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TISZTELT OLVASÓ,
KEDVES DESZKIEK!
Polgármesterségem első ciklusának új éve új
irányt hozott a Deszki Hírnök életében. Az addig a Deszki Falunkért Egyesület kiadásában és
terjesztésében megvásárolható havi lapot új ruhába öltöztetve ingyenesen juttattuk el az önkormányzat költségén minden deszki lakásba.
A választási ciklusok, úgy látszik, mindig újat
hoznak e területen. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is keresnünk kell a lehetőségét a nem
alapfeladatként az önkormányzatra rótt kiadásaink csökkentésének. A Deszki Hírnök kiadására a Deszki Falunkért Egyesületnek adott
közel kettőmillió forintos támogatás eddig is,
minden évben jelentős mértékben rontotta az
önkormányzatunk esélyét a szűkös költségvetésünket kiegészítő állami normatív támogatás
igénylésekor. Ez, és az ilyen együttműködések, nem kötelező támogatások miatt évente
több milliótól esett el községünk. Egy éven át
próbáltunk a pénzügyi csoporttal valamilyen
megoldást találni, hogy a Hírnök kiadásának
költségeit közvetlenül önkormányzatunk fizethesse ki, ami által nem jelentkezne ez a kiugróan nagymértékű támogatás. Ez sajnos nem
sikerült, nem találtunk törvényes lehetőséget,
mert a lap az egyesület kiadásában volt.
Idén önkormányzatunknak további költségvetési megszorításokkal kell szembenézni,
közel 8-10 milliós nagyságrendben, így újra
át kellett tekintenie a testületnek a lehetséges
lépéseket a takarékosabb gazdálkodás és a nagyobb normatív támogatás igényléséhez vezető
úton.

A több területen tervezett karcsúsítások
között január végén azt a határozatot hozta a
képviselő-testület, hogy az önkormányzat saját havi lap kiadásával oldja meg a jövőben az
általunk fontosnak ítélt információk közlését a
lakosság felé. A megyében szinte minden önkormányzat ezt az utat járja évtizedek óta, így
csak ebbe a sorba kell beállnunk, az észszerűséget követve.
Tudom, ezzel lezárul egy újabb szakasz mind
az önkormányzat, mind pedig az egyesület
életében. A 2010-es választások után szállt be
a település az egyesületi lap kiadásába, az én
határozott szándékom szerint. Nem titkolt közreműködésem hatására megváltozott a lap külleme, mérete és a belső szerkezete is amellett,
hogy minden lakásba ingyen juttattuk el a nagy
múltú helyi újságot. Önkormányzatunk rendesen kivette részét a munkából, mert Bene Ildikó
főszerkesztésével, két kollégánk munkaidőben
is készítette a havonta megjelenő Hírnököt, fogadta a hirdetéseket, szerkesztette és szervezte
a beérkező cikkeket. Új rovatokat hoztunk létre, melyekkel az újság nagyobb olvasottságát
tűztük ki célul. Magunkra vállaltuk a terjesztés
költségeit, és a kiadás előtti utómunkálatokat, a
végleges formába öntést is.
Ezek a változások bizonyára nem mindenki tetszését nyerték el, ám azt hiszem, közösen
kimondhatjuk, hogy a faluházunk előző vezetőjének, Kószó Arankának akkori távozásával
és Révész István régi főszerkesztő háttérbe vonulásával ez a közös munkát célzó, határozott

lépés a Deszki
Hírnök megmentését is jelentette egyben.
Ez a becsülettel és felelősséggel végzett
közös munka,
és a lap folyamatos megjelenését akkor lehetővé tevő önkormányzati háttér biztosítása ér
most véget.
A magam részéről tisztelettel megköszönöm
a lehetőséget, hogy kollégáimmal együtt közel
öt éven keresztül, éjszakákon és hétvégeken át
társadalmi munkában dolgozhattam az újság
kiadásán, és hogy a nagy múltra visszatekintő
deszki lap hasábjain tájékoztathattuk a település lakosságát közösségünk egyre színesedő
életéről, a hivatalos információinkról.
Szívből kívánom az egyesület vezetőségének,
hogy saját elképzeléseik szerint tudják folytatni a Deszki Hírnök szerkesztését és kiadását ahogy ez a polgármesterségem előtt is volt!
Önöknek pedig, kedves Deszkiek, képviselőtársaimmal együtt kívánom, hogy megelégedéssel forgassák és olvassák az épp most formálódó Deszki Tükörnek, településünk új havi
lapjának a számait!
Tisztelettel:
Király László polgármester

Megalakult az Első Deszki Szociális Szövetkezet
Az eseményről Brczán Krisztifor alpolgármestert kérdeztük
Több mint egy éve már, hogy a szűkebb környezetben arról beszélgettünk, miként kellene megoldani és rendszerbe foglalni azokat a
feladatokat, amelyek a kézműves műhely és az
Ajvár Fesztivál szervezése kapcsán felmerültek.
Arra gondoltunk, hogy egy szervező iroda, vagy
valamilyen gazdasági társaság formájában próbáljuk összefogni ezt a tevékenységet. Ekkor merült fel egy szociális szövetkezet alapításának lehetősége. Tovább gondolva és látva, milyen helyi
értékeink jelenhetnének meg települési rendezvényeinken, összeültünk
a település vezetőivel, és átgondolva a szövetkezet lehetőségeit, megkerestük azokat a személyeket, akik kézművességgel foglalkoznak, vagy
hasonló tevékenységet végeznek. Ekkor már felmerült a mezőgazdasági

termelés és a megújuló energiák lehetősége és ezek bevonása a település
működésébe is, együttműködve intézményeinkkel, kihasználva a közmunka program lehetőségeit. Idővel egy rendszer épülhet fel, amelyen
keresztül talán újra termelésbe foghatók a magánkertek és létrejöhetnek innovatív elképzelések; és talán elindul egyfajta öngondoskodás. Ez
mind rajtunk múlik, szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel és a legtöbbet
kihozni belőle. Örülök, hogy a teljes képviselő-testület támogatta a szövetkezet megalapítását és elindulását.
2015. február 11-én megalakult az Első Deszki Szociális Szövetkezet nyolc alapító taggal: Deszk Község Önkormányzata, Kardos Ditke,
Schaff Gyöngyi, Bolgár Csaba, Seres István, Orvos Nelli, Szabóné Sarkadi
Szilvia (Ellenőrző Bizottság elnöke), Brczán Krisztifor (elnök).
Az út elején vagyunk még, kevesen, de bízunk benne, hogy idővel sokan csatlakoznak.
Szerk.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Mikor kerül kiépítésre a
térfigyelő kamerarendszer?
– Amint azt a Hírnök hasábjain már hírül adtuk, karácsonyi
ajándékként, az új képviselő-testület több, mint 13 MILLIÓ
FORINTOT nyert térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére. A
közbeszerzés előkészítésén dolgozunk jelenleg, mely után indulhat
a 100%-os támogatást nyújtó projekt megvalósítása. A pályázatnak
köszönhetően több, mint 20 kamera biztosít jobb közbiztonságot, és figyeli majd az eddig büntetlen „jóakaróinkat” és a rongálókat. A rendőrségnek is segítséget tudnak majd nyújtani a település végein és a Szőregi soron elhelyezendő modern
kamerák. Az időkorláttal szabályozott parkolóink
rendjét is könnyebben felügyelheti a közterületes
kollégánk. Sokat várunk az új rendszer beindításától, ami valószínűleg április végére üzembe helyezhető lesz. Köszönjük a Belügyminisztériumnak, valamint
a megyei és városi kapitányságnak a támogatást!

– Megépített napelem, vagy csak lehetőség lesz a 32 millió?
– A képviselő-testület elkötelezett a megújuló energia hasznosítás alkalmazásában, és ez nem csak választási frázis volt. Első eredményként januárban
32 MILLIÓT NYERTÜNK a sportcsarnok és a Faluház tetőszerkezetére kiépíthető napelemekre. Az eredeti pályázati összeg 44 millió volt, így csalódás is
keveredik az örömbe, leginkább azért, mert ebből a pénzből nem lehet megépíteni a tervezett beruházást A szükségességét senki sem vitatja, hiszen mindkét
intézményünk a legnagyobb energia felhasználó a településen. Most kezdődik
az izzadságos munka – meg kell szerezni a hiányzó pénzt, hogy az első napelemek megjelenhessenek a közintézményeken. Nem könnyű a feladat, hiszen a
szociális juttatásokat érintő újabb állami elvonások az utolsó szabad filléreket
is kipréselik az önkormányzatokból. Ezek adták eddig a fejlesztések és kisebb
beruházások önerejét. Nagyon bízom benne, hogy sikerülni fog a hiányzó milliókat valahogyan előteremteni – nem hagyhatjuk veszni ezt az üzemeltetési
költségeinket csökkentő, környezetbarát beruházási lehetőséget!

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást! 		

