
I. ÉVFOLYAM 11. SZÁM | 2015. DECEMBER

www.deszk.huDeszk Község Önkormányzatának Lapja 

Hát, megint eltelt! Elillant egy esztendő, és ahogy 
egyre rövidülnek a nappalok, lassan újra kezdjük elő-
keresni a karácsonyfa izzókat és leporolni a színes dí-
szeket, miközben azon tűnődünk, mi is történt velünk 
az elmúlt 365 nap alatt. Gyorsan elszállt, pedig nem 
rövid idő. Volt benne öröm, akadt bánat is, jutott siker, 
de kedvünket is szegte néha annak hiánya. Mérlegelni 
lehetne, hogy mi volt jó döntés, mi az, ami nem, de túl 
vagyunk rajta, és talán mindegy is.

A közelgő ünnepek egy picit mindig megnyugtatják 
a lelkünket és hajlandóak vagyunk elfeledni a rosz-
szat, és az advent alatt ráhangolódunk a közelgő ka-
rácsonyra. A karácsonyra, ami nem attól lesz meghitt, 
hogy kimossuk a függönyöket, kiszellőztetjük a főze-
lékszagú hétköznapokat, és ajándékért lökdösődünk 
a tömegben. Futva és kapkodva csak túlélni lehet az 
ünnepet. 

Az ünnep az együttléttől lesz tökéletes, attól, hogy 
egymásra mosolygunk, hogy érdeklődéssel meghall-
gatjuk egymást, hogy türelmesen bevárjuk a lassúbba-
kat, hogy együtt játszunk, együtt nevetünk, jó szívvel 
gondolunk azokra, akik nem tölthetik velünk az ün-
nepeket, és szívszorítva emlékezünk azokra, akik már 
nem lehetnek velünk. Az együttlét attól szép, hogy 
leginkább a másikra figyelünk, és nem önmagunkra, 
és éppen ez az a kis apróság, ami szelídebbé tehetné a 
hétköznapjainkat is, ami békét teremthetne a belsőnk-
ben is.  

Én hiszem, hogy nem kell sok ahhoz, hogy igazán 
éljünk, igazán szeressünk. Nincs szükség erőfeszíté-
sekre, csak a szemünkkel együtt nyissuk ki végre a lel-

künket is, és a szótárunkban cseréljük le az első helyről 
az „én” szót! Lehet készülni erre, és lehet megfogadni, 
hogy jövőre már eszerint élünk, de ne feledjük, hogy 
csupán két nap van egy egész évben, amikor biztosan 
semmit nem tehetünk ennek érdekében: a tegnap és a 
holnap. Csakis a ma az, amikor bármit megtehetünk, 
ezért első és a legfontosabb, hogy kezdjük el! 

A jellemünket két dolog határozza meg igazán. Az 
egyik a türelem, amikor semmink nincs, a másik a vi-
selkedésünk, amikor meg van mindenünk. A kettő kö-
zötti harmónia csak rajtunk múlik. Kezdjük el elhinni, 
hogy lehet örülni más örömének, más sikerének, más 
boldogságának is. Kezdjük el elhinni, hogy attól mi 
magunk is többek leszünk, ha alázatot tanulunk, meg-
tanulunk másokat tisztelni, és nem előbb kérünk, csak 
adunk. Csak adunk, erőnk szerint... és ahogy mond-
ják, „ha nevetsz, a világ visszamosolyog rád!” – meg-
lesz a viszonzás. A felismeréssel, hogy boldogít, amit 
tettünk, mi magunk is kapunk majd. 

Szóljon erről is a saját és családunk boldogsága mel-
lett az advent, a karácsony, az ünnep. Szívből kívánom, 
hogy így legyen!

Képviselő társaim, a hivatal apparátusa, intézmé-
nyeink dolgozói nevében kívánok minden deszki-
nek és hozzátartozóiknak békés boldog karácsonyt, 
egészséget és örömteli, biztos megélhetést biztosító 
munkát a 2016-os esztendőre!

Király László 
polgármester

Tisztelt Deszkiek, kedves ünnepvárók!
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– A szokásos mó-

don telik majd az év 
vége, a megszokott 
rendezvényekkel, vagy 
új utakat jár az új tes-
tület, e téren?

– Nincs okunk arra, 
hogy másként, más ren-
dezvényekkel zárjuk az 
évet, mint eddig. Maguk 
az ünnepi alkalmak is 
kötöttek, és eddig is in-
kább a testület igazodott 

a művészeti csoportok, egyesületek évzáró rendezvényeihez.
Az advent, a karácsonyra készülődés Deszken két évtizede minden 

korosztályt és a közösségünk minden csoportját igyekszik megtalálni, 
megszólítani, lehetőséget keresve a közös ünneplésre, megköszönve az 
eltelt egy esztendő közös munkáját. A december eleji idősek napja épp 
úgy tradicionális program, mint a falumikulás. Mindkettőt várták idén 
is, és az érdeklődés nem csökken, sőt azt látjuk, egyre többen igénylik az 
efféle közösségi programokat.

Az adventi gyertyagyújtások évről évre több deszkit vonzanak a Fa-
luház elé, aminek nagyon örülünk. Kellemes, szép esték ezek. A képvise-
lő-testület, az apparátus, az óvoda- és iskolapedagógusok egy-egy közös 
vacsorával zárják minden évben az évet, így lesz idén is – de igaz ez az 
egyesületekre, csoportokra is. Mindegyiken szeretnénk ott lenni, így 
meglehetősen sűrű lesz a hátralévő két hét. 

Az ünnepi képviselő-testületi ülés, és a vállalkozók fogadása nyitja 
meg az előbb említett ünnepi esték sorát, melyen az intézmények és civil 
szervezetek vezetőivel értékeljük az évet, tájékoztatunk a következő évi 
adópolitikáról, és átadásra kerül az év vállalkozói díja is.

A falukarácsonyt már évek óta a sportcsarnokban rendezzük meg, 
hiszen olyan sokan szeretnének együtt ünnepelni! Idén is az iskola szer-
vezi az ünnepi műsort, és ismét számítunk a társadalmi szervezetekre a 
forralt boros, finom, ünnepi falatokkal is váró vendéglátásban, aminek 
a bevételei a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítványt gazdagítják 
évek óta. Idén úgy alakult, hogy a legutolsó közös ünneplés után szinte 
egy hét lesz még karácsonyig, így mindenkinek lesz ideje nyugodtabban 
felkészülni az ünnepekre – legalábbis szeretnénk, ha így lenne!

– Az óvoda előtt hetek óta nincs közvilágítás, miért?
– Gondolom, mire ez a szám megjelenik, már okafogyottá válik ez 

a kérdés, de mégis egyetlen mondat erejéig érdemes érinteni, hiszen a 
középületeink felújítása sok apró bosszúságot okozott sokaknak. Ilyen 
volt az óvoda előtti közvilágítás, a felfordulások és az oktató-nevelő 
munka kénytelen zavarása is. A támogatási szerződések késői aláírása 
miatt meglehetősen elhúzódtak a településünket igencsak megszépítő 
munkák, és bizony sok nem várt műszaki problémát hoztak. Legtöbb-
ször a kényszer vitte rá a kivitelezőket erre, illetve nem lehetett elkerülni 
a problémák kialakulását, de persze akadtak emberi mulasztásból adó-
dó hibák is. Ilyen volt az óvoda előtti közvilágítás is, ami a homlokzat 
hőszigetelésekor véletlenül elvágott, vagy szétfúrt vezeték szakadása 
miatt történt. Természetes, hogy csak az újra-szerelvényezéskor derül 
ki egy-egy ilyen probléma, ezért is tartott ilyen sokáig, mire a már tel-
jesen kész, és mindent eltakaró homlokzati hőszigetelés megbontása 
nélkül megszületett a megoldás. Nem csak nekünk okoztak bosszúsá-
got ezek, hiszen a kivitelezőknek is az elvárhatónál nagyobb tempóban 
kellett teljesíteni tizenegy épületünknél egyszerre.

A projektnek vége, mára csak a takarítások, az apró javítások marad-
tak - így ezek az apró bosszúságok a feledésbe merülhetnek.

– Lakossági jelzést kaptunk, hogy a hulladékudvarban a 
nyitva tartási időpontokban többször is zárva találták a lera-
kót. Tudnak-e erről?

– Igen, mi is megkaptuk ezeket a jelzéseket és továbbítottuk a hul-
ladékudvart üzemeletető kft felé. Nem hozzánk tartozik a hulladékud-
var, nem a mi dolgozónk a telep kezelője, és csak véleményezési jogunk 
van a nyitva tartás tekintetében is. Ennek ellenére teljes körűen figye-
lembe veszik az önkormányzat jelzéseit, véleményét – remélem, ezt a 
problémát is megnyugtatóan orvosolni fogják. 

Idősek napja

Falumikulás

Vállalkozók fogadása
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Szintén lakossági jelzéseket kaptunk, hogy Deszken a külte-

rületekre vonatkozóan történt adó jogszabály változás. Igaz-e 
ez, vagy csak a már a Deszki Tükörben kétszer is megkérdezett 
adóbevallások elmaradások kapcsán röppent fel ez a hír?

– Köszönöm, hogy helyettem nevezte nevén a problémát! Termé-
szetesen semmi nem változott a helyi adók terén, és nem is változhat, 
csak év elején, vagy fél évkor. Ezek a hírek még mindig az önadózásban 
érintett, és évek óta be nem vallott kül- és belterületi ingatlanokra ki-
küldött felszólítások miatt röppennek fel időről időre. Hét-nyolc éve 
változatlan a helyi adórendeletünk, és nemhogy emeltük volna, hanem 
éppen hogy az előző testületi ülésen adócsökkentésről döntöttünk, 
amikor az élethez igazítva - a kiszabható 338 forint, és az általában al-
kalmazott 80 Ft/m2 helyett -10 forint/m2-re csökkentettük több, nem 
mezőgazdasági célra használt területre kiszabott adó mértékét. Kérjük, 
hogy az adózásra kötelezettek szíveskedjenek tájékozódni még a be-
vallási időszak előtt! Mostanra egyébként elmondhatjuk, hogy kevés 
kivétellel mindenki eleget tett bevallási kötelezettségének, és várható-
an újra nyugalom lesz ezen a téren is.

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény zártkerti szabályo-
zást érintő módosítása 2015. május 2-án lépett hatályba. A törvény 
alapján a zártkerti tulajdonos 2016. december 31-ig kérheti az in-
gatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a to-
vábbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett 
területként történő átvezetését.

Az eljárás részletszabályait tartalmazó FM rendelet a kihirdetését kö-
vető 31. napon, azaz 2015. november 30-án lépett hatályba. 

