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Januárban a hagyományokhoz híven Deszk Község Képviselő-testülete köszöntötte az elmúlt év újszülöttjeit.
A találkozóról Karácsonyi Szilvia írását a 4. oldalon olvashatják.
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Az év újszü

Barabás Dániel Ádám

Csikós Endre Gábor

Déri Eszter Regina

Dékány Péter

Dömötör Gergő

Jacsó Patrik

Karácsonyi Nóra

Karagity Márk

Kiss-Barsi Viktor

Kocsis Virág Eszter

Koczor Katalin

Kovács Zsombor Gábor

Medovárszki Panni

Nagy Dóra

Csillag Izabella

Szűcs Nikolett

Pál Blanka Gréta

Papp Eszter Júlia

Sebesi Milán Márk

Sok kicsi sokra
megy!

Ösztöndíj pályázat

Mindig örömmel írunk arról, amikor önzetlen felajánlásokkal segítik az
önkormányzat munkáját. Szerencsére
minden hónapra akad is ilyen örömteli pillanat. Most Radics Istvánnak
és családjának szeretném megköszönni a deszkiek nevében, hogy 1
raklap virágföldet és 1 raklap útszóró
sót ajánlott fel! A járdáink, buszmegállók csúszás mentesítése és a tavaszi
virágosítás kerül így kevesebbe Deszk
községnek.

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány a 2012/2013-as tanév második félévére középiskolás tanulók
számára ösztöndíj pályázatot írt ki.
Ebben a félévben két tanulónak ítéltük oda az ösztöndíjaz.
Az elbírálás szempontjai a következők voltak:
– tanulmányi átlag,
– versenyek /tanulmányi, sport/,
– önéletrajz, ajánlólevelek
– egyéb tevékenységek /közösségi
munka, DÖK vezetőség, kulturális tevékenység stb./

Nagyon szépen köszönjük!

nyertesei

2013. február 6-án, a kuratóriumi
ülésen az alábbi határozat született:
A 2012/2013-as tanév II. félévében
a következő tanulókat részesítjük ösztöndíjban (az ösztöndíj összege: 5000
Ft/hó):
MUCSI BARBARA
KEREKES PÉTER
Gratulálunk a nyerteseknek! További jó tanulmányi munkát és sikereket
kíván:
Deszk Község
Közoktatásáért
Közalapítvány kuratóriuma

Sévity Mirjana

Szabó Laura

Zika Bence

Kedves Deszki Lakosok!
Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával támogassák a helyi civil szervezeteket!
Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület (adószám:
19084729-1-06)
Deszki Nagycsaládos Egyesület (adószám: 18463835-1-06)
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány (adószám:
18465239-1-06)
Maros Ponty Horgászegyesület (adószám: 19080691-1-06)
Deszki Gazdák Vadásztársasága (adószám: 18456736-1-06)
Deszki Sport Club (adószám: 18454143-1-06)

Deszk és környéke Szamaritánus Egyesület
(adószám: 18467949-1-06)
Deszki Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyesülete
(adószám: 18476545-1-06)
Deszki Falunkért Egyesület (adószám: 19084145-1-06)
Deszk Község Népművészetéért Alapítvány (adószám:
18475623-1-06)
Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti kör (adószám:
18477993-1-06)
Köszönettel:
Deszk község civil szervezetei

Újszentiván Deszkkel „házaso
dik”?

Deszk község képviselő-testülete
a
február 13-i ülésén döntött arról,
hogy
Újszentiván hivatalos megkere
sésére
közös polgármesteri hivatalt alap
ít a
szomszédos településsel. Mivel jár
ez az
egyesülés, milyen előnyei, milyen
hátrányai lesznek? Erről kérdeztük Farkas
Péter
képviselőt, a pénzügyi bizottság elnö
két
– írásunk a 2. oldalon.
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dESZKI HÍRNÖK

önkormányzati hírek

2013. február

Megkérdeztük a polgármestert			
– Összeállt-e a település
2013. évi költségvetése?
– Fo g a l m a z z u n k
úgy, hogy elkészítettük a település eddigi
legtakarékosabb és
sajnos leglehangolóbb költségvetését.
A kötelezően elvárt
nem mínuszos összesítőt a meglévő telekeladások betervezésével és igen jelentős elvonásokkal tudtuk papírra
vetni. Tudjuk, hogy a telekeladások gyakorlatilag
megálltak, így az azoktól elvárt bevétel beszámítása az éves tervbe – csak előre menekülés a túlélésért.
Hogy mit tehetünk? A takarékosság szó a legfontosabb és a legelső szó az idei szótárunkban.
Vészforgatókönyvből dolgozunk, és minduntalan
átfésüljük, átszámoljuk a kötelező feladataink területeit – hol és miben tudunk még spórolni! Nem
terveztünk például egyetlen forintot sem a majálisra, falunapi rendezvényre. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem is lesz. Pályázaton nyertünk pénzt
ezekre a hagyományőrző eseményeinkre, ám az
abban betervezetteken felül egyetlen fillért sem
költhetünk erre a célra. Tűzijáték is csak akkor lesz
a falunapokon, ha idén újra felajánlja egy vállalkozás az árát. A Faluház kulturális rendezvényeit is
csak pályázati alapokból tudjuk fizetni.
A közterületek díszítése, felvirágoztatása csak
saját erőből történhet meg. A kft dolgozói a muskátlijainkat átteleltették, szaporították, így idén
erre nem kell költenünk. Itt köszönöm meg
Szilágyi Imrének és családjának, hogy a kertészetükben gondozzák, locsolják a növényeinket –
mérhetetlen nagy segítséget jelent ez nekünk az
ínséges időkben!

Szilágyi Imre
Az önkormányzati busz igénylését le kell korlátoznunk, ezzel is százezrek maradnak a zsebünkben. A sportcsarnok fűtésén, az ott tartott
és világítást igénylő foglalkozások számának
csökkentésén, a templomaink díszkivilágításán,
a sportcentrum világításának biztonságos lezárásán, a villanyfényes fociedzések visszaszorításán
is milliókat spórolhatunk. Jelenleg napkollektorok
telepítésére készítünk pályázatot, mellyel a faluház, a hivatal és a sportcsarnok villanyszámláit
szeretnénk kiiktatni a költségeink közül. Keressük
a pályázati lehetőségét az idősek otthonának, a
hivatalnak és a sportcsarnoknak az utólagos hőszigetelésére.
Meg kell, így meg is fogjuk nézni, hogy milyen
foglalkozásokért, szakkörökért kell kérnünk bérleti díjat az intézményeinkben, a faluházban.
Rezsitartozás megtérítését segítő kamatmentes
kölcsönöket már rég nem tudunk adni, a szociá-

lis kiadásainkat a kormány határozott elvárásainak megfelelően a minimumra csökkentettük. A
temetési segély és a temetés kiadásaira költött
kamatmentes kölcsön maradt meg egyedül a
költségvetésünkben. Azoktól, akik a közművek
kikötése által kerülnek átmenetileg szorult helyzetbe – továbbra sem tudjuk átvállalni a tetemes
tartozásukat. Vásároltunk viszont egy-két garzonlakásos lakóházat, melyet ilyen élethelyzetekbe
jutottaknak, vagy kilakoltatás miatt utcára került
családoknak tudunk bérbe adni pár hónapra. Ebben az épületben csak fával fűthetnek, és minimális bérleti díjat kell fizetniük, amíg meg nem találják a gyors megoldást a nehéz élethelyzetükre.
Régi problémánkra, és tengernyi adósság elkerülésére megtaláltuk a jogi lehetőségét, hogy
a bérházunkban notórius tartozókkal szemben is
késlekedés-mentesen eljárhassunk, azonnali kilakoltatást kezdeményezhessünk. Többen arcátlanul visszaélve a végrehajtás csiga-lassúságával
5-800.000-es tartozásokkal léptek le. Aztán nyugati autókból mosolyogva, vagy épp csak becsmérlően beszélnek rólunk, mint volt főbérlőkről.
Az Önök pénzét használjuk ezen személyek rezsijének utólagos kifizetésére, és a be nem fizetett
lakbér miatt Önök felé nem tudunk megfelelően
szolgáltatni, járdát, utat javítani. Reméljük, ennek
is vége lesz!
Sok megszorításra, racionalizálásra, költségcsökkentésre kényszerülünk, de a lakosok, az adófizetőink számára a lehető legtöbbet, és legjobbat
próbáljuk meg továbbra is kihozni a gazdálkodásunkból. A jó gazda szemlélet, a település lelkét
jelentő közösségek, értékek védelme ugyanúgy
prioritást kapnak a munkánk során, mint a legfontosabb jelszavunk: „Takarékoskodni, takarékoskodni, takarékoskodni”!
– A kormány által oly sokszor emlegetett adósságátvállalás megtörtént Deszken is? Miből jött ös�sze a deszki 84 millió?
– Kezdjük a mennyivel! Az átvállalt 84,74 millió forint hitelből 38,54 millió az előző testület
által a belterületi csapadékvíz elvezető árkokra
felvett első ütemének a maradványa. 26,1 millió
forint szintén az előző testületi időszak szennyvízberuházásának önrész visszatörlesztéséből adódott. 20,1 millió forint pedig a tavaly év végi folyószámla hitel egyenlegünk volt. Rossz nyelvek
azt mondják, hogy ezt a keretet felduzzasztottuk,
mivel tudtuk, hogy ki lesz fizetve. Én azt mondom,
tettük a dolgunkat, és jogszerűen kihasználtuk a
felkínálkozó lehetőséget! Ennyit fizetett ki Deszknek az állam. Természetesen a terveknek megfelelően ez még az elmúlt év végén meg is történt.
Többször elmondtam, hogy nem is tehetett mást
az állam. Mivel elvonta a szabadon felhasználható
adóbevételeinket, így nem maradt lehetőségünk
a saját döntés alapján felvett hitelek törlesztésére. Ki kellett, hogy fizesse a kormány hiteleket, a
maga által gyártott űr megszüntetésére! A megszokott gazdálkodás helyébe, egy – az eddigieknél lényegesen alulfinanszírozottabb és mindenben lekorlátozott terv szerinti működés lépett.
Többen gondolják, hogy ha nincs adósság, hát
több pénzünk lett, de nem így van! A Deszktől átvállalt 84,74 milliós hitelállomány nekünk csupán
9-10 millió éves terhet jelentett. Ennyit költöttünk
hiteltörlesztésre, és ezt könnyedén kigazdálkodtuk! Inkább vállalnánk ezt a tízmilliót, a járásba
elvitt kevés ügy kezelését, és az iskolát, mint az
e feladatok átszervezésére hivatkozva elvont
100 millióval kevesebb finanszírozást.

