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Tisztelt Deszkiek, kedves ünnepvárók!

Három adventi gyertyagyújtással
mögöttünk, letudva sok-sok ajándékvásárlást talán úgy érezzük,
hogy készen állunk a karácsonyra.
Annyit adtunk magunkból a munkahelyen, a szakmánknak, amen�nyi csak telt tőlünk – a legjobb
tudásunk, és az év végén elvárt legnagyobb igyekezetünk szerint. Ezek
után kimondva – kimondatlanul a
legtöbben már csak arra vágyunk,
hogy végre kipihenjük az elmúlt
hetek nyomását otthon a családunk
körében. Várjuk a karácsonyt…
Biztos, hogy képesek vagyunk rá?
Biztosan készek vagyunk rá? Sok-

szor úgy érzem, hogy az általunk
trendin követett ünnepre készülődésben talán épp az ünnep lényege
veszik el, nap, mint nap, amikor
próbálunk mindent letudni, amit
még az idegrendszerünk elbír.
Azt gondolom, hogy nem az a karácsony, amit a tévé előtt alva pihenéssel töltünk, hogy regenerálódhassunk. Remélem, hogy nem az a
karácsony, aminek kézzel fogható
bizonyítékait színes csomagolópapírba rejtve kipipáljuk a listánkról.
Szívből kívánom, hogy valami egész
más legyen mindenkinek! Legyen a
karácsony cél, ahová a szokásosnál
is jobban figyelve egymásra megérkezünk, ahová nem az izzadtságos
kapkodást és a felkorbácsolt idegeket cipeljük magunkkal – hanem
több időt adunk egy-egy beszélgetésnek, őszinte gondolatoknak,
és odafigyelve gyakorolt őszinte
pillantásoknak! Kívánom, hogy
legyen a karácsony az a cél, ahová
vezető úton mindenki megérti azt,
amiért sokan dolgozunk – hogy
egyedül senki nem lehet sem sikeres,
sem boldog. A valakihez, valahová
tartozás iránti kiolthatatlan vágy
világosan megmutatja, hogy az
önteltségen kívül soha nem vezetett

sehová a csak önmagunk értékeinek fényezése, a saját elismerésünk
kikövetelése. A közösséghez való
tartozás egyetlen kőbe nem vésett
alapfeltétele, elvárása, hogy mindig
annak érdekét tegyük az első helyre,
és ne kérjünk, hanem inkább adni
próbáljunk. Meg kell tapasztalni
mindenkinek az érzést, hogy akkor
és azzal kapunk a legtöbbet, ha elsődlegesen csak adni akarunk. A
lényeg pedig sosem az, hogy kinek,
hanem, hogy hogyan, hogy mi által
motiválva. Addig, amíg ezt csupán
akarni képes az ember, addig ez
csak egy cselekvés, de az ez iránti
vágy, az más. Ahhoz már hit kell!
Hit akár vallási, spirituális értékek
felé fordulva, vagy hit a genetikailag
belénk íródott értékrendünk emberi, materialista kapaszkodói iránt.
Hitet csupán gondolatnak azonosítjuk be, pedig attól sokkal több,
ahogy fényévekkel több az akarásnál is. A hit a lélek önmagába rejtett
jövendőjének tudása.
Ha ösztönösen választja valaki a
jót, és nem mérlegeli a saját érvényesülését, ha a birtoklási vágy nem
írja felül a velünk született tiszta
erkölcsi alapokat – akkor már a

hit előszobájában vagyunk. Hinni pedig kell, és hinni lehet. Lehet
Istenben, Teremtőben, annak ezerarcú megnyilvánulásában, ahogy
lehet vallási elhivatottság nélkül a
tisztességben, a szeretetben, mások
értékeinek megbecsülésében, egymásban és akár egy közösségben
is. Ha pedig már Te is ennek birtokában vagy, akkor nem kell meggyőzni magadat, hogy a kenyered
és az örömöd is megoszd másokkal.
Ha már megosztottad, és pontosan
tudod, hogy holnap sem tennéd
másképpen, akkor nem most kell
meggyőzzelek arról, hogy hogyan
készülj a karácsonyra. Ha így van,
már nincs miért elmagyarázni, hogyan lesz mindannyiunk számára
a karácsony igazi ünnep – akkor
nagy ajándékok nélkül is azzá válik. Ezt szeretném mindenki arcán
látni…
Képviselő-társaim, kollégáim és az
intézményeink minden dolgozója
nevében ilyen igazi felkészülést, szép
adventet, békés, boldog karácsonyt,
és egészségben gazdag újesztendőt
kívánok Mindannyiuknak!
Király László
polgármester
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Közelegnek az ünnepek. Idén is
számíthatnak a leginkább rászorulók tűzifára, karácsonyi ajándékra?
– Nyilvánvalóan, ahogy minden évben, most is számíthatnak a közösségre
a szociálisan leginkább rászoruló deszki lakosok. Idén sem igényeltünk az államtól tűzifát, inkább saját vágásokból
teremtjük elő az ehhez szükséges men�nyiséget. A kiszállítás most kezdődött
csak, mert egészen december közepéig
nem engedélyeztem a szociális tűzifa
kiszállításokat – így is szeretnénk az
öngondoskodás elsődlegességét és fontosságát elfogadtatni azokkal, akik
az önkormányzatunktól várnak segítséget. Nagyon sok egyedülálló, idős
deszki teremti meg a nagyon szűkös lehetőségei között az alapvető feltételeket maga számára, az ő példájuk kell legyen az etalon továbbra is, de természetesen senkit nem hagyunk az ünnepekre és a közelgő hidegekre tüzelő
nélkül. Nagy tűzifa készletünk van – felkészülten várjuk a kérelmeket!
Az ünnepek közeledtével idén több tucat család karácsonyát szépítettük
meg 2017 év végén is. Balázs Antal helyi vállalkozó 10 karácsonyfát ajánlott
fel, amit szaloncukorral toldottunk meg. Köszönjük szépen a vállalkozónak, hogy minden évben gondol az intézményeinkre és sok családra!
A karácsony előtti napokban évek óta megjelennek a képviselők a legidősebb deszki lakosoknál, akik közül 60-an kapnak karácsonyi élelmiszercsomagot idén is!
Az advent időszakra áthozott
idősek napjával, az adventi gyertyagyújtásokkal, a Falumikulás, a
Falukarácsony rendezvényekkel és
az intézmények, csoportok év végi
búcsúztatóival szeretnénk minden
korosztályt és réteget megtalálni a
legszebb ünnep ellőtt. Reméljük, idén
is sikerült!
– A Falunapok után két héttel hallottunk az Igazfalvát ért
katasztrófáról. A testület döntése alapján Deszk is támogatja a
ledőlt templomtorony újjáépítését. Úgy tudjuk, már aláírták a
támogatási szerződést.
– Nem csak, hogy aláírtuk, de a
pénz már Igazfalván van, talán már
fel is használták. A Temes megyében
tomboló vihar nem csak a torony
tetejét döntötte le, hanem a torony
falazatában is kárt tett. Visszabontás
és falazás, vasbeton koszorú készítése és ideiglenes tető ácsolása volt

a legsürgősebb feladat az állagmegóvás érdekében. Az egymillió forint
összegű deszki támogatás ekkora kár
esetében csak egy csepp a tengerben,
de tudjuk, más testvértelepülések
is megmozdultak, hogy segítsenek.
Vésztő a kárenyhítés munkálataiban
is részt vett, illetve hatezres lélekszámú településként nagylelkű 3 millió
forint támogatást szavazott meg
Igazfalvának. Makó város is – szerény – egymillió forinttal segítette
az újjáépítést. Bízunk benne, hogy a
magyar államtól is kap majd az igazfalvi közösség anyagi hozzájárulást
az építészeti emlék, a református
templom megújulásához.

– Polgármester Úr! A legutóbbi számban jelezte Zsurkán
Ferenc képviselő úr, hogy az önkormányzat kötelező extra
kiadásai miatt valószínűleg adóemelésekre kerülhet sor
2018-ban. Megtudhatjuk, milyen döntések születtek?
– Zsurkán Ferenc képviselőtársam, a pénzügyi bizottság elnökeként korrekt tájékoztatást adott a ránk nehezedő teherről, és az
útkeresésekről. El kell mondanom, hogy a költségvetésünk stabil
gazdálkodást mutat évek óta. Polgármesterségem óta nem terveztünk veszteséggel, és ez azért is fontos tény, mivel jól emlékszem,
a korábbi években volt, amikor több mint 100 milliós mínusszal
fogadtuk el a költségvetésünket. Már én voltam a település vezetője, amikor a kormány kifizette a 85 milliós adósságunkat, és ennek fejében évente – azóta is, minden évben – 109 millió forinttal
kevesebb finanszírozást kapunk. Igen, akárhogy is számolják, ez a
„matek” nekünk sem állt össze – azóta sem.
Ettől függetlenül a képviselő-testület 5 éve nem emelt a helyi
adókon és évek óta a közterületeket, bérlakásokat, temetéseket
érintő díjakon, lakossági terheken. Nagyon átgondolt, szigorú gazdálkodással, a térségben a legszínesebb kulturális és társadalmi
életet felmutatva, folyamatos fejlesztésekkel gazdagítva a településünk vagyonát – el tudtuk kerülni az adóemeléseket. Tavaly január
1-től 11 millió forinttal kell többet fizetnünk a dolgozóinknak a
kötelező garantált bérminimum miatt – ezt is még kigazdálkodtuk.
2018-tól az önkormányzat, a szociális intézményünk, a faluház,
a település-üzemeltetési kft és az óvoda dolgozóinak járó bér kötelező emelése miatt mintegy 17 millióval kell többet kifizessünk.
A 26 milliós tervezettől jóval kevesebből, visszafogottabb bérfejlesztéssel fogadta el a testület a nálunk dolgozók bértömegét. Figyelembe véve, hogy évente 25-35 millió forint áll rendelkezésre
önerős fejlesztésekre, karbantartásokra – ez a 17 millió igen nagy
összeg. Sajnos, ezt kigazdálkodni teljes egészében nem tudjuk.
Adóemeléssel, bérleti díj emelésével mintegy 6,5 millió forinttal
csökkenthetjük ezt a tetemes kiesést – a többi 10,5 millió előteremtésére a képviselők a kiadások csökkentését, visszafogottabb
rendezvényszervezéseket, takarékosabb település-üzemeletetést
jelölték meg. Ez komoly, felelősségteljes és egyben nehéz döntés is
volt. Akad, aki azt mondja, jobb, ha minden évben emelünk egy
picit az egyes tételeken, mi úgy gondoljuk, inkább csak akkor kell
élni ezzel a lehetőséggel, amikor nagyon szükséges. Most az volt! A
mérték visszafogott, inkább a működési költségeinken próbálunk
spórolni. Nem emeltük a közterület díjakat, a temetésekkel kapcsolatos költségeket, és a lentieken túl semmilyen közterhet.
A következő adótételekben történnek változások 2018. január
1-től:

telek adó
vállalkozások
építményadója
magánszemélyek kommunális adója
önkormányzati
lakások bérleti
díja
Adókból, díjakból befolyó
plusz összeg
a jelenlegihez
képest

