Deszk Község Önkormányzatának Lapja

www.deszk.hu

II. ÉVFOLYAM 12. SZÁM | 2016. DECEMBER

Kedves Deszkiek, Kedves Barátaim!
Az ünnepek közeledtével megint egyre sűrűsödnek a programok, és sokszor
azon vesszük észre magunkat, hogy
mindent, ami egész évben elmaradt,
szeretnénk megoldani a hátralévő két
hét alatt, így az év végi rohanás teljesen
felemészti tartalék energiáinkat. Emiatt
a legtöbben úgy érezzük, a karácsony, ez
az egy hetes pihenés, valódi megváltásként jön el. Az élet fintora, hogy épp az
ünnepre való felkészülés idején történik
mindez. Éppen azt a lélekbéli megnyugvást veszítjük el a rohanással, a hajtással,
a sok feszültséggel, ami kellő pátos�szal elvezetne bennünket a karácsonyhoz. Pedig az advent nem más, mint az
ünnep várása, a felkészülés időszaka.
Minden egyes gyertya lángjának fellobbanása egy lépéssel közelebb visz bennünket a keresztény világ legnagyobb
ünnepéhez, de még azokból is tiszteletet
követel magának ez a dátum, akik nem
hívőként tartják a karácsonyt.
Vajon csakugyan az a három nap jelenti mindazt, amiért hetekig készülünk,
aminek kedvéért lessük a családtagok,
szeretteink kívánságát, amiért súlyos forintokat költünk értéktelen dolgokra, a
sokadik játékra, és a közvélemény-kutatások szerint eladható párosítással, előre
dobozolt termékek ajándékcsomagjaira?

Csak remélni merem, hogy nem. Ez
nem más, mint a fogyasztói társadalomban magunkra húzott maszk, amiben pózolva, egymást túllicitálva úgy
érezzük, hogy a saját akaratunkból vásárolunk erőn felül, csak hogy elmondhassuk, mennyire szeretjük egymást.
De miután elfogyott a szentesti menü,
észrevétlenül visszaesünk a kedvenc tévénéző fotelunkba, vagy épp az okos telefonon osztogatva mutatjuk a világnak
– milyen klassz karácsony is ez – és újra
magunkra zárjuk a lelkünk ajtaját.
Én valami egészen mást kívánnék
Önöknek, Nektek így év végén! Adventi
gyertyagyújtások alkalmával évről évre
egyre többen köszöntjük egymást a
Faluház előtt felállított hatalmas karácsonyfa alatt, és egyre többen gondoljuk azt, hogy karácsonyra nem csak az
üzletek fényfüzéres csillogásában lehet
készülni, sőt, talán éppen nem ott! Egyre többen érezzük és szeretjük, hogy rég
nem látott ismerősökkel forralt borral
koccintva beszélgetünk, örülünk, ha új
arcokkal ismerkedhetünk, és rájövünk,
hogy egy-egy kézszorítás, pár őszinte
gondolat mennyivel többet adhat, mint
a bevásárlóközpontokban sorba állni.

Próbálja ki mindenki, hogy szentestén ne vendégségbe érkezzen a saját
családjához, hanem lelassítva a hétköznapok rohanásából, az egész napot töltsék együtt azokkal, akik közel állnak a
szívükhöz! Menjenek el reggel, és együtt
díszítsék fel a fát, együtt készítsék el az
ünnepi menüt, és közben pihenjenek,
beszélgessenek, és nevessenek - SZERESSENEK!
...és ne csak ezen a napon, hanem
máskor is! Találjanak újra egymásra, és
talán el is fog törpülni az ajándékok fontossága, csak az lesz, amiről ez a pár nap
fokozottabban szól: a szeretetről!
Ady Endrét idézve kívánok a képviselő-testületek tagjai, minden intézményünk kollektívája és minden civil
szervezetünk, művészeti csoportunk
nevében békés, boldog karácsonyt, emberségben, szeretetben, munkában és
emelt fővel viselhető eredményekben
gazdag újesztendőt mindenkinek!
„Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra. ”
Király László
polgármester
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Polgármester úr, hogyan látja, milyen évet zártunk, mit hoztak az ünnepek
a település számára?
– Elmondhatjuk, hogy egy nagyon sok
munkával tűzdelt, főként a projekt-előkészítések terén eredményt felmutatni tudó időszak áll mögöttünk. Ez az év nem kedvezett
egyetlen településnek sem a beruházásokat
tekintve, hiszen a kormány által beígért nagy
pályázatok közül egyetlen egynél sem hir-

Új bútorok
a faluház klubszobáiban

dettek eredményt. A csapadékvíz elvezető
hálózatunk fejlesztésére 40 milliós, turisztikai fejlesztésre Tiszaszigettel és Kübekházával közösen 200 milliós, olyan energetikai
beruházásokra pedig, mely a településüzemeltetést teszi jóval olcsóbbá Deszken – 142
milliós pályázatot nyújtottunk be. Már a megvalósításon kellene dolgoznunk, ám egyetlen
egy esetében sincs eredmény még. A vidékfejlesztést szolgáló LEADER pályázatoknál sem
lehetett idén benyújtani projektet, és a legfrissebb hír szerint az eddigi szerény keret tovább
csökken. Kicsit lehangoló hírek azért érkeznek arról, hogy a biztosnak tűnő források is
átcsoportosításra kerülnek a TOP pályázatok
esetében, ami Deszknek 190 milliós fejlesztést
hozhatott volna 2018 év végéig. Nem tudni,
mi válik valóssággá ebből…
Ez persze csak ez egyik oldal, hiszen nem
csak az elnyerhető pénzekről és nagyberuházásokról szól egy település élete. Rengeteg
energiát fordítottunk a saját bevételeinkből
2016-ban a közterületeink rendbetételére. Út-

Új szekrények
kerültek az osztályokba

Sok kicsi sokra megy…
Köszönettel
tartozunk
a
Blue-Pole Kft. vezetőjének, Szőcs
Ferenc úrnak, aki idén felajánlásként a csodás fenyőfákat kivágta,
majd a faluház és a sportcsarnok
előtt felállította kollégáival. Leírni ezt csupán egyetlen mondat,
ám munkának egy egész napot vett igénybe, gépekkel
és szakemberekkel együtt.
Nagyon szépen köszönjük a település lakói nevében!

és járdaépítésre, javításokra idén több mint
32 millió forintot költöttünk. Ennek több
mint a fele a Maros menti lakóterületen jelentett számottevő változást. Megújult a Ljubó
kocsma előtti közterület, szép és biztonságos
járdát használhatnak az iskolába igyekvő gyerekek az Alkotmány utcán a sportcentrumtól
a Semmelweis utcáig. Több évtizedes adósság
a Semmelweis utca sarkán álló pékség előtti
kerékpárút – zebra és járda csomópont rendbetétele. Másfél millió forintot fordítottunk
az óvodaudvarra, és homlokzati árnyékolók
felszerelésére. 3,8 millióba kerülő, ám ennél
sokkal többet érő parkolót adhattunk át ős�szel az újtemető előtt. Egymillió forintért
újabb kültéri fitnesz eszközöket telepítettünk
a sportcentrumba, új kis- és nagykaput építettünk, és bútort vásároltunk a szerb iskolának.
130 ezer forintos lakossági hozzájárulással,
közel nyolcszázezer forintért felújítottuk a
mázsaházat, támogatva a helyi állattartókat.
Kerékpár támaszokra, közlekedési táblák
cseréjére, kisebb festési munkákra, kültéri

Útburkolati jelek újra festése

Szépül a pékség előtti közterület

Falukarácsonyfa
felajánlások
Először is szeretném mind
a 14 kedves deszki lakosnak
megköszönni, hogy gyönyörű
fenyőket ajánlottak fel a települési ünnepre. A nagy számból is
látszik, hogy az évi két „szükséglet” mellett még hosszú ideig
biztosított a karácsonyfa a főtéren és sportcsarnoknál, ahogy
az is, hogy nem tudunk élni az
összes felajánlás adta lehetőséggel. Minden évben igyekszünk
a felajánlások sorrendjében
kiválasztani, elfogadni a lakosok kedvességét, persze akad,

Puskás Zsolt és Horváth Katalin

amikor valaki mindenképpen
ki akarja vágni nagyra nőtt kedvencét, így a sorrend mellett ennek mérlegelése is fontos szemponttá válhat.
Idén a főtéren álló fát Puskás
Zsolt és Horváth Katalin ajánlotta fel, míg a sportcsarnok
előtt feldíszített szép fenyőt Kovács Bélánénak köszönhetjük.
Hálásak vagyunk nekik a szép
fákért, és azért, hogy minden
deszkinek örömöt szereztek!
Király László
polgármester