Az új zártkerti szabályozással a nem eredeti céljuknak megfelelően 
használt zártkerti ingatlanok a mező és erdőgazdasági földek forgalmá-
ról szóló törvény hatálya alól kikerülve, a tényleges funkciójuknak (pl. 
lakóingatlan, üdülő) megfelelően vehetnek részt az ingatlanforgalom-
ban. Ennek következtében a zártkerti ingatlanok adásvételének ügyin-
tézési ideje jelentősen lerövidül, a zártkertek könnyebben megszerezhe-
tővé és eladhatóvá válnak.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmen-
tes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint 
díjat kell fizetni. A zártkerti ingatlan művelési ágának megváltozását a 
tulajdonos(társak) (vagy a meghatalmazott) kérelme alapján vezeti át 
az ingatlanügyi hatóság. A kérelmet – amely a http://www.kormany.

hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kozigazgatasi-allamtitkarsag/
hirek/foldhivatali-formanyomtatvanyok menüpontból, valamint a 
Földhivatali Portálról (www.foldhivatal.hu) is letölthető – az ingatlan 
fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtani. 

Egyéb okirat vagy igazolás csatolása az alábbi két kivételen túl nem 
szükséges: 

1. Ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, meghatalmazás be-
nyújtása is szükséges.

2. A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs 
által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzá-
járuló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló 
okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által 
készített okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem 
mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingat-
lan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek 
beszerzésének kötelezettsége alól.

(Forrás: FM Sajtóiroda)

Kikerülhetnek a zártkerti ingatlanok a földforgalmi 
törvény hatálya alól

HELYESBÍTÉS
A november havi számunkban a Deszk Község Népművészetéért 

Alapítvány javára rendezett bál támogatói listájából kimaradt két tá-
mogatónk: Megyesi Judit és Sziveri Zsolt, akik egy gyönyörű ajándék-
kosarat ajánlottak fel a tombola sorsolásra. Elnézést a hibáért és még 
egyszer köszönjük a támogatást!!

Kedves Olvasóink!

Kellemes Karácsonyt 
és Boldog Új Évet kívánunk!

Deszki Tükör szerkesztősége
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TÁJÉKOZTATÁS
– közterületek átnevezéséről –

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Deszk Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 1. napi ha-
tállyal az alábbi közterületek elnevezését változtatta meg:

Közterület régi neve: Közterület új neve:
1. Ságvári utca Fenyő utca
2. Zója utca Magyar utca
3. Majakovszkij utca Ősz utca
4. Felszabadulás utca Széchenyi István utca
5. Sallai utca Arany János utca

Az utcák nevének megváltoztatása szükségessé teszi a változás átve-
zetését az érintett személyek minden olyan okmányában, amelyben a 
lakcím adatként szerepel:

1. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 
A lakcímkártya cseréje díjmentesen történhet:

– azonnal bármelyik szegedi Kormányablakban (Szeged Nova 
Áruház; Rókusi körúti Tesco; Rákóczi tér 1.; ügyfélfogadási idő: 
H: 7-17 óra, K-Sze-P:8-20 óra, Cs:8-18 óra)

– vagy a Járási Hivatal települési ügysegédje közreműködésével 
oly módon, hogy ügyfélfogadásakor (Polgármesteri Hivatal, Sze: 
8-16 óra) leadja a lakcímkártyáját, majd az ügysegéd által jelzett 
időpontban a Polgármesteri Hivatalban átveheti az új lakcím-
kártyáját.

– Régi típusú személyi igazolványt nem kell leadni, csak bemutat-
ni, és a fentiekben leírt módon kaphat lakcímkártyát.

2. Gépjármű forgalmi engedély
– Az érintett ügyfél személyesen felkeresi bármelyik szegedi Kor-

mányablakot, ahol díjmentesen kicserélik azt. 
– Ha a forgalmi engedély egyéni vállalkozó vagy cég nevére van 

kiállítva, akkor annak cseréje az egyéni vállalkozói nyilvántartá-
son, illetve a cégbíróságon történt változás átvezetését követően 
az új iratokkal lehetséges.

   Az egyéni vállalkozók a saját ügyfélkapujukon keresztül adatválto-
zás címen kell, hogy bejelentsék az utcanévváltozást. Amennyiben az 
érintett egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, 
annak cseréjét kérheti, amely illetékmentes.

A változással érintett egyéni cégek, gazdasági társaságok az adatvál-
tozás átvezetését az illetékes cégbíróságon kezdeményezhetik, a cégbí-
rósági bejegyzés módosítása díjtalan.

Az Önkormányzat az érintett hivatalos szerveket (pl. Posta, Földhi-
vatal, Mentőszolgálat, Rendőrség, Katasztrófavédelem, stb. ) hivatalból 
értesítette a változásokról.

A közszolgáltatást végző gazdasági társaságok (pl. GDF SUEZ Zrt., 
EDF DÉMÁSZ Zrt., Alföldvíz Zrt., Csongrád Megyei Településtiszta-
sági Nonprofit Kft...stb.) az Önkormányzat megkeresése alapján szin-
tén hivatalból és díjmentesen fogják átvezetni nyilvántartásaikon a 
lakcímváltozást.

Egyéb lakossági szerződések esetén (pl. bankok, biztosítók, telefon 
társaságok, munkahelyek, stb.) az utcanév változás bejelentése lakossá-
gi feladat.

A Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. a hatályba lépést kö-
vetően megkezdi az új utcanév táblák kihelyezését.

Amennyiben kérdése merülne fel az ügyintézéssel kapcsolatban a 
Deszki Polgármesteri Hivatal 62/571-590-es, valamint a Szegedi Járási 
Hivatal 62/561-621-es telefonszámán érdeklődhet.

A Képviselő-testületi döntés végrehajtásában kérjük a lakosság szíves 
együttműködését és megértését.

Deszk, 2015. december 1.              
  dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita

      jegyző

Köszönjük Tari Jánosnak és feleségének, Tündének a karácsonyfa 
felajánlást. Fenyőfájuk a Sportcsarnok előtt lett gyönyörűen feldíszítve!

A Faluház előtti gyönyörű fenyőfát a Husz-
ti házaspár ajánlotta fel. Köszönjük Katinak és 
Misinek is!

Köszönet
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…de most aztán magasra! Múlt 
havi számunkban „röviden és tö-
mören” megpróbáltam elmesélni, mi 
történt velünk Budapesten, hogyan 
zajlott le a Fölszállott a páva című 
népzenei és néptánc tehetségkutató 
verseny elődöntője. Nem bírom ki, 
így beszámolok a középdöntőben 
történtekről is…

Másfél hetünk volt arra, hogy 
a már kész koreográfiánkat lé-
nyegesen megrövidítve felkészül-
jünk, így megfeszített tempóban 
dolgoztak a gyerekek Gáborékkal. 
Pillanatok alatt elrepült az erre 
szánt idő, irány Budapest. A me-
net a már megszokott: hajnali ke-
lés, jókedvű utazás, Tv, biztonsági 
ellenőrzés, öltözők birtokbavétele. 
Szétdobált ruhák, csatok, gumik, 
lefogók, cipők és zoknik kavalkád-
ja… Próbák, stúdió, újra próbák, 
fényképezés, vetkőzés, öltözés. 
Mostmár Bene Ildivel, Adorjá-
nyi-Szabó Nórával és Szűcsné Ko-
lonics Erika állandó pótanyákkal, 
mindenesekkel nekem is rutino-
sabban ment az egész. Nóri és Eri-
ka Márton Rékát és Borda Sárát 
váltották - de jó, hogy ott voltatok! 

Amikor megérkeztünk, meg-
kaptuk a szokásos „díszkíséretet” 
(biztonsági őrt mellénk, nehogy 
elkóboroljunk véletlenül…), és 
mit mond a hölgy? „Elárulom, 
hogy maguknak drukkolok ám…” 
Megköszöntem a kedvességét, de 
mosolyogva megjegyeztem, hogy 
„persze, biztos mindenkinek ezt 
mondja…”. Mire ő: „Nem! Akkor 

voltam beosztva az öltözőkhöz, 
mikor ez a csapat szerepelt, és már 
akkor nagyon szorítottam!” 

Aztán mesélhetnék rengeteget 
arról, mikor rohangálás helyett 
az éneklést választják, vagy ami-
kor az aulában találom a fiain-
kat, ahogy nagyban „zsugáznak” 
Szilágyi Zsolttal, a mentorunkkal. 
Volt néhány nem várt esemény 
is, amitől őszültünk rendesen. 
Andris az elődöntő előtti estén 
eltörte a karját! A szülő nem adja 
fel, begipszelik ugyan, de csele-
sen: a gipszet le lehet venni, csak 
aztán vissza kell szorítani fáslival, 
ragasztóval, és a gyerek nem nya-
fog, nem okoz fennakadást! Egy 
kislány többször rosszul lett, fel 
kellett hívni a szülőket, mert félve 
a kiszáradásától, nem mertünk így 
nekimenni vele az élő adásnak. 
A párja viszont nem maradhat 
egyedül, így villámgyors agyalás, 
ki az, aki tudásban, és persze „mé-
retben” illik mellé? Megszületik a 
döntés, telefon a szülőnek, aki fel-
kapja a cipőt és a lefogót, berohan 
a suliba, kikapja óráról a gyereket, 
és irány Budapest! A kislányra 
ketten rángatják a ruhát, a harma-
dik fonja a haját, és mire a zsűri 
elé kerülnénk, fennakadás nélkül 
ropja a csoport!

A középdöntőben már nem-
csak a zsűri pontozott, bekapcso-
lódhattak a nézők is! Innentől 
kezdve beindult az össznépi őrü-
let és összefogás, mindenki osz-
totta (és szorozta ismerőseit), a 

gyerekek, szülők, barátok (és azok 
barátai) is mind-mind azon vol-
tak, hogy minél többfelé eljusson 
a hír: kis csapatunk nagyon várja 
a szavazatokat! Erős az „ellenfél”, 
kell a támogatás! Dicsérték so-
kat őket (nem is akárkik nem is 
akárhogy) de mégis.. és ki tudja…
de talán?!? Aztán eljött az adás 
pillanata, deszki szurkolótábor a 
helyén - kiegészülve Király László 
polgármesterünkkel, aki egyene-
sen Brüsszelből érkezett a stúdi-
óba. Borbolyáink az elsők. Nem 
túl szerencsés pozíció, de ügyesek, 
összeszedettek, nyoma sincs fá-
radtságnak, a zsűri dicsér, a pont-
szám 58, ami nem túl bíztató, de 
mi most nem is ebben, hanem a 
nézőkben bíztunk igazán! Mond-
hatom, kínszenvedés volt kivárni 
a végét, aztán a zsűri értékel, meg-
van a szavazás eredménye. Mi tű-
kön ülünk, fogjuk egymás kezét, a 
tenyerünk ugyanúgy izzad, és ki-
mondják: „Aki a legtöbb szavaza-
tot kapta: A DESZKI BORBOLYA 
CSOPORT!!!!” A felugrás, visítás, 
füttykoncert, sírás és nevetés, a 
sok ölelés és puszi jön magától, 
függetlenül attól, ki kinek a gye-
reke. A lelkes szülők sütihegyekkel 
készültek, (amiről aztán lemond-
tunk, mert a gyerekek úgy túl vol-
tak pörögve, hogy abból csak baj 
lett volna a buszon…), így „nem, 
baj jobban fog esni otthon!” felki-
áltás után irány az öltöző, ahol az 
irdatlan nagy felfordulást megle-
pően gyorsan sikerült eltüntetni. 
Hazafelé Facebook nézés, öm-
lenek a gratuláló üzenetek, nem 
győzzük hangosan felolvasni! 
Deszkre, a hajnali két óra ellenére 
hatalmas dudaszóval érünk be. 
És a fogadtatás? A Faluház falán 
kivetítve ott az egész Borbolya, 
szól a táncos zenénk, a sok-sok 
szülő kezében csillagszóró és óriás 
plakát a gyerekek és csoport ké-
pével névre szólóan.. Egyszerűen 
döbbenetes  ez az összefogás és 
szeretet, amivel tudunk egymás-
nak örülni!! Nem is tudom, hogy 
köszönjem meg mindenkinek, aki 
tett ezért az estéért- de nagyon saj-
nálom, hogy a Tv-s stáb nem jött 
velünk!  (Mondjuk, jött másnap, 
de ez már egy másik történet…) 
Nem tudjuk eléggé megköszönni 
Varga Kriszta munkáját, aki egy 
hétig mást sem csinált, csak posz-
tolt, nyomtatott, szervezett. Ezer 
köszönet Seres István Pipunak is, 

aki megszer-
vezte, hogy óri-
ás kivetítőn is követhető-
ek legyenek az események, na meg 
az egész technikai bravúr az ő keze 
munkája! Na és persze millió KÖ-
SZÖNET MINDENKINEK, AKI 
SZAVAZOTT,  mert tudjátok, mit 
árultak el nekünk a végén? A sza-
vazás megkezdésének pillanatától 
kezdve a Borbolya csoport olyan 
döbbenetesen sok smst kapott, 
hogy a többi fellépőnek esélye 
sem volt mellettük!

