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Fölszállott
a páva

Döntőbe táncolta magát a Borbolya néptánccsoport.
Az eredményről Sillóné Varga Anikó beszámolóját az 5.
oldalon olvashatják.

Karácsonyoztunk

Deszken nem csak december végén, hanem január elején is karácsony van. Falukarácsonyról, a szerb karácsonyról és a Nagycsaládosok karácsonyáról is olvashatnak lapunkban.

10 MILLIÓS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS

Községünk az év végén 10 millió forintos támogatást kapott a működési kiadásaink fedezésére. Ettől jóval többet kértünk, de örülünk, hogy a kevésből ennyi is sikerült.
Jókor és jól jött a pénz, a felhasználása a benyújtott pályázatunk szerint szigorúan meghatározottak szerint folyhat csak. Az oktatási intézményeink fenntartási kiadásait finanszírozzuk
ebből az összegből. Köszönjük Bohács Zsoltnak, a FIDESZ Csongrád Megyei 1-es választókerület elnökének, volt kenu világbajnokunknak támogató segítségét és közbenjárását!
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Üzemelnek már a térfigyelő kamerák? A falu elején
lévő kameráról mindenféle
legendák keltek életre a lakosság részéről. Sebességet is
mér-e a kamera? Elkérheti-e
a rendőrség a felvételeket?
Kérem, tisztázza ezt a kérdést.
– A település minden ki- és
bejáratánál, és további helyszíneken került felszerelésre térfigyelő kamera a tavaly megnyert
pályázatnak köszönhetően. A kivitelezés ilyen nagy csúszását az elbontott víztorony újjáépítése és annak igencsak elcsúszó átadása eredményezte. Ennyit az
előzményekről, és most jöjjön a sokakat megmozgató, főút mellé telepített kamerák kérdése! Épp olyan kamerák, mint az összes többi a településen, melyek
nem alkalmasak a sebesség mérésére. Ez gondolom megnyugtató – bár a sebesség betartása lenne csak igazán megnyugtató mindannyiunk számára. Mivel
kamerákról és egy belügyminisztérium által kiírt pályázatról beszélünk, így világos lehet a válasz azon része, ami a rögzített képek rendőrség általi felhasználására vonatkoznak. Igen – a rendőrség által is hozzáférhetővé kellett tennünk
a felvételeket, és ez a jól felfogott érdekünk is! Ezekkel a felvételekkel egy-egy
bűncselekmény elkövetése előtt és után készült felvételek könnyen alkalmassá
teszik a gyanúsítható gépjárművek azonosítását. Kétségtelen, hogy ez igaz a szabálysértések vonatkozásában is, azaz a
tiltott lekanyarodást vagy megállást,
de ugyanúgy a játszótéri, és közterületeken elkövetett rongálásokat is
rögzítik a felszerelt eszközök. Ennek
egy része bizonyára szimpatikus, más
része már esetleg nem. A képviselő-testülettel és lakosság döntő többségével annak örülünk, hogy valami módon visszaszorítható lesz a
vandalizmus, és a szabálytalankodás is. Azt gondolom,
ezek egyike sem lehet része egy normális és kiegyensúlyozott települési életnek.

– Lakossági fórum volt
a Faluházban a Kossuth
köz parkosításával kapcsolatban. Pontosan miről volt
itt szó? Mik a tervek azzal a
területtel?
– Egy, a MOL Új Európa Alapítvány
által, közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja témában kiírt, kétkörös pályázat első megmérettetésén átjutottunk. A pályázat célja, hogy
civil összefogással valósítsa meg a kiírt célokat, úgy, hogy a
kivitelezéshez csak anyagköltségeket finanszírozna le. Meghatározott százalékban enged építőanyagokat beszerezni, inkább
csak a különféle növényzetek telepítését preferálja.
Egyértelműen látszik, hogy a pályázat a civil összefogást, az
önkéntes társadalmi munka újjáélesztését kívánja erősíteni,
ami egy nagyon jó gondolat. Ahogy pl. Japánban működik az
iskolarendszer úgy, hogy nem alkalmaznak takarítókat, hanem
a gyerekek maguk tartják tisztán a tanulókörnyezetüket, sokkal jobban magukénak érezve azt – úgy teljesen jól működhet
nálunk a közösségi parkok kialakításához felajánlott munka
révén a közterületek közös felügyelete, nagyobb megbecsülése
is.
Erről volt lakossági fórum a Deszki Falunkért Egyesülettel
közösen, aki pályázóként koordinálja ezt a munkát. Önkormányzatunk természetesen önrész biztosításával és egyéb, el
nem számolható kiadások fedezésével járul
hozzá nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz.
Amit látni szeretnénk a Kossuth közben:
padok, egy pavilon, madáretetők, virággal
felfuttatott pergola-kapuk, és sok-sok színes
örökzöld és egyéb növény. Megálmodtuk, ha
megkapjuk a lehetőséget, akkor valósítsuk
meg közösen! Várjuk a szorgos kezeket az
egyesület tagjaival együtt!

– Sok éve nem kapnak alanyi jogon karácsonyi csomagot a deszkiek, de mindig gondolt az önkormányzat azokra, akik év végén
is segítségre szorulnak. 2015-ben is jutott-e segítség a rászorulóknak?
– Ez egy több frontos harc a nélkülözés ellen. Egyrészről év vége felé mindig megszaporodnak a szociális segélyt kérők. Sajnálatos, hogy nincs
akkora gazdasági erő egy egész társadalomban, hogy a béreket és a közmunkáért járó alamizsnát nem tudjuk a tisztességes élethez szükséges
szintre feltornászni. Ilyenkor, és ezekben az esetekben nagyobb szociális érzékenységgel fordulunk a segítséget váró lakosok, családok felé. Majd
három tucat esetben engedélyeztem év végi szociális segély kifizetését.
Kisebb rétegnek kedvez csak, de az előző évekhez hasonlóan, 2015. decemberében az ünnepek előtt négy rászoruló kisgyermekes családnak
tudtunk felajánlani karácsonyfát. Ezt az önkormányzat családonként 3 kg szaloncukorral egészítette ki, bízva benne, hogy ezzel az apró figyelmességgel szebbé tettük számukra a karácsonyt.
Újra a „cipősdoboz akció” keretében kaptak a nehezebb körülmények között élők karácsonyi ajándékokat. A DeszkaSzínház tagjai végezték a
gyűjtést és a kiszállítást is az önkormányzat hátterét felhasználva. Ez együtt a deszki „Mikulás-gyár”. Hiszem, hogy ezek a társadalmasított formák
a leginkább érintett réteget veszik célba, és legtöbb esetben meg is találják. Köszönjük a felajánlásokat!
Azoknak a szociálisan rászoruló családoknak, akiknek gondot okoz a meleg otthon biztosítása, továbbra is adható a helyi rendeletünk alapján
a tűzifa támogatás. December hónapban 6x2 q, míg januárban eddig 10x2 q tűzifa került kiosztásra. Idén
nem fizettünk majd másfél milliót az előző évekhez hasonlóan központi beszerzésből vásárolt fáért, hanem
egész évben erre készülve gyűjtögettük a tűzrevalót. Az állandó és közmunkásainkkal az erdőinket
tisztítottuk, a közterületen kivágandó fákat mi magunk dolgoztuk fel, és takartuk le, hogy száraz
fát biztosíthassunk az arra rászorulóknak. Persze, felvetődik a kérdés nem csak Önökben, de
bennem is, hogy a mi előgondoskodásunkhoz hasonlóan, vajon hányan tudnának az év során
saját maguk megteremteni a téli biztonságot. Sok kisnyugdíjas tavasztól a télre készülve apránként veszi meg a szenet és a tüzelőt. Van még mit
Polgármester Úr!
tenni ezen a téren a fejekben is, azt hiszem...
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség
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Tisztelt Olvasó, Deszkiek, kedves barátaim!
December 16-án este a településünk önkormányzati képviselőivel, intézményvezetőinkkel szervezett hagyományos, karácsony előtti
vacsorára készültünk, amikor kaptam a családtól az első, ismerősöktől – perceken belül
a második, majd a sokadik telefont, hogy elődöm, Simicz József polgármester 2015. december 16-án este, hosszú betegség után elhunyt.
Eltávozott Deszk község eddig leghosszabb
ideig, 16 évig polgármesterként a településért
dolgozó vezetője.
A betegségekkel már hosszú évek óta küzdött, de most – életében először – alulmaradt,
elfáradt a harcban. A gyász, amit egy egész település él meg, a főhajtás mellett megköveteli
tőlünk, hogy elmondjuk a világnak – ki volt
Ő!
Településünkön a rendszerváltás utáni
időszak meghatározó vezetője, elvitathatatlan érdemekkel. Négy ciklusa alatt Deszk
község többet fejlődött, mint eddig bármikor a település életében. Az általa vezetett
testület vezette be húsz éve a helyi adózást
településünkön, aminek köszönhetően a
bevételekből a legdinamikusabban fejlődő
kistérségi településsé nőtte ki magát. 1994-tő
kezdve vezette a települést, és ezektől az évektől kezdve gombamód nőttek ki új épületek,
kezdeményezések. Az Ő tizenhat éve alatt
épült meg a szennyvízhálózat, és ennek a beruházásnak köszönhetően minden utcánkat
leaszfaltoztattuk. Sportcsarnokot építettünk,
faluházat, iskolákat újítottunk fel, visszavásároltuk a focipályát és társadalmi munkával
új öltöző épült. Új ravatalozó, orvosi rendelő – megannyi hatalmas lépés, melyek a mai
Deszk arculatát rajzolták ki. Járda- és útépítési
programok, és a közterületek szépítése, köz-