2017-es
mérték

tervezett
emelés
mértéke

törvényi
maximum

10,- 40,80,- Ft/m2
1.100,- Ft/
m2
10.000,- Ft/
ingatlan/
év
700,- Ft/
m2/hó

20,- 70,130,- Ft/m2
1.350 Ft/m2

337 Ft/m2

-

18 millió
forint

14.000,- Ft/
ingatlan/
év
800,- Ft/
m2/hó

1.853,9 Ft/
m2
28.652,7,Ft/ingatlan/év
57 millió
forint

a testület által
2018. 01. 01-től
elfogadott
mérték
12,- 45,- 90,Ft/m2
1.200,- Ft/m2
12.000,- Ft/
ingatlan/év
750,- Ft/m2/
hó
6,5 millió
forint
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– Az idei Falumikulás ünnepség most először munkanapra esett, mégis talán idén
voltak eddig a legtöbben. Minek tulajdonítják a sikert?
– Elsődlegesen az ezt megelőző évek sikeres Falumikulásának,
hiszen a jó hír a legjobb reklám
ilyenkor! Kicsit félve vártuk a délutánt, mivel még soha nem volt
Falumikulás hét közben. Nem
tudhattuk, hányan nem tudják

IDŐSEK NAPJA

Deszken az Advent, az ünnepvárás első momentuma az a helyi
specialitás, ami a hivatalosan októberi idősek világnapja helyett
december első péntekjére teszi az
idősek napját. Ez nem világméretű, de még csak nem is világraszóló, viszont a miénk! Azért ekkor
ünnepelünk, mert így szinte minden korosztály megtalálja a helyét
a karácsonyi előkészületekben.
Már mondhatjuk, hogy hagyományosan a Faluházban kezdődik a legkevésbé fiatal deszkiek

majd megoldani a szerda délutáni
programon való részvételt, ahogy
azt sem, ki nem akar kizökkenni a megszokott kerékvágásból
egy Mikulás kedvéért. Nos, kimondhatatlanul örülünk, hogy
rengetegen voltak! Fél ötre szinte
megtelt a sportcsarnok. Szeretném megköszönni az iskola pedagógusainak az agyafúrt ügyességi
játékokat és a lelkes levezénylést,
az óvodánk kolléganőinek a kézműves foglalkozásokat, a Tücsök
óvodának és a Ringat-Lak családi
bölcsi és ovi kedves kollégáinak a
szuper foglalkozásokat, a kft minden dolgozójának az előkészületeket és a finomságokat, a Faluház
minden kollégájának a közreműködést, szervezést és a szociális
részlegünk lelkes csapatának a
szalma-labirintus felügyeletet!

Köszönettel tartozunk Pesti
László szegedi vállalkozónak,
Stadler Ferencnek és családjának, az önzetlen támogatásért,
valamint Szabó Sándor országgyűlési képviselőnknek azért a
600 csomag fügéért, amit a Mikulásunkkal közösen adott át minden deszki gyereknek!
Köszönjük szépen Zsuppánné Szalai Katiéknak a nagylelkű
felajánlást, mellyel világbajnokian
olcsó áron szerezték be a deszki
gyerekeknek a mikuláscsomagok finom tartalmát és szeretettel
gondolok a polgármesteri hivatal valamennyi dolgozójára,
akik becsomagolták a 700 ünnepi
ajándékot!
Végül, de nem utolsó sorban
hálásan köszönjük Greksa Lászlónak, hogy olyan kedves és klassz

köszöntése – pár kedves polgármesteri szóval, és általában vidám, zenés műsorral. Most kivételesen nem a Mikulás, hanem a
helyi napközis kis krampuszokat
hívtuk segítségül az érkező vendégeink szaloncukros köszöntésére. Osztatlan sikert aratott körükben a mosolygó csicsergés és
zsibongás az előtérben, és természetesen a finom cukorkák is - bár
láthatóan inkább a „csomagolás”
aratta az igazi sikert.
Idén a köszöntőmet követően

a Szegedi Nemzeti Színház két
fiatal és nagyon tehetséges művészének tapsolhattak a jelenlévők:
Toronykőy-Horák Renátának és
Szélpál Szilveszternek köszönhetjük a parádés fellépést! No, és
Bodnár Györgynek, aki szervezésében kerülhettek Deszkre a becses vendégek, akikről megtudhattuk, hogy sorra főszerepeket
kapnak a patinás szegedi színházban - és nekünk, deszkieknek már
nem kell bizonygatni, hogy miért!
Az előadás után a teremből kifelé
igyekvő meghívott „nemrég-fiatalok” mind le voltak nyűgözve,
ezekkel a szavakkal nyomatékot
is adva a jogos elragadtatásuknak:
„Ilyen szép műsor még sosem
volt!”
Ezután, mint minden évben
az Idősek Napközi Otthonában
láttuk vendégül a tapstól kipirult
tenyerű kis közönségünket. Családias hangulat, kellemes be-
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Mikulásunk volt ezen a napon!
Élvezték a gyerekek és szüleik is
egyaránt, és bizony nagyon eredetinek hatott még számomra is
- lehet, hogy tényleg Ő az igazi???
Nagy sikere volt - várjuk szeretettel jövőre is!
(Itt köszönöm meg Földi Jánosnak, aki éveken keresztül volt szintén igazi Mikulása Deszknek, és
őszintén sajnálom, hogy többé nem
akar ilyen megbízatást elvállalni a
Falumikulás ünnepségeinken – tudom, ezzel nem vagyok egyedül...)
A felejthetetlen délutánról Kukucska András készített rengeteg
fotót.
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség

szélgetések, az elmaradhatatlan
viccek és ugratások, régi emlékek
leporolása, illetve forralt bor, finom sós és édes sütemények emlékét vihette mindenki magával.
Kedves, szerethető, szép este volt
– örülünk, hogy sokan elfogadták
a meghívásunkat. Nekik kívánt
a képviselő-testület idén először
„Békés, boldog karácsonyt!”
Király László polgármester

SOK KICSI SOKRA MEGY

Dömötör Andrea

Karakas Gyuláné

Idén három helyen állítottunk
karácsonyfát Deszken. A Faluház
előtti fát Karakas Gyuláné, Rákó-

Nagy Mihályné

czi utca 48. sz. alatti kedves lakosunk ajánlotta fel. A sportcsarnok
elé Dömötör Andrea jóvoltából,

az Arany János utca 25. sz. alól került a fa, mely a falukarácsonyon
köszönti majd a település apraját
és nagyját. Idén először került karácsonyfa a tájházunk elé, melyet
Nagy Mihályné tanárnő ajándékozott a településnek édesanyja
kertjéből – neki is hálás emléket
állítva ezzel.
Balogh József és felesége Aran-

ka idén is támogatta az év végi rendezvényeinket – hálásak vagyunk
a mostanra állandó szponzoroknak!
Nagyon szépen köszönjük a felajánlásokat, megtisztelő a segítségük, boldog ünnepeket kívánunk
a családoknak!
Király László
polgármester
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Tisztelt Deszki Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) – a továbbiakban: Közszolgáltató- 2018. január 1. napjától a lomtalanítási szolgáltatást házhoz
menő lomtalanítással, illetve azon ingatlanok esetében, melyek gyűjtőjárművel nem megközelíthetőek gyűjtőpontra kihelyezett konténerrel
- kezelő biztosításával – fogja ellátni. A Közszolgáltató a nem veszélyes,
háztartási hulladék részét képező lomhulladék szervezett összegyűjtéséről, elszállításáról a közszolgáltatásba bevont bel- és külterületen
évente egy alkalommal március 15. és november 15. közötti időszakban
gondoskodik. A Közszolgáltató a lomtalanítás igénybevételének feltételeiről honlapján, a médián keresztül, valamint írásban (szórólapon) értesíti az ingatlanhasználókat. A gyűjtőpontos lomtalanítás időpontjáról
az Önkormányzat és a Közszolgáltató előre egyeztet. A házhoz menő
és a gyűjtőpontos lomtalanítást térítésmentes a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználók részére. A házhoz menő lomtalanítás térítésköteles az évi egy alkalmat meghaladó igénybevétel esetén.
Térítésköteles továbbá a házhoz menő és gyűjtőpontos lomtalanítás a
közszolgáltatási díjhátralék fennállása esetén.
A házhoz menő lomtalanítást a Közszolgáltató az ingatlanhasználó
bejelentése alapján, előre egyeztetett időpontban a bejelentő által megadott címre érkezve végzi. A megrendelés feltétele, hogy az ingatlanhasználó az egyeztetett időpontot a közszolgáltató részére visszaigazolja,
ennek hiányában a lomtalanításra nem kerül sor.
A házhoz menő lomtalanítás időpontjában az ingatlanhasználónak a
helyszínen gondoskodnia kell a lomhulladék Közszolgáltatónak történő átadásáról. A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás

megakadályozása érdekében a nagydarabos lom (pl.: bútor) kivételével
a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a közszolgáltatónak. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladékot a Közszolgáltató
csak külön díjfizetés ellenében köteles elszállítani. A házhoz menő lomtalanítás esetében a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.
Nem tartozik a házhoz menő és a gyűjtőpontos lomtalanítás körébe,
így nem kerül elszállításra:
a) a veszélyes hulladék, a gumiabroncs,
b) az elektromos, elektronikai készülék,
c) a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermék és
hulladék, valamint az elhalt állatok tetemei,
d) a mezőgazdasági és az ipari hulladék,
e) az építési, bontási hulladék,
f) a hulladékká vált gépjárművek, valamint azok alkatrészei,
g) a rendszeres hulladékszállítás körébe tartozó háztartási hulladék
és a zöldhulladék.
A házhoz menő és a gyűjtőpontos lomtalanítás lebonyolítását követően az ingatlanhasználónak a lomhulladék Közszolgáltató általi átvételét aláírásával igazolnia kell.
Amennyiben a házhoz menő lomtalanítást megrendelő ingatlanhasználó a lomtalanítás időpontjában kötelezettségeinek nem tud eleget tenni köteles a képviseletéről gondoskodni. Ennek hiányában az
átadni kívánt lomhulladék elszállítására a közszolgáltató nem köteles.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