Kovács Béláné, Irénke néni

2016. DECEMBER

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

padokra, a faluház elektromos felújítására,
bádogos javításokra, játszótér karbantartásra, tároló-előtető építésre, virágokra, 100 db
Alkotmány utcai fa ültetésére és azok gondozására idén 5 millió forintot fordítottunk.
Elkészült a vízmű telep, új víztoronnyal és kiszolgáló épületekkel – Deszk több mint 200
millióval gazdagodott. Az iskolai tantermek
felújítására, a régi iskola tanári szobájának teljes felújítására, bútorcseréjére és elektromos
hálózat fejlesztésre négymilliót költöttünk
idén a deszki adófizetők pénzéből. November
végére is jutott az iskolák barátságosabbá tételére – a teljes állami kézbe átadás előtt kicseréltük az igazgatói iroda teljes bútorzatát, és

Az igazgatói iroda új bútorai

minden osztályban a harmincéves, leharcolt
szekrényeket. Ez 1,6 millió forintba került.
Vásároltunk a település-üzemeltetési kft-nek
egy OPEL kishaszonjárművet 2 millióért. A
karácsony az óvodákba fél millió forintnyi
játékot is jelent az ünneplés és a készülődés
mellett a képviselő-testület döntés szerint
– illetve a Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 125.000,- forintért vásárolt ajándékokat a szerb óvodai csoportjuknak.
Növeltük az önkormányzat vagyonát – 10
millióért megvásároltuk a Klárafalva mellett
árválkodó egykori Gerliczy majort. Ez a vízmű fejlesztés felett is több mint hatvankettő
millió forintnyi fejlesztés. Panaszra nem lehet

A megvásárolt Gerliczy major
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okunk, és persze a tervekből sem fogytunk ki.
Szeretnénk folytatni az Alkotmány utcai járda
cseréjét, és akár önerőből is megépíteni az új
iskola-óvoda előtti közparkot, és további utak
javítását is beütemeztük. Az idősek napközi
otthona előtt térburkolat és kerékpártárolók
hiányoznak, a régi Susán ABC előtt is rendezni kell a parkolót, és a szerb templom előtt is
segíteni szeretnénk a parkoló megépítésében.
A hivatalban is készülünk kisebb átalakításokra. Akárhogy is alakulnak a 2017 évi
nagy projektek, továbbra is lesz mit tennünk,
szépül, épül majd Deszk!

A második munkaautó a kft-nek

A temető parkoló

– Megkopaszodott az Alkotmány utca eleje. Nem volt ellenállás a lakók részéről a
fasor telepítése kapcsán?
– Nyugodtan mondhatom, hogy nem. Mindenkinek érdeke egy rendezett, egységes utcakép kialakítása, és nagyon megértők, sőt közreműködők voltak a lakosok, amikor a vegyes,
nagyon össze-vissza ültetett fák kivágását kértük tőlük november végén. 100 db - kevés gyümölcsöt hozó, de tavasszal gyönyörűen virágzó, egész évben pedig csodás vörös lombkoronával díszítő – vérszilvafát ültettünk el a Szeged felől érkező településkép javítását, egységesítését
célozva. Örüljünk a megújulásnak, és kérem, picit mindenki érezze magáénak is a csemetéket!
A szemközti oldalon már igencsak megerősödött platánsorral együtt barátságos utcaképpé
növekszik pár év alatt.
– Mintha idén többen lettek volna a Falumikulás programon. Egyre népszerűbb ez a
települési ünnep?
– Igen, a rendezőkkel, közreműködőkkel együtt mi is úgy láttuk, hogy ilyen sokan még sosem várták velünk közösen a falu Mikulását! Évek óta népszerű ez a hatalmas, közös program,
ahol már délután három órától kézműves foglalkozás, karácsonyi dísz készítés, arcfestés, az iskola- és óvodapedagógusok vezetésével játszóház várja a 14 év alatti deszki és Deszken tanuló
gyerekeket – szülőstől, nagyszülőstől. Örömünkre jöttek is – gyorsan megtelt a sportcsarnok.
Az önkormányzat minden évben a helyi vállalkozók támogatásával vásárolt gazdag mikulás
csomagot a gyerekeknek, idén önerőből vásároltunk – azaz egyetlen vállalkozó volt, aki idén
megkeresés nélkül kopogtatott be hozzánk: Orvos Csaba. Köszönjük neki és családjának is az
anyagi támogatást az apróságok nevében!
A Mikulás jött is menetrend és szokás szerint – idén a Tücsök zenekar koncertje után, vagyis
annak köszönhetően, hiszen ők „énekeltették” be a gyerekekkel a fehér szakállút. Kígyózó sorok,
ének, vers, izgalom és néhány aprócska sírás is – persze, csak az első mikulásozó apróságoknál.
Az egész délutános aktív kikapcsolódást azért bírni is kellett energiával – ebben sem volt
hiba. Az energia pótlásról a kedves szülők finom sütikkel gondoskodtak, amiért itt is, most is
még egyszer nagy köszönetet mondunk. Mi is igyekeztünk finom narancsos teával, forró csokoládéval, kizárólag a szülőknek kedvezve – forralt borral, és finom, töltött, csokis mézeskalácsokkal regenerálni a lurkókat.
Köszönjük a világ legjobb Mikulásának, Földi Jánosnak – hacsak nem ő az igazi –, az iskolaés óvodapedagógusainknak, Sós Réka krampuszainak, a faluház lányainak, Tóth Fecának, a Kft
kollektívájának, képviselőknek és minden közreműködőnek, segítőnek!
Jövőre pedig mindenkit újra várunk!

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség
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Tisztelt Adózók!
Tájékoztatni szeretném Önöket a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) fontosabb változásairól.
2017. 01. 01-től módosul a Htv. 3. § (3)
bekezdése, illetve az 52. § 7. pontja, amely
rendelkezések pontosítják a valamennyi helyi adó alóli adómentesség részletszabályait.
Változatlan rendelkezés- adómentességben
részesülő adóalanyok:
A Htv. 3. § (2) bekezdés alapján valamen�nyi helyi adó alól mentes - a (3) bekezdésben
foglaltakra figyelemmel - az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a
magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi
iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.
2017. 01. 01-től feltételes adómentesség
[3. § (3) bek.] alkalmazása során építmény
és telekadóban a (2) bekezdés szerinti épület, épületrész, telek utáni mentesség csak a
tulajdonos adóalanyt illeti meg, a vagyoni
értékű jog jogosítottját nem, továbbá kizárólag az alapító okirat szerinti alaptevékenységre, főtevékenységre jár a mentesség.
A feltételek meglétéről az adóalany - az adóév
ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban
köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minősül.
A Htv. telekadó alóli mentességet szabályozó 19.§ b) pontjában szereplő mentességi
esetkörhöz kapcsolódó új szabályozás (Htv.
52.§ 15. pontja) elemei szerint a belterületi,
1 hektárt meg nem haladó nagyságú, művelés alól kivett terület akkor minősül mezőgazdasági művelés alatt álló területnek, azaz
mentes a telekadó alól, ha azt az adóalany
a naptári év egészében szántó, szőlő, kert
vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően műveli. További feltétel, hogy ne legyen
lehetőség az adott területtel határos területen

létesített ivóvíz-vezetékre, villamos energia
vezetékre és szennyvízcsatornára való csatlakozásra, tekintve, hogy e közművek megléte
tipikusan az építési telkek és nem mezőgazdasági terület sajátja.
Nem lesz kizárt a mentesség abban az
esetben, ha a földterület egy részén a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a
földterület közüzemi ellátását szolgáló építmény (pl.: gázfogadó állomás), vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/
ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon)
áll, egyébként a teljes területet művelni kell.
A törvény azt is rögzíti, hogy a mezőgazdasági művelés tényét a telek fekvési helye szerint
illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az
adóalany naptári év június 9-e és szeptember 30-a között benyújtott kérelmére indult
eljárás keretében megtartott helyszíni szemle
alapján kiadott okirattal igazolja. Ha fennáll
a három közműcsatlakozási lehetőség de pl.
mezőgazdasági támogatási igény áll fenn az
adott területre, akkor vélelmezhető, hogy az
ingatlant nem befektetési céllal vásárolták, így
ilyen esetben megállapítható a mentesség
A Htv. új 42/D. §-a alapján az iparűzési
adóbevallás 2017. január 1. napjától az állami
adóhatóságon (NAV) keresztül, elektronikus
úton is benyújthatóvá válik.
Továbbá szeretném a figyelmüket felhívni a
gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2017. 01. 01-től hatályos módosításának egyik lényeges elemére. A súlyosan
mozgáskorlátozottak előnyének kiterjesztése az egyéb fogyatékkal élők, a gondnokság
alatt nem álló fogyatékkal élő személyek járműveire, és a tekintetben is bővült a kör, hogy
nem csak a szülő, hanem más, közös háztartásban élő közeli hozzátartozó tulajdonában
álló gépjárműre is igénybe vehető a kedvezmény.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