Közös polgármesteri hivatal Újszentivánnal

Kérdésünkre Farkas Péter
képviselő válaszolt:
„Először is a jogi helyzetet
vegyük górcső alá! Ha egy
2.000 fő alatti település, amely
az idei évtől nem tarthat fenn
önálló hivatalt,
hivatalosan
megkeresi a szomszédos, és
2.000 fő feletti települést, akkor
az köteles a közös hivatal alapítására. Újszentiván Deszkkel
közigazgatásilag szomszédos.
Újszentivánnak a Tiszaszigettel
megkezdett tárgyalásai megrekedtek, így Újszentiván polgármestere és jegyzőnője hi-

vatalosan kereste meg a közös
hivatal létrehozásával Deszk
Község Képviselő-testületét. A
testületünk egyhangú szavazatával fejezte ki, hogy nem lát
olyan akadályt, ami miatt nem
tenne eleget a kérésnek, és
egyben a törvény szabta kötelezettségének. A két település
két évtizede ápol jó kapcsolatot
egymással, amit a közös projektek, a közös programok és az
ezekben kifejeződő, egymás érdekeinek tiszteletben tartása is
mutat. Így morális akadály sem
merülhetett fel a megkeresés
kapcsán.
A közös hivatal felállításával
gyakorlatilag semmi nem fog
változni a települések életében.
A központi hivatal Deszken
lesz, de megmarad az Újszentiváni kirendeltség, az eddigi
létszámmal és szolgáltatásokkal. A deszki jegyző lesz a közös
hivatal vezetője, míg a szom-

szédos település adja az aljegyzőt. Mindkét település hivatali
dolgozói ennek az új egységnek lesznek a munkavállalói.
A felálló új hivatalnak önálló
költségvetése lesz, amely arányosan oszlik meg a két hivatal
gazdálkodásában.
Fontos megjegyezni, hogy
polgármesteri hivatalok egyesüléséről beszélünk, és nem az
önkormányzatokéról. A hivatalokhoz csak az apparátus dolgozói és azok bérei tartoznak,
minden más, így a települések
fenntartása, fejlesztése, intézményeik működtetése pedig az
önkormányzatok feladata és lehetősége továbbra is. Ezek teljesen elkülönülnek egymástól,
így semmiféle gátat nem jelent
a jövő tervezése során a hivatalaikban közösködő településeknek az új típusú „házasság”!
Köszönjük elnök úr!
Szerk.

– A múlt számban nyilatkozta, hogy nem
vesznek fel új embereket. Mégis megjelent a
Délmagyarországban, hogy pénzügyest és titkárnőt
keres az önkormányzat.
– Ezt a két működő státuszt, plusz Szlávi kolléganőnk megüresedett helyét vitte el tőlünk a
járás. A pénzügy eddig is le volt terhelve, és adminisztráció, a bürokrácia állandó bővítése újabb
terheket és elvégzendő feladatokat ró az apparátusra. A hangzatos propaganda ellenére egyre
több a papírmunka. Nem lehet ezt a munkát három fővel elvégezni – és ezt tudtuk az áthelyezések időpontjában is. Így járt, és így tesz a többi
település is, ezért vannak most betölthető álláshelyek a környéken. A járásnak kellett volna ilyen
hirdetésekkel feltölteni az új apparátust, csak ez
rossz üzenet lett volna: a meglévő hivatalok megtartása mellett felvenni majdnem 200 főt?! Azt a
munkát, amit a most felálló járás területén lévő
önkormányzatoktól elvittek 108 fő végezte a települési hivatalokban, most 187 fős járási hivatal
fogja ellátni. Ez a költséghatékonyság és az eget
verő reform lényege?!
A „behívott” pénzügyesünket – aki időközben
már ki is lépett a járástól – megpróbáltuk vis�szacsábítani, de ennyi pénzért nem vállalta a
sok munkát és az állandó kijárás költségeit. Ferencszállás is hasonló kényszerhelyzetben épp
a napokban csábított vissza egy pár éve onnan
elbocsátott, ott is lakó, megbízható, pontos kolleganőt a pénztárunkból. Őt helyi munkanélkülivel
kívánjuk pótolni. A titkárság sem tud egy fővel
működni! Ott kell a telefonokat fogadni, a hatósági ügyeket (üzletnyitás, föld ügyek kifüggesztése,
stb..) intézni, az ügyfeleket fogadni, a jegyzőnőt
kiszolgálnia, a jegyzőkönyveket írni, a testületikre és bizottsági ülésekre bejárni, azok anyagait
kezelni, megküldeni, és persze a hozzám tartozó
nem kevés feladatot is ellátni. Ez sem egy emberes munka. Vissza kell pótolni ezt a státuszt – és
sajnos ezt is tudtuk. Látható, hogy hatalmasok a
mozgások munkaügy területén a járásunkban. Az
illúziókat újra működő apparátussá kell tennünk –
csak most már pénz nélkül.
Összességében, és velük együtt is csökkentjük
a település működtetésének létszámát 5 fővel!
Nem tekintem ezt diadalnak, mert ez sajnos húsvér embereket, régi kollégákat, azok családjait
érinti. Nem tekintem ezt győzelemnek, mert ez
minden tekintetben visszalépés! A kényszer szülte
és nem a józan ész! Egy településen az adófizetők
által jogosan elvárt szintű, és európai színvonalú
működtetésnek vannak alapvető feltételei. Akár
tudomásul vesszük, akár nem – felelős munkákat,
drága eszközök, berendezések kezelését nem lehet két hónapra behívott és szakképzetlen közhasznú munkaerőre bízni. Megéltük már azt az
időt, amikor évekkel ezelőtt a létszámhiány miatt,
az átjáró házként kezelt raktárunkból észrevétlenül, és kinyomozhatatlanul tűnt el több százezer
forint értékű kisgép és anyag. Nem lehet egy folyamatosan működő hivatal munkáját megoldani
évente pár hónapra bevezényelt közmunkással!
Valljuk be, az ő életüket, egzisztenciájukat sem
teszi biztossá a három-négy hónap, amit nálunk
ledolgozhatnak. Ez nem a normális út, és ez nem
az adófizetők elvárása.
– Többen igényelnek-e szociális ellátásként tűzifát, mint az előző években? Ingyen kapja-e az önkormányzat az államtól a kiosztásra szánt tüzelőt?
– Egyre nagyobb gondot jelent a lakosok elszegényedése. És ne gondolja bárki, hogy csak a

munkanélküliekről, és az állandó alkalmi munkások családjairól kell beszélni e kapcsán. A hiteleikkel kínlódó középosztálybeliek is egyre gyakrabban kerülnek átmenetileg nehéz helyzetbe, és
kétségbeesve kérik a segítséget.
Szeretném, ha mindenki megértené – a tűzifa
nem járandóság, csak adható. Soha nem kaptunk
az államtól tűzifát, sőt erre pénzt sem! Abból a
pénzből termeljük ki, vagy éppen vásároljuk, amit
Önöktől, adófizetőktől kapunk vissza. A deszkiek,
tehát Önök fizetnek minden egyes hasábot! Nem
lehet hát olaj a tűzre, ennek a rosszul értelmezett,
túlságosan elnéző, és túl engedékeny kezelése
sem!
Régóta követem azt a gyakorlatot – és ezt magamra is vállalom, – hogy azon kérelmezők esetében, akiknél van munkaképes, de munkanélküli a
családban, ott elvárjuk ledolgozni a kapott fa ellenértékét! Ezt ők is a legtöbb esetben jó szívvel
fogadják, hiszen nem kell lesütni a szemüket, ha
az ingyen fa miatt kérdő pillantásokat kapnak a
szomszédoktól, ismerősöktől. Én is nyugodtabban
írom alá az engedélyezést, ha tudom, hogy számunka szükséges munkát kapunk cserébe vissza. Ez
a gyakorlat teszi ki a tűzifajuttatások kb. 80%-át.
Én ezt egy kényszer szülte, de tisztességes alkunak
tekintem.
A tüzelő minőségét néha érték kritikák. Nem
csak hasábfát kapnak. Abból főzünk, amink van!
Ami rőzsét, vastagabb gallyakat ki tudunk termelni a fásított területeinkről, amihez hozzájutunk,
azt nagyjából felaprítjuk, és kiegészítésként hozzácsapjuk a vásárolt és meglévő jó minőségű hasábfához. Ismerik a mondást – ajándék lónak ne
nézd a fogát! Azt gondolom, ez igaz e téren is, és
így van rendjén.
– A buszmegálló projektnek miért ilyen későn
kezdtek neki, miért halad ilyen lassan? Várhatóan
mikor lesz kész?
– Előre szeretném ismételten leszögezni – a
buszmegálló projekt nem az önkormányzatunk,
hanem a kistérségünk által szervezett beruházás,
nem mitőlünk függött a munkák megkezdése
sem. Mi két éve készen állunk a deszki projektrész
megvalósítására, ám hat településsel közös projektként csak egyszerre lehetett a közbeszerzést
és a munkákat is megkezdeni. Szeged és Zsombó
módosításai késleltették leginkább a projektet,
ami nekünk több mint 4 millió forint többletköltséget jelentett. Tudják, közös lónak… Viszont nélkülük, egyedül pályázva nem tudtuk volna megnyerni ezt a beruházást, tehát a bosszankodással
együtt is örülhetünk! Ezt kellene tudatosítani mindenkiben – a pár nem tetsző részlet mellett, – ezt
a nagy lehetőséget!
Miért lassú? Késő őszre került abba a fázisba a
közös projekt, hogy nekiláthatott a nyertes DÉLÚT Kft a kivitelezésnek. Még szerencsénk is volt,
hiszen az enyhe télkezdésnek köszönhetően, december elejéig tudtak dolgozni. Akkor leállították
a kivitelezést. A várható befejezés április vége, de
ezt akkor tudjuk pontosan megmondani, ha az
állami közútkezelő az időjárás javulásával újra engedélyezi a betonozási és aszfaltjavítási munkák
folytatását. Biztos vagyok benne, hogy megérte
a sok kellemetlenség – szép, kulturált, akadálymentes buszmegállókat és 141 kerékpártárolót adhatunk át hamarosan!
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