Isten éltesse
Erzsike néni!
Deszken
nem
ritka
ünnep a szépkorúak köszöntése, ám mindig jóleső érzés, ha
egészségben és szellemi frissességük
teljében látogathatunk meg kilencven
év feletti kedves lakosokat. Daru Józsefné Erzsike néni 1922. november
7-én született, és ma is jó egészségnek
örvend. Kedves vendéglátással viszonozta a település ajándékát és szép
csokrát, és persze a miniszterelnöki
köszöntő emléklapot. Öt éve megígértük egymásnak, hogy megünnepeljük a 95 évét is, idén pedig a következő tíz éves terveinket egyeztettük.
Nagyon jó egészséget és családja további mérhetetlen szeretetét, gondoskodását kívánjuk Erzsike néninek – minden deszki nevében!
Király László polgármester

Tisztelt Deszki Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2017. december 22.
(péntek) napjától 2018. január 2-ig (kedd) igazgatási szünet miatt zárva tart.
2017. december 27. (szerda) napján 8-12 óráig anyakönyvi – és pénztári
ügyeletet biztosítunk.

Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző
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Pályázati Felhívás
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Deszk, Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban megüresedett 2 db
költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására
– 1 db 48 m2-es földszinti 1,5 szobás
– 1 db 77 m2-es emeleti 2,5 szobás
Pályázatok benyújtási határideje: 2018. január 9.
Elbírálási határidő: 2018. január 12.
1. A pályázaton részt vehetnek:
– a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár, valamint a
munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/
EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
– pályázó vagy a vele együttköltöző házastársának, közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében, nincs másik
beköltözhető lakása.
– pályázónak az adott lakás pályázati kiírásának időpontjában
Deszk Község Önkormányzata felé lakbér vagy bármely más jogcímen
hátraléka, tartozása nem áll fenn,
– pályázó és a vele együtt költöző családtagjai havi átlagos nettó ös�szjövedelemének 33%-a fedezi a megpályázott lakás havi lakbérét
– 48 m2 alapterületű lakás esetén 120.000.- Ft összegű óvadék megfizetése
– 77 m2 alapterületű lakás esetén 150.000.- Ft összegű óvadék megfizetése
48 m2 alapterület,
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 36.000,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgáltatási díj
77 m2 alapterület,
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 57.750,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgáltatási díj
2. A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez (6772 Deszk,
Tempfli tér 7.) postai úton (ajánlva) kell benyújtani 2018. január 9-ig
a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, illetve a www.deszk.hu internetes oldalon letölthető pályázati adatlap kitöltésével.
Érdeklődni: 62/571-585-ös telefonszámon

TÁJÉKOZTATÓ
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november
28. napján tartott zárt testületi ülésén Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évre vonatkozóan az alábbi döntés
született:
Deszk Község Önkormányzatához 2017. november 07-ig (meghirdetett beadási határidőig) papír alapon benyújtott pályázatok száma: 4 db.
A támogatások az alábbiak szerint kerültek kiosztásra:
• 2 fő 15.000,-Ft összegű támogatást kapott,
• 2 fő pályázata elutasításra került, mivel az egy főre jutó jövedelem
meghaladta a szabályzatban meghatározott értékhatárt.
A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat tanulmányi félévenként (tavaszi szemeszter 2018. január 31-ig, őszi szemeszter 2018. augusztus 31-ig) előre egy összegben utalja át az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. A pályázókhoz való utalásról a Támogatáskezelő gondoskodik a továbbiakban.
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita, jegyző
Király László, polgármester
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A karácsony maradjon
a szeretet és ne
a hulladék ünnepe!
Az év utolsó hónapjában a fejenkénti átlagos havi 7,8 kg-os
papírfogyasztásunk az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés
(IKSZ) adatai szerint 10-15 százalékkal, akár 9 kilóra is nőhet,
köszönhetően a felfokozott ünnepi vásárlási láznak. Ilyenkor nem
csak a papírba, italos kartonba csomagolt élelmiszerekből veszünk
többet, de az ajándékok, a tartós
fogyasztási cikkek, az elektronikai
termékek dobozai, valamint az
azokat ünnepivé tevő csomagolópapírok, dísztasakok, díszdobozok
is jelentősen növelik papírfelhasználásunkat. Pedig hazánkban így
is sok papírt fogyasztunk, évente
fejenként átlagosan 95 kg-t, aminek a felét a csomagolóanyagok
teszik ki. (A csomagolóipar hónapokra elegendő megrendelést
kap a karácsonyi szezonban.)
Magyarországon fejenként kb. 95
kilogrammnyi a „papírlábnyomunk”, vagyis átlagosan ennyi
papírt használunk el évente, ezzel
háromszor annyi erdőt pusztítunk
el, mint az ukránok.
A papírfogyasztás jelentős részét a napi vásárlásainkból adódó
csomagolóanyag mennyisége teszi
ki. Papírfogyasztásunk mindös�sze 65 százalékát hasznosítják újra
valamilyen formában, a maradék
még mindig szemétlerakókba
kerül, így decemberben még fontosabb, hogy a feleslegessé vált
papírhulladék mennyiségét csökkentsük, újrafelhasználjuk, illetve
szelektíven gyűjtsük.
A papírgyártás fenntartható, ugyanakkor igen energia- és
vízigényes iparág, ezért nagyon
fontos egész évben, és kiemelten
karácsonykor odafigyelni a papírfogyasztásunk csökkentésére és a
szelektív gyűjtésre.
Tudatos karácsony = Boldog
erdők, tisztább levegő, több oxigén és kevesebb hulladék
Az, hogy decemberben megugorjon a papírfelhasználás, nem
törvényszerű. Tudatos vásárlói
döntésekkel, odafigyeléssel jelentősen csökkenteni tudjuk a környezeti terhelést anélkül, hogy az
ünnepi örömökről le kellene mondanunk. Az angolul három RRRnek (Reduce, Reuse, Recycling)
nevezett módszerrel pár okos,

hasznos és pénzkímélő praktikával sokat tehetünk
erdeink védelméért:
Reduce – A hulladék csökkentése: A papírfogyasztás csökkentésének első szintjét jelenti
a tudatos vásárlás. Törekedjünk
arra, hogy olyan termékeket válasszunk, amelyek a legkevesebb
papír csomagolóanyagba lettek
bebugyolálva! Az előre, többszörösen becsomagolt árúk, élelmiszerek helyett vásároljunk piacon,
válasszuk az újrapapírból készült,
vagy abban tárolt termékeket, kerüljük azokat, amelyeket csak egyszer használunk és már mennek is
a szemetesbe.
Reuse – Újrahasználás: Ha
már egyszer megvettük a papírt,
akár védőcsomagolásként is, igyekezzünk azt többször használni! A
vastag papírdobozokban, például
cipősdobozban tárolhatjuk éppen
nem használt, szezonon kívüli
cuccainkat a padláson, pincékben,
így nem kell drága tartódobozokat beszereznünk. A karácsonyi
csomagolóanyagokat, dísztasakokat, ajándékdobozokat jövőre
újra felhasználhatjuk, ezzel jelentős mennyiségű papírt és pénzt is
megspórolhatunk.
Recycling – Újrahasznosítás:
Amennyiben nem tudjuk újra
felhasználni a papírhulladékot, akkor se a vegyes, kommunális szemétbe dobjuk, hanem a szelektív
gyűjtőbe! Ma már a hazai lakosság
90%-a számára elérhető a szelektív
papírgyűjtés, így könnyedén és
egyben környezettudatos módon
szabadulhatunk meg a feleslegessé
vált papírtól. Ma egy átlagos család
120-130 db tejes, gyümölcsleves
italos dobozt használ évente, amelyeknek mindössze 23%-a, azaz
28-29 db kerül csak a megfelelő
szelektív gyűjtőbe. Holott az italos kartondobozok 75%-a kiváló
minőségű papír, amelyből akár
7-8-szor készíthető újrapapír és a
doboz egyéb alkotóelemei (alumínium, műanyag) is újrahasznosíthatóak. 2013-ban az italos
kartondobozok szelektív gyűjtésével és újrahasznosításával több,
mint 18.000 fát mentettünk meg
a kivágástól, ami már egy közepes
méretű erdőt jelent.
(forrás: piacesprofit.hu)
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Svejk, a derék katona… Deszken!
Egy pénteki, egész napos továbbképzés után már csak egy
dolog lelkesített: este színházba
készültem, ugyanis Deszkre látogatott Svejk, a derék katona.
Kérdezném: van, aki e nevet nem
ismeri? Igen van, a fiatalabb generáció! De nekem és még sokunknak fiatal korunk emblematikus
figurája, akinek egyszerűsége, humora, és csetlése-botlása nagyon
is ismert volt! A szereplők neve is
elég volt ahhoz, hogy alig találjak
magamnak ülőhelyet! Mikó István, Rusz Milán és Suha Kálmán
tette felejthetetlenné az estét! Mit

mondjak: már régen nevettem
ilyen könnyesre magam, és ezzel
így voltunk mindannyian a nézőtéren. Mikó István a maga egyszerűségében, a rá jellemző fergeteges humorral varázsolta elénk
Svejket és kalandjait. Mesélt, énekelt és énekeltette a közönséget is!
És hogy mennyire mindenkinek
szólt, arra jó példa, hogy két történet között rám néz a 13 éves
„nagyfiam”: „Anya, én már sírok
a nevetéstől!” Az jutott eszembe,
mennyivel jobban szeretnének
a mai gyerekek olvasni, ha ilyen
stílusúak lennének a kötelező ol-