Szerkesztőség

– Van-e Deszken negatív hatása a Szerbia felől érkező
migrációnak?
– Az év végén 1,58 MILLIÓ FORINTOT NYERTÜNK a
migráció által jelentkező többletműködési költségek fedezésére. A szőregi polgárőr egyesülettel kötött megállapodás díját, a település környékén jelentkező hulladék összegyűjtését
és elszállítását tudjuk fedezni a Belügyminisztériumtól nyert
támogatásból. A projektet Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere fogta össze, ami nem véletlen, hiszen Mórahalom
és Ásotthalom térségében nem ritkán napi 1000 migráns lépi
át a zöldhatárt nyugatra igyekezve, a jobb élet reményében.
Deszket ilyen mértékben nem érinti ez a hullám, azonban sokan nem tudják, hogy a település közigazgatási területén napi
20-40 határsértőt fognak el, akik főként Boszniából és
afrikai országokból igyekeznek a hátrahagyni nyomorúságukat. A probléma egész Európát érinti, a
pénzügyi támogatás a mi dolgunkat könnyíti. Hálásak vagyunk érte.
– A sportöltözőben felújítási
munkálatok folynak. Milyen beruházásból valósul ez meg?
– Ahogy ezt a választások kampányában is jeleztük, elkezdtük a
sportöltöző már régóta esedékes
felújítását. Egyelőre csak bontási anyagok, és felfordulás látszik
mindenhol, de nemsokára egy
szép, modern objektum fogadja a
sportolókat és a települési ünnepeken résztvevő deszkieket. Az átalakítás során teljesen megújulnak
a megsüllyedt padlószerkezetek, a
nyílászárók, a büfé és a vizesblokkok, ahová víz- és energiatakarékos
tusoló csaptelepek kerülnek. Örülünk, hogy helyi vállalkozásokkal újul meg az öltözőépület
földszintje. A TAO pályázatból közel 12 MILLIÓT költhetünk erre a fejlesztésre most tavasszal, és ez csak az első lépcső! Nemsokára automatikus öntözőrendszerrel is gazdagodik az állandóan szépülő, épülő szabadidő parkunk!

Újabb állampolgársági eskü
a hivatal falai között
Jóval száz fölött jár azok száma, akik Deszken tették le az állampolgársági esküt 2010
óta, és azóta is szinte minden hónapra jut
az ünnepélyes aktusból. Februárban öten
jelentek meg, hogy a honosítási eljárás utolsó lépéseként esküt tegyenek Király László polgármester előtt. A könnyes szemek, a
meghatódva énekelt Himnusz jól mutatják,
hogy milyen nagy jelentőségű pillanat ez ha-

tárokon túl, vagy a határokon innen, de
még nem teljes jogú magyarként élő
honfitársaink számára. Gratulálunk,
kedves Cubitchi Éva, Cubitchi András,
Szalisznyó Krisztina Andrea, Szalisznyó József Valentin és Vass Emese Zsuzsánna a hivatalos állampolgársághoz,
sok sikert és egészséget kívánunk!
Szerk.
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90 éves születésnap

Újra lehetőségünk volt egy szépkorú lakosunk köszöntésére. Vas Józsi bácsi Alkotmány
utcai otthonában adta át Király László polgármester és Szarvas Judit szociális munkatárs
a miniszterelnök emléklapját, és az elmaradhatatlan ajándékcsomagot és csokrot, mely a
deszkiek nevében került a kilencvenedik életévét ünneplő Józsi bácsi kezébe. Jó egészségnek
örvend az újabb „kilencvenes klubtagunk”, ezt
bizonyította a sok régi történet is, amit nevetve

mesélt el ottlétünk alatt. Gyorsan elrepült a másfél óra, ahogy
valószínűleg gyorsan repült
el az a kilencven év is, amit
családi körben élt meg Vas
József. Jó egészséget, szép
öregkort és boldogságot
kívánunk Józsi bácsinak!
Szerkesztőség

Tisztelt Adózó!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a gépjárműadóról szóló 1991.
évi LXXXII. törvény alapján,
aki 2014 évben használt gépjárművet vásárolt a 2015. év január
1-től adó megállapítást tartalmazó, valamint az adómérték
változásnak megfelelő adó megállapítást tartalmazó, 2015. évre
vonatkozó határozatot az önkormányzati adóhatóság 2015.
február hónapban megküldi az
adózóknak. Az adóztatás a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
adatszolgáltatása alapján történik.
Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. Törvény 37. §-a
alapján a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója,
építményadó, telekadó, iparűzési adó), a gépjárműadó
fizetési kötelezettségek első
félévi részletét 2015.03.16-ig
lehet késedelmi pótlékmente-

Tisztelt Ebtartó!
sen megfizetni. Az Ön tájékoztatása végett az „ÉRTESÍTŐT”
még a 2015. februárban a fizetési határidő előtt kiküldjük. Így
pontosan tájékozódhat – az esedékesség előtt – a későbbi fizetési
kötelezettségeiről is.
Az „Értesítő”-ben feltüntetésre került a HELYI IPARŰZÉSI ADÓ-ban a 2015. I.
félévi adóelőleg, folyó évben az
adóztatás alá vont ÉPÍTMÉNYADÓ-ban, TELEKADÓ-ban,
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS
ADÓJÁ-ban,
BÍRSÁG számlá-ban és GÉPJÁRMŰADÓ-ban érintett „adótárgyak” ingatlanok, járművek
adatai (helyrajzi szám, ingatlan
címe, rendszám stb.), illetve megjelennek a tulajdonos 2015. évi
fizetési kötelezettségei és a múlt
év(ek)ről elmaradt esetleges tartozásai is.
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis
Anita jegyző

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv.
42/B. §-a értelmében az eb tartási
helye szerinti települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira tekintettel három
évente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végez. Az ebösszeírás
2013-ban Deszk községben megtörtént, az önkormányzat az ebös�szeírás alapján helyi elektronikus
nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek
jogainak, személyes biztonságának
és tulajdonának védelme, valamint
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az ebnyilvántartás adatainak
naprakészsége érdekében kérem,
hogy a nyilvántartásba még nem
szereplő ebeket haladéktalanul
jelentsék be, illetve a korábban
bejelentett, de időközben elhullott

kutyákat pedig jelentsék ki.
Az eb bejelentés módjai a következők:
• Bejelentőlap kitöltése (melyet
a Deszki Polgármesteri Hivatalban lehet igényelni), ezt követően
kitöltve visszajuttatni a titkárságra.
• Elektronikus úton a www.
ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu internetes oldalon.
Tájékoztatom továbbá az ebtartókat, illetve ebtulajdonosokat,
hogy 2013. január 1. napjától a
négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel (mikrochippel)
megjelölve tartható, ezért kérem,
hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál
megjelöltetni. Az eb mikrochippel
történő ellátásának díja magában
foglalja a mikrochip árát, a beültetés díját, valamint az állatorvosi
adatbázisba történő regisztráció
díját is.
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis
Anita jegyző

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.
január 29-i rendes ülésén, valamint február 04-én
a következő határozatokat hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről
és az önkormányzati pályázatokról, valamint a
tájékoztatót a lejárt határidejű határozatokról.
A testület megtárgyalta a Deszki Művelődési
Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervét, valamint a 2014. évről szóló beszámolóját, elfogadta azt, és köszönetét fejezte ki az igazgatójának
és dolgozóinak felelősségteljes munkavégzésükért. Elfogadta a testület a Deszki Falunkért
Egyesület, a Maros Ponty Horgászegyesület
és a Deszki Sport Club, valamint a SZKTT
Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékosok
Nappali Intézményének tájékoztatóit a 2014.

évben végzett munkáról, és beszámolóit a 2014.
évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.
Jóváhagyta a Deszk Község Közoktatásáért
Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját, továbbá köszönetét fejezte ki a
kuratórium vezetőjének és tagjainak áldozatos
munkájukért. Létrehozta a testület a Deszki
Települési Értéktár Bizottságot, melynek tagjai:
Dr. Felföldi László, Sipos György, Bába Károly,
Kószó Aranka, Brczán Krisztifor, továbbá elfogadta a bizottság SZMSZ-ét is. Védőnői pályázatot írt ki a Deszk, II. számú védőnői körzet
védőnői feladatai ellátására, határozott időre,
a kinevezett védőnő távolléte idejére. Módosításra került a Faluház SZMSZ-e, a nyitvatartási

időre vonatkozóan. Szövegszerű pontosításra
került egy korábbi határozat, továbbá a Hulladékgazdálkodási Társulás által megnyert
KEOP pályázat kapcsán a szükséges 266.446,Ft. önerő biztosításáról döntött a testület. Az
önkormányzat belépett a Gyermek Mosoly a
Jövőért Szociális Szövetkezetbe, a belépéshez
szükséges 10.000,-Ft. összegű részjegy megvásárlásával. Együttműködési szándéknyilatkozat
kötött a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesülettel, továbbá döntött
a testület önkormányzati havilap kiadásáról
Deszki Tükör néven. A testület létrehozta az
Első Deszki Szociális Szövetkezetet is.
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyző
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Tájékoztató jogszabályváltozásról
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben
átalakul. Az átalakítás fő elemei:
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel
kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek:
– Egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök;
– Módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre;
– Bővül az önkormányzatok mozgástere
az általuk nyújtott ellátások meghatározásában.

Átalakul a finanszírozás
rendszere.