Év végi
figyelmesség
Ahogy minden évben, idén is sokan készülődnek mások megajándékozására. A
cipősdoboz akcióban most is sok felajánlás
érkezett a deszkiektől, amit a szervezők, a
DeszkaSzínház amatőr művészei csomagolnak és hordanak szét.
Többen kerestek meg bennünket egyéni
felajánlásokkal, közöttük a legnagyvonalúbb
Szabó Sándor országgyűlési képviselőnk volt,
aki hat gyermekhez kopogott be az ünnepek
előtt, tíz-tíz ezer forintos ajándékokkal.
Természetesen önkormányzatunk is igyekszik a leginkább rászorulókat egy kis kedvességgel meglepni. Balázs Antal úr felajánlásaként az intézményeinkbe felállított fák mellett
most is öt fenyőfát kaptunk ráadásként, amit
kétkilónyi szaloncukorral és egy nagy csomag
édességgel együtt adunk olyan családoknak,
akiknek ez is nagy segítség az ünnepek előtt.
Egy kis ünnepi hangulatfokozóként a település legidősebb – 85 év feletti – lakóit is
felkerestük egy kis édességgel és a karácsonyi
sütés-főzéshez elengedhetetlen alapélelmiszerekből összeállított csomaggal. Mindan�nyiuknak boldog ünnepeket kívánunk!
Deszk Község
Képviselő-testülete
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Japán est a Faluházban

Biztosan nagyon sokan vannak rajtam kívül is, akik e távoli ország neve hallatán lázba
jönnek, és sajnos majdnem ugyanennyien
vagyunk, akiknek nem sok esély kínálkozik
valaha is a Felkelő nap országába eljutni. Épp
ezért vártam felfokozott érdeklődéssel a településünkön megrendezett Japán estet, s nem
is csalódtam, sikerült óriási élményekkel, és új
ismeretekkel gazdagon távozni. Az est bevezetőjében sok mindent megtudhattunk az ország történelméről, természetföldrajzáról. Az
ugyan eddig is ismeretes volt előttem, hogy Japán a maga csaknem 127 milliós lakosságával
a Föld tizedik legnépesebb országa, s a lakosság nagy része a négy nagy fő szigeten él, ám az
nekem is új információ volt, hogy az országot
összesen 6857 sziget alkotja. Ezután Akasaka
Yoshie egyetemi tanárnő a hagyományos tea

szertartást ismertette meg velünk. Később ízelítőt kaphattunk a furosiki, azaz a textilhajtogatás nem mindennapi módszereiből Herman
Éva bemutatója jóvoltából. Újabb színt hoztak
a színpadra, pontosabban a tatamira a deszki
dzsúdósok, akik óriási lelkesedéssel mutatták
be gyakorlataikat. Ennyi izgalom után némi
kulináris örömben is részünk lehetett. Megkóstolhattuk a szertartásosan elkészített japán
zöld macha teát, és gyanítom több sorstársamhoz hasonlóan, de életemben először nekem is
módom volt végre megkóstolni a szushit. Az
édesszájúaknak mungó babból készült süteménnyel is kedveskedett Akasaka Yoshie és
lelkes kis csapata. A bátrabbak beöltözhettek
japán ruhákba, méghozzá nem a mindenki
által ismert kimonóba, hanem yukatába, amit
nálunk népviseletnek nevezhetünk. Én ezt a
fennálló méretproblémák miatt kihagytam,
viszont beszálltam Kovács Adrienn népes
asztaltársaságába betűket rajzolni. Ez az este
talán legnépszerűbb elfoglaltsága volt. Csak
úgy röpködtek a hiraganák, a katakanák és a
kanjik, azaz a japán írásjelek, természetesen
gyönyörűen és kimunkáltan, ahogy ezt a kalligráfia művészete megköveteli. A háttérben
pedig egy fantasztikus kiállítás is látható volt,
én őszinte csodálattal néztem Erdődiné Kószó
Éva mesteri papírhajtogatásait. Tudom, gyakorló szülőként sokunknak van némi fogalma

az origamiról, azaz a papírhajtogatás művészetéről, de amit Éva tud, az tényleg csak felsőfokú
jelzőkkel illethető. Bámulatos műalkotásokat
láthattunk, és ez esetben a jelző egyáltalán
nem túlzó. Ezen az estén mindenki nyert, aki
ott volt, egy vesztese akadt mindössze, az én
egyetemista nagylányom, aki korábban egy
évet tanult Japánban, s az elsők között tolongott volna a bejáratnál, ha történetesen nem
épp Észtországban koptatná az iskolapadot.
Sebaj, legközelebb szervezünk egy jó kis észt
estet, vendégnek meg meghívjuk Karafiáth
Orsi írónőt, hisz ő épp észt szakon diplomázott. Addig meg nézek valami jó kis észt süti
receptet, úgy is nyakunkon a Karácsony!
Magony István

Adventi gyertyagyújtások – 2016.

Vas Jóska bácsi
és Király László polgármester
Közös
visszaszámolással
„kapcsoltuk be” idén is a falukarácsonyfa és a főtér díszkivilágításának fényeit az első gyertyagyújtáskor. Szeretjük ezt a
pillanatot. Olyan, mintha nem
is be-, hanem inkább kikapcsolnánk valamit. Valamit, ami
a hétköznapokhoz köt, valamit,
ami csak az ember vérnyomását
fokozza, de semmiképpen nem a
karácsony felé halad. Kikapcsolunk hetente ezekből a felesleges
dolgokból egyet-egyet a vaskos
gyertyák kanócának meggyújtásával, és a találkozások örömével.
Szeretnénk, ha így lehetne min-

denkinél, minszemélyes törtéden deszkinél,
neket töltötték ki
és kikapcsolva a
mindennél jobrohanást az éleban eső érzéssel a
tünkből, valóban
várakozás percerátalálnánk egyit, amíg összevármásra – és picit
tuk Jóska bácsitalán egy jobbik
val az adventezni
önmagunkra is.
vágyókat, hogy
Mi már elkezdvégre az idei
tük!
első gyertyaláng
A visszaszámjelezhesse minNagy Róbert atya
lálással talán az
denkinek – közel
eddigi legcsino- és Sillóné Varga Anikó
a karácsony.
sabb karácsonyfa borult fényáA képviselőkkel közösen, Jóska
radatba Deszken. Puskás Zsolt bácsi is kivette a részét a munés Horváth Katalin háza előtt kából is, hiszen ő is osztogatta a
hosszú évekig tört az ég felé ez karácsonyt visszavonhatatlanul
a szép fa, hogy az idén a kará- hirdető szaloncukrot. Aki a fotóra
csony hírnöke és jelképe lehessen néz, pontosan fogja tudni, mit érDeszken. Feldíszítve igazi éke zett, amikor megköszönték neki,
lett a főtérnek, ahogy a hatalmas megsimogatták, és nem csak kapadventi koszorú is, melynek első, tak Tőle, de mindannyian adtak
lila gyertyáját Vass Jóska bácsival is...egy kis szeretetet. Isten éltesse
gyújtotta meg Király László pol- még sokáig, és köszönjük neki az
gármester úr. Jóska bácsi Deszk első gyertya melegét!
község legidősebb férfi lakója, haA második gyertya gyújtására
marosan a kilencvenharmadikba Nagy Róbert tisztelendő urat kérlép, de egészsége, memóriája és te fel Sillóné Varga Anikó
kedélye is a helyén van, hála az
képviselő asszony, a harmaégnek. Nevetgélés, kis anekdoták, diknál pedig a szerb karácsonyi