Adventi készülődés

Az Advent a karácsonyi előkészület négyhetes időszaka.
Az adventi koszorú „feltalálója” a Hamburgban élő Johann
Hinrich Wichern (1808-1881)
evangélikus lelkipásztor volt,
aki a külvárosban vett egy házat csavargó, elhagyatott, árva
fiúknak. Ezek a fiúk voltak az
elsők, akik 1839-ben adventi
koszorút láttak. Az első adventi
koszorú egy fakeresztből állott,
amelynek négy végére egy-egy
gyertyát tett a lelkész, ezeket aztán advent egy-egy vasárnapján
meggyújtotta. A koszorú körül
pedig összegyűltek a fiúk, imádkoztak, énekeltek. A következő
években a fakeresztre (koszorúra) fenyőfaágakat erősítettek, és
a hétköznapokat jelképezendő
a négy nagyobb gyertya közé
több kisebbet helyeztek. Így lett
a koszorú fénye egyre erősebb,
és így vált egyre inkább szemmel
láthatóbbá a Karácsony, Jézus
Krisztus születése ünnepének
közeledte.
Deszken 2013-ban rendeztük
meg először a hagyományos adventi gyertyagyújtásokat. Azóta évről évre nagyobb tömeget
vonz ez a rendezvény, egyre töb-

vasmányok! A végén szinte csalódottak voltunk, mert úgy elrepült
az idő, hogy észre sem vettük, és
bizony hallgattuk volna még egy
darabig Mikó Istvánt… akarom
mondani, Svejket! A szűnni nem
akaró vastaps azt bizonyította, bizony jól döntöttünk, amikor ezt
a programot választottuk!!! (És
a végén egy nagggyon bizalmas
információ: Tudták, hogy polgármesterünknek hat lábujja van?
Mert mi még ezt is megtudtuk
Svejktől!!!! Na, ezért (is) érdemes
színházba járni!!)
Sillóné Varga Anikó

Élet a Baba-mama klubban...

ben gondolják úgy, hogy a közösséggel együtt hangolódjanak
az ünnepekre. Idén csak 3 alkalommal gyújtottunk gyertyát, hiszen a negyedik alkalom éppen
24-ére, Szentestére esik. Az első
vasárnap a Bánát ének trió gyönyörű dalai és Brczán Krisztifor
alpolgármester köszöntője után
Svetomir Milicici szerb pópával
Vid György igazgató úr gyújtott
gyertyát. A következő vasárnapon a Cantabella női kar műsora
után Király László polgármester
egy szívet melengető verssel köszöntötte a megjelenteket, majd
Nagy Róbert plébános úr szép
szavait hallhattuk. A gyertyát
plébános úrral Gyukinné Brczán
Szpomenka, óvodánk vezetője
gyújtotta meg. December 17-én
a Tiszavirág Néptáncegyesület
Cibere csoportjának betlehemes műsora után Király László
polgármester gyújtott gyertyát,
majd idén először egy csodálatos
adventi hangversenyt tekinthettek meg a résztvevők a Faluház
kupolatermében.
Mindig a kedvenc programjaim közé tartoztak ezek a vasárnapok. Öröm látni, hogy a
hétköznapok rohanásából, az
ajándékvásárlás kényszeréből kiszakadva egy kicsit megnyugszik
mindenkinek a lelke és egy forralt bor mellett, csillogó szemmel
végre jut idő a beszélgetésekre.
Számomra ez az Advent, az igazi
készülődés az ünnepre. Kívánok
minden kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyt!
Bene Ildikó

Örömmel számolunk be róla,
hogy a 2017 szeptemberében újra
indított klubunk szinte fénysebességgel érte el „befogadó képességének” csúcsát a Faluházban.
A klub népszerűségének köszönhetően, a kezdetben heti egy
alkalmat már heti két alkalomra
növeltük a résztvevők kérésére.
Minden kedden és pénteken
10-12-ig várjuk a kismamákat,
kispapákat babáikkal egyetemben, kötetlen jó hangulatú, teázós,
lágy háttérzenével aláfestett délelőttjeinkre.
Minden hónap utolsó péntekjén mozgásfejlesztő tornára vár-

juk az érdeklődőket, ugyanebben
az időpontban Barta Olgival.
Körülbelül negyedévente tematikus foglalkozásokat, előadásokat is szervezünk a klubtagok
érdeklődési körét, igényeit figyelembe véve.
Volt nálunk baba-hordozó
kendő bemutató, zenés-mondókázós foglalkozás zenepedagógussal, és fejlesztő baba-mama
torna foglalkozások.
Nagy szeretettel várjuk továbbra is régi és új klubtagjainkat és a
legifjabb deszki nemzedéket klub
délelőttjeinkre!
Kakas Orsolya klubvezető
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Mikulás járt az óvodánkban
A világon mindenhol december 6-a Miklós napja, melyet a
gyerekek várnak a legjobban.
Ilyenkor a kitisztított, kihelyezett
kiscipőkbe piros csomagot tesz a
Mikulás.
Óvodánkba az idén is, mint
minden évben ellátogatott a Mikulás. A gyerekek nagy örömére
egy nappal előbb érkezett, mint
szokott. A gyerekek már várták
érkezését. Verset, éneket tanultak
és szépen feldíszítették csoportszobáikat.
A nagy napon a gyerekek már
nagy izgalommal várták a Mikulást. Énekszóval jelezték számára, hogy merre induljon. Első-

Őszbúcsúztató télváró
kézműves délután
2017. november 23-án őszbúcsúztató, télköszöntő kézműves délutánt rendeztünk, már
hagyományként, hogy a szülők
óvodás gyermekeikkel tartalmas
időt együtt töltve tevékenykedhessenek, lehetőséget biztosítva
a szülők egymás közötti ismerkedésére, beszélgetésre is.
A gyerekek a szüleikkel közösen készíthettek adventi koszorút, karácsonyi asztaldíszt, ajándékkísérő kártyát, készíthettek
gyurmából díszeket, ami ünnepi
hangulatot varázsolhat a családok otthonába. Almasziromból,
mazsolából, sárgarépa-, uborka-,
tökdarabokból, csokigolyóból, és
színes cukorkarikákból készíthetett magának mindenki nyakláncot is, aminek nagyon nagy sikere volt, igaz a gyerekek többsége
ezt nem tudta hazavinni, mivel a
délután folyamán megeszegették
a felfűzött finomságokat.
Nagyon örülünk, hogy évről évre egyre többen vagyunk,
nagyon jó hangulatú délutánt

töltöttünk együtt a közeledő ünnepre hangolódva.
Márki Anett
(Netti néni)

ként a Kóló csoportba érkezett
meg, majd onnan folytatta útját a
központi épületben levő Katica,
Szivárvány és Napsugár csoportba. A gyerekek elmondták verseiket, elénekelték dalaikat a nagyszakállú vendégüknek, majd
cserébe csomagot kaptak tőle.
Virgácsot senki nem kapott. A
csomagok kiosztása után a Mikulás ismét útra kelt, mert még
sok helyre kellett ellátogatnia.
Jövőre is várunk kedves Mikulás!
Gyukinné
Brczán Szpomenka

Advent az óvodában
Advent, a Karácsony előtti
négy hét, a várakozás, a készülődés időszaka. Az adventi koszorú
négy gyertyája is ezt jelképezi. A
négy gyertya a HIT, a REMÉNY
a SZERETET és az ÖRÖM jelképe, amelyeknek vasárnaponkénti
meggyújtása a növekvő fényt, az
ünnep közeledtét jelzik.
Óvodánkban már évek óta hagyomány a közös gyertyagyújtás
az Advent időszakában. Ilyenkor
közösen körbeüljük az óvodai
dolgozók által készített nagy és
gyönyörű adventi koszorút és
meghallgatjuk a „gyertyagyújtó”
csoport kis műsorát.
Az idén az első Adventi gyertyát az óvoda legkisebbjei, a
Napsugár csoport gyújtotta, és

egyben gondoskodtak az ünnepi
hangulatról. A második gyertyát
a Szivárvány csoport, a harmadikat a Kóló csoportos gyerekek
gyújtják. A negyedik gyertya
meggyújtása mindig a legidősebbek tiszte. Ők a Katicák.
Ezeken a délelőttökön az óvoda apraja-nagyja egy kellemes,
meghitt rendezvényen vesz részt,
ahol mindannyian jól érzik magukat, közösen mondanak verset, közösen énekelnek, és áthatja
őket a Karácsony várás hangulata.
Az ünnepek, hagyományok az
összetartozás érzését erősítik, a
közösséget éltetik.
Gyukinné
Brczán Szpomenka
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Bozsik torna
November 22-én délelőtt
Bozsik tornán vettek részt a
kistérségi óvodák gyermekei.
Deszki, újszentiváni, szatymazi,
ferencszállási gyerekekkel telt
meg a sportcsarnok, ahol labdajátékok és ügyességi feladatok
várták őket. Lelkesen, fáradhatatlanul vetették bele magukat
a különféle játékokba, nem volt
bevehetetlen akadály számukra.
Az idő gyorsan elszállt, kelle-

mesen el is fáradtak. A jutalom
sem maradt el, melyet az MLSZ
részéről Halász Krisztián, az Intézményi Program koordinátora
hozott el a gyerekeknek.
Szép napot zártunk, és ezzel az
élménnyel is erősítettük gyerekeinkben a mozgás és a sport iránti
szeretetet.
Gyukinné
Brczán Szpomenka

