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Szépkorú köszöntés – megkésve…

Év végén a Magyar örökség 
kitüntető címet kapta meg Zol-
tánfy István deszki születésű 
iskola névadónk. Az ünnep-
ségről a 3. oldalon olvashatnak.

Díjat kapott 
Zoltánfy 

István

Január 7-én tartotta a szerb 
közösség a hagyományos kará-
csonyi műsorát a Faluházban. 
A műsorról és a szerb ünne-
pekről Rusz Borivoj írását a 10. 
oldalon olvashatják.

Ha a köszöntés nem is késett meg, de valóban 
itt a Deszki Tükör lapjain nem számoltunk be 

Takács Mihályné Ilonka néni nagy napjáról. 
Sajnálatos, hogy csak év végén hozták a tud-
tunkra a mulasztást, amit nem a szándékosság, 
hanem a leterheltség okozhatott. Megfeledkez-
tünk a hír leközléséről.

De nem úgy a köszöntésről! Ilonka nénit 
otthonában látogattuk meg az ősszel, és csa-
ládja körében adhattuk át a miniszterelnök 
emléklapját, a településünk csekély ajándék 
kosarával és csodás csokrával. Családias beszél-
getés közben nevetve mesélték el, hogy micsoda 
szorongás lett úrrá a 90 éves Ilonka nénin, ami-
kor megtudta, hogy a polgármester hozza ki az 
emléklapot. A kedves vendéglátás, falatozás és 
nevetgélés közben azt hiszem, gyorsan elmúlt 

ez a szorongás, és kide-
rült, hogy én is csak ember 
vagyok, még mindig a Királylaci, és talán nem 
is olyan ijesztő.

Ezúton szeretnék mindannyiunk nevében 
elnézést kérni a nagy csúszásért, de talán kár-
pótlásként a nagy hidegben is szeretetteljes me-
legséget hoz majd a januári számunkban közölt 
kép. 

Kívánok Ilonka néninek a képviselő-testü-
letek, a dolgozóink és minden deszki nevében 
nagyon jó egészséget, további jó kedvet és szere-
tetet a családja körében! Isten éltessen - megint 
– kedves Ilonka néni!   

Király László polgármester

Szerb 
karácsony
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– A főtéren 
is építenek járdát?
– Az elmúlt évben, de azt 

megelőzően sem történt semmi 
fejlesztés a település legfrekven-
táltabb helyén, a Tempfli téren. 
Minden járdaépítést, kerékpár 
támaszok kihelyezését, növény- 
ültetést azokra a helyszínekre 
terveztük, ahol a lakosok legin-
kább használják. 

Meg kell mondani, hogy a 
főtéren három helyen igencsak 
balesetveszélyes már a régi asz-
falt járda. A régi iskola előtt és a 
hivatal sarkánál a platánfák gyö-
kereikkel széttördelték és 15-20 
cm szintkülönbségre emelték a 
járda egyes részeit. Máshol le-
süllyedt, vagy a fák gyökere miatt 
lett hullámos, töredezett.  A pos-
ta és az idősek napközi otthona 

előtt is elég 
lehangoló a burkolat, annak 
ellenére, hogy a település köz-
pontja, és az egyik legnagyobb 
forgalmat viselik el az ötven éves 
járdák.  Ez is legalább annyi-
ra fontos, mint a Péró utca és a 
Taugép közötti járdaszakasz cse-
réje.  Ha lesz rá pénz, akkor ezt 
is szeretnénk kicserélni – mind-
annyiunk érdekében.

– Polgármester Úr! Már biztosan az ez 
évi költségvetés tervezése folyik. Látszik-e 
már, hogy mire számíthatunk?

– Nos, az előző számban a 2016-os év tá-
jékoztatója és számadatai kerültek ide, most 
pedig – ahogy látják – az idei tervet próbáljuk 
képviselő-társaimmal összeállítani. 

A fejlesztések és felújítások bakancs-listája 
igen hosszú, és szinte nincs olyan terület, amit 
ne érintene. Szerepel benne újabb útfelújítás, és 
sok-sok járda építése, iskolai tanterem felújí-
tás, új támfalak építése a fal legkülönbözőbb 
pontjain, strandröplabda pálya kialakítás, a 
faluházban festés és felújítások. Ismét bekerült 
a tervek közé a hivatalban már öt éve tervezett 
titkárság átalakítás, és az önerőből elkezdendő 
kerékpárút javítások kérdése is. Idén biztosan 
megépítjük a temető új urnafalát. A megvá-
sárolt Gerliczy majorral is kezdeni akarunk 
valamit, attól függetlenül, hogy egy nagy pályá-
zatban szeretnénk nagy előrehaladást elérni. A 
tejcsarnok helyén is rendet akarunk tenni, mi-
közben szeretnénk lobbizni a helyére tervezett 
álom megvalósításán is. Ha marad egy kevés 
pénzünk, tovább gyarapítanánk a település 
vagyonát is – még ha ez csak nagyon hosszú 
távú elképzeléseknek adhatna alapot is. A Kft 

új telephelyével is szeretnénk lépésről lépés-
re haladni a célunk felé. Ezek mellett a lakos-
ság közérzetének javítását célozva továbbra is 
több, apró kis fejlesztés van a tarsolyban. Nem 
lesz könnyű rangsort állítanunk – tudva, hogy 
mindenkinek más a fontos. Azt gondolom, a 
legfontosabb mégis az, hogy nem emeltünk 
semmiféle adónemet, mégis stabil a gazdál-
kodásunk, és még önerős fejlesztésekre is 
jut.    

 

– Az év végi vállalkozók fogadásán át-
adásra került a 2016 évi Vállalkozói Díj. 
Ki kapta az elismerő címet?

– A képviselő-testület döntése alapján 2016-
ban az AGRONÓMIA Kft kapta Deszk község 
Vállalkozói Díját. Három esélyes jelölt közül 
egyhangú szavazattal döntöttünk mellette. A 
cég új tulajdonosa és vezetése kezében sokat fej-
lődött a telephely, de főként a munka irányítása 
és szervezése. A nagy számú marhaállomány, a 
jelentős bevételek és eredmények növelése mel-
lett töredékére csökkentek a lakossági panaszok 
a szarvasmarha telep üzemeltetése és közelsége 
kapcsán. Ennek nagyon örülünk, hiszen a sok 
ellenőrzés mögött – soha sem titkoltan az ön-
kormányzatunk állt – de ez sohasem jelentette 
azt, hogy nem akarunk jó viszonyt a telepü-
lés egyik legjelentősebb gazdálkodójával, ill. 

adófizetőjével. A jogszerű, és a lakosok minél 
kevesebb zavarásával járó működés elérése volt 
mindig a legfőbb célunk, épp úgy, mint ahogy a 
cég érdekeinek maximális figyelembe vétele is. 

A több mint 500 marhát tartó telep, 900 hek-
tár földterületen gazdálkodó, 1,5 milliárdos 
jegyzett tőkével rendelkező kft sok deszkinek 
is munkát adva, példás fejlesztésekkel és a te-
nyésztés területén folyamatosan elért eredmé-
nyei alapján kapta meg a kitüntető díjat Ács 
Sánta Gyula úr a decemberi vállalkozók foga-
dásán. Az ünnepi esten a SUHANCOK fellépé-
se és a díjátadó után baráti beszélgetés mellett 
láttuk vendégül a helyi vállalkozókat, akik elfo-
gadták a meghívásunkat.

Ezúton is, ismét gratulálunk a tulajdonosok-
nak és a cégvezetésnek, és köszönjük az együtt-
működést, támogatást!

Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

???

Ács Sánta Gyula és felesége

Az AGRONÓMIA Kft 
szarvasmarha telepe
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– A kormány megemelte a 
bérminimumot. Kérdésünk, 
hogy az önkormányzatnál 
idén már megemelt bért kap-
nak-e a dolgozók, és mennyire 
terheli ez meg a büdzsét?

– Örülök a kérdésnek, mint 
ahogy annak is, hogy megemel-
ték a minimálbért. A 161.000 Ft 
még mindig nagyon kevés, de 
legalább már elindult valami. Azt 
gondolom, ha kevesebb új milli-
árdosunk lenne, tisztességes bért 
is kaphatnának a dolgozni aka-
rók, és talán többen képzelnék el 
a jövőt idehaza. 

Az önkormányzatnál és in-
tézményeinél az alacsony bé-
reknek a mostani minimálbér 
szintjére emelése mellett oda 
kellett figyelnünk a bevezetett 
bérminimum torzításainak ki-
küszöbölésére. Nem elfogadható, 

hogy egy szakképzett munkaerő 
bérszintjén álljon a gazdasági 
csoportvezető helyettes bére – de 
sorolhatnám az ilyen példákat. 
Ezzel foglalkozik most minden 
település, illetve a cégek is. 