Svetomír Milicici atya és
Karácsonyiné Fehérvári Szilvia
hagyományok felelevenítése után
Svetomír Milicici szerb ortodox
papunk és Karácsonyiné Fehérvári Szilvia adtak életet az ünnep
viaszba öntött fényének. Az ünnep várása jó esetben egy mosollyal teli remény arra, hogy picit
lelassítsunk, elgondolkodjunk,
hátha találunk valamit abból, akivé egykor szerettünk volna válni.
Kívánjuk mindenkinek, hogy így
legyen!
A kamera lencséjével elkapott,
most már örök pillanatokat pedig
köszönjük Kukucska Andrásnak!
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’A’ deszki bál
Minden faluban vagy közösségibb községben van ’A’ bál, ami
vagy az egyetlen, vagy minimum
a legnépszerűbb ünnepség. Deszken a Jótékonysági Néptáncos Bál
ez az esemény, mely – igazodva
a hagyományokhoz – az Erzsébet- vagy Katalin nap környékén, a szezon indulásakor kerül
megrendezésre hosszú évek óta.
Településünkön sem az iskolában, sem az óvodában nincs ilyen
ünnepség, így igazán érthető,
miért olyan népszerű évről-évre a Néptáncos Bál. Mint minden évben, idén is ott volt a falu
apraja-nagyja, sőt, most is sok
szegedi család és pár mulatott a
Sportcsarnokban megrendezett
ünnepen. A résztvevőknek igazán
nem lehetett okuk panaszra: a terem pazarul ünneplőbe öltöztetve várta a vendégeket, az ételek/
italok tekintetében a választék
rendkívül széles volt, és talpalávaló muzsikában sem volt hiány.
Az est fénypontja kétségtelenül a

tombolahúzás volt – mint mindig
–, ahol ismét sok szép ajándékcsomag és tárgynyeremény került
kisorsolásra.
Az ízletesen és gazdagon tálalt
svédasztal, a szorgalmas bárpultosok és a fáradhatatlan zenészek
gondoskodtak arról, hogy a bálozók hajnalig jól érezzék magukat.
Pihenésképpen selfie-képek ezrei
készültek Deszk újdonsült kabaláival és az elnyűhetetlen képkerettel.
Mint a korábbi években, most
is remekül éreztük magunkat,
amiért szeretnénk köszönetet
mondani a szervezésben/lebonyolításban tevékenykedő személyeknek, csapatoknak, egyesületeknek!
Jövőre, ugyanitt, ugyanígy!
Kardos Ditke
A cikk végén pedig álljon itt a
támogatók hosszú sora, akik nélkül nem lett volna ilyen sikeres a
rendezvény: Ádász Mariann, Alakmánia Speedfitness & Power Plate

Stúdió, Bakacsi Róbert, Bástya
Étterem, Bertók Péter, Borda Sára,
Brczán Krisztifor és Brczán Éva,
COOP Szeged Zrt., Daruné Icu,
Deszk Község Önkormányzata,
Deszki Faluház, Deszki Népdalkör
Deszki Sportklub, Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.,
Diána Virágüzlet, Dudás Ildikó,
Égető Zsolt és Hegyi Mónika, Eszik
Optika (Eszik Imre), Erzsébet fürdő Mórahalom,
Fehérvári György és Fehérvári

Györgyné, Generali Biztosító, Gonda Gabriella (Oriflame), Görbe
Lajos, Gyorgyev Milivojné (Virágüzlet Deszk), György Imre, Hídvégi
Gábor, Horváth Dániel, Ifjúsági
Ház Rendezvényközpont, Infoázis
Kft. - Lakatos Pál, Kakas Orsolya,
Kardos Ditke és Kardos Gyula,
Kinga Kozmetika, Király László,
Kiskosár Élelmiszerbolt, Kócsó
Zoltánné - Jóbarát Csárda, Kószó
Zoltánné, Levendula üzlet, Mátó
Attila, Mátó Júlia, Nagy Sándor
Hair and Beauty, Németh Ilona és
Róbert (Déli-Farm), Néptánckellék Budapest, Nyerges Zoltánné,
Pajcsin Szilvia, Papp Cukrászda
(Makó), Póda Jenő, Rengei László, Schaff Gyöngyi, Sebők Andrea,
Sly Szalon - Orvos Szilvia, Orvos
Csaba, Smaragd Üvegcentrum
Kft., Sturcz Anna (Kéz-Művek ékszerkészítő), Sunrise Fashion Kft.
(www.sunriseshop.eu),
Szegedi
Vadaspark, Szekeresné Csehák Ágnes, Szeles László csizmadia mester,
Sziveri Zsolt, Tiszavirág Étterem
Szeged, Tóth Ferenc, Vámos Zoltán
(Vámos Cukrászat), Vikorné Nádasdi Ilona (Tupperware tanácsadó), Vito Venturi Kft., Zsurkán
Ferenc és Büky Zita
Köszönjük a nagylelkű támogatást!

KIVÁLÓAN MINŐSÜLT A
TISZAVIRÁG NÉPTÁNCEGYESÜLET DESZK
November 19-én, szombaton, a Néptáncosok Országos Bemutató Színpada Salgótarjáni
Minősítő Fesztiválon „Piros-Fekete Karácsony” című műsorral a Kerepetye és a Belice néptánccsoportunk állt egy szakmai zsűri
elé. A 28 perces produkcióban néphagyományaink rítusait, az Áldott Karácsony ünnepe
körüli lélekállapotot, egyszóval a szeretetet
próbáltuk a megfelelő színpadi környezetbe
helyezni Kalotaszegi és Nadabi román tán-

cokkal. A cél, mely erőt adó valósággá vált az
egyesület és minden táncosa számára a „Kiválóan minősült együttes” cím megszerzése.
A hatalmas szakmai elismerés mellett külön
öröm számunkra, hogy a zsűri a legmagasabb
pontszámmal a folklorisztikai hitelességet
értékelte. Ez a díj felbecsülhetetlen bíztatás és
muníció az egyesületünknek, támogatóinknak és minden oktatónknak a folytatáshoz.
Köszönjük Mindenkinek, aki hozzájárult a

sikerhez! Köszönet Farkas Tamás és Gál Nóra
koreográfusoknak, Furik Ritának, aki gyönyörűvé varázsolja minden alkalommal a lelkünket és a színpadi megjelenésünket! Köszönet
azoknak, akik nagylelkű anyagi hozzájárulásukkal lehetővé tették, hogy ott lehessünk
a versenyen! És végül, de nem utolsó sorban
köszönet a támogató szülői gárdának és nagyszerű táncosainknak!
Goda Kata

2016. DECEMBER

ÓVODAI HÍREK

7

Első osztály
A tavaly május végén elballagott nagy óvodásaink többsége
itt, a Zoltánfy István Általános
Iskolában kezdte el az első osztályt Bertókné Zsóka néni védő
szárnyai alatt. Most novemberben Szpomi nénivel és Marika
nénivel látogatást tettünk az osztályban, egy matematika órán vehettünk részt. Játékosan, de mégis
nagyon komolyan adtak össze és
vontak ki a gyerekek. Az óra utáni
szünetben pedig belenézhettünk

az írásfüzetekbe is, amelyekben szorgalmasan gyakorolják
a betűk formálását. Öröm volt
számunkra látni, hogy mennyit
nőttek, tanultak és okosodtak az
elmúlt 3 hónap alatt. Nemsokára
újra találkozunk velük, hiszen decemberben a mostani nagyok, a
Napsugár csoport vendégül hívja
őket a már évek óta hagyomán�nyá vált közös karácsony előtti
kézműveskedésre!
Márki Anett (Netti néni)

Adventi készülődés az óvodában
Hagyományainkhoz híven november 28án óvodánkban is fellobbant az első adventi
gyertya lángja. A bensőséges meghitt perceket
a Szivárvány csoportos gyerekek Mikulásváró
versekkel, dalokkal tették emlékezetessé.
A második adventi gyertyaláng december
5-én ragyogta be az óvodát. Ezen a napon a
Katica csoport ünnepváró verseit, dalait hallhattuk.
December 12-én a Kolo csoport gyújtja meg
a harmadik adventi gyertyát. A negyedik ünnepi láng december 20-án 16 órakor lobban
fel az óvoda udvarán, a Napsugár csoport közreműködésével. Ezen a napon mindenkit szeretettel várunk, hogy együtt ünnepelhessünk
az Óvodai Karácsonyi délutánunkon.
Makra Jánosné (Ildikó néni)

KÉSÉLEZÉS:
a késeket a „Stefi” Iparcikk
boltban lehet
leadni és oda érte menni.

KICSI: 150,-Ft,
NAGY: 250,-Ft.

UTÁNFUTÓ,
5 Q-ÁS KIADÓ

1000,-FT
/6 ÓRÁRA.