Iskolások látogatása

2017. december 6-át a Katica
csoportos gyerekek nem csak
amiatt várták már nagyon, mert
ezen a napon érkezett a faluba
a Mikulás, hanem azért is, mert
a délelőtt során meglátogattak
minket az idén első osztályos
kisdiákok. Sok-sok ismerős arc
nézett ránk, amikor beléptek az
óvodába a „nagyok”. Mire megérkeztek, készen várta őket a sok
asztal, ahol összesen 42 gyerek
kézműveskedhetett, készíthetett
gyönyörű Mikulás figurákat vágással, ragasztással, színezéssel.
A gyerekek az alkotás közben
elkezdtek szép, mikulásváró
énekeket énekelni, mely után, a
munka végeztével, közös tánc
következett. Az óvó nénik és a
tanító néni is beállt, felnőttek és
gyerekek egyaránt vidáman énekelték, hogy „Ha-ha-ha, havazik,

he-he-he hetekig, hu-hu-hu hull
a hó, hi-hi-hi jaj de jó!”
A közös éneklés és tánc után
a nagycsoportosok meginvitálták az iskolásokat, hogy nézzék
meg a csoportszobájukat, a kedvenc játékaikat, alkotásaikat, az
iskolások pedig szaloncukorral
kínáltak bennünket. Vidám szívvel búcsúztattuk őket, ahogy elhagyták az intézményt, ők pedig
biztosítottak afelől, hogy jövőre
sok szeretettel várják a gyerekeket az iskolapadba. Remek délelőtt kerekedett, mely ráhangolt
mindenkit a délutáni eseményre,
és amelyre örömmel fogunk vis�szagondolni. Jövőre pedig reméljük, sok mostani nagycsoportos,
ismerős arccal találkozunk majd,
amikor már ők jönnek az oviba,
mint „nagyok”.
Ági néni

s November 11- én teremavató ünnepségre gyűltek össze
az érdeklődők a szerb iskolában.
A szerb iskola nagy tanterme hivatalosan ettől a naptól, Rádity
Velimír nevét viseli, aki sok éven
keresztül a szerb iskola tanára volt.
Szvetomir atya teremszentelése
után az iskolások tanítókról és a
diákokról szóló műsorát élvezhette a vendégsereg. A közel száz
meghívott régi diák közül sokan
megtiszteltek a rendezvényt, majd
a Szent Száva Központ nagytermében megrendezett állófogadáson vehettek részt, ahol még
hosszasan beszélgettek a régi szép
iskolás évekről.
s November 17- én pénteken
országos pályaválasztási nap volt.
Ennek keretében, amíg a felsősök
szegedi börzén vettek részt, addig
a szerb iskolás gyerekekkel egy
új hagyomány megteremtéséhez
raktuk le az első követ. A lelkes
szülők segítségét kértük, miszerint
olykor – olykor legyen arra lehetőségünk, hogy meglátogassuk
őket a munkahelyeiken, mondván
ismerkedjenek meg a gyerekek különböző szakmákkal, hivatásokkal, méghozzá testközelből. Így lett
első állomásunk színhelye a deszki
Polgármesteri Hivatal, ahol Simon
Hajnalka és kolléganője kedvesen
bemutatta nekünk, mi mindent
csinál egy anyakönyvvezető. A nap
fénypontja mégis az az esküvő volt,
amire minden kisgyerek lázba jött,
hiszen, volt egy menyasszonyunk
és egy vőlegényünk, akik, noha
csak a játék részeként; de összekötötték életüket egy igazi anyakönyvvezető előtt. Voltak tanúik,
koszorús lányaik, örömszüleik és
természetesen a boldog násznép
sem hiányozhatott az eseményről.
Lehet, hogy nem köttetett életre
szóló kötelék kettejük között; de
abban biztosak lehetünk, hogy
életre szóló emlék, igen.
s November 30-án rendeztük meg a kistérségi matematika
verseny első, iskolai fordulóját. A
jelentkezőknek 20 feladatot kellett
megoldani 60 perc alatt, 4-5 megadott válaszból megjelölve a helyes
eredményt. A legtöbben kitartóan
törték a fejüket és kihasználták
a rendelkezésre álló időt, de volt,
akinek fél óra után elfogyott a türelme, kitartása. Az eredményeket

az Eötvös József Gimnáziumban
összesítik és a térség iskoláiból évfolyamonként 8-9 tanuló jut majd
be a februári 2. fordulóba. Iskolai
eredmények: 5. évf.: 1. Zsurkán Bekény, 2. Frank Krisztián, 3. Dragic
Sara; 6.évf. 1. Szabó Judit, 2. Kukucska András, 3. Deák Alex; 7. évf.:
1. Balassa Adrienn, 2. Frank Kristóf,
3. Váradi Bori és Jankó Dávid; 8. évf.
1. Bársony Réka, 2. Stafinski Petra,
3. Rácz Kitti és György Csongor. Izgalommal várjuk, kiknek lesz elég
a megszerzett pontszám a továbbjutáshoz!
Hamarosan lehet jelentkezni
a szintén ingyenes Pangea matematika versenyre. Reméljük, arra
is lesznek gondolkodni szerető
jelentkezők!

s „2017. év ásványa a kvarc”
címmel ásványkiállítást rendezett Franczia Péter ásványgyűjtő
az új iskola aulájában. Különböző
kvarcféleségeket (szilicium tartalmú ásványokat) lehetett látni, így
kvarc (hegyi-, rózsa-) kalcedon,
jáspis, opál, achát és különböző
szilikátokat. Egyúttal „ÁSVÁNYFELISMERŐ” kvízjátékot is szervezett Péter bácsi az érdeklődő
gyerekeknek, amelyen meglepően
magas volt a részvételi arány. A legjobb eredményt elérők: 5.o.: Bársony Máté, Buza Szilvia, Dobó Viktória, Dragic Sara, Csomós András,
Korom Levente, Zsurkán Bekény,
Balázs Zalán 6.o., Novkov Mara
7.o. és Ligetfalvi Lajos 8.o. tanulók
voltak. A játék során a „NYITOTT
KÖNYV” ásványkollekció (ásványtárló) kiállított 30-32 ásványa
közül kellett felismerni Si-t (szilíciumot) nem tartalmazó ásványt.
Ezen a kiállításon lehetett megtekinteni az alsó tagozatos tanulók
(1-4. osztály) részére Péter bácsi
által készített ásvány- illetve kőzettárlót. Nagyon szépen köszönjük
ezt a tartalmas, színes délelőttöt!
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VERSENYEK EREDMÉNYEI:

2017. november 24. Idén Battonyán került megrendezésre az
Országos Szerb Szavaló és Prózamondó Verseny. Ezen a napon 120
tanuló mérte össze erejét és tudását. 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 Lajos
Általános Iskola, a deszki Zoltánfy
István Általános Iskola, valamint
a lórévi Szerb Általános Iskola. Az
ünnepi megnyitó utána a tanulók
korosztályoknak megfelelően öt
kategóriában
versenyezhettek.
Az I. anyanyelvi kategóriában az
1-2. osztályosokat Dragic Sergej,
Gyorgyev Dávor és Sztanojev
Bogdáná képviselte. A II. anyanyelvi kategóriában a 3-4. osztályosok
közül a 3. osztályos Szél Panna
Katalin, Sztanojev Branimír, Dencsik Szidónia Mercedesz és Simon
Lara Petra, valamint a 4. osztályos
Brczán Lázár, Pásztor Dániel, és
Pataki Balázs szállt versenybe. Az
V. idegen nyelvi 1-8. osztályos kategóriában Bozóki Gabriella és
Dragic Sara tanulóink indultak.
Akikre büszkék lehetünk: Bozóki
Gabriella I. helyezést, Simon Lara
Petra II. helyezést Gyorgyev Dávor
III. helyezést értek el, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét. A nap végére a verseny izgalma elillant, s
csak a közös barátkozás, a kézműveskedés és a kirándulás, valamint
a játék öröme maradt meg az emlékezetükben.
s A SZTEJKI Eötvös József
Gimnázium 24. alkalommal
meghirdetett William Blake Angol
Nyelvi Szépkiejtési Versenyén a 32
általános iskolás indulóból a legjobb 9-be bejutott Bársony Réka.
s A Kossuth Lajos Általános
Iskola által az 5-6. évfolyam számára meghirdetett angol on-line
versenyen Rácz Orsolya I. helyezést ért el.
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s A makói József Attila Gimnázium angol nyelvi vetélkedőjén 7.
és 8. évfolyamosok vehettek részt,
ismerkedve az iskola elvárásaival
is. Az Országos Angol Nyelvi és a
Kosáry Domokos Országos Történelem Verseny iskolai fordulói
is megrendezésre kerültek a 7.-8.
évfolyamosok részére. A továbbjutásról a későbbiekben értesülnek a
tanulók.
s November 20: mesemondó verseny iskolai forduló. Tét:
bejutás a területi versenyre. Nagy
volt a lelkesedés, sokan próbálkoztak, hiszen az őszi szünetben több
idő jutott a mesék tanulására. 1-2.
osztályból Lévai-Radics Lujza és
Gyorgyev Dávor, 3-4 osztályból:
Simity Éva és Konkoly Kitti bizonyult a legjobbnak és képviselték
iskolánkat a térségi területi versenyen, Sándorfalván. Tanítványaink nagyon szépen helytálltak:
Lévai-Radics Lujza 1. o. tanuló az
első helyen végzett és a másik korcsoportban Simity Éva 3. o. tanuló
szintén első lett, így képviselik a
térséget Szentesen a megyei mesemondó versenyen.
s Simity Éva 3. osztályos tanuló november 29-én a térségi mesemondó versenyen, melyet Sándorfalván rendeztek, első helyezést ért
el. A megyei fordulóra december
7-én kerül sor Szentesen.
s Simity Éva nov. 30-án a tankerületi verses mesemondó versenyen Domaszéken szintén első
helyezést ért el.
s A verses mesemondás új
próbálkozás iskolánkban, eddig
nem rendeztünk iskolai fordulót,
de ebben a tanévben megszólítottuk tanulóinkat ebben a nem
könnyű műfajban is. A legjobbak
Domaszéken a regionális döntőben képviselték iskolánkat.
1-2.osztályból Simity Anna és
Farkas Katinka, 3-4 osztályból Szabó Kata, Simity Éva és Széll Panna.
Mondhatjuk, hogy aranyos hetünk volt: az első korcsoportból
Farkas Katinka 1.o. tanuló, a másik
korcsoportból Simity Éva 3. o. tanuló szintén az első helyen végzett.
Nagyon büszkék voltunk tanulóinkra, mert ilyen év már régen
volt, hogy mindkét kategóriában
első helyet hozzunk el. Köszönjük
a szülőknek a támogatást, az utazásban nyújtott segítséget!