A kapcsolódó törvény- módosításokat a
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX.
törvény 62. § - 83. §-a tartalmazza. Néhány
kisebb, jogalkalmazást elősegítő módosítás
2015. január 1-jén, az átalakítást érintő fő szabályozási elemek március 1-én lépnek hatályba.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015.
március 1-től a járási hivatalok állapítják meg.
Ezek az ellátások a következőek:
– aktív korúak ellátása,
– időskorúak járadéka,
– ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és
kiemelt ápolási díj),
– közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

Az egyes ellátásokat érintő változások:

1. Aktív korúak ellátása (jogszabályi háttér:
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.),
33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§)
Az aktív korúak ellátása keretében kétféle
támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres

szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak
ellátásának megállapítása 2015. március 1- től
a járási hivatal hatáskörébe kerül. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos
ügyek intézésére a járási hivatal jogosult. A
kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt továbbítják a járási hivatalok részére. Az aktív korúak
ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei esetenként
változni fognak.
1.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás
szabályaiban nem várható változás azon kívül,
hogy a támogatást a járási hivatal fogja megállapítani. A támogatás havi összege – 2014-hez
hasonlóan – 22 800 Ft.
1.2. Rendszeres szociális segély nevű ellátás
2015. március 1-től megszűnik. Az új rendszerben egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásra – lesznek jogosultak azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak
minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják. Ha
vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési-kötelezettséget, akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven
belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek alapján
jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre. Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő
vagy az önkormányzat rendeletében – meghatározott feltételek alapján rendszeres szociális
segélyre jogosult személy az együttműködést
nem vállalja, akkor az aktív korúak ellátására
való jogosultságát meg kell szüntetni.
2. Lakásfenntartási támogatás (jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt.
134/C.§ (1)-(2) bekezdés). A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől
kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az
időponttól kezdődően a támogatás ebben a

formában nem állapítható meg a
kérelmezők részére. Lakásfenntartási
támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február
28-án lehet benyújtani. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt
kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a
következőképpen alakul:
Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az
ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra.
Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően
dönt a támogatásra való jogosultságról,
akkor – a lakásfenntartási támogatást
csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.
3. Méltányossági közgyógyellátás (jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre:
Szt. 134/C.§ (3) bekezdés). A méltányossági
közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től
kikerülnek a szociális törvényből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező. Méltányossági közgyógyellátás iránti
kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani. A korábban hatályos szabályokat kell
alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves időtartamban fennáll az alábbi
esetekben: Ha az ellátásra való jogosultságot
2015. március 1-jét megelőzően megállapították, – vagy Ha az ellátásra való jogosultság
megállapítása iránti eljárás 2015. február 28án – folyamatban van. Az önkormányzatok a
települési támogatás keretében biztosíthatnak
támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.
4. Önkormányzati segély (jogszabályi háttér: Szt. 45.§) Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás
keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyző

Kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos fontos tudnivalók
A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedőnek be kell jelentenie a Polgármesteri Hivatalban. A bejelentést
követően a kereskedő megkezdheti tevékenységét.
Bizonyos tevékenységeknél elegendő a bejelentés, más esetekben viszont elengedhetetlen a
működési engedély.
A jegyző a bejelentések, illetve a működési
engedélyek alapján nyilvántartásba veszi a kereskedelmi tevékenységeket.
A bejelentés elmulasztása bírsággal sújtható, ami az adott szolgáltatási tevékenység
bejelentésére előírt szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb
50.000 Ft, ismételt mulasztás esetén legfel-

jebb 75.000 Ft.
A termékkörök listáját a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet tartalmazza.
A kizárólag az üzletben forgalmazható, működési engedélyhez kötött termékköröket a kormányrendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
A kereskedő a nyilvántartás tartalmát érintő
adatváltozást haladéktalanul köteles bejelenteni.
Ide tartozik:
• cégnév
• székhely
• cégjegyzék szám
• egyéni vállalkozó nyilvántartási szám
• kistermelő regisztrációs szám

• statisztikai számjel
• üzlet elnevezésének változása
• új termékek felvétele
• nyitvatartási idő változása.
Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező
változást az azt megelőző nyolc napon belül
írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek, aki az
adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi.
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő
nyolc napon belül – az igazolás, ill. amennyiben működési engedéllyel rendelkezik, annak
egyidejű visszaadásával – be kell jelenteni a
jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt,
és az üzletet törli a nyilvántartásból.
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyző
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Díjeső

Mindig büszkeséggel tölt el, ha valamelyik
nálunk dolgozó pedagógus, kolléga szakmai

munkáját elismerik. Januárban duplán is örülhettünk, hiszen két művészeti csoportvezetőnk is magas
elismerésben részesült a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Tóth Gábor
néptánc pedagógus Kölcsey érmet
kapott, melyet azok a személyek kapnak, akik kimagaslóan sokat tettek
Szeged kulturális életéért. Szűcsné
Molnár Erzsébet, a Népdalkör vezetője pedig Csokonai Vitéz Mihály –
alkotói díjat kapott, ami egy állami kitüntetés, melyet évente 7 személy kap

meg kiemelkedő művészeti,
alkotói munkájuk elismeréseként. A díjat ünnepélyes keretek között Budapesten vette át
Erzsike.
Gratulálunk mindkét pedagógusnak, és büszkék vagyunk
arra, hogy a díjazottak által
ilyen magas színvonalú művészeti oktatás folyik Deszken!
Bene Ildikó

Magyar Kultúra Napja 2015.

Január 22 – a Magyar Kultúra Napja. Mindig nagyon várom, mert évek óta magas színvonalú műsorral ünnepeljük mi is itt Deszken! Idén sem volt ez másként, és már a címe is
nagyon találó volt: Mester és tanítványa. Hogy
mit is takart ez?
„A magyar kultúra ezeréves fennállása nem
lehetne olyan erős azok nélkül, akik átadják a
tudást, és gondviseléssel nevelik a kultúra minden hajtását”- hangzott el a bevezetésben Frányó Tímea tolmácsolásában. És milyen igaz!
Kevés olyan település van, ahol ennyi „Mester”
és ennyi tanítvány van! Ezen az estén ízelítőt
kaphattunk abból, milyen sokszínű kulturális
életünk. Kiállítás megnyitóval indult az este.
Ágoston Lóránt tanár bácsi festményeit és tanítványa, Molnár Anna fényképeit nézhettük
meg az emeleten. Lóri bácsi meglepetésként
gitározott és énekelt is, mindenki nagy örö-

mére. Király László polgármester köszöntő
beszéde után Vásárhelyi Tünde, a Deszka Színház tagja mesélt arról, mi is egy Mester feladata, kísérőként Szokolai Vince jazz gitáros lepte
meg a közönséget játékával.
„Lépésről lépésre adja át a mester stafétáját
saját növendékének”- folytatta Timi, és a színpadon máris ott táncolt a tőlük megszokott
színvonalon Krizsán Bálint és Bende Bence.
De az igazi meglepetés az volt, mikor mesterük, Tóth Gábor is beállt közéjük táncolni.
Tényleg öröm volt nézni őket, főleg, mert tudjuk, a két fiú mellett mennyi-mennyi tehetséges gyerekünkre lehetünk még büszkék Gáboréknak köszönhetően! A vastaps után Retek

Brigitta és a Cantabella női kar „A zene az kell”
című számát énekelték, de olyan szépen és
olyan átéléssel, hogy szó szerint végig libabőrös voltam! Néztem a lányokat, és azt éreztem:

de jó, hogy ők is a
mieink! A varázslat folytatódott.
Kakas
Orsolya
(kis balettosaink
mestere) és Seres István Pipu (a
Deszka Színház
művészeti vezetője) lépett színpadra… Gyönyörű
volt, de tényleg!
(Leszámítva azt a kis szívfájdalmam, hogy én
miért nem tudok ilyen szépen mozogni??? Pedig de szeretnék!!!) Molnár Anna és Molnár
Diána népdalcsokra is a megszokott magas
színvonalat képviselte, bár hiányoltam nagyszerű tanárukat, Erzsikét… (aki igazoltan volt
távol, hiszen aznap vette át Budapesten a megérdemelt Csokonai-díjat).
Az egész műsorral egyetlen gondom volt
csak: MÉG NÉZTEM VOLNA! DE SOKÁIG!
Büszkén álltam fel az est végén. Hazafelé azon
gondolkodtam, milyen jó, hogy ennyi nagyszerű ember él itt Deszken, akik nemcsak itt
élnek, de tesznek is, nem is keveset! Jó, hogy
ennyi Mesterünk van, és ahogy Timi is mondta: „Nyugodt szívvel állíthatjuk, közös munkájuk
révbe ért!”
VA