TELEFON:
+3620/620-7957

Ősz búcsúztató, tél köszöntő ünnepség az óvodában

2016. november 25-én, délután
megrendezésre került az óvodában az ősz búcsúztató, tél köszöntő ünnepség. A tavalyi évben tar-

tottunk először ilyen eseményt,
mivel annak nagy sikere volt, úgy
gondoltuk, az idén is hasonló keretet kap a rendezvény. A gyerme-

kek és a szülők több kézműves tevékenység közül is választhattak.
Az őszt és a Márton napot búcsúztatva papírcsíkokból libákat

készíthettek Ildikó nénivel, a Mikulást várva papírtányérból Ilike
néni és Szpomi néni vezetésével
Télapó arcokat varázsolhattak.
Az adventra hangolódva Marika
néni segítségével gyönyörű adventi koszorúk születtek, Netti
néni és én pedig karácsonyi díszeket készítettünk – különleges,
levegőre száradó gyurmából „hamis mézeskalács” díszeket és karácsonyváró papír angyalkákat. A
büfében sok-sok finomság várta
az idelátogatókat, és a szülők is
összemérhették gyorsaságukat
Melinda néninél, ahol az udvaron
összegyűjtött diók törésében versenyezhettek.
Remek hangulatú, családias kis
délután kerekedett, ahonnan senki nem tért haza üres kézzel.
Szentesi-Nagy Ági
(Ági néni)
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Versenyek
Ez évben, november 29-én,
Lóréven került megrendezésre
az Országos Szerb Szavaló és
Prózamondó Verseny. Ezen a
napon a falu élete drasztikusan
megváltozott. A megjelent 182
versenyző diák és kísérőik révén
a településen tartózkodók lélekszáma a másfélszeresére duzzadt,
megterhelvén így a közlekedési
infrastruktúrát, vagyis a járdát.
Különlegessége volt még e versenynek, hogy a szerb falucska ez
év éppen ebben az időszakában
ünnepelte a szerb iskola fennállásának 260. évfordulóját. A falu
méretéből és adottságaiból kifolyólag a verseny több helyszínen
folyt: a faluházban, a könyvtárban, az iskolában, az óvodában,
valamint a tornateremben. A
versenyen képviseltették magukat mindazon intézmények, ahol
szerb anyanyelvi, illetve idegen
nyelvi oktatás folyik az országban. A rangos eseményen erős
mezőny állt össze: a Budapesti
Nikola Tesla Általános Iskola és
Gimnázium, a battonyai szerb

iskola, a százhalombattai szerbet
tanuló diákok, a szőregi Kossuth
Lajosa Általános Iskola, a deszki
Zoltánfy István Általános Iskola,
valamint a házigazda szerb, illetve
szerbet tanuló diákjai. Az ünnepi
megnyitót követően a gyerekek
korosztályuknak
megfelelően
öt kategóriában versenyeztek.
Az I. anyanyelvi kategóriában az
1-2. osztályosokat Dragic Sergej,
Gyorgyev Dávor és Szél Panna
Katalin képviselte iskolánkból. A
II. anyanyelvi kategóriában a 3-4.
osztályosok közül a 3. osztályos
Brczán Lázár és Pásztor Dániel,
valamint a 4. osztályos Bozóki

Gabriella és Dragic Sara szállt versenybe. Az V. idegen nyelvi 1-8.
osztályos kategóriában Novkov
Míra 6. osztályos és Szvetlik Zoltán Sándor 7. osztályos tanulóink
indultak. Dragic Sara I. helyezést,
Gyorgyev Dávor II. helyezést, Széll
Panna Katalin és Szvetlik Zoltán
Sándor III. helyezést értek el, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét. Minden zoltánfys versenyző
megállta a helyét, köszönet nekik
a felkészülésért és versenyzésért.
A nap végére a verseny izgalma
elillant, a barátkozás, a kézműveskedés és az itt végzett szorgos
munka gyümölcsének íze, valamint a játék öröme maradt meg a
gyermekek emlékezetében.

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium ebben az évben
23. alkalommal hirdette meg a
William Blake Angol Nyelvi
Szépkiejtési Versenyt az általános iskolák 7-8. évfolyamos tanulói részére. A versenyen szinte
kivétel nélkül tagozatos iskolák
tanulói vettek részt. Iskolánkat
ebben az erős mezőnyben Papp
Bence 8. osztályos tanuló képviselte. Egy szabadon választott prózai
szöveg előadása és egy kötelezően kijelölt rövid prózai szöveg
felolvasása volt a feladat. A zsűri
a szövegválasztásért dicséretben
részesítette tanulónkat, azonban a
szoros versenyben a dobogós helyezésről éppen lemaradt Bence.
Köszönet jár Neki a felkészülésért
és iskolánk képviseletéért.
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Pályaválasztás
A 8. osztály legfontosabb feladata, természetesen a tanulás mellett, a pályaválasztás. Ez
mindig sok fejtörést okoz a gyerekek és a szülők számára egyaránt. Nem könnyű a döntés,
főleg, hogy a középfokú oktatás átalakulóban
van. A továbbtanulással kapcsolatos legfontosabb információkat a szülők már a szeptemberi szülői értekezleten megismerhették.
Október 10-én Dr. Gera Tibor főigazgató
úr tartott pályaválasztási szülői értekezletet
szülők és gyerekek számára, ahol ismertette a
középiskolai rendszer átalakulását és a felvételi
lehetőségeket.
Ebben a hónapban megkezdődtek a középiskolák nyílt napjai, amelyeken nagy számban
vesznek részt a gyerekek. Mindenki legalább
egy iskola bemutatkozásán részt vett már eddig is. Fontos, hogy a gyerekek megismerjék
annak az iskolának a légkörét, amelybe jelentkezni szeretnének. Sokat jelent a személyes
jelenlét, ezt nem pótolhatja semmi sem. Ezzel
egyidőben elkezdődtek a középiskolai előké-

szítők is, amelyekre 16 tanuló jár a 19-ből.
A megfelelő középiskola kiválasztásának érdekében igyekszünk a gyerekekkel és szüleikkel minél több iskolát megismertetni. Osztályfőnöki órákon több középiskola képviselője
tartott a gyerekek számára tájékoztatót. Voltak
nálunk a Kőrösyből, a Dériből, az Eötvös gimnáziumból és a makói József Attila gimnáziumból is. Ezek az előadások azért is hasznosak, mert a gyerekek az őket érintő kérdéseikre
is választ kaphatnak.
November 10-én csoportos iskolalátogatáson voltunk, amelyet az Iparkamara szervezett. A fiúk a Déri Miksa Szakgimnáziumban,
a lányok pedig a Hansági Ferenc Szakképző
Iskolában nézhettek körül. A Dériben a gyerekek meglátogatták a műhelyeket, betekinthettek az ott folyó informatikai, gépészeti és
elektronikai munkákba. A Hanságiban pedig
a lányok süthettek, marcipánfigurákat készíthettek. Ezek jó alkalmak arra, hogy a tanulók
bepillanthassanak az ott folyó szakmai mun-

Színházlátogatás

kákba.
November 17-én dr. Gera Tibor főigazgató
úr az Eötvös gimnáziumról tartott tartalmas
előadást a gyerekek számára, amelyen nagyon
sok hasznos dolgot megtudhattunk a gimnáziumban folyó képzésekről. Ugyanezen a napon délután a Csongrád Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat 2 pályaválasztási tanácsadója fogadta a gyerekeket és szüleiket négyszemközti
beszélgetésre, amellyel szintén a megfelelő iskolaválasztást próbáltuk segíteni.
December elején elküldtük a központi írásbeli felvételire a jelentkezési lapokat. A felvételire 2017. január 21-én 10 órától kerül sor,
ennek a sikeres megírása most a legfontosabb
cél mindannyiunk számára.

Falumikulás

December első napján a 3. osztályosok Szegeden voltak az Agórában,
ahol a „Kincskereső kisködmön, avagy miben lakik a magyar tündér”
című zenés előadást nézték meg Móra Ferenctől. A darabot a Jelen Teátrum és a Szép Ernő Színház művészei adták elő. A gyerekek és az őket
kísérő felnőttek is nagyon élvezték az előadást. A színházi látogatást séta
követte a karácsonyi pompában tündöklő városban, karácsonyi hangulattól átitatva.

VÁLLALOK:
SZIVERI ZSOLT

Tel: 20/421-6668,

30/750-5060








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

Tisztelt Hozzátartozók!

