorulókhoz.

– Hol láthatók legközelebb képeid?
– A kiskundorozsmai Petőfi Sándor 

Művelődési Ház igazgatója hívott a mi-
nap, hogy a tavasszal rendezne nekem 
egy kiállítást, de ezt egyelőre halaszta-
nunk kell, mert a falra előkészített ké-
pek közül - a fent említett okok miatt 
- csak néhány van, s egyelőre sem én, 
sem a művelődési ház nem tud meg-
finanszírozni egy önálló kiállítást. Így 
aztán ebből talán őszre vagy jövőre lesz 
valami. Továbbá lassan összeáll egy ki-
állításra való anyagom jazz koncerteken 
elkapott pillanatokból, s ha lenne hozzá 
anyagi erő, akkor azt is nagyon szívesen 
látnám együtt egy szép terem falain...

– Néhány életrajzi információval, kér-
lek, egészítsd ki a leírtakat.

– A ninove-i kiállítás bemutat-
kozó szövege volt: Egy dél-nyugat-
magyarországi kis városban, Barcson 
születtem 1956-ban. 1978 óta élek Sze-
geden, illetve 2000 óta Deszken. 1984-
ben történelem tanárként végeztem a 
Szegedi Tudományegyetemen. 1991 
óta a szegedi polgármesteri hivatal-
ban dolgozom; kulturális és művészeti 
ügyekkel foglalkozom.

Gyermekkorom óta mindig volt va-
lamilyen fényképezőgépem; először 
egy játékszerű, majd egyre jobbak. Az 
egyetem alatt megtanultam laborálni, 
hívtam negatívot, papírképeket na-
gyítottam, rengeteget diáztam, de ez 
mind-mind csak a kirándulások, a csa-
lád, a barátok – az emlékek megörökíté-
sét szolgálta, soha nem gondoltam arra, 
hogy művészi igénnyel készítsek képe-
ket, mígnem... a digitális világ engem 
is elsodort. Hat éve annak, hogy egy jó 
digitális kamerával lepett meg a fele-
ségem. És ekkor megváltozott minden 
– elkezdtem a kamerán át is nézni a vi-
lágot, és egyre jobban izgatott, hogy én 
fogalmazzam meg a látottakat. Fotózok 
természetet, utcát, színpadot, embert, 
virágot és bogarat – néha csak fényt, 
árnyékot vagy formát. Az érdekel, hogy 
olyan kép legyen belőle, amely úgy őrzi 
meg a pillanatot, ahogy én látom vagy 
látni szeretném.

Volt három önálló kiállításom Szege-
den, egy Deszken, és az elmúlt hat év-
ben számos csoportos kiállításon függ-
tek képeim a falakon Szegeden, szerte 
Magyarországon, illetve két alkalommal 
a Cseh Köztársaságban.

– Köszönöm a beszélgetést.
Karácsonyiné Fehérvári Szilvia

 

FELHÍVÁS!
Tisztelt Hozzátartozó!

Egy deszki fotókiállítása Belgiumban

A Deszki Település-Üzemeltetési 
Nonprofit Kft képviseletében, mint a 
Deszki temető üzemeltetője ezúton 
szólítom meg a községi temetőkben 
sírhely felett rendelkezni jogosultakat 
a köztemetőkben lévő, lejárt megvál-
tási idejű sírok, sírhelyek gondozásával 
és megváltásával kapcsolatosan.

A Kft. a temetőkről és a temetkezés-
ről szóló 1999. évi XLIII. törvény 16. §-a 
alapján látja el a temetőüzemeltetési 
feladatokat.

Megállapítást nyert a temetési he-
lyekről vezetett nyilvántartás, illető-
leg a temetőben lefolytatott szemle 
alapján, hogy a sírhelyek egy részének 
megváltási ideje lejárt. A temetési hely 
feletti rendelkezési jog időtartamát 
jogszabály állapítja meg. A temetke-
zési helyek használatának időtartama 
urnasírhely esetén 10 év, sírhely és 
urnasírbolt esetében 25 év, sírbolt ese-
tén 60 év.