Nőnapi bál

A deszki Népdalkör március 9-én, szombaton 18 órától nőnapi bálat rendez a Bástya Étteremben.
Jegy ára: 2500,-Ft, amely megvásárolható a Népdalkör tagjainál és a Faluházban!
Mindenkit szeretettel várunk!
Deszki Népdalkör tagjai
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Utolsó mozielőadás Deszken

Én meg így:
Úgy adódott, hogy ismét résztvevője lehettem egy kitűnően sikerült,
színvonalas műsornak, a Magyar Kultúra Napján. Mint a DeszkaSzínház
világosítója, itt is ezt a feladatot láttam el. Már a próbán éreztem, hogy
ez más műsor lesz, mint az eddigiek.
Először is az egész műsor egy vetített
háttér előtt zajlott, melyen a remekül
válogatott képeken az aktuális fellépők neve is megjelent.
De menjünk csak sorjában!
A sötét után a Himnuszt énekelte
a Cantabella női kar a háttérben, miközben a vetítő felületen a magyar
címer jelent meg. A közönség együtt
énekelte a Himnuszt, nagyon felemelő volt. Ezt követően Király László
polgármester köszöntötte a résztvevőket és szólt a nap jelentőségéről.
Ezután következtek sorban a fellépők.
A Belice néptánccsoport (itt táncol
Kincső unokám) a látványos Rábaközi

Röfi buli

húzni a mozivásznat. Sajnos akárhogy
szerettük volna, nem tudtunk átállni
a digitális vetítési technikára, hiszen
annak költsége több mint 20 millió forintot jelentett volna a településnek, és
pályázati lehetőségünk sem volt ennek
megfinanszírozására. Így március 1-jén,
délután 16 órakor Az öt legenda című
animációs filmmel – bizonytalan időre
– búcsúzik a deszki mozi.
Bene Ildikó

Anya énekelt, Kincső táncolt, a Tati világított,
Vilcsi meg kukorékolt avagy
a Magyar Kultúra Napja Deszken
Anya énekelt, Kincső táncolt, a
Tati világított, Vilcsi meg kukorékolt
– mondta Boldizsár unokám, amikor
megkérdezték tőle, milyen volt az ünnepség. Ő így látta.
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koreográfiát mutatta be. A Molnárikrek népdalokat énekeltek, egyre
érettebben. Szerediné Prónai Mónika
a narrátori tevékenységen kívül egy
Wass Albert verset is elmondott, mély
átéléssel. Préda Kovács Zsolt hangulatos klarinétjátéka közben „szerepelt”
Viola unokám. A zenélés alatt a háttérben a vásznon feltűnt két hatalmas
sirály, s a fennkölt csendben a nézőtér
közepéről egy gyerekhang megszólalt: Kukurikú! Én azonnal felismertem
unokám hangját, sokan nevettünk is,
de ez nem tartott csak néhány másodpercig. Az ünnepi hangulaton ez
nem változtatott. És a végére maradt
a slusszpoén: a Cantabella női kar
(melynek tagja menyem: Tímea is)
elénekelte egyik kedvenc operarészletemet, Verdi: Nabucco című operájából a rabszolgakórust, vagy más néven a szabadságkórust. A Cantabella
ezt a többszólamú művet úgy adta
elő, hogy beleborzongtam és kicsit
még a könnyem is kicsordult.
Az ünnepi műsort szerkesztette,
színpadra állította és rendezte Seres
István Pipu, nagy hozzáértéssel és
alázattal. A hangosítás – Tóth Fecának
köszönhetően – kiváló volt.
A Cantabella női kar vezetője: Retek
Brigitta; a Molnár lányok felkészítője:
Szűcsné Molnár Erzsébet; a Belice
csoport felkészítői Tóth Gábor és
Goda Kata.
Minden közreműködőnek köszönet ezért a felejthetetlen élményért!

„Haj, ki kisze, haj, gyűjj be sódar gömböce... Kivisszük
a betegséget, behozzuk az egészséget. Haj, ki kisze haj
gyűjj be sódar gömböce.” Azóta is naponta többször arra
eszmélek, hogy ezek a sorok járnak a fejemben, s dúdolom mosolyogva. S hogy még milyen élmények értek az
első röfi bulimon, azt a következőkben próbálom e néhány sorba belesűríteni.
Bevallom, nem szeretem a disznóvágást. Gyerekkoromban anyukámmal együtt a legtávolabbi szobában, max-ra
tekerve a magnó hangerejét vártuk, hogy jöjjön valaki jelezni: leszúrtuk a disznót. Mindezt 15 évvel később, a Röfi
bulin anyukámmal – aki itt vendégeskedett szombaton –
úgy éltük meg, hogy gyerekes módon, ijedtünkben a férfi
wc-be menekültünk. Szégyen, nem szégyen, így indult a
reggel... Az évek tapasztalatai láthatóan benne voltak a
korán kelők mozdulataiban, hiszen alig pislogtunk párat,
máris az asztalon voltak darabjaiban a malacok, a zöldségek
megpucolva, a vér készült... Minden olyan gördülékenyen
ment, mindenki ott segített, ahol tudott. Az összesen 322
kg-nyi disznóhúsból készült leves, pörkölt, töltött káposzta,
hurka-kolbász, tepertő, sült hús... egyszóval annyi finomság,
amivel még a jelen lévők gyomra sem bírt. Nap közben a

„disznólkodás” mellett lehetett sportolni, kézműveskedni
is, a kisgyerekek pedig szinte le se szálltak a Sportcsarnok
tornaszőnyegeiről. Amit mindenképp kiemelnék, az a jó
hangulat, mely egész nap uralkodott. Persze természetesen
ehhez hozzájárult a megszámlálhatatlan fajtájú és ízvilágú
pálinkaválaszték is, de balgaság lenne csak ennek tulajdonítani. Lehet már-már közhely, de anyukám - aki először járt
itt - is megjegyezte, hogy milyen összetartó és nyitott ez a
közösség, és hihetetlen volt számára -is- hogy a részt vevők
olyanok voltak, mint egy nagy család. Egy nagy család, aki
együtt vonult a Tóth Gábor emléktúrán, együtt égettük a
kiszebábot, és együtt vacsoráztunk este. Egy nagyon hangulatos napon vagyunk túl, s bár idén elmaradt a kabátégetés, de volt helyette új csujogatás Király Laci vezényletével,
s persze a táncház sem maradhatott el este Gábor bácsi és
Kata irányításával, ahol a táncolni tudók és a csak mindös�sze táncolni szeretők együtt ropták a Juhász zenekar dallamaira. Én, mint „első Röfi-bulizó” nagyon örülök, hogy részt
vehettem ezen a rendezvényen, s csak remélni tudom, hogy
ez a hagyomány nem szakad meg, s jövőre is skandálhatjuk,
hogy „mondjad, mondjad, mondjad még!”
Varga Krisztina művelődésszervező
Köszönjük a „disznó-gazda” Álmosdi Jani bácsinak és feleségének a sertés árából adott engedményt! Köszönet Gyozsán
Ferinek, Vörös Pistáéknak, Samuéknak, Mészároséknak, Németéknek, Simicz Józsefnek és a Babilai családnak a támogatást és
a sok munkát! A másnapi mosogatásért külön köszönet Veleczki
Attilának és Daninak!

Juhász zenekar volt a hangulat felel

ős

Tóth Gábor emlékséta

Révész István

Samuné Aranka
nálba!
és Vörösné Lívia kapaszkodik a faka

Programajánló
Február 27. szerda 18 óra
Nemzeti Est – Irán
Vendégünk:
Frányó Szilvia
és Bardócz Attila
Belépő: felnőtt: 500,-Ft,
diák: 300,-Ft
Március 1. péntek 16 óra - MOZI
Az öt legenda
Színes, szinkronizált amerikai
animációs film
Belépő: 450,-Ft

Böllérek é

s középe

hirdetés

n a „diszn

ógazda” –

Álmosdi
Ja

ni bácsi

SZŐREGI GAZDABOLT
Ezen hirdetési szelvény átadója,
minden kis tasakos vetőmag árából

20% engedményben részesül!