Újszülöttek köszöntése
Sok éve hagyomány településünkön, hogy
év elején ünnepi műsorral kedveskedünk az
előző évben született babáknak és családjaiknak. Idén sem volt ez másként, január 19-én
fogadtuk vendégeinket a Faluház kupolatermében. 2014-ben kiemelkedően magas volt
a születésszám, 35 meghívót küldtünk ki a
családoknak. Örömmel láttuk, hogy milyen
sokan elfogadták a szíves invitálást, sok apuka,
nagyobb testvér és nagyszülő is elkísérte a legkisebbeket.
A Zoltánfy István Általános Iskola kis diákjai kedves műsorral lepték meg a jelenlévőket,
felkészítőjük Schultzné Vajas Klára tanító néni

volt. Ezt követően Király László polgármester
úr köszöntötte a családokat. A pici ünnepeltek
folyamatosan és jókedvűen kommentálták az
eseményeket. Süteményekkel és üdítőkkel kínáltuk vendégeinket, a nagyobb babák közül
néhányan jóízűen kóstolgatták a finomságokat.
Ajándékokkal is készültünk, az előre beküldött digitális babafotókból elkészítettük a
2014-ben született babák első közös tablóképét, amelyből mindenki kapott. Brczán Krisztifor alpolgármester, Sillóné Varga Anikó képviselő, Tóth Ágnes intézményvezető és Bene
Ildikó Faluház igazgató mindenkinek átnyúj-

tott még egy névre szóló, saját fotóval ellátott
emléklapot is.
A délután folyamán készült közös csoportkép és sok családi, ill. pillanatfelvétel is. A rendezvény fotóit Deszk honlapján (www.deszk.
hu) és facebook oldalán lehet megtekinteni.
Az ünnepség kötetlen beszélgetéssel folytatódott, a családok ismerkedtek egymással,
láthatóan a nagyobb testvérek is jól érezték
magukat.
Kothencz Ágnes
védőnő
A babatabló és a találkozón készült csoportkép
a 16. oldalon látható.
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Téli Színházi Esték

Február 6-án este zuhogott az eső, hideg
volt, de muszáj volt kimozdulnom otthonról, mert nagyon vágytam egy kis SZESZ-re!
Mielőtt összevonnák szemöldöküket erre a
vallomásomra, elárulom: SZESZ: a Szegedi
Egyetemi Színház rövidítése. Ők látogattak el
hozzánk, és hozták el Örkény: A borék című
darabját, illetve Egyperces novelláiból egy
összeállítást. Vittem az egész családot, és nem
bántam meg! Ismerem és szeretem Örkényt,
de valahogy A borék című darab kimaradt az

életemből. Hát, mit mondjak? Nagyon jól szórakoztam, és ezt sokunk nevében mondhatom! A rossz idő ellenére 70-80-an gondoltuk
úgy, hogy a Való világ helyett a kultúrát választjuk, és jól tettük! Formabontó megoldások, humor, összeszokott játék – ez jellemezte
a SZESZ előadását! Néha ránéztem a rendezőre, Varga Norbira és technikusára, és meg
kell mondjam, igen szórakoztató volt őket is
látni…ahogy összenéztek, és nem bírták ki
ők sem „röhögés” nélkül! (Ebből aztán gyaní-

tom, a fiúk tényleg hozták a formájukat…)
Sajnáltam, hogy nagyon kevés diákot láttam
a nézőtéren, pedig biztos vagyok benne, hogy
élvezték volna az előadást!
Köszönjük a Szegedi Egyetemi Színháznak
az estét, és köszönjük a Faluháznak a szervezést. Az estről nagyon jó fényképek készültek,
még a SZESZ-es fiúk is megosztották a közösségi oldalon, úgyhogy gyanítom, ők is jól
érezték magukat Deszken!
VA

Pallavicini Prah
A DeszkaSzínház legtöbbet játszott, és talán
legsikeresebb előadását, a Prah-ot február elején Sándorfalvára hívták vendégelőadásként.
A menet már-már szokásos. Egy rövid szövegösszemondó próbát követően a társaság
felpakolta díszleteit, és nekiindult. Az impozáns környezetben kialakított alkalmi játszóhely sajátos atmoszférát teremtett az előadáshoz. A Pallavicini Kastély díszterme inkább
egy szobaszínházi előadás képét mutatta, ám
ennek ellenére a vártnál nagyobb nézőszám
előtt vehette kezdetét a 13. Prah előadás. A
számmisztika most is beigazolódni látszott. A
betegségek, beugrások, szerepátvételek nagy

terhet róttak a csapatra. Külön köszönet illeti Berhencz Anikót, aki próba
nélkül ugrott be a kórusba, mentve az
estét! A siker nem maradt el. A nézők,
s nyugodtan mondhatom, én is lélegzetvisszafojtva követtem lottónyerteseink kálváriáját. A harsány kacajok
és a feszült figyelem kéz a kézben jártak az este során. A taps pedig teljesen
megérdemelt volt! Megállásra viszont
nem sok idő marad, hiszen március
elején már új bemutatóval jelentkezik
a DeszkaSzínház.
Seres István Pipu

Programajánló
A március igen mozgalmas lesz a Deszki
Faluházban, hiszen három kategóriája is e
hónapban lesz a XVII. Maros Menti Fesztiválnak. Március 6-án a vers- és prózamondás kategória, március 20-án a népdaléneklés, szólóhangszer, kamarazene kategória, és
március 27-én a színjátszás kategória kerül
megrendezésre.
Március 6-án 19 órakor a Téli Színházi
Esték lezárásaként a Deszki DeszkaSzínház új darabjának bemutatójára invitálok
mindenkit! Baráth Katalin: A hóhér halála
című előadással várunk minden színházkedvelőt! A belépő: 500 Ft.
Március 13-án 18 órakor veszi kezdetét
a Március 15-i ünnepi műsor a Színházteremben, melyet követően sor kerül az
óvodások és iskolások számára kiírt rajzpályázat eredményhirdetésére. A rajzokat
március 6-ig várjuk a Faluházba, az idei

téma: „a 2015-ös év növényei, állatai”.
S végül egy kis előretekintés: április 20-án
egy olyan színházi darab jön el hozzánk, ami
a Szegedi Nemzeti Színház többszörös teltházas előadása volt, s tudomásom szerint más
helyen nemigen lesz látható a közeljövőben!
Kivétel ez alól a Deszki Faluház, ahol április
20-án 19 órai kezdettel megtekinthetik az
érdeklődők Reginald Rose: 12 dühös ember
című színművét, melyben két deszki érdekeltségű művésszel is találkozhatunk, Gyorgyev
Bránimírrel és Németh György Attilával. A
belépő: 1200 Ft, melyeket elővételben már
meg lehet vásárolni a Faluházban, nyitva tartási időben.
Várunk szeretettel mindenkit programjainkra!
Varga Krisztina
művelődésszervező
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Búcsú Gizi Óvónénitől
A Móra Ferenc Csicsergő Óvoda Katica
Csoportjában 2015. január 27-én nyugdíjba
vonulása alkalmából elbúcsúztattuk Horváthné Nagy Gizellát, mindenki Gizi Óvónénijét.
Óvodásaink a szülők jelenlétében – Ilike
néninek hála – nagyon szép, szívhez szóló,
könnyfakasztó műsorral és az általuk készített
és összekötött önarcképpel köszöntek el Gizi
Óvónénitől.
Gizi Óvónéni 1977 (!) óta nevelgette, terelgette féltő szeretettel a deszki kis óvodásokat

az iskola felé. Belegondolni is nehéz, hány száz
gyerek került ki a „keze alól”.
Kedves Gizi Óvónéni! Köszönjük áldozatos
munkádat és azt, hogy mindig számíthattunk
Rád!
Kívánunk hosszú, boldog, tartalmas nyugdíjas éveket, jó unokázást, és reméljük az óvodai
rendezvényeken továbbra is találkozni fogunk!
Szeretettel, a Katica Csoport nevében:
Arany Vanda

Móra Ferenc emlékére...
A Csicsergő Óvodában február 9-én hat
óvoda kis versmondói tiszteltek meg bennünket azzal, hogy eljöttek az immár hagyományosan, évek óta megrendezett Móra Ferenc
Versmondó Találkozóra. A kedves fogadtatás,
Király László polgármester úr bíztató szavai
oldották a kezdeti izgalmakat. Sok csodás verset hallottunk értő odafigyeléssel a tiszta, szép
kiejtésre, a megfelelő hangsúlyozásra. Öröm
volt látni - hallani ezeket a pici gyerekeket,
ahogy őszinte, bátor kiállással közvetítették
felénk a versek iránti szeretetüket. Óvodánk-

ból Tirk Inez és Révész Petra a Katica csoportból, Pajcsin Kamilla, Dencsik Szidónia, Sztán
Hermina és Simon Lara a Kolo csoportból,
Cserháti Abigél és Kardos Edina a Szivárvány
csoportból mondtak el egy-egy verset. Nagyon nagy dicséret illeti mindannyiukat ezért.
Köszönjük a szülők és a pedagógusok alapos,
felkészítő munkáját, szép élmény volt!
Motyovszkiné V. Mária
óvodapedagógus

Szent Száva
Ebben az évben is megünneplésre került
Szent Száva, az iskolák és gyerekek védőszentjének ünnepe. Hagyományosan az első
osztályosok köréből került ki a „Kum”, akivel a
kalácsot szegték. Mint minden évben, most is
a gyerekek ünnepi versekkel készültek.

Események, versenyek a Zoltánfyban!
Rendszeresen részt veszünk a kistérségi
matematika versenyen az 5-8. korcsoportban. Ezen rendezvény jó lehetőség arra, hogy
tanulóink összevessék matematikai feladatmegoldó képességüket több iskola „kis matematikusaival”. Ebben a tanévben 3 tanuló
jutott be a legjobbak közé. Február 3-án az
Eötvös József Gimnáziumban rendezték a
döntőt. Egy órán át küzdöttek 10 tesztes és 3
kidolgozós feladattal.

Eredményhirdetéskor évfolyamonként az
első három helyezettet jutalmazták oklevéllel
és könyvvel. Az iskolai fordulóból továbbjutó
Bársony Réka 5.o., Tóth Kevin 6.o., Szabó
Bálint 7.b. képviselte iskolánkat Szegeden.
Mindhárman jól teljesítettek, legeredményesebb Szabó Bálint lett: 1. helyezést ért el a hetedikes korosztályban.