A változás miatt kötelező bér-
emelkedés éves szinten 7,5 millió 
forint többletkiadást eredmé-
nyezett, amit a képviselő-testület 
a bérfeszültségek kiküszöbölését 
célozva 3,1 millió forinttal fejelt 
meg. Ennyibe kerül a település-
nek, hogy egy picit javultak a 
bérek a kormánydöntés hatására. 
A tévhittel ellentétben, a hivatal-
ban még így is alig 2-3 kollégánk 
kap bruttó 200.000 Ft feletti fize-
tést. Nem tudjuk egyelőre, hogy 
mennyit és mi alapján fog majd 
az állam kompenzálni a kötelező 
emelésből – de a januári fizetés 
már az emelt szinten kerül átuta-

lásra. Ezt a képviselő-testülettel 
közösen mi is így tartjuk rendjén 
valónak. 

Emelkedett a polgármester 
díjazása is, az államtitkári fize-
tés 55%-ára, mely Deszk nagy-
ságrendű település esetében 
548.444 forint bruttó összeget 
jelent. Az alpolgármesteri díjazás 
törvény szerint ennek a 45%-a. 
Ez nem eredmény, és főként nem 

kegy, hiszen a 2014-es választá-
sok után szinte a mostani emelés 
mértékével azonosan csökkent 
a településvezetők bére – senki 
nem tudja miért.

Jó kezdet, de a minimálbéren 
kellene még mindig jelentősen 
emelni... 

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Deszk Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2016. december 15-i rendes 
ülésén a következő határozatokat hozta: 
A Képviselő-testület elfogadta a munkaterv 
módosítást, miszerint a „Tájékoztató a kör-
nyezet állapotáról” című anyag a soron kö-
vetkező ülésen kerüljön megtárgyalásra. El-
fogadásra került a polgármester tájékoztatója 
a két ülés között végzett munkáról, a községet 
érintő fontosabb eseményekről és az önkor-
mányzati pályázatokról, valamint a tájékozta-
tó a lejárt határidejű határozatokról. Elfoga-
dásra került az átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelet, mely a 2017. évi költségvetési ren-
delet hatálybalépéséig él. Elfogadásra került a 
Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és 
Deszk Község Önkormányzata közötti meg-
állapodás, melyet a költségvetés-gazdálkodás 
szabályainak kialakítására kell minden évben 
megkötni. Önkormányzati társulásokkal kap-
csolatban is döntött a Képviselő-testület, mi-
szerint részt kíván venni a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás által megva-
lósított hulladékgazdálkodási rendszer kere-
tében tervezett KEHOP-3.2.1. pályázatban, 
jóváhagyásra került a Dél-alföldi Regionális 
Környezetvédelmi Társulás megszüntetéséről 
szóló Megszüntető Társulási Megállapodás, 
illetve elfogadásra került a Tisza-Maros Ivó-
vízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának a módosítása. 
A képviselő-testület elfogadta ajándékozás 
jogcímén a 2590. hrsz-ú ingatlan 14/16-od 
tulajdoni hányadát.

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita 
jegyző

Tájékoztató 
testületi ülésről

min. 161.000,- Ft 

Év végén, egy picivel karácsony előtt, de ki-
érdemelten sok más előtt kapta meg a magyar 
Örökség és Európa Egyesület által felkért bí-
rálóbizottság döntése, és sok-sok lobbi után, 
a 85. döntés és díjkiosztó ünnepségen a Ma-
gyar örökség kitüntető címet Zoltánfy István 
deszki születésű iskola névadónk. A Magyar 
Tudományos Akadémia dísztermében tartott 
ünnepségen a Zoltánfy Istvánné, Marika, vala-
mint gyermekei Mária és Eszter mellett a nevét 
viselő deszki iskolánk igazgatója, Vid György 
is átvehette az ezt tanúsító díszoklevelet és ki-
tűzőt. Ez a díj, mellyel a zseniális festő bekerült 
a magyar örökség halhatatlanjai közé nem csak 
munkásságának és életének állít méltó emléket, 
de elismeri azt a tisztelgést is, amit Deszk község 
közössége, képviselő testülete, a művészről el-
nevezett iskola tantestülete és a Bene Kálmán-
né által vezetett Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány tett Zoltánfy István emlékének 
ápolásáért. Nem csak az iskolánkat neveztük 
el róla 2000-ben, képviselő-testületi döntéssel, 
de a Bánvölgyi László által elkészített, és Deszk 
község első köztéri szobra is őt ábrázolja. Mára 
a Vid György által igazgatott iskolánk tantestü-

letnek és Ágoston Lórántnak 
köszönhetően nemzetközi 
szintre emelt emlék rajzver-
seny öregbíti nevét az 1988-
ban, 44 évesen, tragikus körülmények között 
elhunyt deszki festőnek. 

A nyolcvanötödik díjátadón Csukás István-
nal együtt kapta meg posztumusz a díjat Zol-
tánfy. 

Köszönet a díj odaítélésén munkálkodók-
nak, hiszen még több mint ötszáz név várja, 
hogy megérdemelten legyenek a nemzet leg-
nagyobbjai között említve, fejet hajtva és örök 
emléket állítva a kultúránkért tett legnagyobb, 
legelismertebb tetteikért, életművükért.

Emlékezzünk falunk szülöttjére, Zoltánfy 
Istvánra e neves napra gondolva, a díjátadón 
kivetített Csanádi Imre sorokkal:

"Legyen kismester inkább, dolgaértő,
Ki ha-mit tesz, tisztességgel csinálja,
mintsem titánok zagyva, pofatépő, 
álegekig sötétlő paródiája"
Zoltánfy István emlékét mától az Arany-

könyv is őrzi...
Király László polgármester

Zoltánfy 
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PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Deszk Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete pályázatot hirdet a Deszk, 
Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban 
megüresedett 1 db 59 m2-es tetőtéri 2 szo-
bás költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre 
történő bérbeadására. 

Pályázat benyújtási határidő: 
 2017. február 8.
Elbírálási határidő: 
 2017. február 13.

1. A pályázaton részt vehetnek:
– a pályázatot benyújtó személy ma-

gyar állampolgár, valamint a mun-
kavállalók 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 hozzátartozó-
jának tulajdonában, haszonélvezeté-
ben, bérletében, nincs másik beköl-
tözhető lakása.

– pályázónak az adott lakás pályázati 
kiírásának időpontjában Deszk Köz-
ség Önkormányzata felé lakbér vagy 
bármely más jogcímen hátraléka, 
tartozása nem áll fenn,

– pályázó és a vele együtt költöző csa-
ládtagjai havi átlagos nettó összjöve-
delemének 33%-a fedezi a megpályá-
zott lakás havi lakbérét

– 59 m2 alapterületű lakás esetén 
120.000.- Ft összegű óvadék megfi-
zetése

59 m2 alapterület, 
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 41.300,- Ft/hó, további években a 

képviselő-testület által meghatározottak sze-
rint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgálta-
tási díj

2. A pályázatokat Deszk Község Polgár-
mesteréhez (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) 
postai úton (ajánlva) kell benyújtani 2017. 
február 8-ig a Polgármesteri Hivatalban be-
szerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

Érdeklődni: 
62/571-585-ös 
telefonszámon

Deszk Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete pályázatot hirdet a Deszk, Sem-
melweis u. 12/a szám alatti bérházban megü-
resedett 1 db 34 m2-es tetőtéri 1 szobás 
költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre törté-
nő bérbeadására. 

Pályázat benyújtási határidő: 
 2017. február 8.
Elbírálási határidő: 
 2017. február 13.

1. A pályázaton részt vehetnek:
– a pályázatot benyújtó személy magyar 

állampolgár, valamint a munkaválla-
lók Közösségen belüli szabad moz-
gásáról 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 hozzátartozó-
jának tulajdonában, haszonélvezeté-
ben, bérletében, nincs másik beköl-
tözhető lakása.

– pályázónak az adott lakás pályázati 
kiírásának időpontjában Deszk Köz-
ség Önkormányzata felé lakbér vagy 
bármely más jogcímen hátraléka, tar-
tozása nem áll fenn,

– pályázó és a vele együtt költöző csa-
ládtagjai havi átlagos nettó összjöve-
delemének 33%-a fedezi a megpályá-
zott lakás havi lakbérét

– 34 m2 alapterületű lakás esetén 
120.000.- Ft összegű óvadék megfi-
zetése

34 m2 alapterület, 
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 23.800,- Ft/hó, további években a 

képviselő-testület által meghatározottak sze-
rint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgáltatási 
díj

2. A pályázatokat Deszk Község Polgár-
mesteréhez (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) postai 
úton (ajánlva) kell benyújtani 2017. február 
8-ig a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető 
pályázati adatlap kitöltésével.