Ebben rejlik a közösség és össze-
fogás ereje, ami nélkül lehet, de nem 
érdemes dolgozni!!!!

Sillóné Varga Anikó 

Fölszállott a páva – Másodszor is fölszállott a páva….

TISZTELT DESZKIEK, 
KEDVES BORBOLYÁIM!

A velünk együtt megélt sike-
retek a deszki néptánc oktatás 
sikere, melynek színvonalát ki-
váló csoportjaink másfél évtizede 
hirdetik határon innen és túl! Ez 
a csodás lehetőség, mellyel saját 
szorgalmatoknak, és elbűvölő 
egyéniségeiteknek is köszönhető-
en élni tudtatok, most benneteket 
állít rivalda fénybe, amire büszke 
minden deszki táncos! A telepü-
lés nevében szeretnék elsősorban 
gratulálni Tóth Gábornak, Goda 
Katának és Nektek! Köszönet il-
leti a faluházunk kollégáit, Furik 
Ritát a ruhakölteményekért, és a 
koreográfiákért és azt a csodála-
tos szülői gárdát, akik mindvégig 
mérhetetlen erőbedobással, min-
den mást sutba dobva serény-
kedtek mögöttetek láthatatlanul. 
Nem tudom szavakba önteni há-
lánkat azok felé, akik deszkiként 
elszármazva, vagy éppen csak is-
merősök, barátok, rokonok felké-
résére támogattak benneteket az 
ország minden tájáról sms-ekkel. 
A műsor történetében példátlan 
– és épp ezért ugyanakkor példás 
összefogás, és évtizedes munka 
eredménye a döntőbe jutásotok, 
ami már önmagában is túlszár-
nyalta minden elképzelésünket. 
A település minden lakója nevé-
ben sok sikert kívánok Nektek a 
döntőben, további sok munkát, 
tanulást és eredményeket ezen a 
szép pályán! Büszkék vagyunk 
Rátok!

Király László polgármester 
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MARY CHAMBERLAIN: 
A DACHAUI VARRÓNŐ
London, 1939. A 18 éves csi-

nos és ambiciózus Ada Vaughan 
varrónőként dolgozik a Dover 
Street-i nőiruha-szalonban. Di-
vattervező pályáról álmodik, 
megvan hozzá a tehetsége és a tu-
dása, de ehhez ki kellene törnie a 
lambethi sivár családi környezet-
ből. Ada egy véletlen találkozás 
során megismerkedik a titokzatos 
Stanislaus von Liebennel, és ez a 
kapcsolat a szerelem és a csillogás 
világába repíti…

REBECCA STONEHILL: 
A KÖLTŐ FELESÉGE
Granada, 1920. A szabad szelle-

mű Luisa és Eduardo, az ifjú költő 
egymásba szeretnek, és eltéphe-
tetlen kötelék szövődik közöttük. 
A jázminillatú udvar mögött, egy 
dombtetőn felhőkként gubbasz-
tó házak között áll egy gyönyörű 
villa, a Carmen de las Estrellas. 
Ennek falai között él egyre gyara-
podó családjával Eduardo és Lui-
sa, de a közelgő háború fenyegető 
árnyékot vet a ház lakóira…

S. J. WATSON: 
A MÁSIK ÉN
Végzetes vonzerő... online. 

Amikor Julia, a harmincas évei-
ben járó, látszólag átlagos életet 
élő brit családanya megtudja, 
hogy húga brutális gyilkosság 
áldozata lett, nincs nyugodalma, 
amíg meg nem leli a gyilkost. 
Miután megismerkedik egy ve-
szedelmes idegen férfival az in-
terneten, elveszíti önmagát... az 
uralmat a tettei felett... és talán 
mindent. Rendületlen válaszke-
resésével pedig veszélybe sodorja 

a házasságát, a családját, sőt, az 
életét is.

CAMILLA LACKBERG: 
A TORONYŐR
Egy nyár eleji éjszakán Annie 

Wester bepattan a kocsijába, a 
keze a kormányon csupa vér. A 
kisfiával az egyetlen biztonságos 
helyre hajt, amit ismer: a Fjäll-
backa partjainál húzódó Grskär 
szigetére. Nem érdekli, hogy a 
szóbeszéd úgy tartja, hogy ott, a 
gyönyörű, ódon világítótorony 
árnyékában kísértetek tanyáznak.

FREI TAMÁS: 
AGRÁRBÁRÓK  

– MAGYARORSZÁG AZ 
OROSZOK CSAPDÁJÁBAN

A magyar agrárbárók, akik 
csak a saját pénztárcájukat nézik, 
Moszkvában árusítják ki az or-
szágot.

A szövevényes nemzetközi 
játszmában, Amerika és Orosz-
ország közé szorulva, a magya-
rok számára nagy a tét: a paksi 
atomerőmű éppúgy, mint az 
Adriai-tenger mélyéről felhozott 
Anjou-kincsek, de a gátlástalan 
milliárdosok miatt hazánk NA-
TO-tagsága is veszélybe kerül. A 
magyar mezőgazdaságot kézben, 
a politikai elitet pedig sakkban 
tartó földesurak először még 
csak egy zalai vadászkastélyban 
konspirálnak, később viszont 
már orosz oligarchákkal Azerbaj-
dzsánban.

FÁBIÁN JANKA: 
BÚZAVIRÁG
Emíliát már kislányként el-

bűvöli a színpad varázsa, és az 
akkoriban még újdonságnak 

számító mozgókép. Udvarlójával, 
Vincével még egy amatőr filmet is 
forgatnak a lány főszereplésével, 
amellyel kapcsolatban nagyra-
törő terveik vannak. Ám a Nagy 
Háború kitörésekor a fiút elviszik 
katonának, Mimi pedig ápoló-
nőként utazik ki a frontra, hogy 
megkeresse szerelmét…

SAMANTHA VERANT: 
HÉT LEVÉL PÁRIZSBÓL
Mese a negyvenéves Samant-

háról, aki élete romjain ülve feli-
dézi fiatalkora nagy találkozását 
Párizsban. Mivel nincs veszteni-
valója, de van internetje, felkutatja 
azt a francia férfit, aki húsz évvel 
ezelőtt hét szenvedélyes szerel-
mes levelet írt neki, és amelyekre 
Samantha sohasem válaszolt.

És a románc újra indul.

JEAN SASSON: 
JAZMÍNA VÁLASZTÁSA
A főiskolai végzettségű, an-

golul beszélő, nem mindennapi 
önbizalommal és műveltséggel 
megáldott Jazmína légiutas-kísé-
rő volt. Miután Szaddám csapatai 
megszállták Kuvaitot, Jazmína já-
ratát visszatartották. Az iraki ka-
tonák a női börtönbe vitték, ahol 
a foglyok ki voltak téve az őrök 
brutális szexuális támadásainak 
és iszonyú kínzásainak.

KEN FOLLETT: 
VESZÉLYES GAZDAGSÁG
Az 1860-as években a Pilaste-

rek a legnagyobb bankárcsaládok 
egyike volt. Pénzügyi tranzak-
cióik a londoni Citytől a távoli 
gyarmatokig terjedtek. A család 
évtizedeken át folyamatosan gaz-
dagodott, vesztüket végül is egy 

asszony kapzsisága, hatalomvá-
gya és mohósága okozta.

Augusta Pilaster, aki érdekből 
ment a gazdag Pilaster-fiúhoz, 
addig ármánykodik, míg a család 
nagyasszonyává nem lesz. A hát-
térből irányítja könnyen befolyá-
solható és lusta férjén keresztül 
a bank ügyeit, nem titkolt célja, 
hogy gyenge képességű és rom-
lott fiát, Edwardot a bank igazga-
tói székébe juttassa. Agyafúrt és 
gátlástalan manipulációi végül is 
csődbe juttatják a bankházat.

JO NESBO: 
FEHÉR ÉJSZAKA
Vajon akkor kezdődött ez a tör-

ténet, amikor rájöttem, hogy csak 
a negyedik legjobb focista vagyok 
az osztályban? teszi fel magának a 
kérdést Jon, aki szerény drogüzle-
tét feladva kénytelen elszegődni a 
Halászhoz, az oslói drogbáróhoz. 
Sikeres is behajtóként, hiszen 
elegendő, ha csak kiejti az alvilág 
nagyhatalmú urának nevét, és 
az adósok azonnal fizetnek. Egy 
napon azonban a Halász olyas-
valamit kér, amit Jon már nem 
teljesít…

JENNY ROGNEBY: 
PÓKERJÁTSZMA
Sokkoló bankrablás Stock-

holm belvárosában. Az elköve-
tők eszköze egy hétéves kislány, 
aki hatalmas összeggel távozik a 
helyszínről. De hová megy? Ki-
nek viszi a pénzt, ki fundálta ki ezt 
az elképesztő bűntényt? Az óriási 
közfigyelmet kiváltó eset Leona 
Lindberg nyomozó asztalára ke-
rül. Hamarosan kiviláglik, hogy 
nem a rabló életkora az egyetlen 
különös körülmény az ügyben.

Új könyvek a könyvtárban

November 27-én ismét szín-
házba invitáltuk az érdeklődőket, 

méghozzá a Deszkaszínház pre-
mierjére. A téma igencsak aktuá-

lis, hiszen Mrozek: E-migránsok 
című darabját adta elő a hazai tár-
sulat. A nézők száma lehetett volna 
kicsit több, de aki eljött, nem bánta 
meg. A két szereplő, Börcsök Imre 
és Földi Ádám által olyan kérdések 
lettek feszegetve, mint: Mit kezd 
egymással két emigráns, egy értel-
miségi és egy vendégmunkás ösz-
szezárva? Képesek-e létezni egy-
mással? Mind a ketten hazájuktól 
távol, emigrációban élnek. AA 
egykor jobb napokat látott, maga-
sabb műveltségű, politizáló alkatú 
férfi. XX közönségesebb, faragat-
lan modorú, ösztönlény.