A temetkezési hely felett az rendel-
kezik, aki azt megváltotta. Több azo-
nos jogállású örökös esetén – ellen-

kező megállapodásuk hiányában – a 
rendelkezési jog kizárólag együttesen 
gyakorolható. A temetési hely újravál-
tásában elsőbbséget élvez az eltemet-
tető, halála esetén pedig a törvényes 
öröklés rendje szerint soron következő 
közeli hozzátartozója.

A sírhelyek megváltási idejének 
lejártával a temetkezési hely felett 
rendelkezési jog meghosszabbít-
ható, (újraváltható). Felhívjuk fi-
gyelmüket, hogy temetőnkben az 
1989-ben, illetve korábban létesí-
tett sírhelyek, valamint a 2003-ban, 
illetve korábban létesített urnasír-
helyek megváltásának joga 2014. 
évben lejárt!

Megszűnik a rendelkezési jog gya-
korlása, ha a használati idő meghosz-
szabbítás hiányában lejár, illetve, ha a 
temetési hely megszűnik. A temetési 
helyre vonatkozó rendelkezési jog a 
temetési helyből kikerült holttest új te-
metési helyre történő áthelyezésével, 
illetve elhamvasztásával is megszűnik, 
kivéve, ha az urnát ugyanarra a teme-

tési helyre rátemetéssel visszahelyezik.
Ha a rendelkezési jog azért szűnik 

meg, mert a jogosult a holttestet más 
temetési helyen kívánja eltemetni, a 
jogosult részére a megfizetett meg-
váltási díj időarányos részét vissza kell 
téríteni.

A lejárt sírhelyeket kérjük újra 
megváltani e felhívás alapján 2015. 
március 31-ig. A meg nem váltott 
sírhelyekre február hónapban felhí-
vási cédulát helyezünk el.

Amennyiben a lejárt sírhelymeg-
váltás ügyében a sírhely felett rendel-
kezni jogosult nem jár el, a temető 
fenntartója dönthet a temetési hely 
megszüntetéséről a 145/1999. (X.1.) 
Korm. rendelet 19. §-a alapján. Ameny-
nyiben a hozzátartozó nem kívánja a 
sírhely megváltási idejét újraváltással 
meghosszabbítani, egy lemondó nyi-
latkozat kitöltésével és aláírásával le-
mondhat róla.

Szabóné Sarkadi Szilvia ügyvezető
Deszki Település-üzemeltetési 

Nonprofit Kft.

Nyugdíjasok, Köznevelési intézményben, postai 
szakágazatban dolgozók, Nagycsaládosok, 

Vállalkozók figyelem!

•  Nyugdíjasok is pályázhatnak üdülési és fürdőbelépők támogatá-
sára.

•  A köznevelési intézményben, postai szakágazatban dolgozók és 
nagycsaládosok számára elérhető az üdülési pályázati kiírás.

•  Vállalkozók már nélkülözhetetlen információkhoz juthatnak a 
következő pályázati ciklushoz.

•  Ha tudni szeretné, hogy Ön jogosult-e vissza nem térítendő tá-
mogatásra, 

•  ha segítségre van szüksége a követelmény-rendszerben való eliga-
zodásban,

•  ha pályázatot szeretne benyújtani,
HÍVJON BÁTRAN A TANÁCSADÁS INGYENES.

 Elérhetőségeim:  Orvosné Bánvölgyi Éva
      06-20/340-8094
     orvosevi@gmail.com

Azért kerestem fel Gyulát, mert 
szerettem volna többet tudni arról a 
sportról, amiben 2014-ben a buda-
pesti világbajnokságon első lett az ön-
védelmi páros bemutatójukkal Varga 
Andrással. 

– Kérlek, mutatkozz be Olvasóink-
nak!

– A deszki általános iskola után a 
Vedres István Építőipari Szakközép-
iskolában érettségiztem, majd sze-
reztem technikusi oklevelet. Aztán a 
szegedi egyetemre jártam, s geológus 
lettem. 