Érdeklődni: 
62/571-585-ös 
telefonszámon
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Deszk Község Önkormányzata eladásra 
kínálja fel a kizárólagos tulajdonát képező, 
Deszk, 428/1 hrsz-ú, Deszk Petőfi u. 36. 
faliszámú, kivett lakóház udvar megneve-
zésű, régi építésű, vályogfalas lakóházzal 
beépített ingatlant. 

Az ingatlan főbb jellemzői:
– telekterület: 2912 m2

– felépítmény területe:114 m2

– közmű ellátottság: víz, villany, szeny-
nyvízcsatorna.

Érdeklődni: Deszki Polgármesteri Hi-
vatal

dr. Altmayerné 
dr. Kocsis Anita jegyző 

(Tel.: 62/571-580)

KITEKINTŐ

Eladó

TISZTA JÁRDA
Tisztelt Deszki Lakosok!

Deszk Község Önkormányzata Képvise-
lő-testületének a közterületek és ingatlanok 
rendjéről, a település tisztaságáról szóló 
9/2004. (IV. 29.) Ör. az alábbiak szerint ren-
delkezik:

Az ingatlan előtti járda tisztántartása az 
ingatlan tényleges használójának kötelessége. 
Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a 
síkosság megszüntetésével kapcsolatos felada-
tokra is.

Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a 
szükséghez képest naponként többször fel kell 
hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot 

nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, 
fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra 
tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést 
okozó anyagot, valamint sót használni nem 
szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztán-
tartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

A járda és a közút síkosság-mentesítését a 
tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégez-
ni, hogy abból ne származzon baleset.

A járdáról letakarított jeget, havat a közút 
és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a 
gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadá-
lyozza.

Tilos az összerakott hó elhelyezése:
– a gyalogos közlekedési útvonalon,
– az útkereszteződésben,

– az úttorkolatban,
– a kapubejárat elé, annak szélességében,
– a tömegközlekedésre szolgáló jármű 

megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a 
járda között,

– a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tár-
gyon és annak közérdekű létesítményein.

A járdáról a havat hóesés után azonnal el 
kell takarítani.

Aki a helyi rendeletben  meghatározott 
magatartási szabályokat, kötelezettségeket és 
tilalmakat megszegi közigazgatási bírsággal 
sújtható.

dr. Altmayerné 
dr. Kocsis Anita jegyző

 
                                                    

Deszk, Alkotmány u. 47. 
 
 
 
 

 
 
 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
            

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 NYITVATARTÁS:  
H-P: 600-1900   
Szo: 600-1400  
V: 700-1200  

 

…HURKA 
      KOLBÁSZ 
TÖLTÖTT KÁPOSZTA… 
 

VASTAGBÉL, VÉKONY KOCABÉL, 
KULÁRÉ, GYOMOR, 
KÁPOSZTALEVÉL, APRÓ KÁPOSZTA 
RIZS, ÁRPAGYÖNGY 
ÉS FŰSZEREK SZÉLES VÁLASZTÉKA 

MINDEN HOZZÁVALÓ EGY HELYEN! 
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A decemberi rövid pihenő 
után igazi program kavalkád 
veszi kezdetét a Faluházban. A 
Magyar Kultúra Napja és Bene 
Zoltán könyvbemutatója után 
január 27-én, pénteken 19 óra-
kor a Szegedi Egyetemi Színház 
előadását, A démon gyermekei 
című izgalmas krimi vígjátékot 
láthatják a színházszeretők. Feb-
ruár 11-én, szombaton 16 órá-
tól a Kultúrházak éjjel-nappal 
országos rendezvénysorozat 
kiemelt rendezvényeként Desz-
ki gasztronómiai bor-túra címen 
a St. Trifun naphoz kapcsolódó 
szőlőszentelés, majd borkósto-
ló lesz a Faluházban. A progra-
mot színesíti a Bánát és a Juhász 
zenekar, valamint Mód László 
néprajzkutató előadása. A prog-

ramra a belépés ingyenes, viszont 
regisztrációhoz kötött!

Február 17-én és 24-én, pén-
teken 17 órakor „Ezt tanultuk!” 
gálaműsor lesz a Faluházban, 
ahol fellépnek a helyi művészeti 
csoportok. 

A belépőjegy ára: 500,-Ft.
Február 18-án harmadszorra 

is idevarázsoljuk Mohácsról a 
busójárást. A III. Deszki Télker-
gető bushow-ra még több busó 
ellátogat hozzánk, hogy aztán toll 
borítsa be a Tempfli teret… 

Lesz fánksütő verseny, kisze-
báb égetés, szerb-, sokac- és ma-
gyar népzene és tánc kifulladásig.

Várjuk szeretettel rendezvé-
nyeinken!

Bene Ildikó ig.

December végén Telegdi Ág-
nes írónő által a facebook-on 
meghirdetett pályázaton, amely-
ben a legszebb ünnepi díszíté-
sű könyvtárat kereste, a deszki 
könyvtár első helyezést ért el. 
Nyereményünk pár könyv és egy 

kis szaloncukor volt. Köszönjük 
azoknak, akik ránk szavaztak és 
hozzásegítettek minket ehhez a 
nyereményhez.

Sok új könyvvel várjuk olvasó-
inkat az új évben is!

Tóth Erzsébet könyvtáros

Programajánló

Könyvtári hírek
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Az adventi negyedik gyertya 
meggyújtásának izgalmában és a 
karácsonyi ünnepségre készülve, 
nagy meglepetés ért bennünket. 
Egy titokzatos Jézuska látogatott 
el hozzánk és titokban csomago-
kat rejtett a már díszbe öltöztetett 
fenyőfánk alá. Minden csoport sa-
ját nevére, személyre szóló megle-
petésben részesült. Egy különleges 
kézzel készített készségfejlesztő já-
tékot kaptunk, amelyet természe-
tesen azonnal ki is próbálhattak a 
gyerekek nagy örömükre!

Ezúton is köszönjük szépen a ti-
tokzatos Jézuskának az ajándékot. 
Mi felnőttek is ugyanúgy átéltük 
a meglepetés és az ajándékbontás 
izgalmát, mint a gyerekek! 

Márki Anett (Netti néni)

A Napsugár csoportos gyerekek 
vendégül látták az első osztályos 
tanulókat és tanító nénijüket az 
óvodánkban, egy közös karácso-
nyi kézműveskedésre. Az ovisok 
lelkesen készülődtek, mézeska-
lácsot sütöttek, ünnepi dalokkal, 
versekkel köszöntötték a vendé-
geket. A műsor után karácsonyfát 
készítettek papírból, hajtogattak, 
ragasztottak, dekoráltak kedvük 
szerint. Szebbnél szebb karácso-

nyi díszek készültek a szorgos kis 
kezek által. A karácsonyi zene 
fokozta az ünnepi hangulatot, a 
jól végzett munka után jól esett a 
finom mézeskalács és a meleg tea. 
Az iskolások meglátogatták a volt 
óvónéniket a kiscsoportban, jó 
érzéssel gondoltak vissza óvodás 
emlékeikre.

A Napsugár csoportos 
óvónénik

Január 6-ra, az ortodox karácsonyi ünnepségre meghívást kaptak 
a Napsugár csoportos gyerekek és az óvó nénik a Kolo csoportba. Az 
óvodások és iskolások szerb nyelvű műsora után bepillantást nyertek 
a szerb ünnepi hagyományokba. A házigazda a padlón szalmát szórt 
szét, az ünnepi asztalra pedig felkerült a karácsonyi gyertya. A családfő 
keresztet írt az asztalra és diót szórt a szoba négy sarka felé. Az ünnepi 
ételek felkerültek az asztalra: Cesnica, Zito, hagymás bab és az ünnepi 
kalács, amit nem késsel szelnek, hanem kézzel törnek. A gyerekek szí-
vesen kóstolgatták a különleges ízeket, és új szokásokat megismerve, 
élményekkel teli délelőttöt töltöttünk együtt.

A Móra Ferenc Csicsergő Óvoda dolgozói

Karácsonyi kézműveskedés

Karácsony a Kolo csoportban

A titokzatos Jézuska 
ajándéka
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Decemberben került megrendezésre Domaszéken a tankerületi ver-
ses mesemondó verseny. Iskolánkat Konkoly Kitti és Simity Éva második 
osztályos tanulók képviselték. A lányok dicséretesen szerepeltek. Simity 
Évi második helyezést ért el.