Modern feldolgozással, néha 
meglepő eszközökkel próbálták 
Seres István Pipu által színpadra 
vitt darabban megmutatni, nem 
is olyan egyszerű kérdés ez. A szí-
nészek szájával továbbított üzene-
tek, a bennünk, nézőkben felvetett 
kérdésekkel egy különleges kikap-
csolódást adtak minden érdeklő-
dőnek. 

Sokszor felvetődik a kérdés egy 
színházi évad darabjainak megvá-
lasztásánál – klasszikus, vagy mo-
dern? Az előadás után kimond-
hatjuk – mindkettőből egy kicsit!

Bene Ildikó

E-migránsok
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Őszbúcsúztató- télváró mulatság a Csicsergő óvodában
Az idei Szüreti ismerkedő a 

hagyományainktól merőben el-
tért, mert a felújítási munkálatok 
miatt még nem tudtuk birtokba 
venni udvarunkat. Helyette Ősz-
búcsúztató-télváró mulatságot 
szerveztünk az óvoda aprajá-
nak-nagyjának, melynek közép-
pontjában az idén a dió állt. Az 
udvarunkon két hatalmas diófa 
áll. Szó szerint a téma a földön 
hevert. Ezért az ősz folyamán a 
gyerekekkel összegyűjtött dióból 
diópucolási akciót szerveztünk- 

„Vidd el egészben, hozd vissza 
megtörve!” szlogennel. A szülők 
nagyon segítőkészek és aktívak 
voltak, rengeteg diót hoztak visz-
sza megpucolva, amelyből bajor 
diót és diós süteményt készítet-
tünk, de maradt még belőle a ka-
rácsonyi adventi készülődésre is. 
A rendezvény délutánját nagyon 
sok szülő megtisztelte jelenlétével 
és gyermekeikkel közösen vettek 
részt a diós ügyességi játékokon. 
Volt itt diópakolás egyik kosár-
ból a másikba, hurkapálcával, 

célba dobás a mókus kosará-
ba, diósöprés, tökgurítás, ehető 
nyaklánc készítése, diótörés és a 
Barkács-kuckóban adventi díszek 
barkácsolása. A diós feladatoknál 
az óvó nénik tallérral jutalmazták 
az ügyeskedőket, amelyeket a daj-
ka néniknél, a büfében válthattak 
be üdítőre, süteményre, egészsé-
ges rágcsálnivalókra, amely a szü-
lők segítségének köszönhetően 
jött létre. A rendezvény sikerének 
a kulcsa mindannyiunk kezében 
volt. Együtt töltöttünk egy közös 

délutánt, amelyen a szó jó értel-
mében, kellemesen elfáradunk és 
sok-sok apró élménnyel gazda-
godtunk. A legnagyobb ajándék 
a gyerekek szemében tükröződő 
fény volt és az a mondat, amelyet 
visszahallottam távozáskor az 
egyik gyerkőctől: „Óvó néni! Ez 
a délután volt a legjobb!” Köszön-
jük minden közreműködő szülő-
nek, gyermeknek, dajka néninek 
és óvó néninek!

Gabi néni

Beköszöntött óvodánkba is az adventi várakozás időszaka, a karácso-
nyi készülődés. Adventi koszorúnkon hétfőnként 1-1 gyertya fellobba-
nása jelzi az idő múlását és a karácsony közeledtét mindenki számára. 
Szépen lassan díszbe öltöztetjük az óvodát és a csoportszobákat, gyer-
mekek, felnőttek közösen készülődnek, hangolódnak az eljövendő ün-
nepre, az óvodai karácsonyra, amely az év utolsó ünnepe, amit együtt 
tölthetünk békében, szeretetben.

Ildikó néni

Karácsonyi készülődés

Röpke egy órára a Szivárvány csoportosok iskolásokká változtak: 
Zsóka tanító néni meghívására elmentünk szétnézni, ismerkedni az is-
kolába. Nagy volt az izgalom, amikor egy hangulatos, az ősz színeiben 
pompázó terembe értünk. Zsóka néni és az ő negyedikesei beültették az 
ovisokat az iskolapadba, s kezdődött a ,,munka”. Volt mese, találós kér-
dés, játék, játékos feladatmegoldás. A nagy ovisok itt most a legkisebbek 
lettek, de igyekeztek figyelni, ügyesek, kitartóak voltak, s kaptak is sok 
dicséretet a tanító nénitől. Ezután megnéztük az elsősök tantermét is. 
Mesés volt! Látszott, hogy a tanulás mellett milyen fontos a játék, a játé-
kosság megtartása - majdnem, mint az oviban. A negyedikesek kedves 
ajándékával és kellemes élményekkel telve tértünk vissza az oviba. Kö-
szönjük!

Marika néni
2015. november 20-án egy környezetvédelmi vetélkedőt tartottunk, 

amelyet a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően a közeli Sport-
pályán rendezhettünk meg. A pálya adottságait és méreteit kihasználva 
több helyszínt állítottunk fel, amelyeken a csoportok az előre kiadott 
térképet követve egymás után oldhatták meg a különböző feladatokat. 
A feladatok között szerepelt többek között a szelektív hulladékgyűjtés, 
majd ezzel kapcsolatos puzzle képek kirakása, száraz falevelek ösz-
szesöprése, közös rajzon a természet megjelenítése, műanyag kupakok 
gyűjtése, ugróiskola, valamint egy olyan feladat, amikor az erdei ösvé-
nyen a különböző állatok mozdulatainak utánzásával lehetett csak  to-
vábbhaladni a gyerekeknek. A vetélkedő végén minden résztvevő ked-
ves kis falevelet ábrázoló ajándékot vehetett át. A gyerekek és a felnőttek 
egyaránt nagyon jól érezték magukat ezen a játékos délelőttön.

Netti néni
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Tchibo Family ırölt kávé 250g 
 

              NYITVATARTÁS: HÉTFİTİL SZOMBATIG: 6:00 – 19:00 
DEC. 24. ÉS DEC. 31.: 7:00 – 12:00, DEC. 2526. ÉS JAN. 1.: ZÁRVA 




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

 

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










Rövid híreink
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 A SZTEJKI Eötvös József 
Gimnázium ebben az évben 22. 
alkalommal hirdette meg a Wil-
liam Blake Angol Nyelvi Szép-
kiejtési versenyt Csongrád megye 
7-8. évfolyamos tanulói részére. A 
verseny színvonalát erősíti, hogy 
külföldi iskolák tanulói is jelent-
keznek a megmérettetésre. A ver-
senyen egy szabadon választott, 
2-3 perces prózai szöveget kellett 
emlékezetből, eredetének megfe-
lelő kiejtéssel elmondani, valamint 
egy kötelezően kijelölt rövid prózai 
szöveget kellett felolvasni 2 perces 
felkészülési idő után. A versenyen 
iskolánkat két tanuló képviselte. 

Papp Bence 7. évfolyamos tanuló 
a dobogós 3. helyezést érte el, és 
Horváth Veronika is szépen telje-
sített. A zsűrizést brit és amerikai 
anyanyelvi lektorok, valamint meg-
hívott magyar anyanyelvű középis-
kolai angoltanárok végezték.

 Az egészségnap olyan te-
matikus nap, ami akkor ered-
ményes, ha az ismeretszerzés és 
tapasztalatszerzés különféle kont-
extusokban jelenik meg az egész-
ség témakörben és a mindennapi 
élet színtereihez és problémáihoz 
kapcsoltan kerül feldolgozásra. 
Ez történt 2015. november 20-án, 

amikor iskolánk tanulói egészség-
megőrző programon vettek részt.  
Egy bemutatót láthattunk az első-
segélynyújtás alapvető ismereteiről. 
Az elsősegély nyújtási ismeretek té-
makörben gyakorló mentőtiszt irá-
nyításával elméleti és gyakorlati is-
meret elsajátítására nyílt lehetőség. 
Az előadás keretében a résztvevők 
megismerhették a baleset bejelen-
tés lépéseit, mikor és hogyan kell 
orvost hívni. Az elsősegélynyújtás 
egyes lépéseinek megismerését, a 
sürgősségi állapotok felismerését 
beszélgetések segítették, mely ké-
sőbb a szimulációs gyakorlatokkal 
egészült ki (baleseti teendők, vérzé-
sek, törések, sebellátás).  A közön-
ség soraiból a vállalkozó gyerekek 
maguk is kipróbálhatták az újra-
élesztés fogásait egy ambu-babán, 
vagy megkísérelhették elsajátítani 
a különböző sebkötözési techniká-
kat. Ezt követően az előre meghir-
detett ,,Élj egészségesen” gyermek-
rajzpályázat eredményhirdetésére 
került sor.

 Díjazottak:
I. Konkoly Kitti(1.o.), Gera Pan-

na(2.o), Dobó Viktória, Gordos 
Sára, Papp Lilien, (3.o.), Rácz Orso-
lya (4.o.), Pajcsin Kamilla (szerb is-
kola), Balassa Adrienn (5.o.), Szabó 
Angéla és Tóth Zoltán (6.o.), Franek 
Zoltán - Papp Bence (7.o.), Szabó 
Bálint (8.o.)

II. Tirk Inez(1.o.), Balogh Ki-
ra(2.o.), Karagity Anna, Kardos Do-
rina(3.o., )Kovács Rana Jaffa(4.o.), 
Simon Lara (szerb iskola), Medgyes 
Anna (5.o.), Balogh Vanessza (6.o.), 
Csillik Ditta (7.o.)

III. Takács Réka(1.o.), Tóth Eli-
za(2.o.), Buza Szilvia (3.o.), Kovács 
Rebeka(4.o.,) 

Széll Panna és Dencsik Szidó-
nia (szerb isk.), László Berill, Ötvös 
Klaudia-Sandra Nikolett (5.o.) Bár-
sony Réka, Szendrényi Benő (6.o.), 
Frank Anna (7.o.)

Záró programként interaktív 
előadáson és foglalkozáson vettek 
részt a gyermekek, ahol a helyes 
táplálkozásra, a mozgásra, a testi- 
és lelki egészségvédelem fontossá-
gára hívták fel a figyelmüket. 

 November 27.  Budapesten 
a Nikola Tesla Általános Iskola és 
Gimnáziumban Országos szerb 
szavaló és prózamondó verseny ke-
rült megrendezésre. Összehason-
lítva az előző évek átlagával, ebben 
az évben dupla számú résztvevő 
nevezett be. A rangos eseményen, 
természetesen a házigazdák mel-
lett képviseltette magát Battonya, 
Lórév, Bátaszék, Szőreg és Deszk is. 
Az ünnepi megnyitó után a tanu-
lók korosztályoknak megfelelően 
2 kategóriában versenyezhettek. 
Az I. kategóriában 1-2. osztályosok 
közül Brczán Lázár és Pásztor Dá-
niel, 3-4.-esek közül Bozóki Gabri-
ella, Pásztor Levente és Szabó Judit 
Gabriella és a II. kategóriában 1-8. 
osztályosok közül Novkov Míra és 
Szvetlik Zoltán János képviselte 
iskolánkat.  A tanulóink tele élmé-
nyekkel, új barátokkal és továbbta-
nulási ötletekkel térhettek vissza. 