terület rendelet, falunapok, a polgármesterek
nemzetközi főzőversenye, mind-mind az ő
nevéhez, és az általa vezetett lelkes testülethez, az apparátus munkájához, lelkületéhez
kötődik. Az intézményrendszerünk átszervezése, a hivatal munkájának újratervezése,
település-üzemeltetési önkormányzati cég
létrehozása, a hivatali fegyelem újjáélesztése
és sok-sok rendelet megalkotása köthető hivatali idejéhez, melyek ma is, és még hosszú
évtizedekig meghatározzák Deszk község
mindennapjait, és jövőképét.
Polgármestersége alatt másfél tucat civil
szervezet és művészeti csoport született meg,
ami településünk ma is tartó virágzását is
megalapozta. Az azóta is jól működő testvér-települési kapcsolataink mind az ő idejében születtek. Két nagy alapítványunk, a
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány
és a Deszk Község Népművészetéért Alapítvány is az ő támogatásával kelt életre – így
a Fölszállott a páva döntőjében egy kicsit az
emlékének is táncoltak a döntőben a Borbolya csoportunk táncosai...
Az MSZP elkötelezett, elvhű harcosaként
meghatározó alakja volt a helyi és a megyei
szervezetnek, tagja volt polgármesteri ténykedése alatt a megyeközgyűlés szocialista
frakciójának és vezette a megyei önkormányzat egészségügyi bizottságát. Személyének,
elismertségének köszönhetően Horn Gyula
akkori miniszterelnök személyesen avatta a
deszki sportcsarnokot, Göncz Árpád köztársasági elnök a faluházunkat, és több regnáló
miniszter, kormánytag tisztelte meg településünket – és őt magát is.
Deszken mindig történt valami, talán 2015.
december 16-a az első nap, amikor elcsende-

sült a lendület... aznap este megállt az
idő egy pillanatra.
Sok évi betegség, és
méltón viselt szenvedés után elment
az egyik legsikeresebb településvezető, Simicz József.
Nem tudjuk, hogy a településünkért végzett
munka, az önmagával és egészségével nem
törődő odaadás árát fizette-e meg, csak azt,
hogy maradandót alkotott, ezáltal halhatatlan lesz ő maga is.
Nagy-törvényű, hajthatatlan ember, kemény, de eredményes vezető, ugyanakkor
családjáért, unokáiért rajongó apa, nagyapa
is volt.
A kettőnk viszonyát néhányszor árnyékolták felhők – de eredményei és munkássága
előttem is minden időben a megkérdőjelezhetetlen tiszteletet vívták ki, ezek előtt most is
fejet hajtok, tisztelegve emléke előtt. Nagy-volumenű településvezető és politikus volt..., és
70 éves. Deszk község önkormányzat képviselő testülete 2010-ben díszpolgári cím adományozásával ismerte el a községért végzett 16
éves munkáját.
A településünk nevében ezúton is kívánom,
hogy családja, minden rokona is találja meg
a megnyugvást az emlékekbe temetkezve.
Deszk község képviselő-testülete és minden
lakója nevében búcsúzom most Tőle –
Nyugodj békében Jóska!
Király László
Deszk Község polgármestere

Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 15-én tartott ülésén a következő határozatokat, rendeleteket hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját a két ülés között végzett
munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról,
valamint a tájékoztatót a lejárt határidejű határozatokról. A 2015. évi munkatervét akként
módosította, hogy a „Tájékoztató a környezet
állapotának alakulásáról” című előterjesztést
2016. január havi rendes ülésen tárgyalja meg.
Egyetértési jogát gyakorolva támogatta Éberhardt Gábor rendőr ezredes rendőrségi főtanácsos Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség
kirendeltség-vezetői beosztásban történő
kinevezését. Hozzájárult dr. Király Szilvia fogszakorvos praxisjogának Dr. Dancsik Zoltán
János fogszakorvosnak történő elidegenítéséhez, és feladat-ellátási előszerződést kötött vele.
A Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

és Deszk Község Önkormányzata között helyiség használatára költségvetés, gazdálkodás
rendjére vonatkozó együttműködési megállapodást jóváhagyta. Támogatta a Tisza-Maros
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
A Déli Napfény LEADER Egyesület támogatása tekintetében hozott megvalósítási határidőt 2020. december 31. napjára módosította.
A Testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat pénzügyi keretösszegét 400 ezerről 410
ezer forintra emelte. A testület döntött a 751
hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan megvásárlásáról 1.701.000.- Ft-ért,
a kivett töltés megnevezésű ingatlant megvásárlásáról 738.000.- Ft vételárért, valamint a
0222/10 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű ingatlan megvásárlásáról 238.000.- Ft-ért. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy részt vesz

a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt, a
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének,
megőrzésének és gondozásának támogatására
kiírt pályázaton. Megerősítette azon korábbi
döntését, hogy a kéményseprő közszolgáltatást továbbra is a feladat eredeti címzettje,
SZMJV Önkormányzata láttatja el. Elfogadta
a testület az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendeletét, a térfigyelő rendszer alkalmazásáról szóló rendeletét, valamint a gyermekétkeztetés díjairól szóló rendeletét akként módosította 2014. április 1. napjától nem változtatott
közétkeztetési díjak 2016. február 1-től 4 %-al
növekedjenek.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita
jegyző

4

KITEKINTŐ

2016. JANUÁR

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Ingatlanhasználók!

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24. napján tartott zárt testületi
ülésén Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évre vonatkozóan az alábbi döntés született:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján 2016. január
1. napi hatályba lépéssel a közszolgáltató a lakóingatlant egyedül- és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának
lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke az 50 litert nem
haladja meg.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott pályázati feltételek alapján:
1./ Az a pályázó részesíthető támogatásban, akinek a havi jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a havi 50.000.- Ft összeget.
2./ Méltányosságból támogatásban részesíthető az a pályázó is,
akinek a havi jövedelme vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az 1. pontban meghatározott összeget, de nem
haladja meg az egy főre jutó havi jövedelem a 70.000.- Ft -ot és a
pályázó esetében az alábbi a-f) pontok valamelyikében meghatározott körülmény áll fenn:
a.) árva vagy félárva,
b.) családjában lévő eltartottak száma három, vagy ennél több
személy,
c.) gyermeket nevel,
d.) a szülő egyedülállóként neveli,
e.) valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban
folyamatos ellátást igénylő beteg él,
f.) eltartója/szülője munkanélküli, illetve öregségi nyugdíjban részesül.
Deszk Község Önkormányzatához 2015. november 09-ig (meghirdetett beadási határidőig) papír alapon benyújtott pályázatok száma: 7
db.
A támogatások az alábbiak szerint kerültek kiosztásra:
1 fő 7.000,-Ft
3 fő 6.000,-Ft
3 fő 5.000,-Ft
összegű támogatást kapott.
2 pályázat érdemi vizsgálat nélkül került elutasításra, mivel csak
elektronikus úton nyújtották be.
A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat tanulmányi félévenként (tavaszi szemeszter 2016. január 31-ig, őszi szemeszter
2016. augusztus 31-ig) előre egy összegben utalja át az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. A pályázókhoz való
utalásról a Támogatáskezelő gondoskodik a továbbiakban.
Király László s.k.
dr. Altmayernédr. Kocsis Anita
polgármester
jegyző
						

Röviden az alábbiakat kell tudni:
• Az igényléshez formanyomtatvány (nyilatkozat) kitöltése szükséges, mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal
Szociális Irodájában, továbbá a Közszolgáltatónál.
• Az 50 literes gyűjtőedényt az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, - hogy a
lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja - a jegyző által kiadott hatósági bizonyítvány útján a Közszolgáltató
részére bizonyítja.
• A formanyomtatványt és a hatósági bizonyítványt a
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-nek
(6728 Szeged, Városgazda sor 1.) kell benyújtani. Az ügyintézéshez személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatására,
más nevében történő ügyintézés esetében érvényes meghatalmazásra is szükség van.
• A 2016. január 31-ig beérkező 50 literes űrmértékű
edény igénybevételére vonatkozó szerződésmódosításra
irányuló kérelmeket 2016. január 1. napi kezdő dátummal
fogja figyelembe venni a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft..
• A gyűjtőedény cseréjének a költsége az ingatlanhasználót terheli.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
– közterületek átnevezéséről –
A múlt havi újságban már benne volt, de ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2016. január 1. napi hatállyal az alábbi közterületek elnevezését változtatta meg:
1.
2.
3.
4.
5.