s „Szépíró verseny a kézzel
írás jegyében” versenyünk már
hagyománynak számít, iskolánkban több éve megrendezzük a
szépíró verseny iskolai fordulóját.
A verseny célja: az igényes kézzel írás népszerűsítése. Minden
osztályban szöveg másolásával lehetett erre a versenyre jelentkezni.
A beérkezett munkákból a zsűri
kiválasztotta korcsoportonként
a legszebbeket. Az elbírálás során
figyelembe vett szempontok: a teljes szöveg összképe, elrendezése; a
szövegsorok harmóniája; a betűk
egyenletessége; tévesztés, helyesírási hibák, szöveghiány. Eredmények: 1.osztály: 1. hely Révész Boglárka, 2. hely Simity Anna, Tirk Alíz,
3. hely Nagy Dávid. 2. osztály: 1. hely
Sziveri Roberta, 2. hely Kardos Edina, 3. hely Lovász Viktória, Sztán
Hermina. 3. osztály: 1. hely Révész
Anna, Simity Éva, 2. hely Tirk Inez,
Széll Panna, 3. hely Váradi Sára,
Konkoly Kitti, 4. osztály: 1. hely Szabó Kata, 2. hely Balogh Kira, 3. hely
Somorjai Márk, Pásztor Dániel.
Dicséretben részesült: 1.o. Marócsik
Erzsébet, 2. o Kulcsár Levente, 3.o.
Szokoly Barnabás, Horesnyi Hanna, Márki Botond, 4. o. Süvegh Dávid, Dávid Gergő, Schmidt Balázs.
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s Novemberben rendeztük
meg a felső tagozatos diákjainknak az ez évi ping-pong házi bajnokságot. 13 tanuló vett részt a 2
fordulós versenyen, ahol összesen
21 meccset bonyolítottunk le. I.
hely: Mészáros Dominik, II. hely:
Dragity Sara, III. hely: Kukucska
András, Frank Kristóf.
A versenyzőknek és felkészítő
pedagógusoknak gratulálunk, és
további sikereket kívánunk!
Téli szünet:
2017. december 27
- 2018. január 2-ig tart.
Szünet utáni első tanítási nap:
2018. január 3. (szerda)
Odakint hó hull, idebent csend ül.
Az áhítatban pici harang csendül.
Egy angyal csendben a fa mellé repül,
a szeretetet hozta nekünk ünnepül.
Békés karácsonyt!
Az iskola tanulói és dolgozói
mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
kívánnak!
Összeállította:
Vid György igazgató
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Ez történt a "Bánát" háza táján

Nagysikerű tamburazenekar koncert a Faluházban
A Svetozar Markovic Kulturális Egyesület keretén belül működő Vasa Jovanovic tamburazenekar koncertje volt az év egyik
nagysikerű rendezvényе november 26-án, a Deszki Faluházban.
A harminc fős együttes fiatal
tagjai mind egyetemisták és zeneakadémia hallgatók.A deszki
Bánát tamburásait ismerte meg
művészeti vezetőjük és karnagyuk, Bugárszki Zorán – Brícá,
aki többször volt már Deszken
és segítette munkájukat. Most

lehetőség nyílt, hogy az általa
vezetett nagymúltú csoport nálunk is szerepeljen. A teltházas
műsor bevezetője a hét fiatal zeneakadémista zenélése volt, amit
a közönség vastapssal jutalmazott. Ugyanúgy a színpadra lépő
nagyzenekart és karmesterüket,
a már említett Bugárszki Zorán
- Brícát. A műsorvezető, Rádity
Milenkó szerb és magyar nyelven röviden ismertette a zenekar
történetét, majd felkonferálta az
első rész programját. A második
rész kezdete előtt a műsorvezető bemutatta a tamburazenekar

összetételét, illetve a tamburazene újrafelfedezéséről beszélt és
arról, hogy klasszikus és filmzenét is lehet magas szinten előadni e hangszeren. Ezt a második
részben be is bizonyították. A
művészeti vezető elmondta,
hogy nagy öröm volt Deszken
fellépni és külön köszöntötte
Király László polgármestert,
mert ahogy Bugárszki mondta
„én már Deszkre is hazajárok
és minden programon találkozunk-ami azt jelenti, hogy a sok
elfoglaltság mellett a kulturára
is szakít időt.” A deszki tamburások nevében Adamov Szreten
zenekarvezető és Bosnyák Jazmina zenész szerény ajándékkal
köszönték meg e gyönyörű estét
a nagyszámú közönség és szervezők nevében. Ez az est a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú
Egyesület, Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és a Deszki
Faluház közös munkájának sikeres eredménye.

Táncházak
A deszki Bánát Néptáncegyüttes fontos feladata a szerb néptánc népszerűsítése nem csak
színpadi műsorukkal, hanem
más formában, táncházakon is. A
szegedi Nemzetiségek Háza éves
programjában minden hónapban szerepel szerb táncház, így
volt ez decemberben, Mikulás
napján is, Dunai Peti vezetésével.
Fontos ez a szerb népzene, néptánc népszerűsítése és új tagok
toborzása miatt is. A következő
feladat a Bánátosok számára az
elkövetkező időszakban a készülés a jövő évi programsorozatra,
hisz 75. jubileumát ünnepli a
deszki szerb néptánccsoport. Év
vége közeledtével Deszk lakóinak kellemes Karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánnak a „Bánát” Szerb Kulturális és
Közhasznú Egyesület tagjai.
Összeállította:
Rusz Borivoj

lépéseinknél, és próbálták a koreográfiát képességeinkhez igazítani. Ebédet Ármány Istvánné
főzött nekünk. Tokány, rizs és
savanyúság, valamint sütemény
volt a menü. Nagyon büszkék
vagyunk a lányokra, hogy időt,
energiát nem kímélve vállalták
a férfinapi felkészüléseket, előkészületeket. Köszönjük nekik!
November 24-én a Brazilok
című filmet néztük meg, mely
azért valljuk meg, megfogalmaz
némi társadalomkritikát, a falu
focicsapatainak küzdelmének
bemutatása közben.
November 28-án azokat a
névnaposokat és születésnaposokat köszöntöttük, akik október, november, vagy december
hónapokban ünnepeltek: Börcsök Imréné, Vígh Ferenc, Csurel János, Kecskés János, Szarvas
Erzsébet, Sódar Istvánné, Juhász

Ferencné, Kiss Györgyné, Bánfi
Józsefné, Lele András, Lele Andrásné, Batyik Andrásné, Marócsik Józsefné, Széll Jánosné, Pitiné Széll Katalin, Radics Béláné,
Tari János, Csonka Ferenc, Wolf
Józsefné, Márki Imre, Arany Jánosné, Bérczesi Györgyné, Török
Ferencné, Balogh Antalné, Földiné Pósa Ilona, Pósa Lászlóné,
Fülöp István, Mucsi Blanka, Boldog István, Bullás Lajosné, Bánhegyi Olivér. Köszönjük nekik az
ebédre felszolgált rántott csirkét,
köretet, a finom süteményt, és
az italokat. A zenés délutánon a
Deszki Nyugdíjas Klub tagjai nagyon jól szórakoztak. Köszönjük
szépen a vendéglátást.

Hírek az idősek klub életéről
2017. november 10-én a
„Megdönteni Hajnal Tímeát”
című filmet néztük meg és beszélgettünk róla, kinek, mi a
véleménye. Felidéződtek a saját
osztálytalálkozós emlékek.
2017. november 18-án Ferencszállási Nyugdíjas Egyesület
bálján szórakozott a csapat. A
Bánát Táncegyüttes fergeteges
műsort adott. Az ízletes vacsora
után következett a tánc és persze
a tombolán is szerencsét próbálhattunk.
2017. november 22-én tartottuk a férfiak nemzetközi napját. Műsorunkat dalcsokorral
kezdtük, melyben a legényekről, és a leányokról énekeltek:
Batyik Andrásné, Bánfi Józsefné, Dinnyés Ferencné, Kaliczka
Istvánné, Kiss Györgyné, Temesvári Antalné, Tóth Istvánné,
Ocskó Mihályné. Batyik Andrásné mondta el nekünk Kacsa
Zsóka versét. „A fodrásznál”
című jelenetben megtudhattuk, vajon miről beszélgetnek
a hölgyek szépítkezés közben.
Kószó Arankától, Török Ferencnétől, és Szabolcski Bélánétól,
érdekes információkat hallhattunk, míg Cserháti Györgyné

a fodrász szerepében varázsolt
gyönyörű frizurát. Végezetül a
Deszki Nyugdíjas Klub „Lángoló Naplemente” csoportjának
előadásában, Made In Hungaria
című film Cha cha cha betét dalára, táncoltak: Álmosdi Antalné,
Batyik Andrásné, Börcsök Imréné, Dinnyés Ferencné, Király
Istvánné, Kiss Istvánné, Marócsik Józsefné, Szarvas Erzsébet,
Ocskó Mihályné. Köszönjük
Bene Ildikónak, a Faluház igazgatónőjének segítségét, hogy a
színpadon mutathattuk be előadásunkat, és a kellékek előteremtésében is rendelkezésünkre állt.
Szeretnénk hálánkat kifejezni
táncosaink felkészítő tanárainak:
Bertók Robertának és Horváth
Dánielnek, akik végtelen türelemmel viseltettek csetlő-botló