 A 6. osztályos tanulók tör-
ténelem órákon Amerika felfede-
zéséről, így az indiánok életéről, 
szokásaikról is tanulnak. Felmerült, 
hogy régen milyen sok “indiános” 
filmet készítettek, de ezek a gyere-
kek ebből egyet sem láttak. Érde-
kességként megnéztünk egy híres 
alkotást, a Winnetou-t. Persze mai 
szemmel már kicsit lassúbb a cse-
lekmény kibontakozása, másképp 
hat a gyerekekre, mint néhány év-
tizeddel ezelőtt a mai felnőtt kor-
osztályra, de azért jó szórakozást 
nyújtott a film, sokat jelentett az 
élvezet szempontjából, hogy a Fa-
luház nagytermében nézhettük. A 
gyerekek nevében is köszönjük a 
Faluház segítségét!
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 Az iskola pedagógusai és 
tanulói együtt örültek a Borbolya 
néptánccsoport sikerének. Büsz-
keség látni, hogy a “Fölszállott a 
páva” tehetséges versenyzői között 
a deszki, Zoltánfy-s gyerekek is ott 
vannak!  Tehetségük, ügyességük, 
igyekezetük, szorgalmuk, alázatos 
munkájuk kiemelkedő és példa-
mutató! Amikor ez a cikk „íródik” 
pár óra választ el minket a közép-
döntőtől. Szurkolunk a tovább-
jutásért, készítjük a telefonokat a 
szavazáshoz! 

 December 2. Tankerületi 
vers- és mesemondó versenyen, 
Domaszéken I. osztályosok közül 
Zsurkán Zoé Flóra és Simity Éva 
szerepeltek. Simity Évi a Hófehérke 
- verses mesével 1. helyezést ért el.

 Mészáros Marcell 1. osztá-
lyos tanuló a Szegedi Judo SE által 
nevezett Mikulás Kupán a 2008-
2009-es korosztályban, NEWAZA 
(földharc) küzdelemben 4. helye-
zést ért el december 5-én.

 Asztalitenisz házibajnokság: 
December 7-én rendeztük meg az 
asztalitenisz házibajnokságot a 3.-
4. osztályos korcsoportban.  Ered-
mények: 1. hely Kukucska András 
(4.o.), 2. hely Dér Noel (4.o.), Mezei 
Márk (4.o.).

 December 5-én rendeztük 
meg az 5.-8. osztályosoknak a ha-
gyományos kistérségi matematika 
verseny I. fordulóját. A kistérség 
öt általános iskolája számára ren-

dezett verseny első fordulója házi-
verseny (iskolai forduló). A meg-
mérettetésen 50 tanuló vett részt. 
Közülük válogatnak a gimnáziumi 
tanárok, és hívnak majd meg ver-
senyzőket a II. fordulóra, melyet a 
gimnáziumban rendeznek. A leg-
jobb eredményt elérők: 5. osztály-
ból: 1.Kócsó László, 2.Ötvös Klau-
dia, 3. Horváth Ádám és Balassa 
Adrienn, 6. osztályból: 1. Szremkó 
Zoltán, 2. Fábián Péter és Szvetlik 
Zoltán, 3. Kazai Balázs; 7. osztály-
ból: 1.Tóth Kevin, 2.Papp Bence, 3. 
Franek Zoltán; 8. osztályból: 1. Bar-
csai Olivér és Szabó Bálint, 2. Mol-
nár Mónika, 3. Berkó Bendegúz, 
Farkas Dániel, Horváth Veronika, 
Menyhárt Patrik és Milecz Dávid 
lett.   

 Az Országos Szépíró Ver-
senyt idén ötödik alkalommal 
hirdette meg a Sajátos Nevelési 
Igényű Tehetségeket Segítő Tanács 
és a Tehetségműhely Közhasznú 
Alapítvány Magyarországon mű-
ködő közoktatási intézmények és 
határon túli, magyar nyelvű okta-
tásban részesülő sajátos nevelési 
igényű /SNI/ és beilleszkedési, ta-
nulási, magatartási /BTM/ nehéz-
ségekkel küzdő gyerekek számára. 
Ez évben kiterjesztettük a szépíró 
versenyt, és lehetőséget biztosítot-
tunk, hogy a Zoltánfy iskola összes 
alsós diákja megmérettesse magát 
"szépírásból". A verseny célja: a 
kézírás fontosságára való figye-
lemfelhívás, mert nem mindegy 
milyen írásbeli munkákat adnak 
ki a kezükből tanulóink. A tanító 
nénik sokat tesznek azért, hogy az 
íróeszközök használatára, a helyes 
testtartásra, a betűelemek, betűk 
alakítására és kapcsolására megta-
nítsák az iskolába lépő tanulókat. 
Második osztálytól a gazdaságos 
íráshasználatra szoktatás, írás el-
helyezésének a kialakítása, (betű-, 
szóköz, elhelyezés a lapon) a lendü-
letesség elérése a feladat, ami nem 
mehet a tempó, a pontosság rová-
sára. Negyedik osztályra az esztéti-
kai igényesség, gondosság, a javítás 
következetességének a kialakítása a 
cél. A tanulók feladata: korcsoport-
nak megfelelő szöveg másolása. 
A legszebb munkákat oklevéllel, 
ajándékkal jutalmaztuk. I. korcso-
port, 1-2 osztály: 1. hely: Mityók 
Nikolett, Varga Dániel, Szabó Kata, 
2. hely: Schmidt Balázs, Dávid Ger-
gő, 3. hely: Márton Barbara II. kor-
csoport, 3-4. osztály 1. hely: Bárdi 
Henriett, Schauer Viktória, Papp 

Lilien Luca, Bozóki Gabriella, Vass 
Maja, Kovács Rebeka, Gyozsán 
Szilvia, 2. hely: Csomós András, 
Karagity Anna, Vincze Kamilla, 
Kovács Rana Jaffa 3. hely: Gordos 
Sára, Frank Krisztián, Kardos Do-
rina, Pásztor Levente

 December 5-én szombaton 
idén is eljött hozzánk a Mikulás 
a Sportcsarnokba. Számos színes 
és kreatív programban vehettek 
részt az idelátogató gyerekek és 
természetesen a szülők is. Szal-
malabirintus, kézműves foglal-
kozások (mécses, télapó figurák, 
karácsonyfadíszek készítése stb.) 
várta a gyerekeket. A pedagógusok 

a kézműves foglalkozások mellett 
kreativitást, logikát, ügyességet 
igénybevevő feladatokkal szóra-
koztatták a gyermekeket. Pedagó-
gus-tanuló egyformán élvezték ezt 
a közös délutánt.

A versenyzőknek és felkészítő 
pedagógusoknak gratulálunk és 
további sikereket kívánunk!

TÉLI SZÜNET: 
2015. december 21. - 2016. 

január 3-ig tart.
Szünet utáni első tanítási nap: 

2016. január 4. (hétfő)

„Álmodik a fenyőfácska odakinn az erdőn, 
ragyogó lesz a ruhája, ha az ünnep eljön. 

Csillag röppen a hegyre, gyertya lángja lobban, 
dallal várják és örömmel boldog otthonokban. 
Legszebb álma mégis az, hogy mindenki szívébe 
költözzék be Szent Karácsony ünnepén a béke.”

Az iskola tanulói és dolgozói mindenkinek 
kellemes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet kívánnak!
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Idén harmadik alkalommal 
invitálta a falu lakosságát közös 
gyertyagyújtásra településünk 
vezetése. A két éve először elhin-
tett mag termékeny talajra hul-
lott, mert nagyon sokan jöttünk 
össze, talán a tavalyi negyedik 
gyertyagyújtásnál is többen. Ez 
szívmelengető érzés, egyrészt 
azért, mert Deszken mindig is 
erős volt a közösségi szellem, és 
ha valami jó volt készülőben, 
hát sokan a jó ügy mellé álltak, 
másrészt az advent maga az a 
folyamat, amelyen keresztül elju-
tunk a szeretet ünnepéhez, s ezt 

a szeretetteljes várakozást, ezt a 
lelki feltöltődési etapot tudjuk e 
közös összejövetelek alkalmával 
színesíteni, erősíteni a barátok, s 
a jóismerősök körében eltöltve. 
Idén az első hétvégén a Spiral 
Flames tűzzsonglőr csoport vont 
kedves műsorával egy kis fényt és 
melegséget az összegyűltek köré, 
majd a polgármesterünk ünnep-
váró, ünnepre felkészítő gondola-
tai után az idei év első gyertyáját 
a 96 éves Kószóné Bözsi nénivel, 
településünk legidősebb hölgy 
lakosával gyújtotta meg. A közös 
visszaszámlálás után felgyullad-

tak az ünnepi fények a téren és a 
falu karácsonyfáján is. Az időjárás 
kegyes volt hozzánk, de a nem túl 
hideg ellenére is sokaknak jól-
esett a meleg tea, és a forralt bor. 
A második gyertyagyújtáson már 
meg sem lepődtem a hatalmas 
összegyűlt tömeg láttán.  Alig fér-
tünk a Faluház előtti parkolóban. 
Községünk első embere ismét 
komoly mondanivalóval érkezett, 
az Anna and the Barbies együttes 
lassan himnusszá nemesedő so-
rait hívva segítségül: „Kezdjetek 
el élni, kezdjetek szeretni.” A Can-
tabella női kar két szép karácso-
nyi éneke még tovább emelte az 
est fényét, ünnepváró hangulatát. 
Nagy Róbert tisztelendő úr pedig 
nemcsak a hívőknek, de minden 
egybegyűltnek a lelkét megérin-
tette egy kicsit, mert a szeretet 
egyetemes érték kell legyen, hí-
vőknek és világiaknak egyaránt. 
A közösen meggyújtott második 
gyertya halvány fényénél még 
sokáig beszélgettünk zsíros ke-
nyeret, szaloncukrot majszolva, 

borozgatva, teázgatva. Mire ez 
az írás megjelenik mind a négy 
gyertya lángja lobogni fog a ko-
szorún, mi pedig ünnepi díszbe 
öltöztetjük szívünket, és csendes 
áhítattal, szeretettel szívünkben 
üljük körül majd a karácsonyi 
asztalt. Jóleső érzéssel gondolunk 
majd vissza a sikereinkre, de akár 
a kudarcainkra is, mert azok taní-
tanak bennünket, azokon átver-
gődve jutunk előre, s így tényleg 
elkezdünk egyszer csak élni és 
szeretni. 