A SZÖGHY TEMETKEZÉS
megnyitotta kirendeltségét a
Florence virágüzletben
/Deszk, Alkotmány u. 64./

ahol teljes körű temetkezési szolgáltatás kínálunk
/pathológiai-, halotti anyakönyvi-, özvegynyugdíj-, nyugdíj-,
gyászhirdetés ügyintézése/
Ingyenes árkalkulációval!
Szállítás ügyelet (0-24h) 06 30 95 57 556

Hagyomány, hogy az iskola és óvoda pedagógusai készülnek ezen
jeles eseményre. Az idei mikulásvárás a hagyományos kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel is várta a gyermekeket. A ügyességi feladatoknál igyekszünk minden évben megújulni. Így történt ez idén is. A
dió-bocsa, a néphagyományból vett diótörő játék, a pingponglabda
elkapás fejjel, stb, nem csak a fiatalságot mozgatta meg, hanem sok felnőttből is előhozta a benne lakozó, örökké élő gyermeket. Jó hangulatú,
iskolai közösséget is erősítő délután kerekedett a rendezvényből az idén
is.
Összeállította: Vid György iskolaigazgató
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Hírek az idősek klub életéről
November hónap mozgalmasan telt, hiszen
a szokásos napi tevékenységek mellett sok
olyan programot szerveztünk, ami előkészületeket, próbákat igényelt.
November 10-én disznóvágás volt a klubtagok közreműködésével, ebben az évben is
feldolgozásra került a tagok anyagi hozzájárulásából vásárolt sertés. Vacsorára elkészült a
húsleves és a pörkölt, ami talán ilyenkor esik a
legjobban.
November 12-én, Ferencszálláson vendégeskedtünk, ahol a finom vacsorát követően jó
hangulatú bálban táncolhattunk, a szerencsések tombola tárgyakkal térhettek haza.
November 17-én a nők köszöntötték a férfi
klubtársakat a Nemzetközi Férfinap alkalmából.
A hölgyek először műsorral kedveskedtek,

melyben kórusunk ismert dalok dallamát énekelte átírt szöveggel. A Férfi című vers után,
50. házassági évforduló című vidám jelenetet
mutatták be klubtárs „színészeink”. Ezután egy
vidám történetet követően az elmúlt évek legjobb pillanataiból villantottunk fel néhányat a
kivetítőn. A köszöntő beszéd után a „Macskáké” volt a főszerep, ugyanis néhány táncos lábú
hölgy a Macskák című musical zenéjének Éjfél
című dalára adott elő egy koreográfiát. Férfi
klubtársak „A teremtés koronája” feliratú pólót
kaptak ajándékba. Köszönjük rendezvényünk
megvalósításához nyújtott segítségét Király
László Polgármester Úrnak és a Faluház dolgozóinak.
November 24-én október- november- december hónapokban névnapjukat - születésnapjukat ünneplőket köszöntöttük. Az

ünneplők: Arany Jánosné, Balogh Antalné,
Boldog István, Börcsök Imréné, Bullás Lajosné,
Csonka Ferenc, Csurel János, Dinnyés Ferencné, Földiné Pósa Ilona, Fülöp István, Juhász
Ferencné, Kecskés János, Kiss Györgyné, Marócsik Józsefné, Márki Imre, Márkiné Rózsa
Mária, Mészáros Ferenc, Mucsi Blanka, Naszradi Miklós, Pitiné Széll Katalin, Pósa Lászlóné,
Radics Béla, Radics Béláné, Sódar Istvánné,
Szarvas Erzsébet, Szatmári Gáborné, Széll Jánosné, Tari János, Török Ferencné, Vida Szűcs
Imre, Vígh Ferenc. Köszönjük szépen nekik a
finom Sztroganov ragut kuszkusz körettel és az
almarózsa süteményt, italokat, és a zenés táncos délutánt.
Deszki Nyugdíjas
Klub tagjai

Idősek napja – deszki módra

Az első adventi vasárnap után
az ebben az időpontban csak
Deszken tartott idősek napja volt
az első igazán ünnepváró rendezvényünk. A már hagyományosan a Faluházban kezdődő
vendéglátás idén a polgármesteri
köszöntő után Vajda Júlia és Andrejcsik István előadásával folytatódott. Koczka Ferenc által zon-

gorán kísért két művész a Szegedi
Nemzeti Színház legismertebb
és legelismertebb tagja – igazi
élményt adott azoknak a 65 év
feletti deszkieknek, akik elfogadták a meghívást. A sok taps után
reméljük, mindenkinek jól esett a
tea, forralt bor és a sok finom falat
az idősek napközi otthonában, de
talán mégis a beszélgetés, a jóízű

nevetések és a viszontlátás öröme
az, ami igazán emlékezetessé teszi
ezeket az ünnepi alkalmakat.
Képviselőink házigazdaként
sertepertéltek, és elmondhatjuk,
kitettek magukért. Nagyon sok
kedves szót, hálát kaptak a rendezők viszonzásul azoktól, akiknek
épp az őket ünneplők tartoznak
annyi mindennel. A lelkükben
lakozó értékrendet, tiszteletet és
sok szeretetet jó lenne egy picit
minden fiatalnak ajándékba adni
így az ünnepek előtt. Sokan nem
vesznek tudomást róluk, sokan
már „leírták őket”, pedig belőlük
kellene merítsen mindenki – az
önteltséget, a rátartiságot, a türelmetlenséget, az irigységet és a
kapzsiságot legyőzve önmagunkban. Jobb lenne a világ pedig. Ady
sorai jussanak az eszébe minden-

kinek: „Karácsonyi rege, ha valóra
válna, igaz boldogság szállna a
világra”.
Kívánunk nagy tisztelettel
minden deszki „egykor fiatalnak”
még sok szép évet, jó egészséget,
boldogságot a családjaik között,
és a részünkről olyan tetteket, melyekre ők is büszkék lehetnek! Kívánunk méltó, a felköszöntöttek
által joggal elvárt, szép folytatást,
és olyan jövőt az ő életük munkájával is ilyenné formált Deszk
községünknek, mellyel mindan�nyian elégedettek lehetünk...
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Ha december, akkor Stelázsi!!!

Aki nálunk Deszken decemberben unatkozik, az meg is érdemli! Jön a Mikulás, gyúlnak a
fények az adventi gyertyákon, és
ilyenkor kerül megrendezésre a
Stelázsi, azaz az adventi kézműves- és kirakodó vásárunk is (idén
már 4. alkalommal!) Megálmodója Pajcsin Szilvia, aki az első két
évben saját háza udvarába szervezte a rendezvényt. Nagy sikerrel
zárult a nap, és azóta minden évben nagyon várom ezt a programot! Tavaly óta már a gyönyörűen felújított Tájházunk udvara a
helyszín, ahol a Kft. dolgozói idén

is felállították a sátrakat, Szilvinek
köszönhetően pedig évről-évre többen mutatkoznak be, így
történt ez idén is. Nagyon „sűrű”
volt a szombatom, mert nagy örömömre itthon volt a nagylányom,
és a szüleim is meglátogattak
bennünket. Na, gondoltam, itt a
remek alkalom, hogy végre eldicsekedhessek, mennyi ügyeskezű
kézművesünk van, akik ugyan
nem hivatásszerűen kézműveskednek, de annál nagyobb szeretettel teszik ezt! Délelőtt nem bírtam sokáig, muszáj volt gyorsan
körülnéznem, és nem csalódtam!

Szebbnél-szebb, finomabbnál- finomabb dolgok közül válogathattam, így muszáj volt költekeznem... Ebéd után újra kimentem
- most már családommal kibővülve - és örömmel láttam anyukám kikerekedett szemét, amikor
odaértünk! Gyönyörködtünk és
kóstoltunk, válogattunk és vásároltunk (megint…) Nagyon
hideg volt, úgyhogy minden elismerésem
kézműveseinknek
a kitartásukért! Az esti adventi
gyertyagyújtáskor ért véget a
vásár: a Tájház udvarától a Faluházig hatalmas díszes üvegek-

ben mécsesek mutatták az utat,
lenyűgöző volt a látvány! Csak
remélni merem, hogy sokan kilátogattak, mert tényleg érdemes
volt! Köszönet Pajcsin Szilvinek
a szervezésért, a Faluház és a Kft.
dolgozóinak a segítségért, és persze hatalmas köszönet minden
lelkes kézművesünknek! Szívből
remélem, hogy megmarad lelkesedésük, jövőre is meglepnek
bennünket csodás munkáikkal,
és aki lemaradt, már most írja be
jövő évi naptárába: decemberben
STELÁZSI!!!
Sillóné Varga Anikó

Nagycsoportos kategória:
1. Révész Viola,
2. Márkus Helga,
3. Sindel Rebeka Franciska
Nagycsoportos fiú kategóra:
1. Domokos István,
2. Kovács Kende,
3. Szécsi Dániel
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szervezőknek, a felkészítő óvónőknek, a Deszki Településüzemeltetési Nonprofit Kft-nek,
Deszk Község Önkormányzatának és az alapítóknak.