Egész évben keressük a lehetőséget, hogy
tanulóink megmérettessék magukat versenyeken. Matematikából a következő lehetőség
a Pangea tehetségkutató verseny felső tagozatosoknak. Erre is szép számmal jelentkeztek
gyerekek, mivel itt sincs nevezési díj.
Reméljük, hogy sokan továbbjutnak a megyei fordulóra!
Vid György ig.
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Kedves Szülők!
Közeleg az iskolaválasztás. Iskolánk szeretettel várja a leendő kisdiákjait.
Engedjék meg, hogy néhány mondatot papírra vessek iskolánk hitvallásáról és tevékenységeinkről.

SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
„A gólyafészek”
„Deszk Közösség Iskola Biztonság Együttélés Elfogadás
Kultúra Tudás Ismeret Érték Képesség Készség Együttműködés Gyerek Szülő Diák Zoltánfy”

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium Általános Iskola, Zoltánfy István
Általános Iskola, egy szegedi székhelyű „nagyvárosi” iskola, csendes barátságos „vidéki” környezetben.
Küldetésünk, hogy Deszken a közoktatás
modern körülmények között, világosan megfogalmazott tartalmakkal, megfelelő eszközökkel
és felkészült, folyamatos szakmai megújulásra
kész pedagógusokkal történjen. A település
jellegéből adódóan a családias légkör adott. A
nyertes pályázatok és egyéb források felkutatása a folyamatos eszköz- és feltételrendszer fejlesztését biztosítja. Ebben a kedvező környezetben kívánjuk elérni azt, hogy minden nálunk
tanuló gyermek adottságainak, képességeinek,
érdeklődési körének (életkori sajátosságaihoz
igazodó tevékenységek által) megfelelő képzést
kapjon.
Tanulás lényege nem csak az ismeretek elsajátítása, hanem a személyiség különböző komponenseinek az egyénre jellemző fejlődése.
A diákok számára olyan oktatást biztosítunk,
amelyben a tanterven kívül hangsúlyt kapnak
az erkölcsi kérdések, a környezettudatos és az
egészséges életmódra való törekvés.
Intézményünk magyar és egyben szerb iskola!
2014 szeptemberétől jelentős változás állt be,
mind a szerb nemzetiségi, mind a szerb nyelvoktatás területén. Ez évtől kezdve a nemzetiségi
oktatás kibővült, és 4. osztályban is folytatódik.

Felső tagozaton heti 5 órában szervezzük a
szerb nemzetiségi oktatást.
Az általános tanrendű diákok számára is indult szerb nyelvi képzés 1-4 évfolyamon felmenő rendszerben. Az érdeklődő deszki gyerekek
elsajátíthatják a szerb nyelvet, mely a településen nem is annyira „idegen” nyelv. A szerb nemzetiség jelenléte nem csak Deszknek, hanem az
iskolai közösségnek is rengeteg plusz értéket ad.
Hagyományaikat, kultúrájukat példamutatóan
ápolják, művelik.
Hitvallásunk szerint az iskola az a hely, ahol
jól érzik magukat a gyerekek és a felnőttek is. A
szülők nemcsak elégedettek, hanem gyakorta
jelen is vannak a tanulás különböző színterein,
hiszen az adaptív iskolában a tanulás nagyon
sok területen, több szereplő részvételével zajlik.
A siker záloga: Gyermek, Szülő, Tanár közös
munkája!

Amit nyújtunk:

 felkészült, tapasztalt, folyamatos képzésben részesülő pedagógusok
 felújított és IKT eszközökkel felszerelt
tantermek
 az angol nyelv és az informatika tantárgy
kiemelt szerepe:
• kiscsoportos angol nyelvoktatás 4. osztálytól, igény esetén alacsonyabb évfolyamokon is
• angol anyanyelvű tanár alkalmazása
• próba-nyelvvizsgára való felkészítés 7.
osztályban
• ECDL vizsgára való felkészítés
 matematika, magyar csoportbontás nagy

létszámok esetén
 gyógytornász, gyógypedagógus, logopédus,
igény esetén pszichológus
alkalmazása
 mindennapos testnevelés keretén belül társastánc, kézilabda és küzdősport
oktatás
 széleskörű délutáni elfoglaltságok:
• képzőművészeti szakkör, gitár, énekkar,
furulya oktatás
• tantárgyi fakultációk, felvételi előkészítők
• felzárkóztatás, korrepetálás,
• tömegsport foglalkozások, úszás oktatás
 versenyek, kirándulások, kulturális programok szervezése
 nyári napközis ellátás
 együttműködés oktatási intézményekkel,
művészeti csoportokkal és sportegyesületekkel
 rendszeres múzeum-, kiállítás- és színházlátogatás
 külföldi partnerekkel együttműködés

Továbbtanulási
mutatók:
2013-14.
Gimnázium
(37 %)
Szakközépiskola (42 %)
Szakiskola
(21 %)
Kompetenciamérés eredmények: 2013
Matematika 8.o
Deszk 1732 (1689; 1782)
Országosan 1620 (1620; 1622)
Szövegértés: 8.o.
Deszk 1583 (1534; 1635)
Országosan 1555 (1554; 1557)
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Elsőseinknek
Kedves leendő kisdiákjaink!
Szeretettel várunk benneteket a
2014/2015-ös tanévben.
Fogadásotokra az előkészületek
már megkezdődtek.
A betűkkel, számokkal való ismerkedést egy, a mai kornak mindenben megfelelő barátságos földszinti tanteremben kezditek.
Új padok, új szekrények, új világítástechnika, számítógép, interaktív tábla, és egy kedves tanító
néni vár benneteket szeptemberben.

Majdnem kimaradt a játszósarok, ahol kezdeti fáradalmakat kipihenhetitek.
A kötelező tananyagon kívül, társastánc alaplépéseivel. judo
fogásokkal is megismerkedtek.
Lehetőséget biztosítunk Nektek délutánonként kézműveskedni, furulyázni, rajzolni, szerb vagy angol nyelvet tanulni,
kézilabdázni.
A beiratkozás időpontjáról később értesítünk Benneteket.
Fogjátok kézen Anyát vagy Apát, és hozzátok magatokkal
Őket!
Szeretettel vár benneteket a „Gólyafészek”!

További híreink
MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT. Ezt a napot a
Zoltánfy Iskola a Himnusz és a Szózat szavalásával köszöntötte.
Ezzel egy országos rendezvényhez, az
„Együtt szaval a nemzet” programhoz csatlakoztunk, melyet az internet segítségével bárki
követhetett. Ugyanabban az időben, országhatáron belül és országhatáron kívül több ezer
magyar diák emlékezett így magyarságára és
nemzeti kultúrájára.
Január 30-án, a Szent-Györgyi Albert Agórában került megrendezésre a Százszorszép Mesegyűrű mesemondó verseny megyei fordulója.
Ezen a megmérettetésen Békés- és Csongrád
megyéből sereglettek össze a kis mesemondók.
Iskolánkat Bársony Réka 5. osztályos és Frank
Anna 6. osztályos tanuló képviselte.

„Együtt szaval a nemzet”
Januárban is folytatódott az az iskolai hagyomány, hogy a kötelező tanórai foglalkozáson
túl, rendhagyó időben, térben tanulóink ismereteit bővítsük. Rendszeressé vált iskolánkban
a kiemelt történelmi eseményekre való közös
megemlékezés.
Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben nyilvánította január 27-ét nemzetközi holokauszt
emléknappá. 70 éve, 1945-ben ezen a napon
szabadult fel az Auschwitz-Birkenau-i náci

haláltábor. A második világháború idején kb.
6 millió, többségében zsidó származású ember
esett áldozatul a holokausztnak. Ezen a gyásznapon iskolánk felső tagozatos diákjai és tanárai együtt emlékeztek meg az áldozatokról egy
előadás keretében.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be
a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük meg a

Február 13-án rendeztük meg a Bendegúz
Gyermek– és Ifjúsági Akadémia által meghirdetett Országos Anyanyelvi Tanulmányi
Verseny első iskolai fordulóját. Kilenc tanuló
nevezett be a versenyre. Reméljük, hogy minél
többen bejutnak és eredményesen szerepelnek
majd márciusban, a Szegeden megrendezett
megyei fordulón
Minden diáknak és pedagógusnak további
eredményes „versenyidőszakot” kívánunk!

10

KITEKINTŐ

2015. FEBRUÁR

„Mi a Bánát van?”