– Mikor kezdted el a sportot?
– Már általános iskolás koromban 

judóztam a helyi egyesületben. Aztán 
a középiskola már nem tette lehetővé, 
hogy járjak, de 2005-ben, 16 éves ko-
romban egy osztálytársam elcsábított 
a Kemposokhoz, s azóta is köztük ma-
radtam. 

– Meséljél a Kempo-ról nekünk!
– Ez egy igen sokrétű és összetett 

stílus, mely karate, judo, kick-box, 
jiu-jitsu technikákat használ egyedül-
álló módon. Egyesületem neve FHÖ 
SE (Fekete Harcos Önvédelmi Sport-
egyesület), mesterünk Hebők Zoltán. 
A Moszkvai körúton edzünk hetente 
3-szor 2-2 órát. Jó a társaság, jó a kö-
zösség, megtetszett, hogy a Kempo 
nemcsak a verekedésről szól, így köz-
tük maradtam. Természetesen itt is van 
önvédelem, ütés, rúgás, dobás, pusz-
takezes küzdelem, álló- vagy földharc, 
de a fejet nem támadjuk bizonyos küz-
delmi számokban. Ez egy kevert harc-
művészeti stílus, ezért több különböző 
küzdelmi számban lehet versenyeken 
indulni. Amikor botot, kést is haszná-
lunk támadás és védekezés bemuta-
tására, azt önvédelmi számnak hívjuk, 
emelett van Chikara Kurabe, Stop semi 
contact,Full contact, Knock Down, és 
Submission. Mindenki abban a szám-
ban versenyez, amelyikben a legjobb.

– Hogyan kerültél be a világ legjobb-
jai közé, a világbajnokságra?

– Minden hónapban vannak vá-
logatott keretedzések Budapesten, s 
ott kiválasztják a különböző klubok 
legjobbjait. Ott döntik azt is el, hogy 
ki melyik számban képviselheti ha-
zánkat. Így kerültem én is tavaly a 
világbajnokságra. Varga Andrással 
mutattuk be a 4 perces önvédelmi 
számunkat, amelyet a bírák a legjobb-
nak tartottak. Egyéniben Knock Down 
számban pedig 3. lettem. Előző évben 
Törökországban voltunk, ott 3. helye-
zést értünk el.

– Van-e egyenöltözetetek?
– Természetesen. Hasonlít a 

judosok ruhájára, de a mienk fekete 
gi felső és nadrág, valamint színes öv. 
Azonban a világbajnokságon fehér 
nadrágban, fekete gi felsőben és vö-
rös övben versenyeztünk. Magyaror-
szág minden versenyzőjének ez volt 
az egyenruhája. Valójában csak addig 
használjuk a fehér nadrágot, amíg el 
nem érjük a zöld övet. Attól kezdve fe-
kete az öltözékük a Kemposoknak.

– Most milyen versenyre készültök?
– Áprilisban lesz Törökországban a 

világbajnokság, oda szeretnék megint 
kijutni. Most is a válogatott edzéseken 
döntik el, hogy ki mehet a versenyre. 
Remélem, Varga András edzőtársam-
mal mi is ott lehetünk!

– Az edzéseken kívül milyen felada-
tokat végzel még e sport érdekében?

– Bíráskodom is, egy-egy versenyen 
bíróként veszek részt, és néha edzése-
ket is vezetek részlegesen, ill. szeret-
ném népszerűsíteni e sportágat. Ezért 
mindenkit arra kérek, aki kedvet érez 
az önvédelemhez, csatlakozzon egye-
sületünkhöz, keressen meg engem a 
gyulapatrik@gmail.com e-mail címen.

– Köszönöm a beszélgetést.

Fehérvári Györgyné

Orvosné Bánvölgyi Éva
projektmenedzsment szakértő
pályázati tanácsadó

email: orvosevi@gmail.com tel: +3620/340-8094 tel: +3662/636-649

Tehetséges fiatalok Deszken
Beszélgetés Szabó Gyulával a Kempo világbajnokkal
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Szokott járni osztálytalálkozóra? 
Mennyire tartja fontosnak?