Jövőre is várunk minden deszki óvodás gyereket szeretettel!
Schaff Gyöngyi

Óvodások futóversenye
2016. november 18-án kilencedik alkalommal került megrendezésre a helyi óvodások részére
futóverseny a Deszki Sportcsarnokban.
A gyerekek nagyon ügyesek
voltak és izgalommal várták a díjak és serlegek kiosztását.
Díjazottak:
Kiscsoportos lány kategória:
1. Baranyi Gréta,
2. Sallai Gabriella,
3. Terjék Miranda

Kiscsoportos fiú kategória:
1. Sindel Márk Szebasztián,
2. Sebesi Milán Márk,
3. Brczán Nemánjá
Középső csoport
lány kategória:
1.Vass-Nagy Lilla,
2. Németh Maja,
3. Bolba Vanessza
Középső csoport fiú kategória:
1. Jankó Viktor,
2. Szilágyi Ádám Dávid,
3. Karagity Márk
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Téli veszélyek
NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA
Minden évben előfordulnak
tűzesetek, amelyek kiindulópontja a karácsonyfa, az adventi
koszorú, mécses, hangulatgyertya, illatmécses, párologtató, stb.
Az ilyen jellegű tragédiák megelőzhetőek füstérzékelő/tűzjelző
felszerelésével. Fontos, hogy az
érzékelők működését rendszeresen ellenőrizzük, a szükséges
karbantartásokat
(elemcsere,
tisztítás) elvégezzük. Tűzvédelmi szempontból nem javasolt
a fenyőfán elhelyezett gyertyák
meggyújtása, de ha már nyílt
lángot használunk a fán, nagyon
fontos az elővigyázatosság. Ajánlott alufólia tálcák készítése a
fenyőfára helyezett gyertyák alá,
így egyszerre lehet megakadályozni a viasz lecsöppenését és a
gyertya eldőlését. Nagyon fontos,
hogy a gyertyákat stabilan rögzítsék. A fenti eszközök használata
előtt gondoskodjunk arról, hogy
legyen a közelben megfelelő oltóeszköz (pl.: porraloltó készülék, kancsó víz) Ahogy telnek a
napok – körülbelül egy hét után
– a meleg szobában a kiszáradó
karácsonyfánk egyre tűzveszélyesebbé válik, ezért ezen időszak
letelte után egyáltalán ne használjunk nyílt lángot a fán! A tűzgyújtó eszközöket ajánlatos minden
használat után gondosan elzárni
a gyermekek elől.
ELEKTROMOS ESZKÖZÖK
Csak engedéllyel rendelkező
izzósort vásároljunk! Minden
használat előtt ellenőrizzük az
izzósor és a fényfüzérek sérülésmentességét. Hosszú ideig ne
hagyjuk a díszítő elemeket üzemelni, kerüljük el a túlmelegedésüket. Az energiatakarékosság
érdekében javasoljuk a led-izzók
használatát. Tűzvédelmi szempontból indokolt, hogy a fenyőfát
függönyöktől, könyvespolcoktól,
elektromos berendezésektől a
lehető legtávolabb helyezzük el.
A fenyőfát stabilan kell rögzíteni, így megakadályozzuk, hogy
feldőljön.
PIROTECHNIKAI
ESZKÖZÖK
Pirotechnikai eszközöket csak
az arra kijelölt legális eladóhelyen
vásároljunk. Használatuk tűzveszélyes és hirtelen erős zajt bocsá-

tanak ki, ami ijedtséget, balesetet
okozhat. A forgalmazási helyeken
szakképzett pirotechnikus dolgozik, aki felvilágosítást adhat a
termék használatáról, amelyeket
a balesetek elkerülése érdekében
minden esetben be kell tartani. A
pirotechnikai eszközöket csak a
meghatározott időpontban (szilveszterkor), vagy külön engedély
alapján lehet használni. A petárda
használata és birtoklása tiltott! A

fel nem használt, hibás vagy lejárt
szavatosságú, továbbá a vevő által
visszaadott tűzijátékot a forgalmazóhoz vissza kell szállítani, aki ezt
köteles térítés nélkül visszavenni.
Pirotechnikai terméket csak hatósági engedéllyel rendelkező, legális árusítóhelyen vásároljanak.
A csillagszóró szikrái önmagukban nem tudják meggyújtani a
fát, viszont ha rosszul helyezzük
el – hozzáér a tűlevelekhez, vagy
papírdíszekhez – a felizzó, szikrát
vető része meg fogja gyújtani azokat, majd a fenyőfát!

HA ELHAGYJUK A LAKÁST...
Mielőtt elhagyjuk a lakást,
oltsuk el a nyílt lánggal égő karácsonyi díszítést, adventi koszorút, mécseseket, más gyertyákat.
Áramtalanítsuk az elektromos világító eszközöket, díszítő elemeket, fényfüzéreket és karácsonyi
égősorokat. Az adventi koszorú
gyertyáit éghető anyagtól mentes
területen, fémtálcán vagy egyéb
tűzálló aljzaton lehet meggyújtani.
(forrás: katasztrofavedelem.hu)
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Tisztelt Temetőlátogatók, Tisztelt Sírhelytulajdonosok!
Ezúton értesítjük a tisztelt sírhelytulajdonosokat, hogy a deszki temetőben lévő, és 2014. december 31-el lejárt és meg nem váltott sírokat a
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft, mint üzemeltető a 2017.
évben felszámolja, majd a felszámolt sírokat értékesíti. Az elbontott síremlékeket 6 hónapig tárolja, utána megsemmisíti.
A meg nem váltott sírhelyekre az üzemeltető több alkalommal is
kihelyezett a sírokra felhívást arra vonatkozóan, hogy a sírhely megváltási ideje lejárt, és azt igény esetén újra meg kell váltani. Ezután a
Deszki Település–üzemeltetési Nonprofit Kft. több alkalommal megjelentette a felhívást a helyi lapban. A lista megjelent a Deszki Tükörben, a
www.deszk.hu honlapon, valamint a Délmagyarország című napilapban, ezzel is eleget téve a jogszabályi követelményeknek.
Lejárt sírhelyek listája:
Deszki Temető 2014. 12.31-ig lejárt sírhelyek listája
Parcella Sor
Sírhely
Név
C
III
1
Héjja Péter
Héjja Péterné
C
XIV
8
Kószó Pál
C
XIII
8
Fodor Istvánné
Fodor István
Fodor János
D
X
8
Vidács Istvánné
D
II
1
Oláh Ottilia
Oláh Gábor
Oláh Gáborné
Lévai Lajosné
D
IV
9
Tóth Erzsébet
D
VI
9
Varga Ferenc
Varga Ferencné
D
XI
5
Tóth Imréné
D
III
12
Jakabovics András
Jakabovics Andrásné
D
VII
2
Benke József
Benke Józsefné
D
XII
3
Tóth József
D
XII
4
Szilágyi Julianna
D
XII
7
Kovács József
Kovács Józsefné
D
XIV
8
Varga Ferencné
D
XIV
10
Lázár Illésné
D
XIII
5
Tóth Mihályné

D

XIII

8

E
E
E
E
E
E

V
V
X
I
II
IV

3
6
7
4
7
5

E

IX

1

E
E
E
E
E

IX
IX
IX
IX
VI

6
8
10
12
9

E
E

XI
III

5
1

E
E
E
E
E
B

VII
VII
VII
VII
XII
I

2
3
4
11
9
5

B

II

8

B

II

19

U
U

V
III

3
3

Csikós János
Csikós Jánosné
Halál János
Török Lajosné
Varga Dánielné
Nagy Lajos
Özv. Tóth Mihályné
Bakró Nagy Lajos
Bakró Nagy Lajosné
Pipicz János
Pipicz Jánosné
Kovács Imréné
Lasovszki Pálné
Tóth Józsefné
Bacsa Mihályné
Szűcs István ifj.
Szűcs Istvánné
Szűcs István id.
Csordás János
Mucsi András
Mucsi Andrásné
Ördögh Lajosné
Lovászi Ádámné
Koszó Györgyné
Kökény József
Bodzási Ilona
Adamov Milutin
Adamov Szvetozár
Jevremov Demeter
Jevremov Demeterné
Csobanov Radován
Csobanov Radivojné
Bereczki Ferenc
Banic Mihalo

A meg nem váltott sírhelyekről, és a későbbiekben a meg nem váltott
sírhelyeken lévő síremlékekről tájékoztatást a 62/271-852-as telefonszámon kaphat.
Deszk, 2016.december 09.
Tisztelettel:

Szabóné Sarkadi Szilvia
ügyvezető

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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Kert és konyha

"December döcögve sántít rögről rögre,
megvénült, elfáradt, mint a repedt bögre.
Tarisznyája mélyén vakáció, ünnep,
sok-sok szép ajándék - jut mindegyikünknek."
(Simon Emil: Hónapok)