Az iskola diákjai nagy számban vesznek részt tanulmányi versenye-
ken, melyek jelenleg folyamatban vannak, hiszen a döntők a második 
félévben zajlanak.  Az eredményekről természetesen tájékoztatni fogjuk 
Önöket.

2016. december 16. előtt egy-
mást érték az előző hetekben 
a Sportcsarnokot, a Faluházat 
érintő ünnepi események. Ezen 
a pénteki napon, mint minden 
évben, most is csodálattal töl-
tött el, mennyi ember, mennyi 
hozzátartozó, mennyi segítő kéz, 
mennyi munkaóra, áldozat és 
készülés van amögött az esemény 
mögött, amely a maga 2 órájával 
a mi falunkban ’A’ Falukarácsony. 

Mindig olyan, mint egy novella: 
van benne izgalom (a gyerekek 
és felkészítőik részéről, nem is ke-
vés!), van benne verejték, öröm- 
és meghatottság könnyei, mesés 
díszek és színpadi szereplések, 
őszinte érzések. Csöpp óvodások 
szivet melengető kis műsora, tár-
sastáncos csoportok felvonulása, 
karácsonyi énekszó, modernebb 
és klasszikusabb előadások, sok 
baráti/családi ölelés, pár jó falat, 
széles és őszinte mosolyok. Mi-
kor a függöny legördül, minden-
ki büszke – a kis/nagy gyerek, a 
pedagógus, a szülők, a rokonok, 
a színfalak mögött (is) szorgosan 
tevékenykedő sok-sok ember. 
Mindenki törhetné a fejét a ka-
rácsonyi pörgésen, de valahogy 
maximum a következő gyertya 
gyújtására lehet egy ilyen ünnep-
ség után gondolni. Nagyon öröm-
telinek tartom, hogy hozzám ha-
sonlóan sokak számára ez nem az 
ünnepek velejárója, hanem min-
dig egy kis csoda a mi falunkban 
’A’ Falukarácsony.

Kardos Ditke

Január 4-én a Szegedi Nemzeti Színházban az alsós tanulók megte-
kintették a Pinokkió c. zenés darabot. A főhős a történet során többek 
között bejárja játék országot, megismeri a cirkusz kegyetlen világát és az 
élet nehezebbik oldalát. Hosszú kanossza járásának jutalma, hogy végül 
igazi gyerekként élhet. Rendkívül humoros, de egyben hiteles mese az 
emberi gyarlóságról. Carlo Collodi klasszikusa tanulságos történet a 
mai kor gyermekének is.

Verseny

Falukarácsony

Színház

 ISKOLAI HÍREK

December elején a Kraguje-
vaci Egyetem Jagodinai Peda-
gógiai Tudományok Kar ünne-
pi rendezvénysorozatára való 
meghívásának tettem eleget, 
Zórity Dusica, Ágoston Lóránt 
és Sztanojevné Roczkov Nóra 
kollégáim társaságában. A szer-
biai tartózkodást és ellátást teljes 
mértékben a vendéglátó finan-
szírozta. A kapcsolat ezzel a szer-
biai intézménnyel tavaly kezdő-
dött, ekkor látogatott a Zoltánfy 
István Általános Iskola szerb 
tagozatára az egyetem pedagógia 
szakos tanára és 4 hallgató.

A deszki barátságos fogad-
tatás megtette hatását és egy 
hosszabbtávú együttműködés 
alapjait vetítette elő. Alkalmat az 
utazásra a jagodinai kar megala-
pításának 40. évfordulója adott.

Illusztris társaságba „kevere-
dett” küldöttségünk. A szerbiai 
felsőoktatás szinte minden isko-
lájának vezetője tiszteletét tette a 
rendezvényen. Magyarországot 
rajtunk kívül a Bajai Eötvös Jó-
zsef Főiskola rektora és kísérete, 
valamint a budapesti Nikola Tes-
la Szerb Általános Iskola és Gim-
názium 4 munkatársa képviselte.

Első nap este a kar dékán asz-
szonya köszöntötte a meghívott 
vendégeket, mely egy szakmai 
együttműködésről szóló kötetlen 
beszélgetéssel zárult.

Másnap volt az ünnepély hi-
vatalos megnyitója a település 
egy impozáns színháztermében. 
Dragan Markovic polgármester 
szavaival kezdődött a műsor. A 
polgármester úrnak már a meg-
jelenése is, hogy úgy fogalmaz-
zak: „igen tekintélyt parancsoló”. 
Szerb nyelvet nem ismerőként 
útitársaimra hagyatkoztam 
(előzetes tudomásom arról volt, 
hogy mindhárman anyanyelvi 

szinten birtokolják e nyelvet), tá-
jékoztassanak az elhangzottak-
ról. A fordítás során nem hittem 
a fülemnek, biztos voltam benne, 
hogy valamit félreértenek, még 
az is felmerült bennem, hogy 
valójában nem is tudnak szerbül 
a kollégák. Tudtak! A város első 
emberének szavai is, a megje-
lenésével harmonizálóan, igen 
határozottak voltak. Hallgatván 
a fordítást, nem vagyok benne 
biztos, hogy egy jagodinai iskola 
igazgatója szeretnék lenni, diák 
annál inkább. Ottlétünk során 
kiderült, hogy a város vezetése 
messzemenően támogatja anya-
gilag a település egyetemi karát, 
diákjait, tanárait.

Az ünnepség után igazi szerb 
vendéglátásban volt része a meg-
hívott vendégeknek. A szerb ven-
déglátást nem ecsetelem, aki volt 
már ilyenen, az tudja mit jelent. 
Aki nem volt, annak úgyse lehet 
elmesélni, pótolja minél hama-
rabb. 

A rendezvényről a szerb orszá-
gos média első vonala tudósított 
„kicsiny”’ településünk „kicsi is-
kolájának” nevét is megemlítve.  

Harmadnap a hotelben, regge-
li után „könnyes” búcsút vettünk 
vendéglátóinktól. Az utazás nem 
öncélú volt, a további együttmű-
ködés alapjait teremtettük meg. 
Áprilisban a főiskola hallgatói 
érkeznek Deszkre, itt teljesítik 
szakmai gyakorlatuk egy ré-
szét, mely mindkét intézmény 
tanulóinak, oktatóinak hasznos 
együttműködés. Az elkövetkező 
időszakban közös pályázati pro-
jekteket szeretnénk indítani, en-
nek előkészületei megkezdődtek.

Köszönet jár Deszk Község 
Önkormányzatának az utazás 
támogatásáért!

Vid György ig.

Szerbiában jártunk
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Falukarácsony alkalmával, régi hagyomány már, hogy az ünnepség 
után a sportcsarnok előtti részen egy kis adventi forgataggal kedvesked-
nek a szervezők a megjelenteknek.

Deszk Község Közoktatásáét Közalapítvány Kuratóriuma ezúton 
köszöni meg a civil szervezeteknek, az Önkormányzatnak, a KHT dol-
gozóinak, a pedagógusoknak és a szülőknek a szervezést és támogatást.

Segítségükkel 65. 000 Ft gyűlt össze, melyet az iskola és az óvoda tá-
mogatására fordítanak. 

Bertók Péterné, Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány Kurató-
riuma nevében

Az iskola vezetése ezúton köszöni meg Franczia Péter tárgyi felaján-
lását, egy nagyfelbontású mikroszkópot, mely nagyban segíti a termé-
szetismereti tantárgycsoport oktatását. 

Köszönet Kovácsné Bokor Sarolta lelkipásztornak, a pedagógusok 
részére felajánlott „ A Fegyvertelen Katona“ című film megtekintésének 
lehetőségéért. 

Összeállította: Vid György ig.

Köszönetek

 ISKOLAI HÍREK

A deszki szerb iskolások kü-
lönleges helyzetben vannak. A 
téli ünnepi időszak sokkal hosz-
szabb, mint az iskola többi nebu-
lójának. December 16-án a Falu-
karácsony színpadán mutatták 
meg a nagyérdeműnek a szerb 

néptáncban való jártasságukat, 
melyet Brczán Krisztifor tanított 
be. A harmadik és negyedik osz-
tályosok az iskolában több éve 
működő társastánc csoporttal is 
felléptek.

December 19-én, Szent Mik-
lós napján érkezett meg  a Mi-
kulás, akit versekkel, dalokkal 
köszöntöttek. Az elmúlt évek-
hez hasonlóan e napon ismét 
vendégül látták a szegedi és az 
újszentiváni óvodásokat. A gyer-
mekeket a pedagógusok által 
készített ajándékkal, és a szerb 
önkormányzat által felajánlott 
gyümölccsel örvendeztette meg 
a Mikulás.