Március 8. péntek 14 óra
Maros Menti Fesztivál
Vers- és prózamondás
kategória
Március 14. csütörtök 18 óra
Ünnepi műsor
Március 22. péntek 14 óra
Maros Menti Fesztivál
Szólóhangszer, kamarazene
és népdal kategória

Szeged-Szőreg, Hősök tere 10.
Nyitva: H-P: 7:30-16:30, Szo: 7.30-12:00
T.: 62/555-422

"

2001-ben
indult
újra a filmvetítés a
Deszki Faluházban.
Azóta számtalan telt
házas előadáson, sikeres közönségtalálkozón vagyunk túl.
Ha végiggondolom, hogy hány híres
színművész fordult meg a deszki moziban, büszke vagyok az elmúlt 12 évre
és szomorúan mondom ki, hogy valószínűleg hosszú ideig nem fogjuk le-

faluház hírek
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Tájékoztató a házi segítségnyújtásról
Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ biztosítja településünkön a személyes gondoskodás körébe tartozó házi
segítségnyújtást. Az intézmény
célja, hogy a nehéz élethelyzetbe került egyéneknek, családoknak segítséget 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 nyújtjuk,
melynek módját személyes
szükségletei, életkora, egészségi állapota határoz meg.
A gondozás kérelemre indul,
az igénybejelentést követően
a legrövidebb időn belül a családnál látogatást teszünk. Az

előgondozás alkalmával tájékozódunk az ellátást igénybe vevő
egészségi állapotáról, megbeszéljük a szükséges gondozási
teendőket, a gondozási látogatások gyakoriságát.
A gondozónők által ellátott
legjellemzőbb gondozási tevékenységek:
– napi bevásárlás, takarítás,
mosás, vasalás, fűtés, fürdetés,
gyógyszer felíratása, kiváltása,
kapcsolattartás a háziorvossal, orvoshoz kísérés, hivatalos
ügyek intézésének segítése.
Fontos szerepet játszik a lelki gondozás is, hiszen gyakran
magányosan, bezárkózva élnek
az idős emberek. Hozzátartozóik nincsenek, vagy csak kevés
időt tudnak fordítani rájuk. Különösen nagy problémát okoz
számukra a közlekedés, amit
segítség nélkül nem tudnak
megoldani, ezért a szociális segítők munkájuk egy részét az
érintettek (idősek, mozgássérültek) ügyeinek intézésével töltik.
Olyan esetben is segítséget tu-

dunk nyújtani, ha a hozzátartozó segítséget igényel családtagja gondozásában.
A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni, amelynek
összege a gondozott egyéni jövedelme alapján kerül megállapításra.
Azon igénylők esetében,
akiknek a személyi jövedelmük
42 750 Ft alatt van, úgy 190 Ft/
órát kell fizetni a gondozásért.
Akiknek a személyi jövedelmük 42 750 Ft –ot meghaladja,
úgy a gondozásért 410 Ft/órát
kell fizetni.
Amennyiben a kérelmező
havi jövedelme 28 500 Ft alatt
van, úgy a szolgáltatás térítési
díj mentes.
További információ:
Tóth Ágnes:
62/ 571-598
20/620-79-43
Iroda: Deszk, Tempfli
tér 7. Családsegítő –
gyermekjóléti szolgálat iroda.
Tóth Ágnes
deszki egységvezető

2013. február

TÁJÉKOZTATÓ
Aki termőföldet használ – beleértve a zártkerti ingatlanokat is! – köteles a használatot annak
megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz (földhivatalhoz) nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. 2013. január 1.
napjától nem csak az 1 hektárt meghaladó, hanem
minden termőföld használatot (ideértve azt is, ha
valaki saját maga önállóan vagy osztatlan közös
tulajdonban használja a termőföld ingatlanát) be
kell jelenteni az illetékes földhivatalban!
2. Bővül a nyilvántartott adatok köre, ezért a
már bejelentett földhasználók kötelesek a következő adataikat, az erre szolgáló bejelentő lapon
közölni az illetékes földhivatallal:
– magánszemély személyazonosító jele (személyi száma), mely a lakcímkártyán szerepel,
– magánszemély állampolgársága,
– cég esetén a statisztikai azonosító és a cég-

jegyzékszám.
Ezen adatokat 2013. február 1. és 2013. március
30. között kell bejelenteni!
3. Az osztatlan közös tulajdonban lévő termőföldek esetében, ha földhasználó nincs bejelentve, a tulajdonostársaknak a Tft. 11/B-H. §-ai alapján használati megállapodást kell kötniük és azt
be kell nyújtaniuk a földhasználati nyilvántartásba
való bejegyzés végett.
Felhívjuk a figyelmet, hogy bármely fenti előírás
megsértése esetén a Tft. rendelkezései szerint a
földhivatal köteles a földhasználót/tulajdonost
földhasználati bírsággal sújtani, melynek összege
az érintett termőföld aranykorona értékének ezerszerese, de minimum 10.000,- Ft.
A szükséges nyomtatványok megtalálhatók a
www.foldhivatal.hu honlapon, valamint a járási
földhivataloknál.

Állampolgársági eskü
2013. január 22-én Vikorné
Belovec Anett és Turzai Noel Benjamin tett állampolgársági esküt
Deszk Község Polgármesteri Hivatalában.
Gratulálunk!

Mit? Miből? Mennyiért?...

Az Első csoporttalálkozó

azaz mire költjük a pénzüket?”
A száraz nyár sajnos mindenütt tizedeli a
dísznövényeket. Deszken a főutcánkra telepített platánok és díszcseresznyék közül a
nagy szárazságban 54 db pusztult el. Ezek,
és az ellopott ideiglenes kitámasztások pótlása, a nagyobb fákhoz három kitámasztó
láb felállítás, a lábak felső léces rögzítése, új
hevederek felszerelése és a tövek mulcsozása 620.000 forintba került.

Január egyik szürke délutánján immár harmadik alkalommal készülődtem legkisebb
leányommal az újszülöttek
köszöntésére rendezett fogadásra a Faluházba. Községünk
vezetése már sokadik alkalommal szervezte eme találkozót,
ahol Király László polgármester
úr és Kothencz Ágnes védőnő
köszöntötte az előző évben
született legifjabb deszkieket.
Hiszem, hogy minden friss
anyának, apának jól esett a
meghívás, gondoltak rájuk és
legféltettebb kincsükre. A köszöntők után az iskola negyedik osztályos tanulói verseltek,
amit az apróságok már feszengve hallgattak. Hát igen… Ez a
korosztály csak percekig tud
csöndben üldögélni… Már ha

ébren van! Így a rövidke műsor
után a nagyobbacskák nekiindultak - ki állva, ki kúszva, ki
mászva - felfedezni a kupolaterem színpadát. Büszke anyukák
és még büszkébb apukák pedig
csokis tekercset kóstolgatva
cserélték ki a dolgos hétköznapok tapasztalatait. Szokás ilyenkor egy csoportkép készítése is,
mely igazán pár év múlva nyer
értelmet, amikor ezek az apróságok az óvodában, iskolában
csoport- és osztálytársai lesznek egymásnak. (Nagyobbik
lányom éppen pár hete fedezte
fel magát egy, a tanácsadóban
kitett, tíz évvel ezelőtti képen,
és ismerte fel táncos társait is
szép sorban.) Kicsi Nórám igen
gyorsan elálmosodott, így talán az elsők között indultunk

is haza. Távozáskor nagyon
kellemes meglepetés ért bennünket! Minden család számára
készült egy egyéni fényképes
emléklap és egy csodaszép
tabló, a 2012-ben született
babákkal. Hálásan köszönjük!
Nem telik el nap azóta, hogy
elő ne vegyük, mutassuk minden ismerősnek. Igazán kedves
gesztus volt még ezekben a
válsággal nyomorított szűk esztendőben is, hiszen ezek a babák a jövő reménysugarai, mert
„Mikor megszületik egy várva
várt gyermek, az élet dolgai értelmet nyernek. Anyaszív, apaszív dobban meg egy párban,
új fénnyel ragyognak a világra
hárman.”
Karácsonyiné Fehérvári
Szilvia

Köszönet mindenkinek!
Január 18-án másodszor láthattam Spiró György: Prah című darabját a Deszka Színház előadásában.
Már a decemberi premier is lenyűgözött, Mellár Erika és Földi János fantasztikus alakítást nyújtottak!
Akkor nem gondoltam, hogy a 2. előadást már fájó szívvel és elszorult torokkal fogom végignézni.
Borzasztóan ért véget a tavalyi évünk. Elvesztettem a férjem. Pillanatok alatt padlóra küldött az élet,
el sem tudtam képzelni, hogyan lehet ebből felállni. És akkor elindultak felénk a segítő kezek. Ilyen volt
többek között ez a január 18-i előadás is, ahol a társulat most értünk is játszott. El sem tudom mondani,
milyen hálás vagyok mindenkinek, aki eljött és fejet hajtva emlékezett. Szívből köszönöm családom nevében a felajánlott anyagi segítséget, a sok-sok jó szót, ölelést, és a rengeteg szeretetet, amit kaptunk!
Nem is tudom, e nélkül hol tartanék!
Próbáljuk újraépíteni az életünket, és most már tudom, hogy – bár már semmi sem lesz olyan, mint
régen-, de sikerülni fog!
Mert jó helyen vagyunk.
Sillóné Varga Anikó

A Semmelweis utcai bérházunkból a tavalyi évben
kiköltözött olyan három család, akik a bérleti díjakkal és
a közüzemi díjakkal együtt
1.368.000,- forint tartozást
hagytak maguk után! Ezt is
az Önök pénzéből kellett kifizetnünk! (Megjegyzés: A testület döntése értelmében, akár
5.000 forintért is folyamatos
végrehajtást indítunk a tartozókkal szemben!)