Közterület régi neve:
Ságvári utca
Zója utca
Majakovszkij utca
Felszabadulás utca
Sallai utca

SOK KICSI SOKRA MEGY!
Szegedről kijáró, kedves adóügyes kolléganőnk lánya, Ancsa-Molnár Gertrúd szívesen foglalkozik tűzzománccal szabadidejében.
Amikor elkészült a Hagyományőrző közösségi házunk, egy nagyon
szép meglepetéssel állt elénk – a lelkét beleadva, vasba és színes zománcba gyúrta az első új utcanév táblánkat. Január elsejétől kezdve a
rendeletünk szerint is a helyére kerülhetett a „tájházunk” kiskapujára
a zománcvirágos kis tábla. Nagyon szépen köszönjük Neked!
Amíg ez a ház áll, a kezed munkája köszönti az idelátogatókat!

Közterület új neve:
Fenyő utca
Magyar utca
Ősz utca
Széchenyi István utca
Arany János utca
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Ha már Páva….

….legyen kövér! Ugye, emlékeznek? A hatalmas összefogásnak köszönhetően a Borbolya
csoport bejutott a döntőbe, ami
tényleg felülmúlta minden várakozásunkat! A gyerekeknek volt
négy napja, hogy felkészüljenek,
nem kis kihívás elé állítva Gáborékat. Vasárnap próba (lett volna), de megjelent a Tv stábja…
forgattak a faluban, a Faluházban
és itt maradtak a 3. adventi gyertyagyújtáson is. A maradék 3 nap
egész napos próbával telt, így a
gyerekek „megúszták” a tanulást, cserébe teljes erőbedobással
készültek a döntőre. Csütörtök
hajnalban rutinos indulás, és
minden ugyanúgy zajlott, mint
az előző két héten. A pénteki Falukarácsony nélkülünk zajlott le,
amit sajnáltunk nagyon, de a Páva
felülírt mindent…
A döntőt különlegesre tervezték, élő skype kapcsolatot próbáltak összehozni az otthonról
szurkoló hatalmas táborokkal, ez
sajnos technikai okok miatt végül
nem valósult meg. Varga Kriszta
és Pipu mindent megtett a siker
érdekében, és szívet melengető

volt nézni, ahogy a Faluházban
készült mindenki! Volt zsíros kenyér és forralt bor, voltak zászlók
és plakátok, arcra festett kódok
és ünneplő nézősereg! A gyerekek nagyon élvezték a döntőt,
hatalmasat táncoltak, szurkoltak
és tapsoltak egymásnak, itt már
mindenki barát volt. A zsűri értékelt és dicsért, a végén kategóriánként hirdetett győztest is, de az
OTP Bank úgy döntött: aki már
eljutott a döntőig, bizony kivétel
nélkül megérdemli az 1.000.000
Ft-ot! Ráadásul megkaptuk a
„Legjobb közösség” címet is, ami
hűen tükrözte az elmúlt 3 hét történéseit!
És hát a hazaérkezés: hajnalban begördült a busz Deszkre a
szokásos dudaszóval, és a 43-as
út kellős közepén a szülők szó
szerint elállták az utat fáklyákkal
és hatalmas transzparenssel, középen Király László polgármesterünkkel, aki óriási zászlót lengetett! Nem lehetett könnyek nélkül
kibírni… A hab a tortán a vasárnapi 4. adventi gyertyagyújtás
volt, ahol a gyerekeket ünnepelte
mindenki! Kaptak ajándékot az

önkormányzattól, kaptak névre szóló csiszolt üvegből készült
gravírozott emléket dobozban
a Dr. Martin György Alapfokú
Művészeti Iskolától és volt óriás
torta. És amikor már teljes volt a
meghatottság, kitört a tűzijáték,
ami mindent vitt..
A döntő napján sokat beszélgettünk Katáékkal arról, milyen
hihetetlen is ez az egész! Ahogy
nekiindultunk, tele bizonytalansággal és kétségekkel, ahogy aztán meneteltünk előre, és ahogy
támogatták és szerették ezeket a
gyerekeket annyian és annyiképp,
hogy leírhatatlan! Ahogy ös�szefogott a közösség, ahogy mindenki dolgozott értük és velük!

Ahogy állták
a gyerekek a
sarat, és amilyen alázattal dolgoztak ők is! Életre szóló
élményben volt részük nekik is,
és mindenkinek, aki részt vett
bármilyen módon ebben a munkában! Senki nem gondolta, hogy
idáig eljut ez a kis csoport, de
ilyen felkészítő csapattal, ilyen
szülői háttérrel, ennyi lelkes emberrel ennek így kellett történnie!
Annyi, de annyi szívet melengető
történetet hallottunk a hetek alatt,
hogy egy különszámot tele tudnék írni… ami biztos, életre szóló
élmény volt! A gyerekek, Gábor,
Kata és a szülők is csodaszép karácsonyi ajándékot kaptak ezáltal,
és egyáltalán, a 2015-ös év annyi
sikert hozott, hogy hihetetlen!
Kedves Cibere, Borbolya, Belice, Csicseri, Kerepetye csoport
és Deszkadöngetők! Hajrá előre
2016-ban is, adjatok annyi örömet nekünk az idén is, mint a
tavalyi évben, ehhez legyen meg
a kitartásotok és a lelkesedésetek,
akkor már nagy baj nem lehet!
Sillóné Varga Anikó

Februári programajánló
Február 3-án 18:30-tól a Kávéházi esték – Irodalmi kávéház
című sorozatunk következő állomására invitálom az érdeklődőket. Ezen az estén Szabó Pál: 1440
– Nándorfehérvár első oszmán-török ostroma és előzményei című
könyvét mutatja be Bene Zoltán
író, aki az est folyamán a szerzővel is beszélget. A rendezvényen
a kötet kedvezményes áron, 1000
Ft-ért megvásárolható, a belépés ingyenes! Február 13-án 17
órakor érkezik a Tempfli térre a
II. Deszki BuShow. Aki tavaly itt
volt, azért, aki lemaradt, ő azért
jöjjön el idén, hiszen idén is lesz
kiszebáb égetés, fánkverseny, ízek

sátra és természetesen a mohácsi
busók műsora. Február 19-és 26án, pénteken 17 órától pedig jön
az Ezt tanultuk!, két felvonásban.
Február 19-én a Borbolya, a Belice
és a Kerepetye néptánccsoportok; a
Cantabella Női Kar; az Iskolai kórus; a Deszki Akrobatikus Rock&Roll táncosok kicsi és középhaladó
csoportjai; szóló népdalénekeseink,
azaz Vincze Kamilla és Kopasz
Helga; a Deszki Népdalkör; a Faces tánccsoport, valamint a Deszki
Dukátok szerb kórus mutatják
meg, mit tanultak az elmúlt évben. Február 26-án a Tündértánc
balett-előkészítő Csingiling és Ariel
csoportjai; a Deszki Akrobatikus

Rock&Roll táncosok mini és haladó csoportjai; a Cibere és a DeszkaDöngetők néptánccsoportok; a
Bánát Néptáncegyüttes utánpótlás- és felnőtt csoportja; a Bánát
Tamburazenekar; valamint alsó
tagozatos társastáncosok lépnek
színpadra. A belépő 500 Ft, de a
február 19-én megváltott jeggyel
a február 26-i előadást is meg lehet tekinteni! Február 20-án 18
órától pedig a színházkedvelőket
várjuk a Faluházba! A Téli Színházi Esték keretében a Csongrádi
Színtársulat két felvonásos zenés
komédiával jön el hozzánk, melynek címe: Eisemann Mihály - Halász Imre, Békeffi István: Egy csók