E havi írásom egy rövidebb szösszenet lesz.
A sajtós megállapítása: a februári programokon sokkal jobb buli volt részt venni, mint
most írni róla 
Először is mesélek a szövő „táborról”. Január 30. és február 1. között 14 résztvevő ismerkedett a Szent Száva Központban a szövéssel. Az
első nap délelőttjén elméleti oktatás volt, majd
délután megtanulhatták a szövőszék alapjait, a
működés mikéntjét és hogyanját. A második
napon az ún. „kilim” technikát tanulhatták meg
a hölgyek (ez egy szőnyegszövési technika)
majd az asztali szövőkeretekre tanulták meg
a felvetést és utána azon szőhettek. Bővebben:
http://www.kilim.hu/. „Pihentető” programként könyvjelzőket és kulcstartókat szőttek
szádfán a jelenlévő lányok és asszonyok. A harmadik napon nagyon izgalmas volt a munka.
„Bodorvásznat”, azaz a Mohács környékére jellemző sokac női blúz anyagát rekonstruáltak
az ügyes kezűek. Köszönjük szépen az oktatást,
a türelmet és a sok szépséget Csapó Angélának, aki fáradhatatlannak bizonyult, ahogyan
beavatta a jelenlévőket a szövés minden csínjába-bínjába.
Most pedig egy kis hangulat-jelentés az előző Hírnökben beharangozott „hagyományos”
bánátos disznóvágásról. Hagyomány, hiszen

már tavaly is volt  És hagyomány, hiszen a
rituálé, az ételek elkészítése régi, hagyományos
módszerekkel történt. A buli (ami gyakorlatilag az áldozattá vált disznón kívül valóban
„buli” volt mindenkinek...) reggel hétkor kezdődött. A disznót szalmán pörzsölték, majd
jó nagy locspoccsal lemosták és elkezdődött
a feldolgozás. Készült ott minden, mi szemnek-szájnak ingere: hurka, kolbász, füstölniva-

ló csülök és sonka. A húsok előkészítése mellett
sütés-főzés is zajlott. Így kerülhetett délutánra
az asztalra ízletes „Kislea corba” (savanyú leves), sült hurka és kolbász. Igazi ínyenc csemege volt a frissen készített hájas kifli, aminek készítését a fiatalabbak az idősebbektől délután

Hírek az idősek klub életéről

Január hónap első napjai az Új Év köszöntésével kezdődtek.
Január 5-én délután a klubvezető meghívására pezsgős koccintásra gyűltünk össze.
Január 6-án Király László Polgármester Úr
megtisztelte a klubtagokat, Boldog Új Évet kí-

vánt, és pezsgővel vendégelt meg bennünket.
Köszönjük szépen a figyelmességét és kedvességét.
Január 9-én sütés-főzés programunk keretében Juhászné Évi és Cserháti György főzött
finom székelykáposztát.
Január 16-án tartotta név, illetve születésnapját: Kiss Györgyné, Pósa Lászlóné, Csonka Ferenc, Naszradi Miklós, Naszradi Miklósné, Tari
János, Mészáros Ferenc, Szücs Antal, Kaliczka
István, Kaliczka Istvánné, Hegedűs József, Gárgyán Zoltán, Papp József, Cserháti Györgyné,
Kecskés János, Fülöp István, Juhász Ferencné.
A klubtársak meglepetésére igen nagyszabású
vendéglátásban volt részünk. A marhapörköltet Zika László főzte, persze az ebédet finom
aperitifekkel alapoztuk, volt finom sütemény,
feketeerdő torta, élőzene. Szinte farsangi han-

megtanulhatták. A disznótoros ételeket a lelkes
csapat (kb. 50-60 ember) közösen fogyasztotta el az éjszakába nyúló vacsorán. Köszönetet
szeretnénk mondani Horváth Zoltánnak és
családjának a felajánlott malackáért valamint
Borka Zsoltnak és feleségének a szakmai irányításért. Rendezvényünk közösségmegtartó
szerepét maradéktalanul betöltötte, hiszen
amellett, hogy egy remek alkalom volt a közös
munkálkodásra, kellemes időtöltésre, lehetőséget teremtett arra is, hogy az idősebbek átadják
tudásukat a fiataloknak, elősegítve a hagyományok őrzését
Következő eseményünk is ezt a közösségmegtartó célt igyekezett szolgálni. Szórakoztunk, de hagyományt is őriztünk, mulatoztunk, de hagyományt is ápoltunk. A januári
lapszámban említett Sv.Trifun ünnepről van
szó. 2015. február 14-én 16:00-tól szőlőszenteléssel kezdtünk Krisztiforék házánál, Krisztifor szőlejében, majd 17 órától Dr. Mód László
néprajzkutató tartott előadást. Az előadást
követően deszki borokat kóstolhattunk (köszi
Krisztifor, isteniek voltak) és a finomabbnál
finomabb sütik is elfogytak. A Bánát zenekar
segítségével lehetett kicsit nótázni és táncolni
is. A borok ebben is segítettek.  Igen jó hangulatú este volt! És akkor itt egy jó hír azoknak,
akik jól érezték magukat velünk, és azoknak is,
akik most lemaradtak, de jönnének, ha újabb
alkalom adódik: márciusban ismétlés lesz. Ezúttal a Font Pincészet közreműködésével merülhetünk el a borászok, borászatok életében
és boraiban. (http://www.fontpinceszet.hu/)
A beharangozásoknál maradva: ne feledjétek, hogy továbbra is minden pénteken 19
órától a „Szent Száva” Szerb Kulturális Oktatási és Hitéleti Központban (szerb óvoda-iskola) SZERB TÁNCHÁZ-at tart az Egyesület.
Várjuk az érdeklődőket, a részvétel továbbra is
ingyenes! GYERTEK!
Patyik Gabi
gulat kerekedett sok tánccal, kacagással. Köszönjük mindenkinek ezt a nagyon jól sikerült
vendéglátást.
Január 17-én a Ferencszállási Nyugdíjas
Klub 10. születésnapja alkalmából rendezett
bálon 22 fővel képviseltettük magunkat. A
rendezvényen finom italokkal és szendviccsel
valamint süteményekkel fogadtak bennünket.
R. B-né
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Szent Száva ünnepe Budapesten
(Dijátadás az ünnepség alkalmából)
Mint mindenütt a világon, ahol szerbek élnek, úgy Magyarországon is megünneplik az
önálló szerb egyház, egyházi törvény és oktatás megteremtőjének, Szent Száva ünnepét.
Rastko Nemanjic az eredeti neve és 11741236 között élt. Maga az ünnep január 27-én
van, amit minden magyarországi településen,
ahol szerbek élnek, megünnepeltek, természetesen ünnepi liturgiákkal és külön az ünnepi
kalács és búza szenteléssel. Mindez gyerekek
részvételével történt, akik ismert szerb költők
verseit szavalták, amit Szent Széva tiszteletére írtak. Minden évben Budapesten rendezik
meg az országos ünnepséget a Szerb Országos
Önkormányzat főszervezésében. Így volt ez
idén is január 31-én a Bolgár Kulturális Központban megrendezett Akadémia, kulturális
program, díjátadás és bál rendezvényén.
Fontos része az eseménynek a Szent Száva
díj átadása, amit minden évben annak ítél oda
a Szerb Országos Önkormányzat, aki sokat
tesz a Magyarországi szerbség kultúrájának,
nyelvének és vallásának ápolásáért, a szerbség
e területen való fennmaradásáért. Javaslatokat
a Szerb Nemzetiségi Önkormányzatok, Szerb
civil szervezetek és Egyházközösségek tesznek,
ami alapján az Országos Szerb Önkormányzat
választmánya titkos szavazással dönt. E díjban

Deszkről is részesültek az elmúlt években: Bánát Néptáncegyüttes, Rádity Velimír, Dr. Felföldi László, Simicz József és a Bánát zenekar.
Ez évben az egyik kitüntetett Stankic-Dukic
Natasa szegedi szerb óvónő, aki tevékenységét
Deszken kezdte a helyi szerb óvodában.
Néhány éve még egy díjat alapítottak, ez a
Tököly Száva díj, amit a szerb pravoszláv egyházért végzett munkáért adományoznak. A
díj névadója 1761-1842. között élt, világjáró
aradi nagybirtokos volt. Sok éven keresztül élt
Budán, ahol virágzott a szerb kulturális élet.
Számára fontos volt, hogy a szegény szerb fiúgyerekek is tanulhassanak Pesten a szerb oktatási intézményekben. Ennek érdekében létrehozott egy fiúkollégiumot, ami „Tökölyianum“
néven lett ismert és sok generációnak nyújtott
otthont a nehéz időkben egészen 1952-ig,
amikor a Rákosi diktatúra állomosította. A
magyar kormány döntése alapján 1996-ban
az épület a Budai püspökség tulajdonába került és 2005 -ben megkezdődött a felújítása
az anyaország támogatásával. 2011-től ismét
mint szerb kollégium funkcionál.
Az ez évi Tököly Száva díjat а deszki Sztanojev Nikola (Miklós) kapta a Marosmenti
szerb templomoknak nyújtott támogatásért.
Jelenleg a deszki templom kerítésének felújítá-

sát kezdte el. Sajnos a betegség közbeszólt, így
a díjat is felesége, Angelína vette át az ünnepségen.
Mindkét kitüntetettnek gratulálunk, Sztanojev Nikolának mielőbbi gyógyulást kívánunk.
Rusz Borivoj

Deszk, Alkotmány u. 47.

2015. Február 25. – Március 3.

1349 Ft/kg
189 Ft/kg
1099 Ft/kg

Csirke mellfilé
Csirke farhát
Sertés lapocka

79 Ft

Coop tejföl 12% 150g

Coop mexikói zöldségkeverék
450g gyf.