A településen a tavalyi évben a belterületi utak javítása, kátyúzása, aszfaltozása és a
megsüllyedt díszburkolatok felújítása 2,2 millió forintba került. Idén ennek a háromnégyszeresére számítunk.
A Felszabadulás utca
36. sz. alatti – Babó Vazulné féle – központban lévő,
és jóval nagyobb telken álló
lakóházat elcseréltük a Damjanich utcai önkormányzati
bérházunkra. A Népi Hagyományőrző Közösségi
Háznak szánjuk a faluházzal szomszédos ingatlant –
900.000 forintot fizettünk rá,
pályázaton pedig 5,8 milliót
nyertünk a felújításra.
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Óvodai hírek

A február hónap az óvodában mindig fontos eseménnyel kezdődik, hisz
ekkor rendezzük meg a Móra Ferenc
Versmondó Találkozónkat. A gyerekek az idén is nagyon lelkesek voltak,
a középsősök közül 15-en, a nagyok
16-an vállalkoztak vers tanulására, így
az elődöntőn szép számmal jelentek
meg gyerekek, szülők egyaránt. Itt dől
ugyanis el, kik tudják majd képviselni
óvodánkat a találkozón. A zsűri feladatát a négy csoportból négy óvó néni
és négy szülő töltötte be. Nem volt
könnyű dolguk, mert nagyon sok szép
verset hallottunk, igazán gyönyörű előadásban. A zsűri megadott szempontok alapján pontozott, így alakítva ki a
sorrendet. A végső eredmény a következő lett : Déri Anna, Révész Petra, és
Széll Panna a középsősök közül; Eperjesi Boglárka, Böröcz Roland és Varga
Nelli a nagycsoportosok közül képviselték az óvodánkat a döntőben.
Az idei Versmondó Találkozóra 8 óvoda képviselői tiszteltek meg bennünket a jelenlétükkel: a Bem utcai óvoda
Szegedről, a Dóci óvoda,a Domaszéki Kincskereső óvoda, a Tiszaszigeti
óvoda, a Tücsök óvoda, a Sándorfalvi

Pipacs óvoda, a Szatymazi óvoda és
Újszentiván óvodája. Összesen 24 kisgyerek állt ki a népes nézőközönség
elé, hisz nagy örömünkre igencsak
megtelt a Zsibongó gyerekekkel és
vendégekkel. A Találkozó megnyitóján
Király László lelkesítő szavai köszöntötték a gyerekeket, szülőket, óvónőket,
majd a nagycsoportosok egy kedves
kis versdramatizálással kedveskedtek
nekünk. A zsűriben Tanács Zsuzsanna,
az SZKTT Óvodái Igazgatónője, Bene
Ildikó a deszki Faluház igazgatónője és
Büky Zita a Szülői Szervezet képviselője
foglalt helyet, és nagy örömünkre Balogh Györgyné volt óvodavezetőnk is
megtisztelt jelenlétével.
A versmondó gyerekek komoly felkészültséggel jöttek, nagyon sok szépen előadott verset hallottunk. A néző
gyerekek pedig igazán nagy türelemmel hallgatták végig őket; dicséret illet mindenkit. A zsűrinek most is, mint
minden évben komoly feladatot adtak
a gyerekek. Végül a sok ügyes kisgyerek egy-egy kis ajándékkal, oklevéllel,
és egy szép nap élményével távozott,
a legügyesebbek pedig könyvjutalomban részesültek. A mi óvodásaink közül
Déri Anna, Varga Nelli és Eperjesi Boglárka kapott könyvjutalmat.
Gratulálunk nekik, bízva abban,
hogy megmarad a versek iránti szeretetük, érdeklődésük.
Őzéné Szilágyi Tünde

Iskolai hírek
• Január 27-én megünnepeltük
Szent Száva, az iskolák védőszentjének ünnepét. Az idén, a szokásoktól
eltérően, délután ünnepeltünk. Az iskolások először a templomban tartott
vecsernyén vettek részt, majd az iskola épületében az óvodásokkal együtt
Szent Szávára emlékeztek. Mivel január
27-e munkaszüneti nap volt, sok-sok
szülő, nagyszülő és vendég nézte meg
műsorukat. A szónoklatok és dalok
után a búza- és kalácsszentelés következett, melyet a hagyományoknak
megfelelően egy elsős tanuló, „a koma”
készített el. Az idei „házigazda” Pásztor
Levente volt, a szerb egyházközösség
1-1 doboz csokival kedveskedett a szereplő gyerekeknek.
ZórityDusica
• A farsang a télbúcsúztató mulatságok és a húsvétváró böjtöt megelőző
vigalom ideje. Kicsik és nagyok egyaránt jelmezt öltenek, vagy álarc mögé
bújnak ilyenkor. Így volt ez iskolánkban
is. Nagy lelkesedéssel készültek tanulóink február 8-án a farsangi délutánra.

Hetekkel előtte megtervezték a farsangi jelmezeiket, megindultak a sugdolózások, ki mibe öltözik. A délután nem
indult zökkenőmentesen, mert a technika (technikusok) ördöge megtréfált
bennünket, de mire felvonultak a jelmezesek a technika is működött. Aztán
móka, kacagás, versenyek hosszú sora
következett. A tánctól a bolondozástól
megéhezve jól esett a sok finom falat,
innivaló. Persze a farsangi fánk sem maradhatott el, ami a szülőknek köszönhetően volt bőven. A délutánt gumivár is
színesítette, a napot pedig a várva várt
tombola zárta. Reméljük mindenki jól
érezte magát ezen a hangulatos péntek délutánon, mert a tanító nénik és a
segítő szülők mindent megtettek ezért.
• Február 14-én a Szegedi Nemzeti Színházban tekintették meg az alsós
tanulók a Ránki György: Pomádé király
új ruhája című zenés komédiát. Az előadásra félve indultunk, hisz a műfaja
opera, és nem igazán tudtuk, hogy a
gyerekek mennyire tudnak azonosulni
a darabbal. Meglepetésünkre azonban

óvodai és iskolai hírek
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Egy héten át tartott a farsang az óvodában!
A képek magukért beszélnek:

nagyon élvezték az előadást a gyerekek. A díszlet, a jelmez, a szereplők
előadása lekötötte a tanulókat. Hogy
élvezték a darabot mi sem bizonyította jobban: vastapssal és „vissza-vissza
kiáltásokkal” jutalmazták a színészeket
a „kis nézők”.
• Február 15-én a Zrínyi Ilona megyei matematika verseny Szegeden
kerül megrendezésre. Iskolánkat a harmadik osztályból Silló Zénó, Márton
Gergő és Szremkó Zoltán képviselték.
Felkészítőjük Harcsásné Kasza Éva tanítónő.
• Február 19-én a Bendegúz anyanyelvi verseny iskolai fordulója került megrendezésre. A megmérettetést
Reményik Fanni 3. osztályos tanuló, Németh Janka, Tóth Henriett, Krizsán Bálint és Papp Bence 4. osztályos tanulók
vállalták.
Február 20-án a Maros Menti fesztivál vers- és prózamondó verseny iskolai fordulója lesz, melyen egy népes
csapat szeretné megmutatni tehetségét, és eljutni a versenyre.		
Schultzné Vajas Klára
• Február 5-én volt a kistérségi
matematika verseny második, döntő
fordulója, melyen az első forduló legjobbjai vehettek részt. A feladatokat az
Eötvös József Gimnázium matematika
tanárai állították össze. A 10 tesztes és
a 3 kidolgozandó feladat megoldására
egy órát kaptak a gyerekek. Iskolánkból három tanuló jutott be a döntőbe,
akiknek ugyan nem sikerült helyezést
elérniük, de dicséretet érdemelnek teljesítményükért: Barcsai Olivér és Szabó Bálint 5.b, valamint Kis Henrik 8.
osztályos tanulók.
Molnár Katalin
• Februárban elkezdődtek a felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tantárgyakhoz kapcsolható megmérettetések: a tanulmányi versenyek. Három
hetedikes lány – Bognár Sarolta, Erdélyi Zita és Garzó Rebeka – vett részt
a szegedi Százszorszép Gyermekház
által meghirdetett mesemondó versenyen. Mindhárman a legjobb tudásuk
alapján mondták el a választott mesét,
büszkék lehetünk rájuk, a zsűri meg is
dicsérte őket. Erdélyi Zita 2. helyezést
ért el, s így meghívást kapott a február
21-i gálaműsorra és díjátadásra, melyet

a Szent-Györgyi Albert Agorában rendeznek meg.
Túl vagyunk már a Kazinczy nevével
fémjelzett Szép magyar beszéd versenyen, amelyen szintén nagyon jól
szerepeltek tanítványaink: Erdélyi Zita,
Garzó Rebeka, Dudás Daniella a nagyobb korosztály csoportjában indultak, ahol Erdélyi Zita 3. lett. A kisebbek
csoportjában Medgyes Atina, Mészáros
Laura és Sipos Dorottya szerepeltek,
itt Medgyes Atina 2. helyezést ért el.
Gratulálunk a nyerteseknek, büszkék
vagyunk mind a hat tanulónkra.
Dencs Mátyásné magyartanár

• Kedves Nagycsoportos
Óvodások, Kedves Szülők!
Nagy szeretettel várjuk iskolánkba a
leendő első osztályosokat! A 2013/14-

es tanévben Schultzné Vajas Klára tanító néni fogja tanítani az elsősöket, aki
már bemutató órákat is tartott az érdeklődő szülőknek, köszönjük a megjelenést nekik!
A beiratkozás időpontja:
2013. április 8 -9. (hétfő-kedd)
Összeállította:
Kissné Molnár Zsuzsanna