és más semmi. A belépő: 800 Ft.
Várunk mindenkit szeretettel
programjainkra!
Végül szeretném felhívni a
szülők és a tehetséges általános iskolások figyelmét, hogy a XVIII.
Deszki Maros Menti Fesztivál a
jelentkezési határideje február
29-e! Várjuk a jelentkezéseket a
versmondás, a prózamondás, a
szólóhangszer, a kamarazene, a
szóló népdaléneklés, a színjátszás,
a néptánc, az egyéb tánc, illetve
két új kategóriánk: a szólóéneklés
és a népzene kategóriák bármelyikére!
Varga Krisztina
művelődésszervező
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Szerb karácsony Deszken
Január 4-én (csütörtökön) már
4. napja dolgoztunk, legalábbis
próbáltuk felvenni a ritmust a
karácsonyi és szilveszteri evésivás, pihenés után. Mégis karácsonyozhattam egy kicsit újra,
hiszen akkor kezdődött a szerb
karácsony, számunkra egy szép
és színvonalas műsorral a Faluházban! Svetomir Milicici atya
segítségével bepillanthattunk a

szerb karácsonyi hagyományokba, felléptek a szerb óvodások és
iskolások, énekelt magyarul és
szerbül Frányó Eszter, énekeltek a
Deszki Dukátok, táncolt a Bánát
Néptáncegyüttes és utánpótlásuk! Számomra az egyik legemlékezetesebb pillanat mégis az volt,
amikor megtudhattuk, hogyan
alakult ki a szerb, a magyar és a
román tánc! Tóth Gábor és Goda

Kata együtt táncolt a színpadon
Brczán Krisztiforral és feleségével, Évával, Gyorgyev Branimírrel
(aki a román pásztort alakította)
és Petres Mártával, a Bánát Zenekar és a Bánát Tamburazenekar
kíséretében. Néztem a lábukat, és
nem értettem, mit is látok pontosan? Aztán megtudtam: amit
láttam, az román tartásban, szerb
ritmikára, magyar lépésanyaggal
kombinált tánc volt, ami nagyon
tetszett mindenkinek! Szintén
nagy sikere volt a Belice csoportunknak is, de a legjobban az
tetszett, amikor együtt táncolt a
színpadon szerb és magyar, kicsi
és nagy, ebben benne volt mindaz
a szeretet és összefogás, ami mindig is jellemezte kis közösségünket! A műsort Seres István Pipu
rendezte Brczán Krisztiforral
karöltve, köszönet érte!
A műsor végén következett
még egy meglepetés: Király László polgármester úr teljesen titokban süttetett sok-sok brza gibanicát (aki még nem evett ilyet: ez
juhtúróval töltött leveles tészta és
nagyon finom…) és a finom forralt bor sem maradhatott el! Meg

is lepődött mindenki, nagy sikere
volt a rögtönzött és váratlan vendéglátásnak! Polgármester úr, a
képviselők és a Faluház dolgozói
mindent megtettek, hogy mindenki tele hassal és mosolyogva
távozzon, a sok-sok köszönet
pedig kedves visszaigazolás volt
számunkra!
Mindig is büszkék voltunk
arra, hogy milyen példaértékű
az együttélés és együttműködés
az egymás mellett élő kultúrák
között nálunk, Deszken, és ez az
este is megerősítette ezt! Örülök,
hogy ott lehettem, köszönöm az
élményt!
Sillóné Varga Anikó

Zöldülj!
A Deszki Művelődési Ház és
Könyvtár digitális kultúrára irányuló projektje, mellyel a tavalyi
évben egy új dimenzió felé próbált a Deszki Faluház idomulni.
A digitális kultúra, a fiatal generáció virtuális kommunikációja,
valamint a kulturális platformok
internetes megjelenésével elengedhetetlen az új és innovatív
formák keresése. Ezen gondolatok jegyében született meg a Zöld
Reklám projekt, mely a Kultúrházak Éjjel-Nappal programsorozat
szakmai innovációs pályázatán
I. díjat nyert. Mint mintaprogram, egyedülálló lehetőségként
jelentkezett a magyar kulturális palettán. A program lényege,

hogy a fiatalok digitális alkotóeszközök segítségével
fogalmazzák meg véleményük, valamint az interneten
tegyék mindezt közzé, ezzel is
saját közösséget építve. A generált csoportkohéziós folyamatok
lényege, hogy egyes alkotások önálló életre kelnek, és saját útjukat
járva, érik el a generációk legszélesebb körét. Ennek érdekében
a Zoltánfy Iskola diákjai között
hirdettünk versenyt, melynek lényege, hogy egy adott időkereten
belül, saját maguk hoznak létre
digitális alkotást, ezeket egy közös webes felületen közlik, majd,
mint „sprintversenyen” a megosztások és a like-ok nyomába

erednek, hogy követhessék alkotásuk milyen széles
körben képes meghódítani
a cyber világot. Az alkotások,
mint egy ujjlenyomat jegyzik
a fontosabb adatokat, amiket az
osztályok önmagukról közölni
akarnak. Egy-egy közösség, saját
közösségi média felületét is bevonja, ám a program a Zöld Reklám Facebook oldalán méri az
eléréseket. A program célja, hogy
a fiatalok ne csupán felhasználói
legyenek a netes világnak, hanem
képesek legyen annak tartalmi,
minőségi oldalát befolyásolni, és
egyéni hanggal, saját véleménnyel
jelenjenek meg, ezáltal is hangsúlyozva a kulturális különbségeket,

valamint a generációs kulturális
igényváltozásait. A program lehetőséget biztosított, hogy mindenki saját érdeklődésének és
kommunikációs csatornájának
megfelelően reagáljon a digitális
kultúra változásaira.
A projekt a Nemzeti Családi
és Szociálpolitikai Intézet, IFJGY-15-A-20392. számú nyertes
pályázata keretében valósult meg.
A támogatás összege: 610.800,-Ft
Seres István Pipu
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Adventi gyertyagyújtás az óvodában
December 17-én, csütörtökön, összegyűlt a Csicsergő
óvoda apraja-nagyja az udvaron és körbevette a Szivárvány
csoport teraszát. Miután Szpomi néni köszöntötte a megje-

lent szülőket és gyerekeket, a
nagycsoportosok egy kedves
köszöntővel, dalokkal, versekkel idézték meg a karácsony
szellemét és Marika néni segítségével gyújtották meg az óvo-

dai adventi koszorú negyedik
gyertyáját, ezzel jelezvén, hogy
hamarosan itt a karácsony. A
gyertya lángjának fényében és
a gyerekek gyűrűjében kívánt
Szpomi néni nagyon boldog,

áldott, családi körben töltött
karácsonyt és eredményekben,
sikerekben gazdag boldog új
évet Mindenkinek.
Gabi néni

Szerb karácsony

Mint minden évben január 6-án, már hagyományként a nagycsoportosokkal ellátogattunk a Szent Száva Kulturális, Oktatási és Hitéleti
Központba, ahol részt vehettünk a szerb karácsonyi ünnepségen, amelyen a Kolo csoportos óvodásokkal és a szerb iskolába járó gyermekekkel közösen vehettünk részt. A szerbek ünnepeiket a Juliánusz-naptár
szerint tartják, ezért ünneplik a Karácsonyt 13 nappal később.
Megmutatták azokat a hagyományokat, amelyeket ilyenkor a szerb
családokban megtartanak.