A „magyar” új év első hete a 
szerb ortodox karácsony ün-

neplésével kezdődött. A tanulók 
aktív résztvevői voltak, már az 
előkészületeknek is. Ennek ered-
ménye többek között a közösen 
elkészített ünnepi finomság, a 
„csésznica”. A hagyományokat 
felelevenítve, a gyerekek közre-
működésével, játékos formában 
megelevenedett a szerb szenteste 
és a karácsonyi események sora.

Különlegessége volt a délelőtt-
nek, Antali Panna szőregi leány-
gyermek gyönyörű ének hangja, 

mely elkápráztatta a jelenlévőket.
Január 7-én, karácsony első 

napján a Faluházban rendezett 
műsorban is felléptek a diákok, 
ahol fényjátékkal és szerb gyer-
mektáncokkal gazdagították a 
repertoárt.

Itt nincs még vége a ünneplés-
sorozatnak, a téli időszak végén 
Szent Száváról, az iskolák védő-
szentjéről emlékeznek meg, szű-
kebb körben , majd Buda-
pesten.

Szerb karácsony

Sorozatunkban a deszki értékeket mutatjuk be 
Önöknek, ezúttal a „Deszki nagy fát".

„Deszki nagy fa”
Az erdő szélén áll egy igazi kuriózum: egy ha-

talmas, szinte mesebeli tölgy, egy „hagyásfa”. Ki 
tudja, hány vágásfordulót túlélt ez a több mint 
600 cm körméretű kocsányos tölgy, Csongrád 
megye legnagyobb tölgyfája! A magról ültetett, 
erdészek által gondosan ápolt, jó állapotban lévő 
matuzsálem impozánsan magasodik az őt kör-
vevő 90 éves tölgyek fölé. 

A DESZKI ÖREG FA, más néven „Matuzsá-
lem” a közösség életében már a múltban is kü-
lönleges szerepet töltött be: a 200 évvel ezelőtti 
térképeken is fellelhető, helymeghatározó pont-
ként van feltüntetve. A korabeli Deszk nem ren-
delkezett kiépített közösségi térrel, ezért a 300 
éves tölgy és ligetes környéke szolgált találkozó 
helyül, illetve számos ünnepséget rendeztek 
ezen a területen. Az alföldi betyár, Rózsa Sándor 
nevéhez fűződő legenda szerint ennél a tölgynél 
találkozott a híres betyár bandájával, és indult 
portyára. A hatalmas koronájú, impozáns mé-
retekkel rendelkező élőlény összekötő kapocs a 

település múltja, jelene és jövője között. Csodá-
latos méretei tisztleletet ébresztenek és elgon-
dolkodtatnak minden ide látogatót: vajon mit 
láthatott ez az óriás az elmúlt évszázadok során? 
Ez a gyönyörű öreg fa abból a szempontból is 
ritkaság és felbecsülhetetlen értékű, hogy az it-
teni táj vonatkozásában kiváló alapot szolgáltat 
a dendrológiai kutatásokhoz, hiszen egyedülálló 
módon őrizte meg Deszk közvetlen környéké-
nek klímáját, vizsgálatából következtethetünk 
az elmúlt évszázadok időjárására is (csapadék, 
hőmérséklet, stb.).

Az impozáns öreg tölgy számos adatbázisban 
és nyilvántartásban megtalálható, (pl. Magyar-
ország legnagyobb fái: www.dendromania.hu,) 
többek között szerepel a geocaching pontok 
listáján is (kódja: 1676 Deszki nagy fa). A fa kör-
nyékén elrejtett geoláda minden kalandor 
és természetbarát számára érdekes 
célpont lehet. A tölgy a 43-as főút 
mentén haladó kerékpárútról, 
illetve a töltés irányából is 
könnyen megközelíthető, 
ezért elsősorban a kerék-
páros kirándulások és gya-
logtúrák szerves részeként, 

mint helyi látványosság és árnyas pihenő hely is 
vonzó célpont lehet.

Helyi értékeink  5. 



2017.  JANUÁR10 KITEKINTŐ

Ott, ahol több nemzetiség él 
együtt, az évek során sok hagyo-
mányt és szokást átvesznek egy-
mástól. Így van ez Deszken is, 
ahol évszázadok óta élnek együtt 
magyarok és szerbek. A téli idő-
szakban van a legtöbb ünnep. A 
legjelentősebb a Karácsony és 
az ezt megelőző ünnepek. Így 
Szent Miklós napja, amit a desz-
ki szerbek december 19-én ün-
nepelnek és a legtöbben, mint 
a család védőszentjét ünneplik. 
De a pravoszláv szerbek átvettek 
egy hagyományt a katolikus ma-
gyarságtól, mégpedig a Mikulás 
megünneplését. Így volt ez a ha-
gyományok szerint ez évben is, 
amikor december 21-én a deszki 
szerb óvodások és iskolások meg-
hívására itt voltak a Szent Száva 
Kulturális, Oktatási és Hitéleti 
Központban a szegedi Hunyadi 
téri és az újszentiváni óvoda szerb 
csoportjai is. A gyerekek műso-
ruk után megkapták a télapótól 
az ajándékokat, a házigazdák 
pedig szerb specialitásokkal ven-
dégelték meg a résztvevőket. A 
vendéglátás január 6-án folyta-
tódott, amikor deszki  óvodás-
csoportok látogattak el a Szent 
Száva Kulturális, Oktatási és Hi-

téleti Központba, ahol a hagyo-
mányfolytatás a szerb karácsony 
megünneplésével, barátkozással 
és szerb specialitások kóstolójá-
val telt.

A Karácsony tehát a legjelen-
tősebb ünnep, amikor a deszki 
szerbek az istentiszteletek mellett 
a népszokásokat is megtartották, 
sőt, újakat is felvettek, mint pl. a 
karácsonyfa állítása és az ajándé-
kozás. Ez utóbbit a katolikusoktól 
vették át a pravoszláv szerbek.  
Továbbá „idekerült” a „Bádnyák“ 
(tölgyfa) rituális kivágása is, ami 
ez évben szent este délutánján 
volt, majd a templom előtt este a 
körmenet után és a felszentelést 
követően a „Bádnyák“ elégetése. 
Nem maradt el a tűz átugrálása, 
valamint a forraltbor és a brza gi-
banica sem. Voltak, akik a hajnali 
órákig ünnepelték az eseményt. 
Hagyomány az is 1973-óta, hogy 
a Bánát egyesület kulturális prog-
ramot rendez a Faluházban. Ter-
mészetesen így volt ez idén is - a 
szerb iskolások, majd az aranyos 
óvodások és az utánpótlás is be-
mutatkozott Nis környéki tán-
cokkal. A másfél órás műsorban 
minden a helyén volt - a kitűnő 
zenekar, a jóhangú Vujcsin Esz-

ter (aki 30 éve lépett fel előszőr 
a deszki  Faluház (Mozi) szín-
padán). Természetesen itt volt a 
Dukát csoport, a Bánátszke Lale 
zenekar, a sok generációt felvo-
nultatott „Rogalj"-Sarok népszo-
kás bácskai szerb táncokkal, és 
a végén az új koreográfia, amit 
mint eddig is, Vujcsin Lyubomír 
koreográfus állított színpadra, 
ugyanígy a Bánát többi táncát 
is, amit az est folyamán bemu-
tattak. A közönség megtöltötte a 
Faluház nagytermét és vastapssal 
jutalmazta az előadást. Az önkor-
mányzat brza gibanicával, teával 
és forraltborral kedveskedett a 
műsor után. E műsort felvette az 
MTVA „Srpski ekran“ szerb mű-
sor és a szerb nyelvű rádió is, így 
országosan is publikálva lesz ez 
az esemény. Számunkra ez nagy 
jelentőséggel bír, hiszen nagyon 
sokat tesznek a Bánátosok a szerb 
vallás, nyelv és kultúra ápolásáért 
és az együtt dolgozásért a több-
ségi magyarsággal. A műsort 
követően a hagyományos szerb 
karácsonyi bállal folytatódott a 
program a vendéglőben, ahol a 
vigasság hajnalig tartott.