199 Ft

527 Ft/kg

442 Ft/kg




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!
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Születésnapi kiállítás a Forrásban

Macskássy Izolda neve szinte minden deszki lakos számára ismert, hisz a festőművésznő
alkotásai nem csak az Ő nevét viselő Házasságkötő- és dísztermünk falainak, hanem sokunk
lakásának is ékességei. A sok művészeti ágban
jártas művésznő évente több kiállítást és közönségtalálkozót tart, melyek bensőséges, ünnepi hangulatban zajlanak.
A Deszki Dukátok szerb népdalokat éneklő
baráti társasága a „Bánáti Betyárok” népi zenekar kíséretével (melynek vezetője az immár 50
éve harmonikázó Rusz Mákszó) a tárlatnyitás
előtt fél órával szerb nyelvű dalokkal bátorítja
a kiállításra érkezőket a beljebb kerülésre. A
szívmelengető többszólamúság feszültségoldó
funkciót ölt, s már neki is bátorodnak a szemlélődésnek.
Így történt ez – immár sokadszor – január
22-én is Szeged egyik legelegánsabb szállodájának aulájában, a Forrás Szállóban. Késő
délután folyamatosan érkeztek a vendégek,
ismerősök, barátok. Meg is telt az aula. Öt óra
után néhány perccel Szikszó város polgármestere, Füzeséri József mikrofont ragadott és köszöntötte a megjelenteket, majd bejelentette a

szegedi Arany János Általános Iskola és a Szeged Táncegyüttes közös műsorának kezdetét.
Elsőként Viczián Dániel 4. osztályos tanuló
Macskássy Izolda kötetéből mondott el egy
anekdotát – nagyon szépen és talpraesetten.
Őt Laskóné Ágoston Diána tanárnő készítette
fel. A már említett iskola néptáncosai Gombos
András koreográfus irányításával Kedves Árpi
bácsi zsukáját és orosz zsukát táncoltak csíkszentdomonkosi gyűjtés alapján. Ferencz Erik
tanuló a Tíz lépcső című Weöres Sándor versét
szavalta ügyesen és bátran. Tanárnője Ragályné
Kispéter Gyöngyi. A gyerekek műsorát Gombos András táncosainak kamaracsoportja zárta
Marossárpataki táncokkal, művészi színvonalon.
Ez a színvonal egyre fokozódott, amikor
Kovács Gábor fiatal operaénekes, Szikszó város ösztöndíjasaként Olaszországban tanuló
előadóművésze és ottani mestere, tanára Massimo Morelli, a Luccai operaház karmestere
léptek fel. Kovács Gábor operarészletet énekelt
mestere zongorakíséretével, majd a karmester
játszott egy zongoraművet a jelenlévők tapsvihara kíséretében.

(6722 Szeged, Béke u. 5/a.)

S csak ezután került sor a kiállítás nyitószavaira, melyeket ezúton is Szeged Város polgármestere, Dr. Botka László mondott el. Köszöntötte a „város Izoldáját” 70. születésnapja
alkalmából, kívánva neki minden szépet és jót,
méltatva a városért tett érdemeit, segítőkészségét a festményei felajánlásával, ragaszkodását
Szegedhez és annak lakosságához.
A művésznő meghatódottan vette át „kisfia”,
a polgármester gyönyörű, 35 szál rózsából készült virágkosarát, mivel „Az én számításom
szerint te, kedves Izolda nem 70, hanem 35 éves
vagy, és annyi is maradsz örökre!”
Könnyeivel küzdve megköszönte a szívből
jövő jókívánságokat. Köszönetet mondott Dr.
Maklári Lászlónénak, a Forrás Szálló igazgatójának a kiállítás helyszínének rendelkezésre
bocsátásáért, majd rövid pohárköszöntő után
a vendégek sorba álltak és virágözönnel ünnepelték a 70 éves örökifjú „Anyánkat”.
Mi Deszki Dukátok pedig énekkel és zenével szórakoztattuk az ünnepeltet és rajongóit, a
végén közös kólót fogtunk össze és táncoltunk
is egy jót.
Ki látott már ilyet!? Egy festménykiállításon
prózamondás, szavalat, néptánc, operaének,
zongorakoncert, nemzetiségi népzene, ének és
kólózás?
Hát az láthatott, aki ott volt, és az láthat, aki
a legközelebbire eljön. Mert egy rendezvényen
annak kell történnie, amit az ünnepelt kíván!
Isten éltessen „Izolda Anyánk” szülinapod alkalmából és el ne felejtsd, hogy szeretünk!
A Deszki Dukátok nevében
– Milivoj

– Dr. Pető Zsolt ügyvéd –

FELHÍVÁS

2015. március 01. napjával megnyitja új deszki alirodáját.

A Deszki Tüdőkórház nyugdíjas és régi
dolgozói számára TALÁLKOZÓ-t szervezünk 2015. március 28-án, szombaton 14
órától a Bástya Étteremben. Aktív dolgozókat is várunk!

Tisztelt Deszkiek, Tisztelt Partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda

Cím: 6772 Deszk, Alkotmány u. 43. ( volt Tsz Központ).

Ügyfélfogadási idő:
Telefon:
email:

Minden csütörtökön 14.30.-tól
30/ 995-8888,
peto@kpt.hu

A rendezvény önköltséges, várhatóan

1500,-Ft + italfogyasztás.

Jelentkezni március 15-ig lehet a
0630/466-7057-es telefonszámon.
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Maros Ponty Horgászegyesület
évi rendes – ünnepi – közgyűlése
szerve – a közgyűlés – egyhangúlag elfogadott.
A több mint három órás értekezést tombola
zárta, mely után remélhetőleg minden horgásztárs megelégedésével zárult közgyűlésünk.

UTÓIRAT:

Egyesületünk 25 éves törzsgárda tagjai: (állnak) Bálint János, Kovács Antal, Lázár Szvetozár,
Csehák Dezső, Fehér István, (guggol) Mészáros Ferenc
Tari János egyesületi elnök megnyitója után
44 tagtárs jelenlétében kezdte meg munkáját a
közgyűlés. Összejövetelünket megtisztelte jelenlétével, és aktív részvételével Brczán Krisztifor alpolgármester és Láda Gáspár, a MOHOSZ
alelnöke. Az érdemi munka megkezdése előtt
elnökünk rövid megemlékezést tartott egyesületünk megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. Összefoglalójából kitűnt, hogy mennyi
siker, kudarc, és nem utolsó sorban mennyi
munka volt ebben a 25 évben, mely egyesü-

letünk mögött van. A visszatekintés végén hat
alapító tag – akik jelenleg is egyesületünk tagjai
– kapott emléklapot. Kitartásuk elismeréseként
a 2015. évi területi engedély árából – negyedszázados hűségük elismeréseként – 25%-os
kedvezményben részesülnek. A közgyűlésen
elhangzott beszámolókban, a jövő évi tervekben és az ezekhez kapcsolódó hozzászólásokban, javaslatokban több, az egyesületünk jövőbeni működését befolyásoló döntés született,
melyeket mint az egyesület legfőbb döntéshozó

Aki kint jár-kel egyesületünk területén, láthatja, hogy milyen fejlesztések történtek az utóbbi
két évben. Ezek a szembetűnő változások egy
15 millió forintos pályázatnak, Deszk Község
Önkormányzatának, a tagtársak segítségének és
nem utolsó sorban Radvánszky Antal projektmenedzser lelkiismeretes munkájának köszönhetőek, elősegítve a horgászegyesület tagságának, és
a község lakosságának kulturált szabadidő eltöltését. A pályázat sikeres lezárásának egy nagyon
szigorú, alapos helyszíni, minden kis részletre kiterjedő átvételi procedúra volt a feltétele, melynek
egyesületünk megfelelt. A feladatok azonban ezzel nem értek véget. Az átadás pillanatától kezdve
fő feladat az elkészült beruházás műtárgyainak
állagmegóvása, a környezet tisztántartása, rendjének fenntartása. Ez azonban nem csak egyesületünk tagjainak a feladata, hanem valamennyiünké, akik ezeket a létesítményeket használjuk.
Ehhez a munkához kérjük mindenkinek a segítségét, hogy még sokáig élvezhessük a szabadidő
kulturált eltöltésének lehetőségét.
Köszönettel:
Maros Ponty Horgászegyesület
Vránity Ljubomir, Tóth Pál Gábor, Szabó Ferenc
A legjobb deszki csoport a helyi Tibi kocsma színeiben indult (Rozsnyai Tamás, Szanka
Imre, Zentai András).
A helyezetteknek járó díjakat Brczán Krisztifor, Deszk község alpolgármestere, valamint
Sztán László képviselő adta át.
A torna megrendezését segítették és támogatták: Deszk Község Önkormányzata, Kovács Csaba, Tóthné Kovács Ildikó, Gyorgyev
Milivoj, Batki Istvánné, Borka Lajosné, Varga
Gábor, Gonda Istvánné Gyöngyike, Ráczné
Gonda Ildikó, Gilicze István.
Gyorgyev Vojiszláv

Nemzetközi Kocsmák Közötti
Sakk Csapatverseny Deszken
XIX. alkalommal került megrendezésre
Deszken, január 17-én a Kocsmák Közötti
Sakk Csapatverseny (3 fős), melyben ezúttal
is képviseltette magát Szerbia, egy csapattal. A
Zámbó László nemzetközi játékvezető irányításával megrendezett sportnapon a következő helyezések születtek:

1. Csokonai Italbolt (Makó): Szalai Kornél,
Restás Péter, Joó János
2. Jumbó Kocsma (Szeged): Csikós Mihály,
Bernáth Róbert, Dr. Kovács Arthur
3. Édes Italdiszkont (Hódmezővásárhely):
Borsi Imre, Mihály János, Ábrahám Zoltán
4. Oromparti Csárda (Felsőhegy-Szerbia):

Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.