A házba szalmát visznek be, és a családi ikont tölgyfával díszítik. Hagyományos böjti ételeket készítenek (babot, mákos tésztát). A megterített asztal lábát kötéllel átkötik, hogy „meg ne szökjön”. A szerb családoknál nem volt szokás az ajándékozás, de régi szokás szerint a gazda
diót szórt szét a szalmában, amelyeket a gyerekeknek kellett összeszedni. A böjti ételek mellett ott volt a búza (koljivo) és a tradicionális karácsonyi diós sütemény, a „csésznicá” is. Ezeket az ünnepség után mi is
megkóstolhattuk a gyerekekkel.
Márki Anett

Falukarácsony
December 18-án késő délután
ünneplőbe öltöztette testét-lelkét
a falu apraja, s nagyja; a hagyományokhoz híven a sok embert megmozgató Falukarácsonyi ünnepségre gyülekeztek a családok a
Sportcsarnokban. Mint mindig,
most is alkalomhoz illő köntöst
kapott az épület kívül és belül
egyaránt; a pedagógusok az óvodákból és az iskolából, a Település-üzemeltetési Kft. dolgozói
időt és energiát nem sajnálva
díszítették, szépítették, hangolták
az épületet. A gyerekek izgatottan nyüzsögtek az öltözőkben
és a színpad környékén, tegyük
hozzá, joggal: sok gyakorlásuk és
munkájuk volt az egész estés, sok,
színvonalas produkciót felvonultató ünnepségen. A pici ovisoktól
kezdve, a majdan ballagó nagycsoportosokon át, az iskola alsó
és felső tagozatával bezáródóan
mindenki készülhetett és készült

ezen az estén a Fölszállott a páva
országos döntőjén volt jelenésük.
A Falukarácsony végeztével a
Sportcsarnok előtt felállított civil
sátrakban volt lehetősége a családoknak enni-inni, és kinek-kinek
pénztárcája szerint hozzájárulni
a Deszk Község Közoktatásáért
Közalapítvány munkájához.

is a szeretet ünnepe alkalmából.
A kulturális műsorban a korábbi évek során megszokott kategóriák mindegyike szerepelt; standard és latin táncok, furulya- és
énekszámok, próza- és versmondás. A néptánccsoportokhoz kapcsolódó blokkot az iskolás Borbolya néptánccsoportot ezúttal a
nagyobbak táncelőadása pótolta,
hiszen a Borbolyás gyerekeknek

Nagy köszönetet érdemelnek
az este megtervezésében és kivitelezésében részt vevő felnőttek
és gyerekek egyaránt, akik ezekkel a meghitt percekkel elérhető
közelségbe hozták a karácsony
előtti rohanós napokon az ünnepi hangulatot!
Kardos Ditke
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 Decemberben is folytatódtak a tanulmányi versenyek. Az Országos Angol nyelvi
verseny iskolai fordulóját december 8-án rendezte meg intézményünk. A verseny szervezői
szigorú előírásokat határoztak meg. Az érettségi szabályaihoz hasonlóan zajlott az esemény.
Meghatározott időpontban lehetett a versenyfeladatokat megismerni és 1 óra állt minden
versenyző rendelkezésére, melyet egy versenybizottság ellenőrzött. Papp Bence 7. évfolyamos
tanulónk bejutott a megye legjobbjai közé. A
márciusban Szegeden rendezésre kerülő versenyen az országos döntőbe jutás a tét.

 A kistérségi matematika verseny a döntőjéhez érkezett. Iskolánkból 6 tanuló jutott be:
Kócsó László, Ötvös Klaudia 5.o., Tóth Kevin,
Papp Bence 7.o., Szabó Bálint, Barcsai Olivér 8.o.
Az utolsó megmérettetésre február 2-án kerül
sor az Eötvös József Gimnáziumban.
 Versenyt hirdetett a makói Galamb József Szakképző Iskola 7.-8. osztályos tanulóknak a fenntarthatóság, környezettudatosság je-
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gyében, három fordulóban. Négy 3 fős csapattal
neveztünk: két hetedikessel és két nyolcadikossal. Az első fordulóban egy 50 kérdésből álló
tesztet kellett megoldani a csapatoknak, ennek
sikeres teljesítése után a 2. fordulóban egy projektet kellett készíteni: „Felelősséggel a jövőért!”
címmel. A harmadik, döntő fordulót február
4-én rendezik Makón, ahova két csapat jutott
tovább. Nyolcadikból: Farkas Dániel, Menyhárt
Patrik, Meszes István; a hetedikből: Bódi Levente,
Papp Bence, Tóth Kevin által alkotott két csapat.
 Tematikus napok megtartása a pedagógiai programunkban megfogalmazott alapelvek megvalósítását segíti elő. Tudjuk, hogy a
tanórán kívüli foglalkozások a megszokottól
eltérő tematikája és módszertana megerősíti a
már megszerzett tudást és az új ismeretek bővítését is kellőképpen szolgálja. Ebbe a koncepcióba illik az elmúlt időszakban megrendezésre
kerülő két ilyen rendhagyó foglalkozás.
 Január 14- én a Faluház két munkatársa
tartott rendhagyó foglalkozást a felsős tanulóknak a „Zöld Reklám” projekt keretében. A

programról részletesebb beszámolót a pályázat menedzsmentjétől olvashatnak ezen újság
hasábjain. Az előzetes egyeztetések kapcsán,
arra kellett kérnünk a diákokat, hogy hozzák
el mobiltelefonjaikat és tabletjeiket a foglalkozásra, amit ott majd használni lehet, sőt kell is.
Feltételezem, hogy el tudja képzelni az olvasó,
mekkora lelkesedést váltott ki a lehetőség! Végre legálisan, nem a pad alatt elbújva, mindenféle
elterelő hadműveletet bevetve, tanárt kicselezve
lehetett használni korunk áldásos (áldásos !?)
eszközeit.
 A Zoltánfy István Általános Iskolában a
kötelező mindennapos testnevelésen kívül, a
tanrendbe beépített kézilabda oktatás, társastánc oktatás, ötödik osztályban úszás segíti a
gyermekek rendszeres testmozgását. Ezt egészíti ki, a szabadon választható délutáni kézilabdaedzés, tömegsport lehetősége és, mint speciális
sportág a sakk gyakorlása. Pedagógiai programunk meghatározása, hogy ezen felül meg
kell ismertetni a gyermekkel egyéb sportokat
és mozgásformákat. Január 15-én rendhagyó
dzsudó foglalkozáson vehettek részt a kisebbek.
A rendezvényen a meghívott szakedző minden
gyermeket megmozgatott. Mind az álló, mind
a földharcban kipróbálhatta magát minden
tanuló. A három órás programot egyaránt élvezték a lányok és fiúk is. A lelkes beszámolók
szerint sikerült a sportágnak híveket toborozni
és nem mellesleg mindenki épen hagyta el a tatamit.

Szerb iskola
2015. december 18. Az utolsó tanítási napunkon délelőtt a szerb iskolában Szent Miklós ünneplésével zártuk a 2015. évet. A hagyományokhoz híven a szegedi, újszentiváni és deszki szerb óvodásokkal együtt
vártuk a Mikulást.
2016. január 06. A karácsonyi ünnepek hagyományit elevenítettük fel
délelőtt a Szent Száva Szerb Kulturális Oktatási és Hitéleti Központban.
Vendégeinkként köszönthettük a magyar óvoda nagycsoportosait. Az
ünnepség végén minden vendég megkóstolhatta az általunk készített
finomságokat.

2016. január 07. A Faluházban megrendezésre került szerb karácsonyi műsorban „Betlehemes” játékokkal szerepeltek a szerb iskola alsó
tagozatos tanulói.
Január 22-én vége a 2015/16-os tanév első félévének és megkezdődnek az írásbeli felvételik időszaka. Eredményeket és hasznos munkát
kívánok minden diáknak és pedagógusnak!
Vid György igazgató
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ISKOLAI HÍREK

Nagycsaládos Karácsony

42-es szeretet

A DeszkaSzínház 3 évvel ezelőtti kezdeményezése, melyben
arra kérte a település lakóit, hogy
segítsenek minden gyermek karácsonyát szebbé tenni, s apró
ajándékokkal töltsék meg a faluházat, mára már hagyományos
rituálé lett. Az év végi hajrá, az
embert próbáló hónapok mindig
elgondolkodtatják az ünnepvárókat. Ilyenkor megnyílik mindenki
szíve. S ekkor kezdődik a cipősdoboz akció. A felhalmozott ajándékokat szorgos kezek, egy teljes
délutánon keresztül válogatják,
rendszerezik, hogy minden gyermek korának megfelelő ajándékot kaphasson. A Deszkások karácsonyi bulija így mára átalakult,
és őrangyalként próbálják megtölteni a dobozokat, szeretettel.
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A társulat egészét áthatja valami
furcsa érzés, hiszen nem pusztán
a közösség tagjaiként próbálnak
tenni, hanem valami saját, valami nagyon egyéni varázslatot
tesznek. 2015 karácsonyán több,
mint 30 családhoz juthattunk el,
s nézhettük a csillogó gyerekszemeket. Köszönjük Önöknek, kedves deszkiek, hogy ilyen kitartóan
segítik közösségüket. Reméljük,
egyszer minden cipősdoboz angyalt nyugdíjba küldhetünk, és
nem lesz szükség a tűsarkú, sportcipő, hótaposó, szandál dobozára.
Reméljük, egyszer minden gyermek nélkülünk örülhet. De addig is, 42-es lábméretnyi szeretet
rendel….
Seres István Pipu