A DESZKI NYUGDÍJAS
KLUB TAGJAI
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DSC hírei
SZABÓ LÁSZLÓ ELNÖK
ÉVÉRTÉKELÉSE:
Az évünk nagyon felemásra sikeredett, voltak látványos sikerek,
voltak kudarcok. Szakosztályaink
folyamatosan fejlődnek, rengeteget dolgoznak kollégáim, hogy
minél sikeresebbek legyünk.
Judosaink Huszár László vezetésével ebben az évben versenyeken is részt vettek, érmes helyezéseket szerezve.
Kézilabda szakosztályunk is
megújult, vezetője Gera Norbert
lett. Lányaink a megyei bajnokságban szerepelnek. Utánpótlás
korú gyerekeket visszacsábítottuk
az egyesületbe. Legfőbb feladataink között szerepel a létszámuk
bővítése, a megfelelő versenyeztetési lehetőség biztosítása.
Kerékpár szakosztályunk sajnos csak a „Hármas határ” megnyitásakor tudott szervezetten
nyeregbe pattanni. Tervezzük,
hogy a jövőre nagyobb lendületet

kapjon a társaság.
Labdarúgó felnőtt csapatunk
az év elején látványos mérkőzésekkel második helyezést ért el
a megye II. osztályú bajnokságban. A következő szezont az I.
osztályban kezdtük, ahol 2 győzelmet elérve sajnos az utolsó
helyen zártuk a félévet. Ennek a
szereplésnek sok tényezője van:
nem sikerült igazolások, játékosok hozzáállása, osztályok közötti
különbség, lehetne sorolni, de felesleges. Egyértelműen meg akarjuk őrizni a tagságunkat a megyei
élvonalban év végére. Tudjuk,
nehéz lesz, de mindent el fogunk
követni ezért.
Utánpótlás csapataink folyamatosan fejlődtek. U19-es, illetve U16-os csapatainknak voltak
jó mérkőzései, de helyezésüket
illetően csalódottak vagyunk.
Hatalmas előrelépés, hogy a játékosok megértették, hogy csak
rendszeres edzés látogatottsággal

tudnak eredményesebbek lenni.
Edzéslátogatottság már megfelelő, reményeink szerint ez a helyezésekben is meg fog mutatkozni
jövőre. Bozsikos csapataink rendszeresen szerepelnek a makói
körzetben. A körzet élmezőnyéhez tartoznak csapataink, ez bizakodásra ad okot a jövőt illetően.
Újabb TAO pályázatokat számoltunk el, adtunk be. Taugép 10
milliós „támogatása” biztosítja a
jövőbeni működésünket, nagyon
köszönjük. Idei beruházásaink
között szerepelt a kútfúrás illetve
a 9 személyes kisbuszok megvétele. Jövőre szeretnénk eredményjelzőt, takarítógépet beszerezni
a sportcsarnokba. Továbbá meg
szeretnénk oldani a pályavilágítás
problémáját.
Király László polgármester úr,
illetve az önkormányzat anyagi
támogatása ebben az évben hatalmas segítséget jelentett. Köszönjük!

Az igazi értékeink továbbra is azok
a gyerekek, felnőttek, akik heti
rendszerességgel
sportolnak
egyesületünkben. Létszámunk
továbbra is gyarapszik.
Hiszem, hogy jó úton járunk,
biztosan haladunk előre. Vannak
terveink, amelyeket szeretnénk
megvalósítani, amellyel Deszket,
illetve az egyesületet szeretnénk
népszerűsíteni.
Még egyszer nagyon köszönöm azoknak az embereknek,
akik egész évben a munkánkat
segítették, biztattak bennünket,
szurkoltak, érdeklődtek.
Szeretnék a magam, illetve a
Deszki SC nevében Békés Boldog
Karácsonyt, illetve Boldog Új esztendőt kívánni mindenkinek.
HAJRÁ DESZK!!
HAJRÁ DSC!!
Szabó László

Dr. Kalocsai Géza utánpótlás labdarúgó torna Deszken
Éppen 10 éve hunyt el Dr. Kalocsai Géza
neves labdarúgó szakember, akinek a nevével
fémjelzik a december elején a helyi sportcsarnokban megrendezett U19-es korosztályú
utánpótlás labdarúgó tornát. Ezt a labdarúgó
tornát még 1996-ban indította el Géza bácsi,
melynek minden évi megrendezésének jogát

a Deszki Sport Club magára vállalta. 2007 óta
(Géza bácsi halálának éve) a torna lebonyolítása tiszteletadás és emlékezés is a nagyszerű
sportember előtt. Az esemény megrendezését
és a helyezettek díjazását a Szabó László vezette Deszki Sport Club vállalta magára.
A meghívásos sporttalálkozó megszervezé-

se Tóth Tibor, a Deszki Sport Club labdarúgó
szakosztály edzőjének nevéhez fűződik.
Eredmények:
		
		
Helyezések:
		
		

Tiszasziget - Deszk 9:3
UTC - Deszk
6:5
Tiszasziget - UTC 7:1
1. Tiszasziget
2. UTC
3. Deszk

Különdíjak:
Gólkirály: Rutai Balázs (Tiszasziget)
Legjobb játékos: Pusztai Bertalan (UTC)
Legjobb kapus: Daróczi Dávid (Deszk)
A mérkőzéseket Rácz László játékvezető
irányította, vezette. Az esemény rangját emelte, hogy a díjak átadása Porció Tibor apuka
segítsége nyomán Géza bácsi dédunokáinak,
Porció Jankának és Porció Dalmának köszönhető. Következő évi kupára meghívott csapatként elsősorban azon környékbeli települések
számíthatnak, ahol komoly utánpótlás nevelés
folyik.
Gyorgyev Vojiszláv
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Asztalitenisz Falubajnokság
2017. december 3-án került
megrendezésre a helyi Sportcsarnokban az immár hagyományos
Asztalitenisz Falubajnokság, melyet a Deszki Sport Club rendezett minden Deszken lakó felnőtt
és általános iskolás korú részére a
DESZK BAJNOKA cím elnyeréséért.
Eredmények:
Felnőtt férfi kategória:
1. Kővágó Endre
2. Fodor Béla

3. Lázár Sándor
4. Mészáros Ákos
5. Naszradi Miklós
6. Mészáros Máté
7. Szabó László
A döntő érdekessége volt, hogy
az első három helyen holtverseny
alakult ki és így a helyezések sorrendjét sorsolással kellett eldönteni.

Felnőtt női kategória:
1. Mészáros Laura
5-6 osztályos fiúk:
1. Veszelovszki Viktor
			
2. Bársony Máté
3. Varga Ádám
5-6 osztályos lányok:
1. Bozóki Gabriella
7-8 osztályos lány:
1. Bársony Réka
7-8 osztályos fiú:
1. Mészáros Dominik

A bajnokság megrendezését,
díjazását a Szabó László vezette
Deszki Sport Club vállalta magára. A mérkőzések vezetésében
közreműködött Pálffy Sándor.
A helyezetteknek a díjakat Sztán
László képviselő adta át.
Gyorgyev Vojiszláv
szervező

Óvodás futóverseny
November 26-án került megrendezésre a Sportcsarnokban a
hagyományos óvodások futóversenye. A Gyorgyev Vojiszláv által
megálmodott és szervezett verseny 2008 óta kerül megrendezésre, mindig nagy sikerrel. Most
sem volt ez másképp.
A verseny helyezettjei:
Kiscsoportos lányok:
1. Makra Kamilla
2. Konkoly Anna
3. Szenti Boglárka
Kiscsoportos fiúk:
1. Lehotai Dávid
2. Bús Áron
3. Monoki-Horváth András

Középső csoportos lányok:
1. Terjék Miranda
2. Baranyi Gréta
3. Mogyorósi Panka
Középső csoportos fiúk:
1. Sindel Márk
2. Szabadai Péter
3. Sebesi Milán
Nagycsoportos lányok:
1. Németh Maja
2. Bolba Vanessza
3. Ördögh Réka
Nagycsoportos fiúk:
1. Guta Csanád
2. Szilágyi Ádám
3. Dékány Péter

Köszönet a szervezőknek, versenybíróknak, (Brczán Krisztifor, Schaff Gyöngyi, Vass László)
felkészítő óvónőknek, valamint
a díjazás biztosításáért a vándorserlegek alapítóinak (Gulyás
Szabolcs, Varga Zalán, Kiss Márta, Kiss-Gerber Gabriella, Kukla
Regina, Bene Ildikó).
Király László polgármester jóvoltából az idén is minden óvodás ajándék csokiban részesült.
Szeretnénk – mint szervezők
– ha jövőre azok a DESZKI óvodások is részt vennének a részükre kiírt hagyományos versenyen,
akik Szegedre járnak óvodába.

Az archívum részére keressük
azon „óvodások” jelentkezését telefonon a 70/941-90-49-es telefonszámra, akik 2008 és 2009-es
években rendezett óvodai futóversenyeken az első három helyen végeztek.
Sajnos e versenyről az akkori
Deszki Hírnökben nem jelent meg
tudósítás.
Szerk.

KELLEMES
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
ÉS
BOLDOG
ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK!
DESZKI TÜKÖR
SZERKESZTŐSÉGE

 Unja az albérletre kidobott pénzt?
 Saját otthonra vágyik?
 Unja a végeláthatatlannak tűnő lakáshitele
törlesztő részleteit?
 Szeretne spórolni az energiával?
 Lakástakarék
számlával,
lakáshitellel,
CSOK-kal kapcsolatos kérdései vannak?

TERVEZZEN VELEM!

HUNYA ILDIKÓ
+36/70-371-0107
hunyail@otppp.hu
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Gon – nem pálinkaház, hanem a „felnőttek játszótere”
Mindig örülünk, ha valami újdonság tűnik fel az egyébként is
színes deszki palettán. Nos, ismét
volt miért mosolyt biggyeszteni
az arcunkra! László Sándor és
párja, Zámbó Anita más vállalkozásaik mellé egy – férfiaknak
igencsak tetsző – profillal indultak be októberben: pálinkafőzde
született!
Ki ne tudná, hol volt a „drogcentrum” a deszki határban?!
Bizony ez a pár évig elhanyagoltan álló tanya esett át nagy
felújításon, melynek kapcsán
gyönyörűséges, számítógéppel
vezérelt pálinkafőző berendezés
költözött a rosszabb napokat
megélt falak közé – szép, igényes
környezetben, amire az ember
csak annyit mond: „Ez patika!”
A nagy épület földszintjét szinte
teljesen elfoglalja a főzőberendezés és a vele egy légtérben lévő,
barátságos kínáló terem, ahol
10-15 fő kulturált vendéglátására nyílik lehetőség. Belépve ide,
szinte megcsapja az embert a
pálinka lehelet vékony gőze, ami
észrevétlenül – de kívánatos módon – szívódik be a bőr pólusain. Teljes technológiai fegyelem,
zárt és ellenőrzött folyamatok és
persze máris beváltnak nevezhető receptek.