„Boldog nyugdíjas éveket,
Irénke!”
Iskolánk első és idáig egyetlen iskolatitkára nyugdíjba ment. Nehéz elhinni,
hogy már nem látjuk reggelente belépve a tanáriba. Biztos pont volt életünkben,
úgy gondoltuk, hogy ez még sokáig így lesz. A lehetőségek azonban néha másképp szervezik az életet és Irénke nyugdíjba vonulhatott. Ő volt az, akire mindig
mindenben számíthattunk, segítségért először hozzá fordultunk. Mindenkit ismert, mindenre emlékezett és szinte mindent el tudott intézni. Nem titok, hogy
nagyon hiányzik! Kolléganőnk - Tünde - versbe szedte, mit jelentett nekünk, munkatársainak és a gyerekeknek, szülőknek:
Mint az országnak a nemzet színésze,
Olyan volt nekünk Konczné Budavári Irénke,
Miután munkásságának 40 évét elérte,
Nyugdíjba ment iskolánk titkára Irénke.
Ő volt: - az életünk egy része
- az iskola ügyeinek intézője
- az ellátmány, a pénz kezelője
- a tankönyvek beszerzője
- az ebédpénz beszedője
- a szociális ügyek felelőse
- a problémák, titkok őrzője
- a nyugodt iskolai élet megmentője
- a jó suli-bulik szervezője
- a kirándulások tervezője
- s minden kis és nagy iskolás segítője.
Nem búcsúzunk tőle, hiszen szeretnénk, ha sokszor találkozhatnánk ezután is
vele!
Ne feledje az együtt töltött éveket!
Legyen vidám és nyugodt az élete!
Családja szeretetét mindenkor érezze!
A nyugdíjas napjait sokáig élvezze!
Ezt kívánja iskolánk tantestülete!
				A testület nevében:
Széllné Takács Tünde és Molnár Katalin
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Népi művészet – népi mesterségek, foglalkozások
A Bánát Szerb Kulturális Közhasznú
Egyesület népi művészet, népi mesterségek témában foglalkozásokat
(workshopokat) szervez. A foglalkozásokat 3 fő témában szervezzük, szövés,
hímzés és bőrhímzés. Célunk a régi hagyományos kézműves technikák felelevenítése, a házi szőttesek, ruhák és az
azokon használt motívumok, ezáltal a
szerb népi hagyományok megismertetése a foglalkozásokon résztvevőkkel.
Az egyesület múzeumi gyűjteményének darabjait alapul véve rekonstruáljuk azokat, ezáltal megismerhetjük a
hagyományos szerb vásznat, a hímzésben használatos motívumokat és

technikákat, és a különleges fémszálas
hímzés technikáját. A foglalkozásokat
egész Magyarországon ismert és elismert szakemberek tartják, biztosítva a
szükséges alapanyagokat és eszközöket.
A foglalkozásokra szeretettel várjuk
mindazokat, akiket érdekel a kézművesség, és a hagyományok ápolása. A
résztvevők száma limitált, kérjük részvételi szándékát előre jelezze.
A következő időpontokban lesznek
foglalkozások:
Március 9-10-én hímző foglalkozásokat tartunk: fehér hímzés, arany hímzés
témában.

Március 15-17-én szövő foglalkozásokat tartunk.
Helyszín: Szent Száva Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központ (Deszk, Felszabadulás u. 41.)
További információ a foglalkozásokkal kapcsolatban:
Gyukinné
Brczán
Szpomenka
(30/2280681)
Gyarmati Anna (30/827-9944)
A foglalkozásokat a ’MUTHER-2/
Mutual Heritages saving common
values and serving common purpose
through borders’ ‘Közös Örökség – közös értékeink védelme a közös cél szol-

gálatában határokon át’ című projekt
keretében szervezzük.
A project kódja:
HU-SRB/1002/212/157
A Magyarország-Szerbia Határon
Átnyúló Együttműködési Program
által támogatott projekt.

Törökkanizsa (Novi Knezevac) Önkormányzata
Vrbas Önkormányzata
Projekt összköltsége: 275.199 euró
A projekt időtartama:
2012. január 1. – 2013. október 31.

Vezető kedvezményezett:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Partnerek:
BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú
Egyesület
Tiszasziget Község Önkormányzat

Önkéntes pont Deszken
Pár hete segíti a település munkáját a Deszken működő Önkéntes
Pont. Pásztor Péterrel,
az iroda vezetőjével beszélgettem az Önkéntes
Pont céljairól, és az azt
működtető egyesületről.
– Mutasd be kérlek a Deszki Önkéntes
Pontot és az azt működtető DARTKE Egyesületet.
– A Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesületet
(DARTKE) közel tíz évvel ezelőtt hoztuk
létre, az alapítók zömmel társadalomtudományokkal foglalkozó kutatók és
egyetemi oktatók voltak. Az egyesület
létrehozásának célja regionális társadalomtudományi kutatások szervezésének, illetve egyetemi hallgatók
tudományos jellegű munkatapasztalat-szerzésének a biztosítása volt. Az
egyesület céljául tűzte ki a jó társadalmi
gyakorlatok feltérképezését, kifejleszté-

sét – elsősorban a hátrányos helyzetű
csoportok integrációja, illetve demokráciafejlesztés témakörében, emellett fontosnak tartottuk, hogy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportokhoz
tartozó fiatal pályakezdőknek lehetőséget biztosítsunk a munkatapasztalat
megszerzésére. Gyakornoki programjainkban számos fiatal kapott lehetőséget
arra, hogy betekintést nyerjen a társadalomtudományi kutatások gyakorlatába vagy éppen a hátrányos helyzetű fiatalokat célzó programjainkban szerzett
pedagógiai tapasztalatot.
– Milyen pályázat biztosítja a működéseteket és meddig tart a program?
– 2012-ben pályázatot nyújtottunk
be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett
önkéntes pont üzemeltetésére, ahol
„Önkéntességgel az integrációért”
(TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131) című
projekttervünk támogatást is nyert. A
helyi önkormányzattal folytatott aktív

szakmai párbeszédet követően 2012.
őszén indítottuk útjára a „Deszki Önkéntes Pontot” és Király László polgármester úr támogatásának köszönhetően
megnyitottuk az új irodánkat a Tempfli
tér 10. szám alatt. A projekt 2013.10.31én zárul le, de már folynak az egyeztetések, hogy miként teremtsük meg az Önkéntes Pont további működtetésének
pénzügyi és infrastrukturális feltételeit.
– Mely rendezvényekhez készültök
csatlakozni Deszken és mely intézményekkel, szervezetekkel láttok lehetőséget
az együttműködésre?
– Az elmúlt időszakban több program is megvalósult az önkénteseink
részvételével. Például a Faluházban futó
programhoz csatlakozva az önkéntesek
kézműves foglalkozásokat tartottak. A
Faluház vezetősége, ahogy az eddigiekben is, az elkövetkező időszakot tekintve is stratégiai partnerünk, széleskörű
támogatást biztosítva számunkra. A
tavasz során önálló programsorozatot

Ösztöndíj -pályázat középiskolai
tanulók számára
A Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány pályázatot hirdet ösztöndíj elnyerésére a
2013/2014-es tanév első félévére a közoktatásban
tanuló középiskolások részére. Az alapítvány a
pályázatot félévente írja ki. Egy tanuló két félévre
(kétszer 5 hónapra) nyerheti el az ösztöndíjat, ha
a pályázati feltételeknek megfelel. Az ösztöndíj
összege 5000 /ötezer/ Ft/hó. Az első félévre rendelkezésre álló keretösszeg egyszázezer Ft, tehát 4
tanuló pályázatát fogadhatjuk el.
Pályázhatnak azok a középiskolai tanulók, akik
– A többször módosított 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról, 4. fejezetének 20. §-ában
meghatározott körbe tartoznak,
– tanulmányi eredményük átlaga 4 egész fölött
van (az átlagszámításnál minden tantárgyra kapott jegy számít- kivéve magatartás és szorgalom
jegyeket),
– az előző eredményéhez képest 0,5-nél többet
nem rontott,
– előnyt élvezhetnek azok a tanulók, akik korábban a deszki Zoltánfy Általános Iskola tanulói
voltak,
– állandó deszki lakosok.
A pályázathoz mellékelni kell:
– adatlapot,/adatlap letölthető interneten a
község honlapján/

– bizonyítványt, törzslapot, vagy ellenőrzőt az
iskola által hitelesítve,
– sport-, művészeti vagy közösségi munkáról
hivatalos ajánlólevet,
– versenyeredményekről hitelesített másolatot.
– Önéletrajz - max.: 1 oldal
A pályázat kiírásának módja:
– megjelenik a Deszki Hírnök-ben,
– az Interneten a község honlapján,
– a községi hirdetőtáblákon.
A pályázat beadásának módja:
– egy példány írásban (ajánlott tértivevényes
elsőbbségi küldeményként a következő címre:
Szeged Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási
Intézménye, Zoltánfy István Iskola, 6772 Deszk,
Móra F. u. 2.)
A pályázat beadásának határideje:
2013. június 30. (postai feladás dátuma)
A pályázat elnyerőivel írásbeli szerződést kötünk. Ha a nyertes pályázónak valamilyen oknál
fogva tanulói jogviszonya megszűnik, köteles erről értesíteni a kuratóriumot, s ezzel az ösztöndíj
folyósítása is megszűnik.
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány
kuratóriuma

“A világ deszkáin bez granica”
Február 21-én került megrendezésre „A világ
deszkáin bez granica” című pályázat ünnepélyes
nyitórendezvénye.
Projektünk a Magyarország – Szerbia Határon
Átnyúló Együttműködési Program keretében
valósul meg, melyben a deszki Deszka Színház
a szerbiai Salasko Pozoriste, azaz Tanyaszínházzal együttműködve dolgozik együtt az elkövetkezendő hét hónap folyamán. A projekt során
mindkét színház egy – egy színdarabot ad elő
itthon és Szerbiában egyaránt.
A projekt célja, hogy a kultúra eljusson olyan

magyarországi és szerbiai településekre is, ahol
az embereknek nincs vagy elenyésző lehetőségük adódik kulturális programokon részt venni.
A projekt megvalósítás időszaka:
2013. február 1.
- 2013. augusztus 31.
Gyorgyev Branimír
projektmenedzser

indítunk az útjára, amelynek fókuszában a digitális írástudás fejlesztése áll,
célcsoportként a helyi nyugdíjas közösséget megcélozva. Ez a program
közvetve csatlakozik a településen induló aktív időskort népszerűsítő szakmai rendezvénysorozathoz, amelynek
lebonyolításához további önkénteseket is beszervezünk. Igyekszünk folyamatosan felmérni a helyi igényeket és
ezekhez alkalmazkodva toborozni az
önkénteseinket, nem csupán Deszkről,
hanem a kistérség többi településéről
is. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy
biztassam a helyi lakosságot és a helyi
civil szervezeteket, hogy lépjenek velünk kapcsolatba és aktívan együtt gondolkodva dolgozzunk ki programokat a
helyi közösség fejlődése érdekében.