TEMETKEZÉS
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS

Kirendeltségünk
Deszk, Semmelweis u. 9/a.
Kirendeltségvezetőnk:
Török Istvánné
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előtt a madárbarátok az odúkat is kihelyezhetik, és ha eddig nem alakítottunk ki madáreleséget biztosító növénysávokat (vadszőlő, borostyán, lilabogyó, madárberkenye, madárbirs,
stb.), koratavasszal ezeket is ültethetünk. Az
utódgondozási időszakban a szülőpár rengeteg
kellemetlen rovartól és kártevőtől mentesítheti
területét; ehhez természetesen macskamentessé kell tenni költőhelyét, és rovarírtószer mentesen kell a kertet művelnünk.

Kert és konyha

Egy általam szívesen használt, vendégvárós
ételkészítési eljárást mutatnék most be; majdnem,
hogy a köret több előkészületet és időzítést igényel
az őzgerinces hússütéseknél.

GOMBÁS-SAJTOS
CSIRKEMELL
BACON-KÖNTÖSBEN

Idén megint áprilisi köntösbe bújt a február
vége; kacér napsütést és tavaszi szelet váltott
fel az olykor fekete felhőkből szakadó hóesés.
A százszorszépek, hókristályok között, jégbe fagyva jelezték a hónap közepén az óvoda
bejárata mellett, hogy pár napja a meleg már
kicsalogatta összetéveszthetetlen szirmaikat
téli búvóhelyükről... Ez a kis fehér virág, mint
a sárga kutyatej is, a gyerekek nagy kedvence, sokvirágú koszorúk gyakori alapanyaga,
és a gyeptulajdonosok réme. Valójában, ilyen

hőmérsékletingadozások mellett nehéz lesz
belőni a gyeppermetezés időpontját, és a kerti
munkákat is nehéz lesz időzíteni. A metszések
és lemosó permetezések a gyümölcsösök esetében mostanság időszerűek, de az elmúlt 5 hét
alatt ki-ki lehetett szökni napsütésben tevékenykedni, a szokásos madáretető-feltöltésen
túl is. A nagy fagyok elmúltával lehet az alakító
metszéseket a levendulákon, vagy más sziklakertiken elvégezni, vagy épp a mulcsos területeket újratölteni. A madarak tavaszi költésideje

A deszki Agrirose kft. főállású munkavállalót keres két munkakörbe:
RÓZSAKERTÉSZETI SZAKMUNKÁS
munkavégzés:
-kertészeti szakmunkák
-kertészeti segédmunkák
-munkavégzés szántóföldön
előny:
-rózsásoknál szerzett gyakorlat
-B-kategóriás jogosítvány

KERTÉSZETI GÉPKEZELŐ
munkavégzés:
-kertészeti traktorokkal
-motoros kézi szerszámokkal
-alapkarbantartási szerelések
előny: -rózsásoknál szerzett gyakorlat
-traktorvezetési gyakorlat
-targonca-jogosítvány
-motoros kézi szerszámok ismerete
-B-kategóriás jogosítvány
FELVÉTEL MENETE:
-mzg.i gépszerelési gyakorlat
1. kör: 30perces videó csoportos megtekintése a munkákról
2. kör: személyes beszélgetés (gépkezelőnél próba-szerelés is)
3. kör: feltételek véglegesítése, munkaszerződés
Közfoglalkoztatottak jelentkezését is várjuk, ha tényleg dolgozni akarnak.

Jelentkezés: 0630-3-942-176, Deszk Semmelweis u. 1/A, viktor@agrirose.hu

HOZZÁVALÓK
(egy őzgerincformára – 6 személy):
 50 dkg csirkemell felkockázva
 20 dkg gomba felszeletelve
 15 dkg reszelt félkemény sajt
 8-10 szelet baconszalonna
 3 tojás
 3 ek tejföl
 3 ek liszt
 só, bors, csombor
 kevés olaj
ELKÉSZÍTÉS:
1. a felszeletelt gombát kevés olajon pároljuk
meg, sózzuk, ízlés szerint ízesítsük fűszerekkel ,
hűtsük ki (ha nem azonnal tesszük utána a sütőbe), csepegtessük le.
2. a tejfölt, a felütött tojásokat, a lisztet keverjük össze 1 tk sóval, és forgassuk bele a kockára
vágott csirkemellet. A sajt felét is keverjük hozzá. Fűszerezzük ízlés szerint.
3. az őzgerincformát alufóliával kibéleljük úgy, hogy legyen annyi ráhagyás, hogy le
tudjuk fedni a húst vele. Béleljük ki a formát
a baconszeletekkel, oldalanként 6-8 cm ráhagyással. A hús felét simítsuk bele, szórjuk meg a
maradék sajttal, végül tegyük rá a húsos massza
másik felét is. Hajtsuk rá a baconszeleteket.
4. előmelegített sütőben (170 fok) süssük 10
percig, majd hajtsuk rá az alufóliát a tetejére, és
süssük további 30 percig.
5. ha elkészült, borítsuk vágódeszkára, és
csomagoljuk ki az alufóliából. Tartsuk melegen
lefedve, hogy ne száradjon ki. 10 perc múlva
könnyebben szeletelhető éles késsel. Burgonyapürével tálaljuk. Frissen is fogyasztható, de
kihűtve a sajt jobban egyben tartja, és vékonyabb szeleteket is lehet vágni belőle, alkalmassá téve hidegtálakhoz.
Javaslat: készíthető paradicsomosan mediterrán fűszerezéssel, vagy éppen zöldségcsíkokkal
keleti fűszerekkel megspékelve. Ezen esetekben
tészta- vagy rizsköretben érdemes gondolkozni.
Kardos Ditke
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CÍMEK, TELEFONSZÁMOK

Deszki 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
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

JÓ TUDNI

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: 30/886-4577
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:
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
Batki István r. törzsőrmester 0620/209-5327,
Szerda 16-17 óráig
Nyerges Gábor r. főtörzsőrmester 0620/852- Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
0675,
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász,
Fogadó óra: a Polgármesteri Hivatalban
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
Minden páros hét csütörtök 8 – 10 óráig.
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
Email: drballa.praxis@gmail.com
HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Az állatok megbetegedését közvetlenül
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
lehet jelezni állatorvosainknak:
Hétfő: 07.30-11.30, Kedd: 13-16
Dr. Lamper Elek 20/542-2116
Szerda: 07.30-11.30, Csütörtök: 13-17
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Péntek: 13-16
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kedd:		 10-12
Kóbor kutyák bejelentése:
Fiziotherápia:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete
hétfőtől-péntekig 62/271-852
alapján. Praxison kívüli páciensek számára is.
Temető nyitva tartása
Minden munkanapon, előzetes bejelentkezés
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00
után.

Kiadó: Deszki Polgármesteri Hivatal
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Kiadásért felelős személy:
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző
Szerkesztésért felelős személy: Bene Ildikó
Megjelenik 1300 példányban
ISSN 2415-9794
Nyomda: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.
Felelős vezető: Szabó Erik

Családi események
Megérkeztünk!
Ötvös Lászlónak és Osvald Móni-

kának (Zója u. 29.) Osvald Dorina
Dékány Péternek és Lakatos Krisztinának (Péró u. 26.) Dékány Anna Zsófi
Markó Milánnak és Kucsera Máriának
(Dózsa Gy. u. 30.) Markó Milos
nevű gyermeke született.
Gratulálunk!

15

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
Hétfő: 11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján
Iskola és ifjúság egészségügy:
védőnői tanácsadóban:
Kedd:
07.30-10.00
Ügyelet:
hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
Központi ügyelet: 104

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

FOGÁSZAT

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

GYÓGYSZERTÁR

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

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

SZELEKTÍV HULLADÉK
Szelektív hulladék szállítás:
március 11., 25.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen
saját zsákban vegyesen lehet papír és műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!

Halálozás
Tóth István 6772 Deszk, Május

1 . u. 26. szám alatti lakos 91 éves korában
elhunyt.
Török Ferenc Mihály 6772 Deszk, Majakovszkij u. 13. szám alatti lakos 74 éves
korában elhunyt.
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2015. FEBRUÁR

Újszülött találkozó 2015.

Az év újszülött babái

Angyal Balázs

Berta Arnold

Beznoszka Anita Anna

Csikota Zénó János

Dencsik Dóra Szonja

Friedmann Milá

Gulyás Nolen

Harcel Napsugár Hanna

Juhász Lina

Kiss-Gerber Lilla

Koncz Bátor

Konkoly Anna

Kószó Levente

Kozák Szonja Emma

Lehotai Dávid

Makra Kamilla

Mayer Illangó

Medovárszki Márton

Mellár Adrienn

Mellár Stefánia Anna

Miksi Vivien

Moldován Kira

Monoki-Horváth András

Nacsa Patrik Zsolt

Nagy Dorottya

Nagy Eszter

Német Csenge

Ördögh Lara

Pálfi Johanna

Savanya Ármin

Stanzel Nikolett

Szabó Zselyke

Török Bálint István

Tóth Izabella

Vörös Kata

Deszk 2014.