A terem mögött a különböző
tárolók, ill. csomagoló részleg
kapott helyet, és persze a könyvelés és az adminisztráció. Mert
bizony ezek épp oly hangsúlyos
részei egy mai pálinkafőzdének,
mint maga a lepárló és a kóstoló.
Alig telt el két hónap és máris van mire büszkének lenni
Sándoréknak – a Kecelen, tekintélyes és országosan elismert
szakmai zsűri előtt a nyolc pálinkájukkal 6 díjat nyertek, és
tekintettel erre az eredményre,
különdíjat is elhozhatták!
Tervek vannak, hiszen nem
lehet önálló cél a pálinkafőzés.
A pálinka turizmus felé kacsingatva tetszetős szálláshelyeket
alakítottak ki, és akár vadászattal
összekapcsolt pálinka kóstolásra fogják invitálni azokat, akik
megismerve a tényleg finom nedűket – „GonG” szóra eljönnek
Deszkre, László Sándorék által
létrehozott „felnőttek játszóterére”. Családbarát környezetben,
játszótérrel, mászókákkal, madárlessel egész családokat szeretnének kicsábítani.
Mi pedig elmondhatjuk –
Deszken már pálinkát is főznek!
…nem is akármilyet!
Sok sikert és méltán „bódító”
győzelmeket kívánunk!
Szerk.

Ne feledkezzen meg szerettei nyughelyének újraváltásáról!
HIRDETMÉNY
A Deszk Község Önkormányzatának tulajdonában, és a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft üzemeltetésében illetve kezelésében lévő
Deszki Temetőben található, 2017. évi érvényességi idővel rendelkező temetkezési helyek – ide értve a (jellemzően 1989-ben vagy még előtte
betemetett, illetve újraváltott) hagyományos sírokat, valamint urnafülkéket, újraváltására.
Tekintettel arra, hogy a felhívási címben jelölt temetkezési helyek használati ideje lejárt, azokat – az érvényben lévő rendelkezésekben biztosított
jogkörünknél fogva – újraváltásra meghirdetjük.
Felkérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy akik a fenti temetkezési helyekkel kapcsolatosan intézkedni kívánnak, fáradjanak be a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft (6772 Deszk Móra u. 2.) irodába az érvényességi idő utolsó napjáig.

Fontos információ!
A koporsós sírhelyek lejárati ideje – eltérő megállapodás hiányában – az utolsó koporsós temetéstől számított 25 év, vagy az újraváltási számlán
megjelölt dátum. A sírokba történő urna, illetve exhumált maradványok behelyezése a lejárati időt nem hosszabbítja meg!
Az urnafülkék esetén – eltérő megállapodás hiányában – az első urna elhelyezésétől számít a 10 éves használati idő. Pótdíj fizetés esetén a 10 éves
használati idő az utolsó urna behelyezéstől számítandó.
Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy lehetőségeikhez mérten próbálják meg a határidőn belül felkeresni irodáinkat, mert a lejárat után
– a fennálló rendelkezések értelmében – az újra nem váltott temetkezési helyeket kiüríthetjük és értékesíthetjük.
Deszk, 2017. december 15.
						
						

Szabóné Sarkadi Szilvia
ügyvezető
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Kert és konyha
„Van egy kalács: kukuca,
friss kalácsból kalácsforma.
Azt mondják, ha jó leszek,
meg is kapom karácsonyra.
Azt mondják, hogy madárforma,
azért kapom karácsonyra.
Azt mondják, hogy szárnya
van,
csőre van és lába van,
frissen szabad kézbe vennem,
karácsonykor meleg madár
ülhet majd a tenyeremben.
Szeme helyén bors van.
Adják ide gyorsan!”
Nemes Nagy Ágnes: Kukuca

Mindig félek a decembertől. Valahogy kirohanunk az évből, mintha üldöznének. Olyan rövid az
egész hónap. Olyan sok a
tennivaló. Olyan rövidek a
nappalok. Olyan ritkán van
idő szétnézni, zúzmarát simítani, jégcsapot tördelni,
pocsolyát beroppantani.
Hjja, az idő… Talán
ebben a hónapban mutatja leginkább az esztendő, hogy ’Hello, megint
egy évvel öregebb lettél!’.
Megkérdezi: ’Ügyesebben
gazdálkodtál az én 365
napommal, mint az elődömével?’ . Kíváncsiskodik:
’Szívesen emlékszel-e vis�sza rám? Tettél-e valami
IGAZÁN jót? És mondd,
én jó voltam Hozzád?’
Ráadásul napokkal, sőt,
olykor órákkal küzdünk a
tennivalók harcmezején,
és vannak csaták, amiket el
kell engedni. Vagy később
lesz meg, vagy sosem, vagy
nem mi csináljuk, mert segítséget kérünk. Azt gondolom, néha nem árt kérni,
néha nem árt a 10 fogásos
ünnepi ebédet lefaragni

vagy összeszervezni a meghívottakkal. Olykor nem a
világvége egyszerűbb receptet kipróbálni sem .
Most egy kedves, egyszerű, fehércsokival mutatóssá,
fűszerekkel karácsonyivá
varázsolt süti receptjét hoztam:

ALMÁS
HOLDACSKÁK,
FEHÉR
CSOKIMÁZZAL









HOZZÁVALÓK:
40 dkg reszelt alma
25 dkg kristálycukor
2 tojás
1 csomag sütőpor
1 tk fahéj
1 tk szegfűszeg
45 dkg liszt
1 tábla fehércsoki

ELKÉSZÍTÉS:
1. az almát a cukorral,
fűszerekkel összekeverjük,
hozzáütjük a tojásokat is.
2. a lisztet a sütőporral
összekeverjük, és az almás
masszával simára keverjük.
3. 160 fokra előmelegítjük a sütőt, és egy 30x40
cm-s tepsibe simítjuk a
tésztát. 15 perc alatt készre
sütjük.
4. a fehércsokit vízgőz
felett megolvasztjuk, esetleg egy kevés vajat teszünk
hozzá, és a még forró tésztára simítjuk.
5. ha kihűlt, egy közepes
pogácsaszaggatóval félhold
alakokat szaggatunk belőle.
Jó étvágyat kívánok
hozzá! 
Kardos Ditke

Süli József

Személyszállítást vállalok

Szilveszteri bál
a

Deszki Sportcsarnokban!

2017. december 31-én 19 órától
Az évbúcsúztató buliban 2.200,- forintos belépő mellett az étterem teljes ünnepi
menüjét is végig eheted 3.800,- forintért!
Ha bulizni és jókat enni is akarsz, akkor:

6.000,- Ft

-ot készíts,

melybe ez mind belefér:

Aperitif: Barack, szilva; édes dió pálinka; édes, áfonya pálinka; Unicum, Jager, Baileys
Svédasztalos vacsora 2030-kor - kiszolgálással - jegy ellenében:
Hízott kacsamájjal töltött sertéstekercs rántva (1 szelet/fő)
Pulykamell filében sonkás- juhtúrós töltelék (1 szelet/fő)
Baconos-gombás- sajtos ropogós csirkemell tekercs (1 szelet/fő)
Csülök pékné módra párolt káposztával (1 szelet/fő)
Rántott gombafejek edámi sajttal, pikáns húsos-lencsés töltelékkel (1 db/fő)
Rántott sajt (1 db/fő)
Köret: petrezselymes burgonya, párolt rizs, vajas párolt zöldség, salátabár
Desszert: gesztenyepüré (1 adag/fő)

Éjfélkor :

1-1 pohár BB minőségi – édes, félszáraz és Törley alkoholmentes pezsgő,
Roppanós, juhbeles virsli, ketchup, mustár, kenyér, lencsemártás

Zene:
Gépi zeneszolgáltatás, retro-disco, mulatós és aktuális egyvelegekkel, ahogy ez már „nálunk” szokás…

GYEREK JEGY:

3.000,- Ft

10 éves korig

(A teljes menü mellett ők aperitifnek 1,5 l Icetea-t, éjfélkor pedig egy üveg kölyökpezsgőt kapnak!)

Az étterem személyzete rendelkezésre áll - baráti árakkal- egész éjjel a pultnál
a legkülönfélébb italokkal, sörökkel és kávéval... vagy akár csak egy baráti hátba veregetéssel.

JEGYEK CSAK ELŐVÉTELBEN KAPHATÓK!
Asztalfoglalás:

KEDVEZŐ ÁRON!

Tel.: 70/772-7897

Bene Ildikónál +3620 / 9663477 a Faluházban, és
Király Lászlónál +3630 / 3261731 számon.

A partit 170 fősre tervezzük, úgyhogy fogd a telefont és foglalj asztalt minél előbb!

Várjuk a jelentkezését, jó szórakozást és Boldog Újévet kívánunk!
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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
Hétfő: Zárva,
Kedd-péntek 10-12, 13-18,
Szombat: 9-13
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
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.

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: 8.00–17.00;
Péntek: 8.00–11.00.
Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;

SZELEKTÍV
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

január 3., 17., 31.
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

HALÁLOZÁS

Holik Józsefné, Táncsics utca 59.
szám alatti lakos 64 éves korában,
Koncz Józsefné, Móra Ferenc utca
7/A szám alatti lakos 91 éves korában,
Kocsis Antalné, Petőfi utca 3/B
szám alatti lakos 75 éves korában,
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vFaragó János, Ősz utca
18/A szám alatti lakos 89 éves korában,
Halász Imre, Táncsics utca 43.
szám alatti lakos 82 éves korában,
Vida-Szűcs Imre, József Attila utca
25. szám alatti lakos 68 éves korában elhunyt.

HÁZASSÁG
Fölföldi Adrienn és
Domonkos Sándor
2017. december 2. napján,
Szücs Márta és
Szakáll Krisztián
2017. november 25-én
házasságot kötöttek Deszken.
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Adventi gyertyagyújtás

Kukucska András fotói

Falumikulás