December 19-én, szombaton a deszki nagycsaládosok
karácsonyoztak
a Faluházban. A Deszki
Nagycsaládosok Egyesülete
ebben az évben is a Csongrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház támogatásával szervezte meg karácsonyi
programjukat.
10 órától kézműves sarokkal és
társasjátékokkal várták a gyerekeket, majd Király László polgármester úr köszöntőjét követően
Pepe Manó Ünnepi Bőröndmeséi varázsolták el a kicsiket és a
nagyokat a nézőtéren. 11 órától
a Deszki Akrobatikus rock&roll
táncosok karácsonyi fellépése

következett. A műsor mellett egy kis meglepetés: kis
vendéglátás, szaloncukrok
és ruhabörze várta megjelenteket az előtérben.
A délelőtt gyorsan elröppent, szívmelengető volt
látni és hallani a gyerekek kacagását és örömét! Ezúton is szeretnénk megköszönni a Csongrád
Megyei Család, Esélyteremtési
és Önkéntes Ház támogatását, és
reméljük, 2016-ban is számíthatunk rájuk, hogy idén még több
családnak tudjunk segíteni és egy
szép délelőttöt varázsolni.		
Varga Krisztina

VÁLLALOK:
Sziveri Zsolt
Tel: 20/421-6668,

30/750-5060








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

Hírek az idősek klub életéről

2015. év utolsó hónapja a hagyományok jegyében telt a deszki klubban. Advent alkalmával
minden héten meggyújtottuk az
Adventi koszorúnkon a gyertyát,
melyet Kaliczka Istvánné kötött
ebben az évben is, köszönjük
neki. Nagyon hálásak vagyunk
Katának a termeket dekoráló
asztali díszekért, valamint a klubtársaknak készített dekorációkért, melyeket hazavihettek, és
otthonukba gyönyörködhettek
páratlan kreativitással létrehozott
csodálatos munkáiban.
December 2-án a disznóvágás
során kisütött tepertőt kóstoltuk
meg, mely ízlett a tagságnak.

December 4-én a klubtagok
részt vettek a Faluházban megrendezésre került Idősek napján,
mely megemlékezés jó érzéssel
tölt el bennünket.
December 12-én Luca bálban szórakozhattunk, a finom
húsleves és sült hurka, kolbász
elfogyasztása után a tagok Luca
pogácsával kínálgatták egymást.
A szerencsések pénzt is találtak a
sütijükben.
December 17-én Karácsonyi
ebédet tartottunk, a töltött káposzta elfogyasztása előtt Radics
Béláné, Kószó Aranka, Bánfi
Józsefné, Dobó Vincéné, Török
Ferencné klubtársaink az ünnep

hangulatát felidéző verset-prózát
adtak elő.
December 23-án Simicz József
a község volt polgármesterétől,
klubtársunktól vettünk örök búcsút.
December 31-én Szilveszteri
bulit szerveztünk, mely alkalomra nemcsak a klubtagokat vártuk.
A befizetett szerény részvételi
díjból sikerült több sültből álló
tálat, pezsgőt, újévi malac sütit
mindenki számára megrendelni,
valamint a jó hangulatot biztosító
zenészt és néhány tombola tárgyat kifizetni.
„Itt születtem én” címmel új
programsorozatot indítottunk el.

A csoporttagok sorban bemutatják saját szülőhelyüket vagy
koragyermekkoruk tartózkodási
helyét. Néhány percig beszélnek
erről a helységről, ami nem tárgyszerű, hanem személyes leírás az
emlékek, érzések felidézése egy
kis település bemutatással. Utána
bárki kérdezhet, illetve reagálhat
az elhangzottakra. Köszönjük
a bemutatkozó klubtársaknak,
hogy megosztották velünk az
információkat, ezáltal a csoport
többi tagja, ha szóba kerül egyegy település, más szemmel tekint
rá.
a Deszki Nyugdíjas Klub
tagjai
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Tisztelgés elődeinknek

Az első deszki emlékparkunkban elhelyezett
kopjafákon azon személyek nevei olvashatók, akik sokat tettek településünkért, Deszkért.
Új sorozatunkban Őket
szeretnénk bemutatni
olvasóinknak.

ból mindig meghallotta a kunyhókban felhangzó panaszt, s önzetlen
lelkesedéssel sietett a bajban lévő, a
szegény elesett segítségére.”
Császári és királyi kamarás, a
Souv. Máltai lovagrend tagja, Torontál vármegye tiszteletbeli főjegyzője, 1911-ben Szeged város
országgyűlési képviselője. 1884ben nőül vette báró Fejérváry Gizellát. Feleségének hozományából építette az új kastélyt, mely
ma szakkórházként működik.
Gerliczy Ferenc báró bőkezűségéből 1901-1909 között építtetett, 1904-ben, Glattfelder Gyula
temesvári püspök engedélyével,
Govrik Sándor szőregi plébános
által felszentelt, Magyarok Nagy-

GERLICZY FERENC,
BÁRÓ

(1859–1914)

„Egy főúr nagy összeköttetéssel
és vagyonnal, ki nagy tehetségét,
munkaerejét, egész életét a nép javára szentelte. Egy főúr, ki palotájá-

asszonya titulust viselő templom.
Elnöke volt a szegedi és nagyváradi katholikus körnek. 1907-ben
a szegedi gazdasági díszegyesület díszelnökének választották.
Valódi jótevője, édesatyja volt a

kisgazdáknak, így a vezetése alatt
álló gazdasági egyesületet felvirágoztatta. 1910-ben több mint
ezer gazdát léptetett be a keze által alakult Homoki Szőlősgazdák
Országos Egyesületébe. 1913-ban
megalapította a Szegedi Első Borértékesítő Részvénytársaságot.
Szerteágazó munkássága, kiemelkedő munkabírása és elhivatott
érdeklődése révén vezetője volt
sok gazdakörnek és szövetkezetnek.
Deszk község mai hit- és gazdasági életének, építészeti arculatának megalapozója, és a település fejlődését egyik legjobban
meghatározó személyisége volt.
Szerk.

Mi újság a DSC háza táján?
Több területen is releváns változások történtek egyesületünknél.
Kiemelendő a nyár folyamán telepített automata öntözőrendszer
elkészülése, ami hatalmas segítség
pályánk gyepszőnyegének javulásában. Emlékezetes, a munkála-

tok közepette készült fotó a pálya
mintázatáról, ami habár nem tudatosan sikeredett ilyenre, mégis
egyedülálló az országban, s a közösségi háló segítéségével nem
kis népszerűségre tehetett szert. A
játékosok fejlődését, eredménye-

Deszk, Alkotmány u. 47.

2016. Február 3. – Február 9.

































NYITVATARTÁS:
HÉTFİTİL PÉNTEKIG: 6:00 – 19:00
SZOMBATON: 6:00 – 18:00




ÉS MÉG SZÁMOS TARTÓSAN ALACSONY ÁRAS TERMÉK, AMÍG A KÉSZLET TART!
AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELİSSÉGET NEM VÁLLALUNK, DE ELNÉZÉST KÉRÜNK!