Körkérdés rovatunkban 
Sillóné Varga Anikó kérdezte a deszkieket

Járok osztálytalálkozóra, és 
fontosnak is tartom. A gye-
rekkoromban kialakult tár-
sas kapcsolatok a mai napig 

meghatározóak számomra. Mindig jó felelevení-
teni a közösen eltöltött éveket. Örülök, ha tudom, 
kivel, mi történt.

Az utóbbi időben sajnos 
nem jutottam el osztálytalál-
kozóra. Vagy fellépésünk volt 
az együttessel, vagy közéleti 

teendőim akadályoztak. Egyébként fontosnak tar-
tom, mert a fiatalkori közösségek meghatározóak! Ha 
időm engedi, természetesen elmegyek.

Hogy őszinte legyek, még 
egyiken sem voltam, mert 

nincs, aki megszervezze. Sajnálom, mert szívesen 
mennék! Páromnak idén lesz osztálytalálkozója, oda 
megyünk!

Szurmai 
Sándor  
kábelTv hálózat építő

Brczán 
Krisztifor 
alpolgármester

Bodor 
Mária 
gazdasági vezető

Volt osztálytalálkozónk, 
amire szívesen mentem! 
Fontosnak tartom a kapcso-
lattartás miatt. Jó látni a régi 

társakat, keressük egymásban a régi arcokat, hiszen 
együtt nőttünk fel. Jó látni a régi tanárainkat is, vé-
gül is a második szüleink voltak!

Márki 
Erzsébet   
dajka

Családi események

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
Deszk Község Önkormányzata
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 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 csütörtökön 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.

542 Ft/kg 

996 Ft/kg 

 
 
Deszk, Alkotmány u. 47. 

 
 
 

 
 

2015. Január 28. – Február 3. 

Sertés lapocka 111000999999   FFFttt///kkkggg 
Magyar tejföl 12% 330g 111777999   FFFttt 
Minna f.zsíros túró 250g 222444999   FFFttt 
Coop finomliszt 1kg 111000999   FFFttt 

2015. Január 30. – Február 1. 

Csirke hátsónegyed 555222999   FFFttt///kkkggg 






















COOP BEVÁSÁRLÓ NAP PROMÓCIÓ RÉSZLETEI AZ ÁRUHÁZBAN! 






ÉS MÉG SZÁMOS TARTÓSAN ALACSONY ÁRAS TERMÉK, AMÍG A KÉSZLET TART! 

 
 

AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELİSSÉGET NEM VÁLLALUNK, DE ELNÉZÉST KÉRÜNK! 
 

 
 
 




SZELEKTÍV HULLADÉK
 

Szelektív hulladék szállítás: 
február  11.,  25.

A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját zsák-
ban vegyesen lehet papír és műanyag hulladékot, fém 
üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!

SZÜLETÉS:
Török Péternek és Eszes Veronikának (Sallai u. 1.) 
 Bálint István
Medovárszki Györgynek és Novák Katalinnak (Szegfű u. 41.) 
 Márton 
Ötvös Lászlónak és Osvald Mónikának (Zója u. 29.) 
 Dorina nevű gyermeke született. 

ELHUNYTAK:
Csikós Pálné, 
József A. u. 21. szám alatti lakos 83 éves korában,
Boda István Antal, 
Maros u. 26. szám alatti lakos 75 éves korában elhunyt.

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosok!
Egy II. világháborús kiállí-

tás létrehozásához gyűjtésbe 
kezdtünk. Kérjük, amennyiben 
van régi fotója, levele, képes-
lapja, vagy bármi tárgyi emlé-
ke ebből az időszakból, egy 
fénymásolás erejéig hozza 
be a Faluházba! 

A kiállítás az idei Majáli-
son lesz megtekinthető a 
Faluházban!