az önkéntesség iránt érdeklődőket, illetve telefonon a +36 20/852-2827-es
telefonszámon, valamint e-mail-ben az
onkentes@dartke.eu címen.
– Van-e, amivel még kiegészítenéd azt
eddigieket?
– A szervezetünk stratégiai terveiben a szegedi kistérség és különösen
Deszk fontos szerepet tölt be, kiemelt
jelentőségűnek tartjuk további olyan
programok életre hívását és hosszú
távú fenntartását, amelyek a településhez kötődnek. Szerencsére az önkormányzattal jó partneri viszonyt sikerült
kialakítanunk, ami az egyik záloga annak, hogy a deszki lakosságot szolgáló,
a helyi civil társadalom erősödését előmozdító projektek szülessenek.
Köszönöm a beszélgetést.

– Hol lehet megtalálni benneteket?
– Az Önkéntes Pont jelenleg a
Tempfli tér 10. szám alatt működik, személyesen naponta 12-től délután 16
óráig várja Papp Krisztina kolléganőnk

Karácsonyiné Fehérvári Szilvia

Pályázati Felhívás
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 1 db 47 m2-es 1 szobás és
2 db 60 m2-es 1,5 szobás költségalapú bérlakás
legfeljebb 5 évre történő bérbeadására.
Pályázat benyújtási határidő:
2013. március 20.
Elbírálási határidő:
2013. március 22.
1. A pályázaton részt vehetnek:
– a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár, valamint a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.
– pályázó vagy a vele együttköltöző házastársának, közeli hozzátartozójának (Ptk. 685. §. B.)
pont) tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében, nincs másik beköltözhető lakása.
– pályázónak az adott lakás pályázati kiírásának időpontjában Deszk Község Önkormányzata
felé lakbér vagy bármely más jogcímen hátraléka,
tartozása nem áll fenn,

– pályázó és a vele együtt költöző családtagjai
havi átlagos nettó összjövedelemének 33%-a fedezi a megpályázott lakás havi lakbérét
– 47 m2 alapterületű lakás esetén 120.000,- Ft
összegű óvadék megfizetése
– 60 m2 alapterületű lakás esetén 150.000.- Ft
összegű óvadék megfizetése
2. A lakások adatai:
47 m2 alapterület,
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 28.200,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint
60 m2 alapterület,
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 36.000,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint
3. A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) kell benyújtani
2013. március 20-án 16 óráig a Polgármesteri
Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.
Érdeklődni: 62/571-580-as telefonszámon

Fekete pOnt!
A Szőregi soron, a csatornához
épített szalagkorlátból elloptak 7-8
méteres darabot. A kár közel 400.000,forint!
A február 15-16-i hétvégén a
községből 6 db talajfelszín alatti
tűzcsap öntött vas fedelét lopták
el. Értékük kb. 60.000 Ft. Kérjük,
ha valaki látott és főleg felismert a tolvajok közül valakit
– 20.000,- forint nyomravezetői díj ellenében jelezze a
hivatalunkban!
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Borka András
rovata

Múltidéző
Ponyecz Gyula háza és birtoka
Ponyecz Gyula a báró birtokából 100 hold földet és az épületet vásárolta meg. Ponyecz Gyula
jogi ügyeit sógora, Dr. Jezerniczki Ákos ügyvéd
intézte. Ponyecz a birtokból 10 hold földet bérbe
adott bolgár kertészeknek. A kertészetet Radev
Iván és testvérei művelték, 1946-ban Berbenkov
Todor csatlakozott hozzájuk. Ponyecz Gyula halála után Vermes Ottó honvéd tábornok és rokonsága örökölte a birtokot. Az oroszok bejövetele után
még néhány évig működött a kertészet, majd a
TSZ megalakulása után a tanyát elvették, a földet

tagosították. A képen látható épületben volt Szeghy Tibor magánpatikája. A II. Világháború idején Dr. Tempfli
Ferenc lakása és orvosi rendelője is ebben az
épületben volt. 1944. szeptemberében Ponyecz
az oroszok elől nyugatra menekült Szeghy Tibor
gyógyszerésszel együtt, aki visszatérése után
magánpatikát nyitott, az államosítást követően
pedig nyugdíjba vonult. A rendszerváltás után a
helyi önkormányzat az épületet megvásárolta,
majd később eladta. Az épületben jelenleg élelmiszerbolt működik.
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Mi újság?

Stumpf Emil
rovata

Igazi agyturbó a tej - ismét buzdítanak a fogyasztására
Igyon több tejet, s akár Nobel-díjas is lehet! –
akár ezzel a reklámszlogennel is hirdethetnék
mostanság egyik alapélelmiszerünket. Megállapították ugyanis, hogy azon országok képviselői
tarolnak a legrangosabb tudományos berkekben,
ahol kiugróan sok tejet isznak az emberek.
A legtöbb Nobel-díjas egyébként svéd, ami
nem csupán a tejfogyasztással állhat összefüggésben, lévén ezen ország akadémiája dönt a
kitüntetettekről… Az utolsó helyen egyébként
Kína áll, ahol csak alig évi 25 kiló tejtermék fogy
fejenként.
A tej valóban nagyon értékes táplálék, amely
az agyműködésre, így a memóriára is jó hatással
van, de nem hinném, hogy önmagában ennek

szorgos fogyasztása a Nobel-díjig repítené az embert – mondta
a Borsnak Kalcakosz Szofia háziorvos. A doktornő hangsúlyozta: az agyi teljesítményünk legfőképpen annak genetikai felépítésén, no és az ahhoz párosuló szorgalmon múlik.
Ugyanakkor mindenkit biztatok a tejivásra – tette
hozzá –, hiszen nemcsak az agytevékenységre hat
pozitívan, de az izomműködésre és fejlődésre,
továbbá a csont- és fogképződésre is. Értékes fehérje-, kalcium- és vitamintartalma pedig nélkülözhetetlen a fejlődő szervezet számára. Ma már
a tejcukor érzékenyeknek is azt javasoljuk, hogy
orvosi segítséggel számítsák ki, mennyit tolerál a
szervezetük, de ne mondjanak le erről az értékes
élelmiszerről.
Bors, 2013. 01.22.

Szeretettel
egy szerelmes asszonynak

Ponyecz Gyula egykori háza és birtoka, a későbbi gyógyszertár

Sztapári Récsey Tibor
A képen Récsey háza látható, a 240 hold földet
a bárótól, a birtok felparcellázásának idején vásárolta. Intézője Sós Mihály, a gépész Tinesz Rezső
volt. A major területén tejház is működött, amihez télen összegyűjtötték a jeget és azzal hűtötték a tejet. A templom kertjében levő Szent István
szobrot Récsey emeltette, a házi kertésze Frányó
Mátyás volt. A II. Világháború kezdetéig Récsey
gabonatermeléssel foglalkozott, később sógo-

rával, Montágh Lászlóval közösen aprómagok
termelésével foglalkoztak. 1944-ben Montágh
Lászlót a határvadászok elfogták Deszken, és letartóztatták, mert zsidó volt. 1944 őszén Récsey
már csak néhány hold földön gazdálkodhatott
csak, a többit elvették és kiosztották, majd egy
idő után a maradék földjét is elvették a házával és
lovaival együtt és elűzték a községből.
Borka András

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a párom
Valentin napján született, így
ezen a napon mi rendszerint
dupla ünnepet tartunk. A történet, amit megosztok veletek,
néhány éve történt. Február 14én hullafáradtan estem haza a
munkából, kezemben egy csokor virággal. A köszöntés és a
virágátadás után lezuhantam
a fotelbe, mint aki a jól megérdemelt esti pihenésének adja
át magát. Az én kincsem arcára mérhetetlen csalódás ült ki,
arra számított, - ami korábban
már néhányszor meg is történt
-, hogy valahol Szegeden meghitt környezetben, gyertyafény
mellett, ünnepi vacsorával,
vagy valami kellemes meglepetéssel töltjük az est hátralevő
részét. Jó színészként hajlandó
voltam elindulni vele, hogy valami majd csak kikerekedik az

estéből. Egyenesen a Szegedi
Nemzeti Színházhoz gurultunk,
ahol egy St. Martin koncertre szóltak az előre gondosan
megvásárolt jegyek. Persze az
én drágámnak erről nem volt
tudomása, és olyan ügyesen
csekkoltunk be a nézőtérre,
hogy egyetlen egy plakátot
sem látott, sőt a körülöttünk
ülők is mindenféléről beszélgettek, csak arról nem, hogy
miért is vagyunk mi mindannyian ott. Egészen St. Martin színpadra lépéséig mindez titok
maradt. Aztán persze együtt
utaztunk a dallamok szárnyán,
csodálatos koncertélményben
volt részünk. A végén St. Martin
megkérdezte, mit játsszon még
el. Erre én a Szerelmes asszonyt
javasoltam, mire ő visszakérdezett, hogy miért. Én a mellettem
fülig piruló feleségemre mutattam, a művész úr pedig értette