Mindig nagy előkészület előzi 
meg a deszki szerb újév megün-

neplésének napját (január 13.). 
Nemcsak azért, mert évtizedes 
hagyománya van és sok vendéget 
vonz a településről és a környe-
ző településekről, de Szerbiából 
és Romániából is érkeznek ven-
dégek. Lázas előkészület előzte 
meg az ünnepet, többek között a 
tombolatárgyak elkészítése, hisz 
fontos, hogy minél több pénz jöj-
jön össze a szerb iskola és óvoda 
részére. A felajánlásokból rend-
szerint eszközöket vásárolnak - 
így volt ez ebben az évben is. És 
hála Istennek nagyon sikeres volt 
a rendezvény. A jó hangulatról a 
Deszken már jól ismert szabad-
kai zenekar gondoskodott. Talán 
a sok vendég, a jó étel, ital és zene 
volt az „oka”, hogy reggelig tartott 
a hagyományos deszki szerb újévi 
bál. A Szerb Újév napján a hagyo-
mányokhoz híven a szegedi szerb 
templomban tartotta ünnepi 
szent liturgiáját Lukián püspök 
úr, a környék pravoszláv lelkésze-
ivel és a nagyszentmiklósi szerb 
egyházi kórus közreműködésé-
vel. Az ünnepi istentiszteleten sok 
Szeged környéki szerb, így sok 
deszki is volt.

Rusz Borivoj

А Budapesti Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat főszervezésében 
ebben az évben is megrendezték 
a Szerbek Betelepítésének Nap-
ját Budapesten és Szentendrén. 
Az emlékprogram az 1690-évi 
nagy szerb vándorlás tiszteletére 
került megrendezésre, amikor a 
török elől menekülve, a Duna vo-
nalán sokezer szerb telepedett le 

az országban. A program Pesten 
kezdődőtt a Vigadó téri hajóki-
kötőben, ahonnan a hajóraszál-
lás után Szentendrére utaztak a 
résztvevők. Hagyomány, hogy 
a hajón zenészek és táncosok 
szórakoztassák az utasokat . Ez 
évben a Bánátosok voltak azok, 
akikre a választás esett - néhány 
táncossal, a zenekarral és Vuj-

csin Eszter szólistával a deszkiek 
most is kitettek magukért. Szent-
endrén egy rövid séta és a Szerb 
Egyházi Múzeum megtekintése 
volt a program, majd ugyanúgy 
visszaút Pestre zenélve, énekel-
ve és táncolva. A szervezők és a 
résztvevők is meg voltak elégedve 
a programmal, a Bánátosok a fo-
gadtatással. Annak reményében 

búcsúztak, hogy biztos lesz még 
lehetőség, amikor a deszkiek sze-
repelhetnek Budapesten. (Nem is 
kell sokáig várni, hiszen a janu-
ár végén megrendezésre kerülő 
Szent Száva Ünnepi Akadémián a 
zenekart is meghívták a kulturális 
programban való részvételre).

Rusz Borivoj

Szerb ünnepek

Szereplés a  "Nagy Szerb Betelepítési Napi" programban
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Luther Márton 1517. október 31-én levelet írt Albert püspöknek, amelyben tiltakozott az egyház túlkapásai ellen. Vitairatát - amely később a 95 
tétel néven vált ismertté - a wittenbergi vártemplom kapujára is kifüggesztette. Luther egyik legfőbb tanítása: sola gratia (csakis a kegyelem), amely 
Isten feltétel nélküli elfogadó szeretetét írja le.

Ezt a kegyelmet felidézve egy keresztény filmet vetítünk a Faluház mozitermében február 4-én, szombaton este 17 órától Új esély címmel.
Belépődíj: 350 Ft.
Azok a családok, akik a reformáció eseményeiről szóló kérdéssort kitöltve visszahozzák, ingyenes belépőt kapnak.
A résztvevőket szeretettel várjuk egy kötetlen beszélgetésre a film után tea és sütemény mellett.

Deszki adventista közösség

Nagyot fordult a világ 500 évvel ezelőtt

Decemberben az ünnepvárás időszakában 
sok programon vettünk részt a településen. 
Adventi gyertyagyújtásokon, a Faluház ren-
dezvényein is több tagunk jelen volt és ter-
mészetesen a klub életében hagyományosnak 
mondható programok sem maradtak el.

December 2-án a Faluházban megrende-
zésre került Idősek napi műsoron jól szóra-
koztunk, utána pazar vendéglátásban volt 
részünk.

December 6-án a Deszki Nyugdíjas Klub 
tagjait is meglátogatta a Mikulás és cukorkát 
osztott a klubtársaknak.

December 13-án Luca Bált rendeztünk. A 
menü disznótoros hurka-kolbász, hagymás 
burgonyával, savanyúsággal. Finom pogá-
csákkal, sós süteményekkel lepték meg a klub-

társak egymást. Örömünkre sokan találtunk a 
pogácsákban „szerencsepénzt”. 

Decemberben kreatív foglalkozásokat is 
tartottunk, Kaliczka Istvánné ebben az évben 
is vállalta, hogy karácsonyi asztaldíszeket ké-
szít a klubtársakkal.

December 21-én a karácsonyi hangulat idé-
zését segítettük egy kis műsorral. Kószó Aran-
ka, Naszradi Miklós, Börcsök Imréné, Török 
Ferencné, Vígh Ferenc által elmondott szoká-
sokról szóló történetek, versek színesítették 
ezt a napot. Ebédre finom töltött káposztát 
készítettek klubtársaink.

Így év végén mindenki visszatekint egy 
kicsit az elmúlt hónapokra, ezért szeretnénk 
megköszönni mindenkinek, hogy az év során 
aktív részvételével hozzájárult a klub sikeres 

működéséhez. Külön köszönjük azoknak, akik 
ugyan név szerint nem lettek megemlítve, de 
igen sokat tettek például a terem előkészítésé-
nél, asztalterítésnél, főzésnél, sütésnél, az ételek 
felszolgálásánál, a mosogatásnál, a takarítás-
nál, a rendrakási munkákban és elősegítet-
ték szerepléseikkel a rendezvényeink vidám, 
családias hangulatát. Ehhez természetesen 
kellenek a hétköznapokon kovácsolódott szo-
rosabb kapcsolatok, a közös tevékenységek 
során kialakult kis csoportok felejthetetlen 
emlékeket hagyó pillanatai. 

Kívánjuk, hogy a jövőben is legyen sok cso-
dás pillanat a klub életében, ehhez kell 2017-
ben is a klubtársak tettrekészsége, parádés 
ötletek sora, hogy a megszokott programok 
közé megint sikerüljön valami újat is becsem-
pészni, megvalósítani.

Végül egy idézet Ady Endre: Karácsonyi 
rege című verséből, melynek sorai igazán 
megindítóak voltak mindannyiunk számára a 
Karácsonyi műsorunkban, és ennek megvaló-
sulása igazi boldogság lenne.

„Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra.”

 Deszki Nyugdíjas
 Klub tagjai

Hírek az idősek klub életéről

Tisztelt Deszkiek, Tisztelt Partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda 
(6722 Szeged, Béke u. 5/a.) 

– Dr. Pető Zsolt ügyvéd – 
 2015. március 01. napjával megnyitotta új deszki alirodáját.

Cím: 6772 Deszk, Alkotmány u. 43. ( volt Tsz Központ).
Ügyfélfogadási idő:  Minden csütörtökön 14.30.-tól | Telefon:  30/ 995-8888, | email:  peto@kpt.hu
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Kedves Olvasók!
Szeretnénk bemutatni Kisuczky Évit, aki 

pár hónapon keresztül igyekszik színesíteni 
az újság lapjain megjelenteket méhészettel 
kapcsolatos írásaival. Évi szarvasi származású, 
Szegedre főiskolai tanulmányai kapcsán ke-
rült, majd a szerelem – szerencsére – Deszk-
re csábította. A méhekkel testvére által került 
kapcsolatba, majd az ő bíztatására jelentkezett 
egy szakmai versenyre. Évit 2015-2016-ban 
Mézkirálynővé választotta a szakma, aki kép-
viseli, pártfogolja a méhészeti termékeket, és 
népszerűsíti azokat az országon belül-kívül. 
Habár a koronát már továbbadta, de a munkát 
folytatja: egyik életcéljául tűzte ki, hogy meg-
ismerteti az emberekkel a méhek csodálatos 
világát és a méhek fontosságát, illetve a méhé-
szeti termékeket és az apiterápiát. Ennek a lel-
kes hozzáállásnak köszönhetően olvashatjuk 
sorait a Deszki Tükörben.

 Köszönjük, Évi! 

Az emberek legtöbbjének a mézelő méh 
szó hallatán a csípésük jut az eszükbe. Itt je-
gyezném meg, hogy ezek a kis hártyásszárnyú 
rovarok szúrnak és szúrás után a fullánkjuk 
kiszakad, így elvéreznek. Egyébként nem 
támadó természetűek, ha veszélyt éreznek, 
akkor „támadnak”. Így, nem érdemes hado-
nászni, hanem leguggolni, arcunkat eltakarva 
várni, hogy tovább álljon.