Magony István

Ünnepi hangulattal telt meg az idén felújí-
tott/átadott deszki Tájház udvara; karácso-
nyi zenék, sistergő marhaburger, megannyi 
helyi és környékbeli kézműves, és számtalan 
érdeklődő és vásárló adta az adventi vásár 
hangulatát a 2. adventi gyertyagyújtás előtt. 
Stelázsi feliratú, limitált darabszámú, kézzel 
készített bögrét lehetett itt kapni, mely rögtön 
megtölthető volt a helyben kapható forralt 
borral. Mézek, szappanok, gyertyák, finom-
ságok, textilmunkák – mondhatni – már-
már a Stelázsi vásárban megszokott módon 
fellelhetőek voltak a sátrasoknál, akiknek a 
fedélt a feje fölé ismét a Deszki Település-üze-
meltetési Kft. adta. A vásár a reggeli órákban 
indult, meglepően nagy látogatottsággal, ami 
nemcsak azt jelenti, hogy Pajcsin Szilvi és a 
Faluház kampánya rendkívül sikeres volt, ha-
nem azt is, hogy Deszken ennek a történetnek 
van múltja és jövője is. A lovaskocsizás idén 
sem maradhatott el a gyerekek nagy örömé-
re, akik számára idén az is örömteli újdonság 
volt, hogy szalmaösvényen szaladgálhattak a 
Faluház és a hátsó kerítésénél megnyitott Táj-
ház között. A vásár végeztével ezen ösvény két 
oldala hatalmas mécsesekkel volt kivilágítva, 
mintegy átvezetve a vásározókat Deszk máso-
dik közösségi adventi gyertyagyújtására.

Mint említettem, a történet korán sincs 
még kerekre járatva; már sziporkáztak az öt-
letek a jövő évre vonatkozóan.

Úgy gondolom, hogy mi, deszkiek igencsak 

hálásak lehetünk a vásár motorjának, Pajcsin 
Szilvinek és családjának, a folyton támogató 
és ötletelő polgármesterünknek, a számtalan 
segítséget nyújtó Faluháznak, és a hétvégeken 
és ünnepnapokon is tevékenykedő Települé-
süzemeltetési Kft-nek. Köszönjük az érdek-
lődőknek, vásárlóknak, hogy jelenlétükkel 
igazolták, hogy alkotni és termelni jó! Jövőre 
ismét találkozunk!

Kardos Ditke

Adventi gyertyagyújtás Deszken

Tájházi Stelázsi
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Nemcsak a húszéveseké a vi-
lág…

December 4-én ünnepeltük 
az Idősek Napját. Ilyenkor min-
den nyugdíjasunk névre szóló 
meghívót kap, mely szerint sze-
retettel várjuk a Faluházba egy 
kis ünnepségre. Idén is sokan 
elfogadták meghívásunkat, így 
a Mikulásnak volt dolga: nem 
győzte osztogatni a szaloncuk-
rot a bejáratnál. Király László 
polgármester úr köszöntője után 
meglepetés várta az egybegyűl-

teket: a Fővárosi Operettszínház 
két ismert és kedvelt művésze, 
Leblanc Győző és Tóth Éva lé-
pett a színpadra. Énekeltek ope-
rett slágereket, népdalokat, és 
kicsit ráhangolták a közönséget 
a karácsonyra is. (Számomra 
mosolyognivaló jelenet volt, mi-
kor Leblanc Győző szívhez szó-
ló beszédet tartott arról, milyen 
gyönyörűek népdalaink, a mai 
gyerekek mennyire nem hall-
gatják és nem ismerik azokat, és 
tegyünk meg mindent, hogy ez 

változzon…Mondja ezt DESZ-
KEN, ahol négy csoportnyi gye-
rek heti két alkalommal énekli 
a népdalokat és ropja a táncot 
népzenére!!!) Műsor után lehe-
tett cd-t vásárolni, amit nagyon 
kedvesen és közvetlen stílusban 
dedikált is a művész házaspár. 
A Nyugdíjas Klubban péksüte-
ménnyel, teával, forralt borral 
vártuk vendégeinket, és persze 
Király László hozta a kosárnyi 
pálinkáját is, úgyhogy mondha-

tom, jó hangulatú délután kere-
kedett.

Szeretem az időseket. Sze-
retem nyugodtságukat, szere-
tem, hogy ők még megállnak és 
meghallgatják az embert, hogy 
hálásak a jó szóért. Ez a nap ró-
luk szólt, az övék volt, és ahogy 
láttam, jól is érezték magukat! 
Kívánok mindannyiuknak jó 
egészséget, jó kedvet minden 
napra, és találkozzunk jövőre!!

Sillóné Varga Anikó

A november hónap rendkívül 
mozgalmas volt: a klubélet során 
több hagyománynak számító 
rendezvényen vettünk részt, de 
szerveztünk új játékos vetélke-
dőt is.

November 4-én ismét Fe-
rencszálláson vendégeskedtünk 
kártya délután alkalmával, a 
csapattagok örülnek az együtt 
töltött játékidőnek, függetlenül 
attól, hogy Deszken, hazai pá-
lyán, vagy vendégként játszhat-
nak egyet.

November 14-én az Újszenti-
váni Nyugdíjas Egyesület rendez-
te meg Márton napi mulatságát. 
A résztvevők először színvonalas 
műsort láthattak, melyben szere-
pet kaptak a színjátszáshoz, vers-
mondáshoz, tánchoz, énekléshez 
kedvet érző amatőr előadók. 

A menü természetesen libából 
készült leves és sült libacomb 
volt a hagyományokhoz híven. 
A tombolán szerencsére, vagy 
sajnos nem az 
élő liba fődíjat 
nyerték a desz-
kiek, de azért 
sok ajándékko-
sarat és egyéb 
tombolatárgyat 
nyertek szeren-
csés klubtagja-
ink.

November 18-án hagyomány-
nyá vált Névnapi-Születésnapi 
partin a klubtársakat 25 fő látta 
vendégül. Volt székelykáposzta, 
apró sütemények, emellett az ita-
lok széles választékát kínálták. A 
jó hangulathoz a zene és a tánc is 
hozzátartozott. Akiket köszön-

töttünk: Antal Jenőné, Arany 
Jánosné, Balogh Antalné, Bánfi 
Józsefné, Mucsi Blanka, Börcsök 
Imréné, Csonka Ferenc, Csurel 
János, Földiné Pósa Ilona, Fülöp 
István, Juhász Ferencné, Kecskés 
János, Marócsik Józsefné, Mat-
kócsik János, Mészáros Ferenc, 
Radics Béla, Radics Béláné, Só-
dar Istvánné, Szarvas Erzsébet, 
Szatmári Gáborné, Széll Jánosné, 
Szilágyi Imre, Tari János, Török 
Ferencné, Vígh Ferenc.

November 19-én Nemzet-
közi Férfinap 
alkalmából kö-
szöntöttük férfi 
klubtagjainkat, 
műsorral és 
személyre szóló 
borral.  A szer-
vezési felada-
tokban Földiné 
Pósa Ilona köz-

reműködött. Kiss Györgyné kö-
szöntő versikét mondott. Vidám 
történeteket adtak elő csopor-
tunk hölgy tagjai: Arany Jánosné, 
Radics Béláné, Szabolcski Bélá-
né, Dobó Vincéné, Csonka Fe-
rencné, Gárgyán Zoltánné, Cser-
háti Györgyné, Török Ferencné. 

A nap fénypontja a Samira has-
tánccsoport táncosa által adott 
színvonalas előadás volt. A han-
gulat fokozódott, amikor Földi-
né Pósa Ilona, Börcsök Imréné, 
Kiss Istvánné, Szarvas Erzsébet, 
Álmosdi Antalné, Marócsik Jó-
zsefné, Szatmári Gáborné táncos 
produkciójuk végén a férfiakat is 
táncba hívták, és kezdetét vette a 
táncos délután.

November 25-én az évek alatt 
hagyománnyá vált, a tagok által 
összeadott pénzből több mint 
kétszáz kilogramm súlyú disznót 
vágtunk. Az ebből készült leves, 
és pörkölt elfogyasztása után 
táncoltunk, mulattunk egyet.

November 26-án a televízi-
óból ismert Egy perc és nyersz 
című vetélkedőn mérettethették 
meg magukat a vállalkozó szel-
lemű klubtagok. Elmondhat-
tuk, hogy a partvonalról nézve 
minden egyszerűnek tűnt, de a 
próbálkozások során kiderült, 
hogy nem is olyan könnyű. A fel-
adatok végrehajtása nem mindig 
sikerült, az időbeli korlátokról 
nem is beszélve.

a Deszki Nyugdíjas Klub 
tagjai

Idősek napja

Hírek az idősek klub életéről
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Nyolcadik alkalommal került megrende-
zésre a helyi Sportcsarnokban a Deszken lakó 
óvodások részére az immár hagyományos 
óvodai futóverseny. A gyerekek díjazását a ka-
tegóriánkénti serlegalapítók magukra vállal-
ták, amiért külön köszönet illeti őket.

Az eredmények a következőképpen alakul-
tak idén:

NAGYCSOPORTOS FIÚK:
1. Tóth Dominik - Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda Szivárvány csoport, Deszk
2. Varga Zalán - Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda Szivárvány csoport, Deszk
3. László Benett  - Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda Szivárvány csoport, Deszk
4. Gilicze Gábor Sándor - Karolina Óvoda 

Katica csoport, Szeged
Alapító: Gulyás Szabolcs

NAGYCSOPORTOS LÁNYOK:
1.Kovács Regina - Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda Szivárvány csoport, Deszk
2. Kardos Edina - Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda Szivárvány csoport, Deszk
3. Böröcz Linda - Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda Szivárvány csoport, Deszk
Alapító: Varga Zalán

KÖZÉPSŐ CSOPORTOS FIÚK:
1. Szécsi Dániel - Tücsök Óvoda, Deszk
2. Szalma Ádám - Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda Napsugár csoport, Deszk
3. Balogh Ádám Kevin - Móra Ferenc Csi-

csergő Óvoda Napsugár csoport, Deszk
Alapító: Kiss Márta

KÖZÉPSŐ CSOPORTOS LÁNYOK:
1. Márkus Helga - Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda Napsugár csoport, Deszk

2. Révész Viola - Móra Ferenc Csicsergő 
Óvoda Napsugár csoport, Deszk

3. Orvos Maja - Móra Ferenc Csicsergő Óvo-
da Napsugár csoport, Deszk

Alapító: Kiss-Gerber Gabriella

KISCSOPORTOS FIÚK:
1. Pintér Balázs - Tücsök Óvoda, Deszk
2. Dékány Péter - Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda Katica csoport, Deszk
3. Búzás Dániel - Tücsök Óvoda, Deszk
Alapító: Repka Richárd

KISCSOPORTOS LÁNYOK:
1. Kukla Regina - Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda Katica csoport, Deszk
2. Bolba Vanessza - Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda Katica csoport, Deszk
3. Koncz Maja - Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda Katica csoport, Deszk
Alapító: Kukla Regina
Köszönet illeti a felkészítő- és a verseny lebo-

nyolítását segítő óvodapedagógusokat és daj-
kákat; a versenybírókat: Kiss Mártát, Szvitely 
Norbertet és Gera Norbertet, valamint külön 
köszönet illeti Schaff Gyöngyit! Köszönöm a 
verseny megrendezését segítő Deszki Faluház és 
a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft 
munkatársainak munkáját.