Szót kér az olvasó

a kérést, és nagy örömünkre
szívhez szólóan eljátszotta a
dalt. Az én könnyektől csillogó
szemű, csaknem húszévnyi házasság után talán még mindig
tényleg szerelmes asszonyom a
végén még egy névre szóló dedikált St. Martin verses könyvvel is gazdagodott. S mi más
is lehetett volna a dedikáció
szövege: „Szeretettel egy szerelmes asszonynak”…
Magony István

Dr. Kalocsai Géza utánpótlás labdarúgó
emléktorna Deszken
Immár hagyományosan Deszken, a helyi Sportcsarnokban került megrendezésre a XVII. Dr. Kalocsai Géza utánpótlás labdarúgó torna, a 2003.
január 1. után született gyerekek részvételével.
Helyezések:
1.
Rendőr TE II.
2.
Rendőr TE I.
3.
Szőreg
4.
Deszk

Sztapári Récsey Tibor egykori háza, a későbbi TSZ- iroda épülete

DESZK EGYÉNI SAKK FALUBAJNOKSÁGA
2013. február 16-án került megrendezésre
Gyorgyev Vojiszláv főszervezésével a deszki sakk
falubajnokság. A színvonalas versenyre 8 településről érkeztek résztvevők és a következő eredménnyel zárult az esemény:
Díjazottak:
1. BOGAD PÉTER, Budapest
2. MIHÁLY JÁNOS, Szeged
3. TORNYAI JENŐ, Szeged
4. VÉR IMRE, Röszke
5. FARKAS SÁNDOR, Deszk
6. SOKLOVACKI MARIJA, Zenta/SRB/

KÜLÖNDÍJASOK:
A legjobb Csongrád megyei amatőr versenyző: MIHÁLY JÁNOS, Szeged
A legjobb 60 év feletti játékos: TORNYAI JENŐ,
Szeged
A legjobb deszki illetőségű játékos: FARKAS
SÁNDOR, Deszk
A legjobb női játékos: SOKLOVACKI MARIJA,
Zenta/SRB/
A legjobb ifjúsági játékos: TUBAK DÁNIEL, Szeged
Zámbó László
nk.vesenybíró

TISZA-MAROS SZÖG KUPA NEMZETKÖZI
SAKKCSAPAT VERSENY
2013. január 26-án rendeztük meg Tiszaszigeten a Tisza-Maros Szög sakkcsapat versenyt, ahol
a következő végeredmény született:
VÉGEREDMÉNY:
1. SZEGED (HUN)
2. KALOCSA (HUN)
3. SENTA I. (SRB)
5. SZEGEDI ZENÉSZEK (HUN)

6. DESZK (HUN) /Tisza-Maros Szög Kupa győztese /
7. OROMPART (SRB)
8. TISZASZIGET (HUN)
9. GYÁLARÉT (HUN)
Zámbó László sk.
nk.versenybíró

Különdíjak:
Gólkirály: Király Levente (Rendőr TE)
Legjobb kapus: Farkas Orsolya (Rendőr TE)
Legjobb mezőnyjátékos: Ilyés Áron (Rendőr TE)
Legjobb deszki játékos: Erdei Bálint
Játékvezetés: Terhes Milán, hivatásos deszki játékvezető
A tornát megszervezte és lebonyolította: Terhes
Zoltán, a Deszki Sport Club elnökségének tagja.
Gyorgyev Vojiszláv

dESZKI HÍRNÖK
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Körkérdés rovatunkban

Sillóné Varga Anikó kérdezte a deszki fiatalokat.
Körkérdés:
Ki tetszik a legjobban az idei Eurovíziós Dalfesztivál résztvevői közül?

Király
Csaba

Horváth
Levente

Sztán
Lili

Krizsán
Bálint

tanuló

tanuló

tanuló

tanuló

A kedvencem Keresztes Ildikó! Nagyon tetszik a hangja, mert különleges. Neki már
van élettapasztalata, így biztos jól tudná képviselni hazánkat.

Odett és Kállai Sanders
András tetszik a legjobban.
Odett száma egy boldog dal,
az összefogásról szól. Kállai
száma vidám és szomorú is
egyben, talán őt választanám, ha rajtam múlna…

Palcsó Tamás a kedvencem, mert a dala egy csendes, nyugtató dal. Neki szurkolok, hogy továbbjusson!

Pál Dénes és Agárdi Szilvia.
Nagyon összhangban vannak egymással, és nem mindennapi a hangjuk együtt!
Szerintem ők a legmegfelelőbbek, hogy képviseljék Magyarországot.

 Vojszi járat 

Családi események

Dughagyma eladó
(kicsi és nagy)
Érdeklődni:

Elhalálozás:

Kossuth u. 12. Tel: 0670/315-4929

Hetente egyszer,
főleg törzsvásárlók részére saját
termelésből:
jelenleg:
tojás: 45 Ft/db,
kovászos uborka,
csemege uborka:
300 Ft/l.
Piacbővítés címen húsvétig még
30 fő törzsvásárló részére tojás és
egyéb saját termék házhoz szállítását vállalom. Minimális rendelés:
hetente vagy kéthetente 10 db tojás.

Vállalok:







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

Sziveri Zsolt

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

Dr. Bella Károlyné
Deszk, Felszabadulás u. 19. szám alatti
lakos 74 éves korában elhunyt.

Születés:
Brczán Sztojánnak és Gyukin
Sznezsanának
Brczán Nemanja
Brczán Száva
Deszk, Sallai u. 8./a
Székely Tibornak
és Sefcic Alexandrának
Székely Petra
Székely Nikolett
Deszk, Radnóti u. 1.

Rendelhető telefonon:
70/941-90-49;
62/271-218.
Az Aegon Magyarország megbízott partnere,
területi képviselőjeként,az alábbiakban állok
rendelkezésükre:
 lakásbiztosítások, épület, vagyontárgyak,
kisállatok biztosítása
 kötelező és casco

Csak des

 életbiztosítások

zkiekne

k!

 lakáscélú megtakarítások, lakástakarékpénztári szerződések

otthoni teljes körű ügyintézése.

Hunya Ildikó 70 708-2040

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Címek, telefonszámok

Deszk Község Polgármesteri Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő 8.00 - 16.00; Kedd nincs;
Szerda 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
Péntek 8.00 - 12.00.
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár (FALUHÁZ)
6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599
E-mail: faluhaz@deszk.hu
SZKTT Közoktatási Intézmény
Zoltánfy István Iskola
6772 Deszk, Móra utca 2. és Tempfli tér 1.
Telefon: 62/271-220 (új iskola);
		 62/271-320 (régi iskola)
E-mail: zoltanfy@anet.hu
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
6772 Deszk, Móra utca 2. Telefon: 62/271-311
E-mail: ovideszk@t-online.hu
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
6772 Deszk, Móra utca 2.
Telefon: 62/271-852;
			 0620-620-7942;
E-mail: deszkikft@deszk.hu
Sportcentrum
6772 Deszk, Alkotmány utca, Móra utca sarok
Takarékszövetkezet
6772 Deszk, Felszabadulás utca 24.
Telefon: 62/271-544
Posta
6772 Deszk, Tempfli tér 5.
Telefon: 62/271-209
Rendőrség
6772 Deszk, Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 8 - 10-ig

Körzeti megbízottak
Csányi Balázs tel: 20/852-0675
Batki István őrmester 20/209-53-27
Fogadó óra: a Polgármesteri Hivatalban
hétfőn 8-10 óra között.

Házi állatok ellátása

Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni állatorvosainknak:
Dr. Lamper Elek 20/542-2116
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő:
hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kóbor kutyák bejelentése:
Sandra László; tel: 20/391-9335
Temető nyitva tartása
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

Közvilágítással kapcsolatos
hibabejelentés
EDF DÉMÁSZ telefonszám: 06/40-822-000
illetve a rudolf.mozes@edf.hu e-mail címen.

Hulladékudvar
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz.
(Petőfi utca vége)
Téli nyitva tartás (október 1-től március 31-ig)
Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: szünnap
Szerda: 8-16 óráig
Csütörtök: szünnap
Péntek-szombat-vasárnap: 8-16 óráig

szelektív hulladék

Szelektív hulladék szállítás:
március 13.
március 27.

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

A Deszki Falunkért Egyesület lapja. Megjelenik 1400 példányban Lapzárta: 2013. február 16. Felelős kiadó: Fehérvári Györgyné
Szerkesztőség: Bene Ildikó (főszerk.), Borka András, Fehérvári Györgyné, Haluska-Kiss Andrea, Karácsonyi Szilvia, Márki A. Kitti, Révész István, Sillóné Varga Anikó, Stumpf Emil, Varga Krisztina

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 alapján. 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
OMSZ központi ügyelet: 06-62/473-374 ;
sürgősség: 104

Védőnői szolgálat

Kothencz Ágnes
Telefon: 06-62/631-030
Védőnői terhestanácsadás:
Csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra:
Hétfő 8-9 óra; Szerda 8-9 óra;
Péntek 8-9 óra

Fogászat

Dr. Király Szilvia fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
Hétfő: 8-15 óra; Kedd: 8-14 óra;
Szerda: 13-18 óra; Csütörtök: 8-14 óra;
Péntek: 8-14 óra iskola fogászat
Telefon: 270-915 vagy 20-327-7837

Gyógyszertár
6772 Deszk Felszabadulás utca 29.
Telefon: 06 62/271-178
Nyitva tartás:
Hétfő 8-17 óra; Kedd 8-17 óra;
Szerda 8-17 óra; Csütörtök 8-17 óra;
Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra

Gyermekjóléti szolgálat
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
Munkatárs: Tóth Ágnes
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00–16.00;
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
Szerda: 8.00–17.30;
Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
Péntek: 8.00–12.00.
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