labdarúgó is megkapta
inek mérését szolgáló
a lehetőséget a bajnoki
és egyéb edzésfelszemérkőzésen való berelések tekintetében
mutatkozáshoz. Míg
klubunk kiemelkedőelső számú csapatunknek nevezhető megyei
nál jelenleg a megye IIszinten, ezen eszközök
es tagság megerősítése,
tárháza szintén bővült
s a minél jobb helyezés
a nyár folyamán.
megszerzése a cél, ilEgyesületünk a me- Lehota István
letve hosszú távon az
gyei másodosztályú edző
élvonalba való feljutás
nagypályás bajnokság
küzdelmei mellett ugyanezen ki- és az ott való helytállás, addig az
írás ifjúsági küzdelmeiben is ér- U-19-es korosztály az idei szedekelt, valamint a tizenhat éven zon végére igyekszik odaérni az
aluliak mezőnyében is képviselve első két hely valamelyikére, ami a
van. Eme két utánpótláscsapat a nyártól a megyei első osztályban
nagypálya mellett a megyei fut- való szereplést jelentené.
Felnőtt csapatunkat erősítendő,
sal-bajnokságban is öregbíti a
DSC hírnevét. A legkisebbek Tóth egyelőre két rutinosabb labdaTibor keze alatt dolgozva rend- rúgó érkezett a kerethez, Gallai
szeresen Bozsik tornákon vesznek Gábor a megye I-es Tiszasziget SE
részt, egyre jobb eredmények el- csapatától tért vissza, míg Gyenes
János a Szőregi Rákóczit hagyta
érésével tanúsítva fejlődésüket.
Természetesen a legnagyobb ott a Deszk hívószavára. A felérdeklődést – ahogy az lenni szo- készülés január 13-i dátummal
kott – felnőtt csapatunk generálja. kezdetét vette, csapatunk résztveElső számú csapatunk szintén vője lesz az idei Csongrád Megyei
nagy változáson ment át, leglé- Téli-Bajnokságnak, illetve heti két
nyegesebb talán az edzői posztot edzéssel és több edzőmérkőzéssel
érintő: az ismert, illetve elismert készül a bajnokság tavaszi küzdeljátékos múltjáról híres Lehota Ist- meire.
Az idei fejlesztési tervek között
ván került vezető edzői pozícióba.
A játékoskeret is lényegesen átala- van pályánk világításának korkult, közel egy csapatnyi újonccal szerűsítése, illetve egy edzőpálya
vághatott neki egyesületünk a készítése. Rangos eseményként
érkezik otthonunkba a 2016-os
2015-16-os idénynek.
Klubunk vezetősége továbbra Magyar Kupa megyei selejtezőiis az itt zajló munka céljául tűzte nek döntője – ezzel a nézőszámot
ki, illetve prioritásként tekint a kívánjuk növelni. Reméljük minfiatalok felnőtt csapatba való „be- den tervünk sikerül majd
- HAJRÁ DESZK!
építéséhez”, így az őszi fordulók
Szabó László DSC elnök
folyamán több utánpótlás korú
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SPORT HÍREK
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Felhívás – Jégre Deszkiek!
Tisztelt Deszki lakosok, tisztelt szülők!
Gyorgyev Vojiszláv nyugalmazott testnevelő tanár deszki általános iskolás és óvodás
gyerekek részére évente egy alkalommal kedvezményes műjégpálya látogatást szervezett

az utóbbi években. Alapítványunk védnökséget vállalva erkölcsileg és anyagilag támogatja
a fenti kezdeményezést. Tisztelettel kérjük,
hogy aki hozzánk hasonlóan a sportdélután
megszervezését támogatásra érdemesnek találja és szívesen segítene, kérjük hívja fel az
alábbi szervezők valamelyikét, akik az érintett

szponzorokat személyesen felkeresik.
Gyorgyev Vojiszláv:
70/941-9049; 62/271-218
Sztán László képviselő:
30/628-9557
Gera Norbert testnevelő tanár:
70/611-6794

Korcsolyázás Deszkieknek
2016. március 4-én, pénteken 13:30-15:30-ig csak Deszkiek vehetik
birtokba az előre kibérelt Szegedi Műjégpályát. Az immár hagyományos
„Deszki Jeges” napra általános iskolás és óvodás gyermekeink (függetlenül attól, hogy esetleg Szegedre járnak iskolába vagy óvodába) kedvezményesen, 500 Ft/fő korcsolyázhatnak két órán keresztül. Az 500
Ft magában foglalja az utazás, belépő és a korcsolyakölcsönzés díját. A
rendkívüli lehetőség biztosítása a gyerekek részére köszönhető helyi
vállalkozók illetve magánszemélyek, valamint a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány (fővédnök), Deszk Község Önkormányzata,
a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft és a Deszki Sport Club
támogatásának. A részt vevők beutaztatása különjáratú autóbuszokkal
történik a jelzett napon 12:30-as indulással a Régi iskola elől. A sportdélutánon az elmúlt évhez hasonlóan önköltségi alapon, középiskolások, felnőttek, szülők is részt vehetnek a szervezőkkel történő előzetes
egyeztetést követően.

Egyeztetés és egyéb információ kérhető Gyorgyev Vojiszláv szervezőtől a 70/941-9049 valamint a 62/271-218-as telefonszámokon.
Töltsünk együtt a műjégpályán egy kellemes délutánt!
A szervezők

Asztalitenisz Falubajnokság

2015. december 20-án került
megrendezésre a helyi Sportcsarnokban az immár hagyományos Asztalitenisz Falubajnokság. Az eredmények:
Felnőtt férfi kategória:
1. Fodor Béla
2. Kővágó Endre
3. Gyorgyev Vojiszláv
4. Scholtz Ottó
5. Naszradi Miklós

Felnőtt női kategória:
1. Mészáros Laura
2. Kővágóné Ócsai Magdolna
3. Gyorgyev Kitti
5-6. osztályos fiúk:
1. Mészáros Dominik
7-8. osztályos fiúk:
1. Mészáros Ákos
2. Mészáros Máté
3. Bódi Levente
Gratulálunk!

A szervezők
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Kert és konyha
ELKÉSZÍTÉS:

Január vége, február eleje a néphiedelem szerint a télforduló, vagy más néven: pálforduló
(január 25. Pál napja). A hagyomány szerint, ha
a télre eltett élelem fele ekkor még megvan, akkor a család és az állatok is kitelelnek.
Az időjárás az elmúlt 20 évben érezhetően
változik a bolygónkon; kitolódik a tél kezdete,
a hidegek és a meleg is keményebbek, a csapadék özönvízszerűen jelentkezik. Mégis vannak
örökérvényű igazságok, amelyek a több száz
éves népi megfigyeléshez még mindig hűek.
Bármilyen is a tél vagy a nyár, a nagyon szorgalmas és alkotó kedvű kertészek a palántanövényeket ezen időszakban ültetik, hogy a fagyveszély elmúltával a maguk által nevelt, erős és
zömök kisnövények kiültethetőek legyenek. Az
is mindig igaz marad, hogy a lombhullató fák
mélynyugalmi időszakuk végéhez közelednek;
ez azt jelenti, hogy ha a felmelegedés korábban
érkezik, a kipattanni készülő rügyek egy húsvét
hajnali faggyal tönkre is mehetnek… Persze,
mindezek ellen nem sok fegyverünk van, talán
csak annyi, hogy türelemmel kivárjuk a tél végét, és nem sürgetjük a kora tavaszt.
Kicsit ellentmondásos talán, hogy mégis,
februárban, a farsang hónapjában már temetnénk a telet. Ez, valljuk meg, jó móka gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Számos készen
kapható jelmez áll rendelkezésre, és az internet
is bővelkedik otthon elkészíthető típusokban.
Mivel korábban a szalagos fánk receptjét
írtam le a februári időszakban, most is egy, a
mulatságra könnyen elkészíthető finomság elkészítését osztom meg, mely a töltelékek tekintetében számtalan variációt rejt magában.

Szezámos-tarjás kifli
HOZZÁVALÓK:
 50 dkg liszt
 1/2 ek só
 1/2 sütőpor
 5 dkg vaj
 5 dkg sült zsír
 15 dkg margarin
 1 kis pohár tejföl

 1/2 friss élesztő
 60 ml tej + 1 kockacukor
 1 tojás
 tölteléknek: tarja (vagy füstölt sajt,
bacon) feldarabolva vagy nagylyukú reszelőn lereszelve
 tetejére: 1 tojássárgája vagy 2 nagy kanál tejföl, só
 szóratnak: szezámmag (vagy lenmag,
napraforgómag ,…)

1. a kimért liszthez adjuk hozzá a sót, sütőport, morzsoljuk bele a fagyos zsírt, feldarabolt
vajat és margarint.
2. a langyos cukros tejben futtassuk meg az
elmorzsolt élesztőt.
3. a liszthez adjuk hozzá a tojást, a tejfölt és
az élesztőt. Dolgozzuk jól össze. Elég lágy, de
nem letapadós tésztát fogunk kapni. Kelesztő
tálban, langyos helyen kelesszük duplájára.
4. kezdjük előmelegíteni a sütőt 200 fokra.
5. osszuk a tésztát 4 cipóra, és nyújtsuk a
tésztákat nagyon vékonyra (2 mm). 12 részre
cikkezzük fel egyenként a köröket. A tölteléket
a körcikk ívéhez halmozzuk, a két csücsköt
hajtsuk rá, majd szorosan tekerjük fel.
6. sorakoztassuk tepsibe a kifliket, kenjük
meg a tetejüket tojássárgájával (tejföllel), és
ízlés szerint szórjuk meg a kifliket magvakkal.
Hagyjunk helyet a kiflik között, nőni fognak.
200 fokon 12-15 perc alatt sül ki egy adag.
Jó étvágyat hozzá!
Kardos Ditke

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:
Telefon:
email:

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

Kedves Deszki Lakosok!