Igazán figyelemre méltó társadalomban 
élnek, ahol mindenki lázongás nélkül végzi a 
munkáját élete végéig. A méh anya feladata a 
pete rakás, a hereméhek termékenyítik, a daj-
ka méhek táplálják méhpempővel az anyát. A 
dolgozók a nektárt, virágport és vizet horda-
nak, illetve a kaptáron belüli feladatokat vég-
zik.

De milyen kincseket is rejt a méhek ottho-
na? Talán legismertebb a méz, mely a legter-
mészetesebb édesítőnk. A legfontosabb szabá-
lyok a méz fogyasztásával kapcsolatban, hogy, 
forró teába tilos tenni és kizárólag termelőtől 
vásároljuk!

A méhek egyik tápanyag forrása a sokszínű 

virágpor, mely igen magas ásványi anyagok-
ban és mézbe téve érdemes fogyasztanunk. 

A kaptárban tömítő és fertőtlenítő anyag-
ként szolgáló propolisz kiváló immunerősítő, 
melyet tinktúraként illetve mézzel keverve 
ehetjük.

A dajkaméhek garatmirigy váladéka a méh-
pempő, a méh anya és a fiatal méhek tápláléka 
egy igazi B vitamin komplex, melynek össze-
tételét ma napig kutatják. Egyesek szerint a 
hosszú élet titka.

Biztos mindenki találkozott az illatos viasz-
gyertyákkal, melyeket a méhviaszból készíte-
nek. Lassabban égnek és frissítik a levegőt. 

Érdemes kicsit kutatni a méhészeti ter-
mékekkel kapcsolatban. További érdekesség, 
hogy a méhészeti termékekkel való gyógyítást 
apiterápiának nevezzük, mely a fitoterápiának 
(gyógynövényekkel való gyógyítás) az egyik 
ága.

Arra viszont ügyelni kell, hogy biztos for-
rásból szerzett információkkal gyarapítsuk a 
tudásunkat! 

Kisuczky Éva

A hagyományokhoz híven december 
hónapban került megrendezésre a helyi 
sportcsarnokban az idei asztalitenisz falu-
bajnokság. Az elmúlt évi falubajnoksággal el-
lentétben az idén nagyon kevés nevezés volt. 
Általános iskolás korosztályból egyetlen ne-
vezés sem volt úgy a fiúknál, mint a lányoknál.

Felnőtt kategóriában a következő helyezések 
születtek:

Felnőtt Férfi kategória: 
1. helyezett: Szikora Norbert, 
2. helyezett: Kővágó Endre, 
3. helyezett: Horváth István, 
4. helyezett: Lőrincz János
Felnőtt Női kategória:
1. helyezett: 
Kővágóné Ócsai Magdolna, 
2. helyezett: Szabó Nóra

Remélem jövőre többen neveznek az éven-
te egyszer megrendezésre kerülő asztalitenisz 
falubajnokságra.

A rendezvényt Király László polgármester, 
a Deszki Sport Klub, a Deszki Település-üze-
meltetési Nonprofit Kft., valamint a Faluhá-
zunk támogatta.

Gyorgyev Vojiszláv
szervező

Asztalitenisz 
Falubajnokság

Méhek, és a kaptárban rejlő kincsek
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Havon sikló január, arcot
pirosító, száncsengővel
csilingelő, cinkét szomorító,
világító jégcsapokkal fagyot
élesítő.

(Szepesi Attila: S
zéllel szálló esztendő - Január)

Időjárásról beszélgetni klisé-sze-
rű, de a kis bevezető vers alapján 
most kihagyhatatlan. Esett a hó 
(január van, mily meglepő), rá-
adásul hideg is van (mérsékelt egy 
égövben fekszünk, annyi igaz). Év-
ről-évre megfigyelhető, hogy már 
ősszel tele van az internet (bugyra, 
elnézést, nem tudom jobb szóval 
illetni az áltudományos szenzáci-
óhajhász és klikkvadász oldalakat) 
azzal, hogy most olyan kegyetlen 
tél lesz, hogy az azt egyébként fel-
váltó kegyetlen nyáron is emlegetni 
fogjuk.

Igen, esett itt is egy kis hó. Talán 
annyi, hogy az évi egyszeri szán-
kózás kipipálható, és a hólapát sem 
számít sosem-használt kategóriá-
ba. Ha azonban ésszel telepítettük 
a növényeinket (nem szubtrópusi 
vagy mediterrán fajokat), vagy ha 
nem is, de legalább megfelelő taka-
rással, fedéssel, télikertbe cipeléssel 
esélyt adtunk számára a túlélésre, 
akkor semmi gond. Lesz, ami kifa-
gyott, ez kétségtelen. A mínusz 20 
fok számos bambuszfajt megvisel, 
a futónövények talajtól messzefu-
tott hajtásai és áldozatok lehetnek, 
és a fiatal cserjék/fák is megsínylik, 
ha gyökérzetük nem érte el a fagy-
mentes zónát; ezen (már) kár ke-
seregni. A természet és a növények 

hihetetlen élniakarással bírnak, így 
az élet úgyis utat tör magának. A 
meleg szobában csücsülve a hosz-
szú téli estéken tervezgethetjük a 
kertünket, hogy ne februárban/
márciusban kapkodjuk és vásárol-
junk felesleges konténeres növé-
nyeket vagy vetőmagokat. Egy tipp, 
hogy aki szereti a medvehagymát, 
vagy szeretne levendulát vetni, 
most, a fagyok idején tegye ki egy 
kis hidegsokknak a magokat, így 
nagyobb eséllyel indulnak csírá-
zásnak. Tartott és vendégül látott 
állatainkra is legyünk tekintettel; 
vesszőparipám a kismadarak ete-
tése, itatása, jól tudom, de ilyenkor 
annyira ki vannak szolgáltatva ri-
degtartott állatainkkal együtt, hogy 
felelőtlenség lenne nem gondos-
kodni róluk.

Egyre hosszabbak a nappalok, és 
ennek minden évben tudok örül-
ni . A karácsonyi evészet utáni 
megcsömörlés után a főzhetnék is 
a masszívabb, hidegkompatilisebb 
irányba tolódik vissza – esetleg tes-
tesebb, fűszeres borokkal karöltve.

Most egy könnyű leves – masszív 
hús kombinációt hoztam, az egyik 
a vitamint, a másik az energiát hi-
vatott pótolni. Elkészítésük rendkí-
vül egyszerű, sok konyhában állást 
nem igényelnek. Egyszóval: szim-
patikusak praktikusak.

SZILVALEVES 
HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):

 400 g kimagozott, érett szil-
va (vagy egy üveg szilvabe-
főtt, levével)

 1 pohár natúr joghurt
 2 ek vaníliás cukor
 50 g cukor
 3 szem szegfűbors
 kis darab fahéj

ELKÉSZÍTÉS:
1. a kimagozott szilvákat a 

cukrokkal, víz nélkül, péppé főz-
zük (befőtt esetén a befőtt levével 
együtt turmixolunk)

2. vízzel, joghurttal összetur-
mixoljuk. Ehhez a mennyiséghez 
bő fél liter víz volt szükséges. (befőtt 
esetén 2 dl elég lesz)

3. a fűszereket beletesszük, és 
15 percig főzzük. Lehűtve tálaljuk 
- tejszínhabbal, gyümölcsdarabok-
kal extrázhatjuk.

 
KONFITÁLT 
MALACSZELET 
HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):

 2 nagy szelet bőrös mala-
chússzelet

 1 nagy fej hagyma
 1 dl olaj
 só
 koriander-, mustár- és kö-

ménymag, fél-fél teáskanál-
nyi

 babérlevél

ELKÉSZÍTÉS:
1. A hússzeleteket öblítsük át, 

töröljük szárazra. Enyhén sózzuk 
meg, hagyjuk fél napot a hűtőben 
lefedve ( hogy ne szívja meg a 
hűtő) a sóban. A hagymát szeljük 
félkarikára.

2. Egy serpenyőben melegítsük 
meg az olajat, a sütőt melegítsük 
elő 150 fokra. A serpenyőben a 
hússzeletek mindkét oldalát nagy 

lángon pirítsuk meg. Erre azért 
van szükség, mert ha kérget pirí-
tunk a húsnak, akkor lezárjuk a 
pólusokat, és a húsban levő érté-
kes zamatok a szelet belsejében 
maradnak. Emiatt eleve ízletes 
húsoknál nem lesz szükség mar-
káns fűszerekre, ugyanis nem fő ki 
a a hús íze a konfitálás során, ami 
hosszas, lényegében főzési folya-
mat.