Minden decemberben egyre
többet tünődöm azon, hova tűnt a
hónap varázsa? Melyik tankönyv
mélyén hever, melyik munkahelyen
lapul? A meghitt készülődés percei
elolvadnak a gyenge napsütésben a
csupasz fákon ülő zúzmara-manók
sapkáival együtt. Mert mindenki
igyekszik csinosítani és kivilágítani – és bevásárolni, és próbákra
rohanni a gyerekkel vagy az év végi
munkahelyi hajrákban résztvenni,
vagy jótékonykodni vagy simán
túlélni. Sütünk és főzünk és takarítunk és ünneplőbe szeretnénk
testünket és lelkünket öltöztetni.
Szeretnénk örömet szerezni, mikor
már annyira nehéz megfogalmazni,
kinek mi az öröm. Attól függ, honnan jön, ugye...
Én hiszek a kézzel készített ajándékok erejében. Mindegy, mi az:
amíg kitalálom, megvalósítom az
ajándékot, ott vagyok jelen, abban
az ajándékban, abban a pillanatban, és ott van a gondolataimban
az is, akinek készül. Vagyis a kézzel
készített személyes ajándékban a
készítőnek az ajándékozottal kapcsolatos gondolatai, érzései is benne vannak. Hiszem, hogy ennek
megfelelően kell készíteni, és elfogadni is...
A mézeskalács egy tuti befutó
ajándék, egy szolíd alapdíszítéshez
nem kell nagy kunszt, nekem a mézesdíszítéshez semekkora ügyessé-

gem sincs, mégis szívesen csinálom
a saját szintemen. Az fontos, hogy 3
nap kell hozzá: 1 nap a tészta bekeveréséhez, 1 nap a kisütéshez/hűtéshez, és 1 nap a díszítéshez.
Természetesen segítségül lehet
hívni az üzletekben kapható dekortollakat és cukorgyöngyöket is,
de ha mézeskalácsházat vagy kis
dobozt szeretnénk készíteni, akkor
a következő díszítőmasszára lesz
szükségünk – az elemek összeragasztásához mindenképpen:
MÉZESKALÁCSDÍSZÍTŐ
MASSZA:
 1 közepes tojásfehérje
 ~ 200 g porcukor
 1 csipet só (hogy tovább fehér maradjon)
 pár csepp citromlé (hogy fényes legyen a máz)
A fehérjében kis adagonként elkeverjük a porcukrot és hozzáadjuk a sót. Amikor teljesen feloldódott a cukor, pár csepp citromlevet
keverünk hozzá. NAGYON sűrű,
tejfölszerű masszát kell kapnunk,
ha kicsit lágyabb, akkor el fog terülni a kalács tetején és nem lehet írókázni vele. Ha viszont kifejezetten
ez a cél, és esetleg túl sűrű a massza,
akkor egy kiskanálnyi vizet apránként keverjünk a díszítőkrémhez,
amíg megfelelő állagú nem lesz.
Ha nem szeretnénk, hogy lefolyjon, akkor a körvonalat érdemes
meghúzni, majd ha az felszáradt,
kitölteni a köztes részt.
SZÍV ALAKÚ DOBOZ
A dobozkészítésnek két típusa
van:
1. veszünk 2 formát aljának
és tetejének, az oldallapok pedig

egyforma szélességű téglalap alakú kekszek/kalácsok élükre állatva
egymás mellé rendezve.
2. Veszünk 6 egyforma formát,
ebből kettő felreteszünk aljának
és tetejének, a többinek a közepét
pedig egy kisebb kiszúróval kivesszük. A lyukas közepű kalácsok
belseje lesz a doboz ’ürege’.
Mindkét módszernél a díszítőmasszát tiszta, kis zacskóba kanalazzuk, és egy igen kicsit vágjunk
le a zacskó sarkából. Ha díszíteni
is szeretnénk, egy másik zacskót
csak lyukasszunk ki tűvel, így lehet
vékonyan írókázni. Az oldallapokat kenjük be a masszával, és pár
percig tartsuk ott a doboz alján. Ha
mellment a díszítőmassza, semmi
gond, a massza gyorsan szárad, utá-

na könnyű lepattintani a felesleget.
A még lágy díszítésbe lehet tenni
gyöngyöket is. Teljes száradás után
ecsettel, ételfestékkel feliratozhatjuk is, ha más módon nem sikerült.
A doboz tetejét nem ragasztjuk
hozzá, viszont a belsejében jól mutat pár kandiscukor, keksz, bonbon,
de egy kis csecsebecse is.
Természetesen a doboz oldallapjai is dekorálhatóan az összeállítás
után.
Remélem, sikerült egy kis kedvet
csinálni az ajándékkészítéshez!
Meghitt készülődést és békés,
boldog karácsonyt kívánok minden
kedves Olvasónak!
Kardos Ditke

– DESZKI
SZÓDA –
D e s z k A l k o t m á n y u. 1 7
Szikvíz gyártása, értékesítése. Tal– 1,5 és 2,0 literes palackban, 25 literes ballonban ajánljuk termékünket.
A szűrt, tisztított ivóvizet a vásárló
saját palackjába töltjük.

NYITVATARTÁS:
KEDD - PÉNTEK
DE. 8 - 10 DU. 15 - 17
SZOMBAT
DE. 8 - 12
VASÁRNAP
DE. 9 - 11

A kiszállítás megrendelhető:
30 / 730 - 40 - 93
30 / 249 - 67 - 54

pas 1,0
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CÍMEK, TELEFONSZÁMOK

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

FALUGAZDÁSZ

JÓ TUDNI
Temető nyitva tartása
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS

EDF DÉMÁSZ telefonszám:
+3662/565-881

HULLADÉKUDVAR

6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz.,
(Petőfi utca vége)
Téli nyitva tartás: (október 01-től március 31-ig):
Szerda: 9-15-ig, Péntek: 11-17-ig
Szombat: 9-17.20-ig
Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
Hulladéktelep vezető:
Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957

A hulladékudvar ünnepnapokon zárva tart!
Kérjük, mielőtt megkezdené a hulladék lerakását, legyenek
szívesek az irodába befáradni, adategyeztetés céljából!

ORVOSI RENDELÉSEK

I. számú Háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta
háziorvosok
háziorvosok, 6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: időpont egyeztetés: 06 62/271-269
ügyeleti telefon 16 óráig: 30/886-4577
Rendelési idő:
Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, Szerda 12-16-ig,
Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő minden csütörtökön
7.30-tól – 8.30-ig.

Bajnerné Vályi Nagy Marianna
ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 8 – 16 Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
óráig (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
Beszédes Viktor r. törzsőrmester
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász,
0620/852-0675,
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
Fogadóóra: Minden hónap első
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
hétfőjén 9-11 óráig a
Email: drballa.praxis@gmail.com
Polgármesteri Hivatalban
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 az állatorvosnak:
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.
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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: Mészáros-Nagy Bernadett
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
péntek: 08.00-09.00
Terhestanácsadás: csütörtök 13.00-15.00

FOGÁSZAT

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

GYÓGYSZERTÁR

6772 Deszk Széchenyi István utca 29.
Telefon: 06 62/271-178
Hétfő-Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

SZELEKTÍV
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

január 4., 18.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját zsákban vegyesen lehet papír és
műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat
kihelyezni!!!

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

MEGÉRKEZTÜNK!

Horváth Szandrának és Pálinkás
Zoltánnak (Deszk, Csalogány u.
28. 1/2.) Dorina Hanna,
Kiss Zsuzsannának és Dr. Takács Róbertnek
(Deszk, Tömörkény u. 2.) Dávid,
Pásti Emesének és Arany-Tóth Lászlónak (Deszk,
Mikszáth Kálmán u. 10.) Olivér,
Dózsa Ágnesnek és Hercz Balázsnak (Deszk, Kertész u. 9.) Regina Noémi,
Kele Melindának és Kele Zsoltnak (Deszk, Tisza u
20.) Nóra

HÁZASSÁG
Restás Tünde és Kovács Balázs 2016. november 30-án,
Zsótér Edit és Bolgár Csaba 2016. december 9-én,
Dr. Láncz Adrienn Katalin és Forrás Norbert 2016. december 9-én,
Tóth Judit Anna deszki lakos és Horváth Róbert pitvarosi lakos
2016. november 19-én házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS

Ambrus Ferenc - Deszk, Táncsics utca 50. szám alatti
lakos 63 éves korában,
Dongó József (szegedi lakos) 42 éves korában elhunyt.
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ALAPÍTVÁNYI BÁL

Adventi gyertyagyújtás

Falumikulás