Ismét szeretnénk kérni mindazon szülőket, 
akiknek a gyermekei nem deszki óvodába járnak, 
viszont Deszken laknak, a jövőben próbálják meg 
saját gyermekük részére biztosítani a lehetőséget 
az évenként megrendezésre kerülő versenyen.

Köszönettel: 
Gyorgyev Vojiszláv 

E havi számunkban Gyorgyev 
Kittit szeretném az olvasóknak 
bemutatni. Tudom, nagyon so-
kan ismerik őt településünkön, 
hisz olyan családban nőtt fel, ahol 
a papa Gyorgyev Vojiszláv, az 
ízig-vérig pedagógus, a fáradha-
tatlan sportvezető, talán ez egyik 
legismertebb és legnépszerűbb 
ember a faluban. Ezt az ismertsé-
get és elismertséget persze nem 
adták ingyen, bizony nagyon sok 
időt vett el a papa oktató és köz-
életi szerepvállalása a családtól, 
ezért a kis Kitti viszonylag korán 
eldöntötte, hogy milyen pályát 
nem akar választani, s ez pedig az 
édesapja pedagógusi pályája volt. 
Ugyanakkor sokáig nem tudta, 
milyen hivatást válasszon. Az 
általános iskola alsó tagozatát a 
szerb iskolában járta ki, s ebből az 
időből jó szívvel emlékszik vissza 
Zórity Dusica tanárnőre, valamint 
Jancsikin Jován tanár úrra, aki 
felső tagozatos korában a törté-
nelem tanítás mellett mindig hitt 

abban, hogy sokra viheti. Ebben 
az időben a szíve közepe azon-
ban egyértelműen a kézilabda 
volt. Tehetsége, szorgalma révén 
igazán sokra vihette volna, saj-
nos, egy makacs sérülés miatt fel 
kellett adnia ilyen irányú álmait. 
A továbbtanulásakor az iskolavá-
lasztás nem lehetett kérdéses, már 
csak a családi hagyományok miatt 
is, hisz édesanyja és nagybátyja is 
a Szegedi Radnóti Miklós Gim-
náziumban végzett, ahol második 
év végén a mostani igazgató Gál 
Béla tanár úr szárnyai alá került, 
s aki annyira elmélyítette biológia 
tudását, hogy ebből egyenesen 
képeződött le az orvosi pálya vá-
lasztása. Az egyetemi évek végén 
két irány lebegett a szeme előtt, 
az egyik a gyermekgyógyászat 
volt, a másik pedig a belgyógyá-
szat, végül ez utóbbi mellett dön-
tött. Szűkebb szakterülete pedig a 
gasztroenterológia, azaz a tápcsa-
torna teljes szakasza a nyelőcsőtől 
a bélrendszerig bezárólag. A vég-

zés után mindenképp kórházban 
akart dolgozni, s szeretett volna 
önállósodni is, ezért kapóra jött 
egy korábbi oktatója hívása, s így 
a Székesfehérvári Szent György 
Egyetemi Oktató Kórház belgyó-
gyászatán vállalt állást, immár há-
rom éve. Természetesen felmerült 
benne is lehetőségként a külföldi 
munkavégzés, de előbb szakmai-
lag szeretne annyit fejlődni, hogy 
a világ bármely pontján stabilan 
megállhassa a helyét. Szabadidejé-
ben, ha teheti, szeretett szülőfaluja, 
Deszk felé veszi az irányt, főleg, ha 
lehetősége van egy Pick mecs-
cs megtekintésére is. A fehérvári 
szabad hétvégéken pedig a többi 
fiatalokhoz hasonlóan kapcsoló-
dik ki, nyáron a Velencei-tó felé 
veszi az irányt, téli időszakban 
pedig az Alba Volán jégkorong 
csapatáért szorít.  Egykori iskolá-
ja mai tanulóinak pedig egyszerű 
és tiszta üzenetet küld, kitartás-
sal és szorgalommal elérhetők a 
legnagyobb célkitűzések is. Kellő 

hit, akarat és önbizalom kell a fel-
merülő akadályok leküzdéséhez. 
Mivel jómagam is aktívan kézi-
labdáztam, a közös téma adott 
volt, így észrevétlen beszélgettünk 
el két órát. Csillogó szemeit látva 
kijelenthetjük, korai sérülésével 
a kézilabdás társadalom veszített 
egy tehetséges, csupaszív játékost, 
de azt is biztosan állíthatjuk, hogy 
az orvostársadalom nyert egy 
csupaszív, elhivatott talentumot, s 
ebben az országban jelenleg erre 
talán nagyobb szükség van.

Magony István

Zoltánfys voltam - bemutatkozik Gyorgyev Kitti

Óvodások futóversenye
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Már fél 3-tól zsibongott a Sportcsarnok a 
jobbnál jobb!!! gyerekek kacajától és duruzso-
lásától (hiszen Deszken nincs rossz gyerek ), 
december 5-én. Mindenki várva várta a Mi-
kulás érkezését. Addig is kézműveskedtek, ját-
szottak a szalmalabirintusban vagy a színesre 
mázolt diókkal és persze most is volt arcfestés. 
A várakozást a szaloncukrok édesítették és a 
Csiga Duó koncertje tette még ennél is han-
gulatosabbá. Finom sütik és meleg italok so-
rakoztak az asztalon és a Mikulás széke is jó 
előre be volt már készítve. Aztán egyszer csak, 
a „Hull a pelyhes fehér hó” közben MEGÉR-

KEZETT! Ott volt ő, a nagy szakállú Télapó 
piros köpenyében, piros sapkájában, csengety-
tyűs botjával. 

Idén újítás volt, hogy a Mikuláshoz nem 
mentek csak a 10 év alatti gyerekek, az annál 
idősebbeknek mi, a segítői adtuk át a csoma-
gokat, ami egy nagyon jó megoldás volt arra, 
hogy az osztást megkönnyítsük és ne kelljen 
annyira sokat várni egyszerre, pláne nem a 
legkisebbeknek. Sok-sok közös kép készült a 
pillanatokról. Többen készültek a Mikulásnak 
egy kis előadással, zenei, énekes vagy verses 
produkcióval vagy épp kézzel készített aján-

dékokkal a kedves apóka nagy örömére, majd 
mindenki megkapta a maga finomságokkal 
teli csomagját.

Krampusz becsületszavamra mondom, 
hogy ez az idei egy újabb nagyszerű Mikulás 
ünnepség volt Deszken, ahol többek között 
megtudhattuk, hogy Rudolf rénszarvas orra 
azért piros, mert influenzás.  Sajnos aztán, 
amilyen hirtelen jött, olyan hirtelen is tűnt el a 
deszki Mikulás, akinél jobbat széles e „Földin” 
nem találnánk! 

Várunk vissza kedves Mikulás jövőre is! 
Márki Kitti

KÖSZÖNET
Nagyon köszönjük az Iskolánk, Óvodánk és 

a Tücsök Óvoda pedagógusainak a kézműves, 
a foglalkoztató és a játszó pontokat – nagyon 
élvezték a gyerekek! Köszönöm a faluház min-
den kollégájának a szervezést és a krampuszko-
dást, és persze a kft minden kedves kollégájának 
a finom itókákat, az előkészítést, ... és a végén 
a pakolást! Köszönöm minden besegítő kram-
puszunknak a lelkes részvételt, számítunk Rá-
tok jövőre is!

És végül, de nem utolsó sorban szeretném 
megköszönni annak a pár deszki vállalkozónak 
és támogató lakosnak, akik anyagi hozzájáru-
lásukkal segítették, hogy a hivatalunk dolgo-
zói közel 700 csomagot készíthessenek össze a 
2015-ös Falumikulásunkra!!!!!

Köszönet tehát:
Beszédes Viktornak és Beszédesné Mellár 

Erika fodrásznak; Csernai Gábornak; Kispéter 
Csabának és Kispéterné Terhes Évának, Laka-
tos Andreának; Marijity Tomiszlávnak és Va-
lériának; Dr. Pető Zsoltnak; Pocsai Zsoltnak és 

Török Andreának; Rozsnyai Jánosnak és Rozs-
nyainé Szosznyák Juditnak; Stadler Ferencnek 
és Stadlerné Évának; Sziveriné Megyesi Judit-
nak és Sziveri Zsoltnak, Szűcs Antalnak és Don-
gó Máriának; Dr. Tombácz Tamásnak és Tóth 
Erika fodrásznak, hogy anyagi támogatásukkal 
erősítették az önkormányzatunk lehetőségét e 
szép délután megrendezésére, és minden 14 
év alatti deszki, vagy Deszken oviba, is-
kolába járó gyermek megajándékozását. 

NAGYON KÖSZÖNJÜK NEKTEK!
Köszönöm Babos Tamás műszaki elle-

nőrnek és Moldován Attila tervezőnek, 
akik a kerékpárút projektünk kapcsán ke-
rültek kapcsolatba Deszkkel, és támogat-
ták e rendezvényt!

És végül, de nem utolsó sorban nagyon 
szépen köszönjük a legjobb, legeredetibb 
és legaranyosabb Mikulásnak és barát-
nak - Földi Jánosnak! 

Így, együtt lehetünk sike-
resek – és örülök, hogy 
vagyunk is!

Király László 
polgármester

Krampusz Kitti jelentkezik
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Egyre több gyertya gyullad meg az adventi 
koszorún, az első gyertya lassanként elfogyott 
már, ha minden nap meghitt gyertyafénynél ült 
asztalhoz a család. Ahogy csökken a gyertya-
csonk, úgy közeledik a karácsony, úgy növek-
szik a Luca-búza, úgy lesz minden fenyőillatú 
– és igen, úgy tetőzik a tébolyda a bevásárló 
helyeken és a közutakon. A szemünkben feje 
tetején áll a háztartás, rumli van mindenhol, 
hol a csomagolópapír, igyekszünk maximáli-
san jófejek lenni és a nagyon közeli barátoknak, 
kollégáknak, tanító- és óvónéniknek, … kicsi 
ajándékokkal kedveskedni. Közben alig marad 
idő arra, hogy elcsendesedjünk és tényleg vár-
juk a karácsonyt. Ezt táplálja belénk a közössé-
gi média, az óriásplakátok, és bevallom, nagyon 
nehéz ezek mellett elmenni. Hamarabb lapáto-
lunk havat, mint hóembert építünk, és mind-
egy hogyan, csak éljük túl az ünnepeket... Nem 
könnyű ilyenkor leülni rajzolni, egy képeslapot 
megírni, vagy akár egy órát elcsípni, és nekiállni 
mézes sütit sütni.

Pedig ez fontos. Illetve: ez is az. Legalább any-
nyira, mint tökéletesen csomagolt ajándék vagy 
a tiszta függöny.

Nyilván nem lehet egyetlen karácsony alatt 
átváltani a saját vagy a környezetünk szellemi-
ségét, sőt, lehet, nem is kell. Elegendő talán kis 
tudatossággal belecsempészni egy kis kikap-
csolódást az ünnepi készülődésbe. Ehhez adom 
most a legkedvencebb mézes receptemet, amit 
olykor egyéb fűszerrel, mint levendula, vagy 
citromfű, kicsit fel lehet frissíteni.