3. Ha minden szelet minden 
oldala megpirult, tegyük a húso-
kat hőálló tálba, vigyázva, mert a 
malac bőre sok vizet tartalmaz, 
ami a forró szeletből véletlensze-
rűen kifreccsenő darabokat ered-
ményez, esetenként az arcunkra, 
kezünkre égve. Tapasztalat. Ta-
karjuk be a hagymával, majd a 
serpenyőben levő olajat öntsük a 
húsokra, tegyünk mellé babérle-
velet, a koriander-, mustár- és kö-
ménymagot. Fedjük le (tető vagy 
alufólia), és tegyük a 150 fokos 
sütőbe 2-3 óra hosszára. A pontos 
időt a malac kora és a szeletek vas-
tagsága határozza meg. És persze 
az, ki mennyire szereti porhanyó-
san vagy éppen ‘kenhetően’ a húst 
. Pecsenyevillával tudunk ráel-
lenőrizni, jó-e már. A sütőedény-
ben hagyjuk 10 percig szeletelés/
tálalás előtt.

4. Párolt káposztával, hideg 
lencsesalátával, de friss zöldsalá-
tával is konyhai ácsorgást mellő-
ző, akár vendégváró fogás is lehet. 
Könnyed vörösborral (Kékfran-
kos, Portugieser) szép kombináci-
ót alkotnak.

Jó étvágyat kívánok hozzá!
Kardos Ditke

Kert és konyha
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Ezúton értesítjük a Tisztelt Sírhelytulajdonosokat, hogy a Deszki Temetőben lévő, és 2014. december 31-el lejárt és meg nem váltott sírokat a Desz-
ki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft, mint üzemeltető a 2017. évben felszámolja, majd a felszámolt sírokat értékesíti. Az elbontott síremlékeket 6 
hónapig tárolja, utána megsemmisíti.

A meg nem váltott sírhelyekre az üzemeltető több alkalommal is kihelyezett a sírokra felhívást arra vonatkozóan, hogy a sírhely megváltási ideje 
lejárt, és azt igény esetén újra meg kell váltani. Ezután a Deszki Település–üzemeltetési Nonprofit Kft. több alkalommal megjelentette a felhívást a 
helyi lapban. A lista megjelent a Deszki Tükörben, a www.deszk.hu honlapon, valamint most a Délmagyarország című napilapban, ezzel is eleget téve 
a jogszabályi követelményeknek.

Lejárt sírhelyek listája:

Tisztelt Temetőlátogatók, Tisztelt Sírhelytulajdonosok!

Deszki Temető 2014. 12.31-ig lejárt sírhelyek listája
Parcella Sor Sírhely Név
C III 1 Héjja Péter
   Héjja Péterné
C XIV 8 Kószó Pál
C XIII 8 Fodor Istvánné
   Fodor István
   Fodor János
D X 8 Vidács Istvánné
D II 1 Oláh Ottilia
   Oláh Gábor
   Oláh Gáborné
   Lévai Lajosné
D IV 9 Tóth Erzsébet
D VI 9 Varga Ferenc
   Varga Ferencné
D XI 5 Tóth Imréné
D III 12 Jakabovics András
   Jakabovics Andrásné
D VII 2 Benke József
   Benke Józsefné
D XII 3 Tóth József
D XII 4 Szilágyi Julianna

Deszki Temető 2014. 12.31-ig lejárt sírhelyek listája
D XII 7 Kovács József
   Kovács Józsefné
D XIV 8 Varga Ferencné
D XIV 10 Lázár Illésné
D XIII 5 Tóth Mihályné
D XIII 8 Csikós János
   Csikós Jánosné
E V 3 Halál János
E V 6 Török Lajosné
E X 7 Varga Dánielné
E I 4 Nagy Lajos
E II 7 Özv. Tóth Mihályné
E IV 5 Bakró Nagy Lajos
   Bakró Nagy Lajosné
E IX 1 Pipicz János
   Pipicz Jánosné
E IX 6 Kovács Imréné
E IX 8 Lasovszki Pálné
E IX 10 Tóth Józsefné
E IX 12 Bacsa Mihályné
E VI 9 Szűcs István ifj.
   Szűcs Istvánné

Deszki Temető 2014. 12.31-ig lejárt sírhelyek listája
   Szűcs István id.
E XI 5 Csordás János
E III 1 Mucsi András
   Mucsi Andrásné
E VII 2 Ördögh Lajosné
E VII 3 Lovászi Ádámné
E VII 4 Koszó Györgyné
E VII 11 Kökény József
E XII 9 Bodzási Ilona
B I 5 Adamov Milutin
   Adamov Szvetozár
B II 8 Jevremov Demeter
   Jevremov Demeterné
U V 3 Bereczki Ferenc
U III 3 Banic Mihalo

A meg nem váltott sírhelyekről, és a későb-
biekben a meg nem váltott sírhelyeken lévő 
síremlékekről tájékoztatást a 62/271-852-as 
telefonszámon kaphat. 

Szabóné Sarkadi Szilvia
ügyvezető

– DESZKI SZÓDA –
D e s z k A l k o t m á n y u. 1 7

Szikvíz gyártása, értékesítése. Tal-
pas 1,0 – 1,5  és 2,0 literes palackban, 
25 literes ballonban ajánljuk termé-
künket. A szűrt, tisztított  ivóvizet a 

vásárló saját  palackjába töltjük.

NYITVATARTÁS:
KEDD - PÉNTEK

DE. 8 - 10 DU. 15 - 17
SZOMBAT
DE. 8 - 12

VASÁRNAP
DE. 9 - 11

A kiszállítás megrendelhető:
30 / 730 - 40 - 93
30 / 249 - 67 - 54
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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 
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); 
E-mail: zoltanfy@anet.hu
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
6772 Deszk, Móra utca 2. Telefon: 62/271-311
E-mail: ovideszk@gmail.com
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, Széchenyi István utca 24.
 Telefon: 62/271-544
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5. 
 Telefon: 62/271-209

FALUGAZDÁSZ
Bajnerné Vályi Nagy Marianna
ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 8 – 16 
óráig  (ebédidő: 12 – 13 óráig).

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Batki István r. törzsőrmester 0620/209-5327, 
Beszédes Viktor r. törzsőrmester 
0620/852-0675, 
Fogadóóra: Minden hónap első 
hétfőjén 9-11 óráig a 
Polgármesteri Hivatalban

HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni az állatorvosnak:
Dr. Tóth Tamás  30/958-3913 
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kóbor kutyák bejelentése:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 
 hétfőtől-péntekig 62/271-852

Temető nyitva tartása
 hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL  
KAPCSOLATOS  
HIBABEJELENTÉS
EDF DÉMÁSZ telefonszám: 
+3662/565-881

HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., 
(Petőfi utca vége)
Téli nyitva tartás: (október 01-től március 31-ig):
 Szerda: 9-15-ig,  Péntek: 11-17-ig
 Szombat: 9-17.20-ig
 Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
 Hulladéktelep vezető: 
 Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957
A hulladékudvar ünnepnapokon zárva tart!
Kérjük, mielőtt megkezdené a hulladék lerakását, legyenek 
szívesek az irodába befáradni, adategyeztetés céljából!
   
ORVOSI RENDELÉSEK 
I. számú Háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta 
háziorvosok
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:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, 
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
 6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
 Email: drballa.praxis@gmail.com
 Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
 Hétfő, Szerda: 07.30-11.30, 
 Kedd, Péntek: 13-16;  Csütörtök: 13-17
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
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
II. körzet: Mészáros-Nagy Bernadett
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
                                   péntek: 08.00-09.00
Terhestanácsadás: csütörtök 13.00-15.00

FOGÁSZAT 
Dr. Dancsik Zoltán fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
 Hétfő: 10:00-16:30,  Kedd: 11:00-18:00
 Szerda: 7:00-16:30, Csütörtök: 7:00 – 12:00
 Péntek: 10:00 – 12:00
Időpont egyeztetés: 0630/9981-421, 
http://doktordancsik.hu

GYÓGYSZERTÁR 
6772 Deszk Széchenyi István utca 29.
Telefon: 06 62/271-178
 Hétfő-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; Szerda: 8.00–17.30;
 Péntek: 8.00–12.00.
 Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;

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

SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

február 1. és 15.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármi-
lyen saját zsákban vegyesen lehet papír és 

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobo-
zokat kihelyezni!!!

Családi események
MEGÉRKEZTÜNK!
Forgó Brigittának és Angyal Lajosnak 
(Deszk, Tisza u 1/d.) Adél,
Németh Zsuzsannának és Szél Istvánnak (Deszk, Rákó-
czi u. 41.) Szófia nevű gyermeke született.

HALÁLOZÁS

Major Attila Sándor Deszk, Széchenyi István utca 51. 
szám alatti lakos 74 éves korában elhunyt.
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Szerb karácsony

IV. Adventi gyertyagyújtás

Falukarácsony