Deszken a Kossuth közben
lévő nagy füves területen fákkal
és virágokkal beültetett közösségi pihenő parkot szeretnénk
kialakítani, mely üdítő színfoltja
lehet településünknek. A közösségi hely kialakítására a Deszki
Falunkért Egyesület pályázott,
és az első fordulón tovább is jutott. Jelenleg a konkrét megvalósításra kellett újabb terveket
benyújtani. A pályázat kiírója feltételként szabta, hogy a megvalósítás közösségi összefogásból,
minimális pénzügyi támogatás
mellett valósulhat meg és csak
civil szervezet nyújthat be pályázatot.
Az elnyerhető támogatásból
őshonos növényeket, a köztéri
bútorokhoz pedig alapanyagot
vásárolhatunk. Minden egyéb
feladatot - kezdve a terület előkészítésétől, a növények ültetésén,
a sétány kialakításán és az utcabútorok összeállításán keresztül
a szemétszedésig - önerőből, kö-

zösségi összefogással kell megvalósítanunk.
Számos példa mutatja az országban, hogy milyen gyönyörű
kertek születtek az elmúlt években a Zöldövezeti program keretében.
Bízunk benne, hogy nyertes
pályázat esetén sok támogatóra
találunk, és összefogással megszépül a Kossuth köz, nemcsak
az ott és a környéken lakók örömére.
A Faluházban elhelyezett
ÖTLETLÁDÁBA várjuk ötleteiket, a park berendezésére ill.
a „munkafelajánlásra” vonatkozóan.

NEA pályázatok
A Deszki Falunkért
Egyesület pályázatai
A Deszki Falunkért Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap szakmai pályázatán 517.220 forintot nyert az egyesület 25 éves történetét
feldolgozó kiadványra. A pályázat kódszáma: NEA-KK-15-SZ-1145.
A Nemzeti Együttműködési Alap működési pályázatán pedig 400
ezer forintot, melyet az egyesület a működése során felmerült kiadásokra fordíthatja. A pályázat kódszáma: NEA-KK-15-M-0266.

Deszk Község
Népművészetéért
Alapítvány pályázatai
A Nemzeti Együttműködési Alaptól az alapítvány működési támogatására 500.000,-Ft-ot nyertünk. A támogatásból könyvelői díjat, adminisztrációs költségeket, mobil hangfalat, egy kiadványt és népviseletet tudtunk finanszírozni. A pályázat kódszáma: NEA-KK-15-M-0139,
a pályázat címe: A népművészet reneszánsza Deszken.
A Nemzeti Együttműködési Alap szakmai pályázatán szintén
500.000,-Ft-ot nyert alapítványunk. A 10 éves a Deszk Község Népművészetéért Alapítvány című pályázatunkon nyert összeget az évforduló
megünneplésére, illetve népviseletek vásárlására fordítunk. A pályázat
kódszáma: NEA-KK-15-SZ-0578

Közös összefogással gazdagítsuk és szépítsük együtt tágabb
otthonunkat, Deszket!
Kószó Aranka
Deszki Falunkért Egyesület

Kinga
KOZMETIKA

"A szépség nem ismer korhatárt..."

KÖSZÖNET
Évek óta hagyomány, hogy a Falukarácsony után a helyi civil szervezetek vendégül látják a deszki lakosokat. Ez a vendéglátás azonban
nem céltalan, hiszen ezen alkalommal a Deszk Község Közoktatásáért
Közalapítványnak gyűjt minden helyi civil. Így történt ez most is és
örömmel tudatjuk, hogy 44.000,-Ft adomány jött össze alapítványunk
javára. Köszönet érte a Deszk Község Népművészetéért Alapítványnak,
a Deszki Falunkért Egyesületnek, a Deszki Magyar-Német-Flamand
Baráti körnek, a Deszki Nagycsaládos Egyesületnek, a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft-nek és azoknak a deszkieknek, akik a
perselybe dobott forintokkal idén is támogatták céljainkat!
Dr. Bene Kálmánné
kuratóriumi elnök
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- 4D tartós szálankénti szempilla hosszabbítás
- Tartós szempilla- és szemöldök festés
- Kímélő szemöldökszedés
- Tinikezelés
- Általános nagykezelés
- Arc- és dekoltázs masszázs
- Ránctalanító arckezelés
- Ultrahangos hidratáló kiskezelés
- Hidratáló algás arckezelés
- AHA-s bőrmegújító kezelés
- Szőrtelenítés
- Professzionális kozmetikum : Charlotte Meentzen

Szeretettel várom
minden kedves
meglévő és új Vendégemet!
Bejelentkezés:

Tirk-Balczó 5-K39in9,ga,
tel: 0620/455

Deszk, Tempfli tér
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KITEKINTŐ

„Az Én Adventem”
„Az Én Adventem” címmel pályázatot hirdettünk az óvodások és az iskolások körében
két kategóriában: rajz vagy festmény, illetve
vers vagy fogalmazás. Örömünkre igen sok
mű érkezetett, melyek közül a következő alkotókat díjazta a zsűri:
Rajz vagy festmény kategória:
I. helyezett: Haska Luca
II. helyezett: Szűcs Brigitta
III. helyezett: Schauer Viktória
különdíj: Tücsök Óvoda
Vers vagy fogalmazás kategória:
I. helyezett: Szabó Judit
II. helyezett: Papp Lilien Luca
III. helyezett: Karagity Anna
különdíj: Silló Zénó
Minden helyezett egy szép ajándékcsomagot vehetett át a negyedik adventi gyertyagyújtáson, ezen felül a két első helyezett
leányzó gyújtotta meg a polgármester úrral
az adventi koszorú negyedik gyertyáját. A helyezettek és a zsűri által dicséretben részesített
gyerekek alkotásait kiállítottuk a Faluház előterében, melyeket a szerb karácsony idejéig
tekinthettek meg az érdeklődők. Köszönjük
a zsűrizésben nyújtott segítségét Sztanojevné
Roczkov Nórának!
Varga Krisztina
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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

JÓ TUDNI
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.

Fehér Attila
ügyfélfogadási idő: hétfőnként 8 – 16 óráig Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
(ebédidő: 12 – 13 óráig).
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Szerda 16-17 óráig
Batki István r. törzsőrmester 0620/209-5327, Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Urbán Richárd r. törzsőrmester
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász,
0620/852-0675,
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
Fogadóóra: a Polgármesteri Hivatalban
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
páratlan héten hétfőn 10-12-ig
Email: drballa.praxis@gmail.com
páros héten csütörtökön 8-10-ig.
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
Az állatok megbetegedését közvetlenül
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
lehet jelezni állatorvosainknak:
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Kedd:
10-12
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Fiziotherápia:
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig. Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete
Kóbor kutyák bejelentése:
alapján. Praxison kívüli páciensek számára is.
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Minden munkanapon, előzetes bejelentkezés
hétfőtől-péntekig 62/271-852
után.

Családi események
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

HÁZASSÁG
Matuska Mónika és Mikós János szegedi
lakosok 2016. január 9-én Deszken házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS
Lahó Tibor Istvánné volt 6772 Deszk, Május
1. u. 22. szám alatti lakos 73 éves korában,
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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;

SZELEKTÍV
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

február 3., 17.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen
saját zsákban vegyesen lehet papír és műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat
kihelyezni!!!

MEGÉRKEZTÜNK!
Papp Benedek Gábornak és Sárközi
Rékának (Deszk, Rózsa u. 37.) Gábor,
Boldog Zoltánnak és Farkas Daniellának (Deszk,
Dózsa Gy. u. 20.) Júlia Boróka,
Mayer Miklósnak és Filáry Veronikának (Deszk,
Ősz u. 21.) Szolanzs nevű gyermeke született.
Farkas Gergelyné 6772 Deszk, Kossuth köz 5/a szám alatti lakos 85 éves
korában elhunyt.
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Falukarácsony - Tücsök óvoda műsora

Falukarácsony
cosok műsora

Falukarácsony - társastán

Szerb karácsony
Szerb karácsony - magyar,

k
szerb és román pásztoro

Szerb karácsony - szki tamburazenekar
de
Vujcin Eszter és a

s
4. adventi gyertyagyújtá

4. adventi gyertyag
yú
- Király László polg jtás
ármesterrel
Szabó Judit és Hask
a Luca gyújtja

meg a gyertyát

Adventi ás
Gyertyagyújt