HOZZÁVALÓK (FÉL KG LISZTHEZ): 
 25 dkg (nem! akác)méz
 5 dkg cukor
 5 dkg porcukor
 csipet só
 10 dkg margarin
 2 tojássárgája
 1 egész tojás
 1,5 tk szódabikarbóna
 50 dkg liszt
 1 kk őrölt szegfűbors
 1 kk őrölt fahéj
 1 citrom reszelt héja
(+ őrölt ánizs, szerecsendió ízlés szerint, el 
is hagyható)
 kenéshez egy egész tojás kikeverve

DÍSZÍTÉSHEZ: 
 zselatinpor, zselatinlap, vagy tortazselé 
 ételfesték
 szórócukor

ELKÉSZÍTÉS:
1. a mézet és az összedarabolt margarint fel-

olvasztjuk. Fontos, hogy ne karamellizálódjon 
a méz, vagyis nem kell magas hőfokra hevíteni.

2. a tojássárgákat és az egész tojást a langyos 
masszához keverjük, a fehérjéket félretesszük. 
A fűszerekkel, és a cukrokkal simára keverjük.

3. a lisztet és a szódabikarbónát a masz-

szához keverjük-gyúrjuk, majd hűvös helyen 
pihentetjük legalább egy órát. Ha csak más-
nap sütjük meg, az sem baj, csak akkor át kell 
gyúrni nyújtás előtt, hogy ne darabosan törjön, 
hanem nyúljon a tészta.

4. ha már kezelhető a tészta, a sütőt 180 
fokra melegítjük elő. Ha felismerhető formá-
kat szeretnénk sütni, 5-8 mm-re nyújtsuk ki a 
tésztát, szaggassunk formákat, és tegyük úgy a 
tepsibe/sütőlapra, hogy legyen elég hely a nö-
vekedésre. Ha puszedlit szeretnénk sütni, lehet 
1 cm vastag is, ekkor 12 perc kell a süléshez. A 
lényeg, hogy egy tepsiben azonos vastagságú 
formák legyenek.

5. Tojással kenjük meg a sütik tetejét, és a 
forró sütőben 8-10 perc alatt süssük meg. Még 
forrón kenjük be tojásfehérjehabbal a sütik te-
tejét, és hagyjuk egymás mellett megszáradni 
őket. Másnap dobozolható, dugihely-paramé-
tertől és családi csemegézési szokásoktól füg-
gően sokáig eláll a ropogós kérgű, puha belsejű 
puszedli.

DÍSZÍTÉS:
1. készítsünk zselét a tasakon feltüntetett 

módon. Amíg langyos, tegyünk bele ételfesté-
ket.

Jó étvágyat!
Kardos Ditke

Kert és konyha

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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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, Felszabadulás utca 24.
 Telefon: 62/271-544
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5. 
 Telefon: 62/271-209

FALUGAZDÁSZ
Fehér Attila
ügyfélfogadási idő: hétfőnként 8 – 16 óráig  
(ebédidő: 12 – 13 óráig).

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Batki István r. törzsőrmester 0620/209-5327, 
Urbán Richárd r. törzsőrmester 
0620/852-0675, 
Fogadóóra: a Polgármesteri  Hivatalban
páratlan héten hétfőn 10-12-ig
páros héten csütörtökön 8-10-ig.

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

Temető nyitva tartása
 hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL  
KAPCSOLATOS  
HIBABEJELENTÉS
EDF DÉMÁSZ telefonszám: 
06/40-822-000.

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. 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: Nagy Bernadett Kinga
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
                                   péntek: 08.00-09.00
Terhestanácsadás: csütörtök 13.00-15.00

FOGÁSZAT 
Dr. Németh Zsuzsanna és 
Dr. Halász András 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-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 

január 13. és 27.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen 

saját zsákban vegyesen lehet papír és műanyag hul-
ladékot, fém üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!

Családi események

HÁZASSÁG

Zakar Janka és Tokodi Gergő 2015. de-
cember 12-én házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS
Szűcs Pál Dezső, 6772 Deszk, József 

A. u. 15. szám alatti lakos 69 éves korá-
ban elhunyt.

HELYESBÍTÉS
A múlt havi számunkban rosszul jelent 

meg Buzás Emma és Buzás Hanna születésé-
nek híre. Az ikerpár szülei: Csernák Mariann 
és Buzás Péter (Deszk, Kertész köz 6.). 

Gratulálunk!
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Deszk Község Önkormányzata 
a KEOP-2015-5.7.0 pályázati kiírás keretében 
„KÖZINTÉZMÉNYEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE”:

 I. Projektre (Régi iskola, Polgármesteri Hivatal, Tűzoltó szertár, Irattár)  KEOP-5.7.0/15-2015-0333 azo-
nosítószámú pályázata által 52.574.419,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 100%-os támogatási inten-
zitással a település négy intézményének nyílászáró cseréjére, illetve utólagos homlokzati hőszigetelési mun-
káinak kivitelezésére.  

II. Projektre (Sportcsarnok, Faluház, Étterem) KEOP-5.7.0/15-2015-0330 azonosítószámú pályázata által 
97.862.194,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 100%-os támogatási intenzitással a település három 
intézményének nyílászáró cseréjére illetve utólagos homlokzati hőszigetelési munkáinak kivitelezésére. 

III. Pojektre (Iskola-Óvoda, Idősek otthona, Vendégház, Sportöltöző) KEOP-5.7.0/15-2015-0337 azono-
sítószámú pályázata által 115.274.327,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 100%-os támogatási inten-
zitással a település öt intézménye, az Iskola-óvoda, az Idősek otthona, a Vendégház és a Sportöltöző épülete-
inek nyílászáró cseréjére illetve utólagos homlokzati hőszigetelési munkáinak kivitelezésére.

A projekt megvalósítási fázisa 2015. szeptember 1-jén kezdődött el, a munkálatokat 2015. december 15-én 
fejezték be.

A három projekt összes pályázati támogatása: 265.710.940,- forint volt. 

A megvalósult fejlesztésnek köszönhetően nem csak lényegesen gazdaságosabban lehet üzemeltetni a te-
lepülés e négy objektumát, hanem egységes, szép arculatot kaptak az épületek. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával való-
sulhatott meg.

További információ kérhető: 
Deszki Polgármesteri Hivatal; (6772 Deszk, Tempfli tér 7.); Telefon: 62/571-580; 

2015 | 12 |  04
DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA       

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Tisztelt Deszkiek!  

A deszki önkormányzat és intézményei 
életében az idei  ősz meglehetősen mozgal-
mas időszak volt. Önök csak annyit láttak, 
hogy majd minden épületünk köré állványok 
kerültek, és kivitelező brigádok lepték el a 
községet.  A Környezet és Energia Operatív 
Program keretében Deszk Község Önkor-
mányzata mintegy 266 millió forint, 100%-
os támogatási intenzitású pályázaton nyerte 
meg a lehetőséget, hogy szinte minden intéz-
ményét új homlokzati hőszigetelő köntösbe 
csomagolja és a régi, elavult nyílászáróit a 
legkorszerűbbre cserélje. Ennek köszönhető-
en az elmúlt két hónap alatt olyan épületeink 

szépültek meg, melyek lerobbant külsejükkel 
már hosszú évek óta rontották a település 
képét – és amelyek felújítására esélyünk sem 
lett volna pályázat nélkül.. 

A mostani beruházások azon fejlesztések 
sorába tartoznak, amelyeknek köszönhetően 
a magyarországi közintézmények teljesíthe-
tik az előírt energiafogyasztás-csökkentést a 
vonatkozó Európai Uniós irányelvekkel ösz-
szhangban. A felújított épületek hővesztesége 
csökken, így a fűtéshez is kevesebb földgázt 
kell felhasználni, a község a saját maga által 
rendelkezésre álló lehetőségekkel járul hozzá 
ahhoz, hogy az üvegházhatású gázok kisebb 
mértékben kerüljenek a légtérbe. A projekt 
megvalósítása elősegíti a környezettudatos 

magatartás kialakulását, s rámutat az ener-
giatakarékosság fontosságára, amely a gaz-
dasági szempontok mellett a jövő generációit 
is védi. A projekt eredményeképpen Deszk 
Község Önkormányzatának fűtésre fordított 
kiadásai jelentősen csökkennek, ezáltal is 
elősegítve a település fenntartható fejlődését 
és kiegyensúlyozottabb gazdálkodását. 

Vigyázzunk közösen a fejlesztéseknek kö-
szönhetően megszépült épületekre, és hasz-
náljuk azokat a közösségünk gyarapodását és 
erősödését szemünk előtt tartva!  

Deszk Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete

266 milliós beruházási program a falu karácsonyfája alatt 
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I. Projekt  - Régi iskola, Polgármesteri Hivatal, Tűzoltó szertár, Irattár  
KEOP-5.7.0/15-2015-0333 az. sz. pályázat.

A beruházás és a vissza nem térítendő támogatás  összege: 
52.574.419,-Ft, 100%-os támogatási intenzitással.

I/c., Irattár - homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje és födém hőszigetelés 

I/b., Tűzoltó szertár - homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje és födém hőszigetelés 

I/a., Polgármesteri hivatal - nyílászárók cseréje és födém hőszigetelés 

Előtte...          ...utána

         ...utána

         ...utána

Előtte...

Előtte...
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A beruházás és a vissza nem térítendő támogatás  összege: 
97.862.194,-Ft, 100%-os támogatási intenzitással.

II. Projekt  - Sportcsarnok, Faluház, Étterem 
KEOP-5.7.0/15-2015-0330 az. sz. pályázat.

II/c., Étterem - homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje és födém hőszigetelés 

II/b., Faluház - homlokzati hőszigetelés és födém hőszigetelés 

II/a., Sportcsarnok - homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje

Előtte...

Előtte...

Előtte...

         ...utána

         ...utána

         ...utána
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III. Projekt  - Iskola-Óvoda, Idősek otthona, Vendégház, Sportöltöző 
 KEOP-5.7.0/15-2015-0337 az. sz. pályázat.

A beruházás és a vissza nem térítendő támogatás  összege: 
115.274.327,-Ft, 100%-os támogatási intenzitással.

III/a., Iskola-Óvoda - homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje és födém hőszigetelés

III/b., Idősek otthona - homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere és födém hőszigetelés 

A felújítás...

Előtte...

Előtte...

         ...után

         ...utána

         ...utána
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Ünnepélyes projektzáró 2015. 12. 14. 
– A képviselő testület köszönetét fejezte ki Bohács Zsoltnak, a FIDESZ Csongrád megyei 1-es választókerületi elnöknek a projektben nyújtott 

támogatásáért, és Gáspár Ferencnek, a DÉLKONSTRUKT Kft műszaki igazgatójának az intézményekben végzett gyors és szakszerű munkáért.

III/d., Sportöltöző - homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere 

III. Projekt  - Iskola-Óvoda, Idősek otthona, Vendégház, Sportöltöző 
KEOP-5.7.0/15-2015-0337 az. sz. pályázat.

III/c., Vendégház - homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje és födém hőszigetelés

A beruházás és a vissza nem térítendő támogatás  összege: 
115.274.327,-Ft, 100%-os támogatási intenzitással.

Előtte...

Előtte...

         ...utána

         ...utána


