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Kedves Ünnepváró Deszkiek!

Sokadik közös karácsonyunk
már ez az idei, és sokadszor adatott meg a lehetőség nekem, hogy
ezen a szép ünnepen köszöntőt
írhassak a deszkiekhez – amiért
most is hálás vagyok! Az ilyenkor
leírt gondolatok általában arról
szólnak, hogy mit várunk egymástól, mit kívánunk egymásnak
az ünnep fenyőillatú misztikumába csomagolva – és bizony,
tudat alatt arról is, hogy az elmúlt
egy év alatt milyenné gyúrtak
bennünket a szürke hétköznapok.
Ez tükörként rajzolódik ki szavainkból, de leginkább a tetteinkből,
és megmutatja, képesek voltunk-e
embernek maradni, hogy a gerincünk csak az elvárásoknak, a
követendő trendeknek, a sokszor
üres frázisoknak, vagy a lelkünkbe kódolt valós értékeknek is képes a súlyát viselni.
Tudom, nem könnyű a dolgunk. Fogyasztói társadalomban
élünk, egyre inkább aszerint mérettetünk meg, hogy mennyink
van, és bizony, nincs rendben a
világ sem. Bármennyire is szeretnénk az ellenkezőjét monda-

ni, forrong a világ, sajnos nincs
nyugalom, nincs rend Európában, nincs hazánkban – de ami a
rosszabb: a szívekben és a lelkekben sem. Pontosan tudjuk, mi a
jó, hogy mit és hogyan kellene
tegyünk, de az élet és a megfelelés kényszere nagy próbatételek
elé, és nem egyszer egymással is
szembeállít mindannyiunkat.
Eszemmel tudom, és szívből
vallom, hogy éppen ezek miatt
ebben a rohanó, kavargó és változó világban mindennél jobban
kell, hogy tartozzunk valahova!
Kell, hogy ott legyen mindenkinek a család köteléke, ami kizárva
minden külső irritációt – megnyugvást adhat a szeretteink között. Kell, hogy az ember jól érezze
magát a munkahelyén, és nagyon
kell, hogy legyen egy közösség,
melyhez tartozni akar, aminek
tagjaként feltöltődhet, kikapcsolódhat, és igazi értékekkel gyűjthet muníciót a mindennapokra.
Ezek a közösségek adhatnak csak
igazi menedéket és mindig követhető útmutatást! Ezekből és nem
a bankszámlánkból, a drága autóink csillogásából meríthetünk
erőt, hogy jobb emberek legyünk,
hogy ne csak elvárjuk, de legyünk
képesek mutatni is a tiszteletet,
az emberséget. A közösség jellemformáló ereje semmi máshoz
nem fogható, hiszen akit egy közösség befogad, és aki szívével
vágyik a közösségbe, várja az új
találkozásokat – az nem lehet
gyűlölködő, rossz és elutasító,
együttérzést nem ismerő ember.
A törődés, a foglalkozás egymás-

sal, másokkal, a családdal, a barátokkal, a sport-, és művészeti csoportokkal bizony időt igényelnek,
de emberöltők óta bizonyítottan
szinte egy új életet, szerethetőbb
lelket képesek adni mindenkinek.
Ezt tudva, ilyen közösségeket
építünk mi Deszken Önökkel,
nagyon sokan. Ilyen kapcsolatokat segítünk megszületni évtizedek óta – azon dolgozva, hogy
legyenek alkalmak és legyen ok
a találkozásokra. Az éves rendezvénynaptárunk mindenről őszintén vall. Évente 63 rendezvény, a
faluházunk és az intézményeink
szinte teljes heti kihasználtsága –
mind azt mutatják, pontosan tudjuk, hogy milyen úton lehet ezt a
megnyugvást, a lélek feltöltődését elérni. A település fejlesztése
mellett nagy energiát fordítunk
a közösségi élet erősítésére, és
arra, hogy elhitessük mindenkivel, nem elég épületeket felhúzni
a semmiből – azokat élettel kell
megtölteni, mert anélkül semmit
nem érnek.
A közösség, az együvé tartozás
iránti természetes vágy az egyetlen az életünkben, ami nem csak
felelősségtudatot és munkát ad, de
szeretetet és a másokról való gondoskodás képességét is megadja
nekünk. Az ünnep közeledtével
az egészség mellett leginkább
ezeket a kézzel meg nem fogható,
igaz ajándékokat kívánom minden deszkinek, családjainknak, és
barátiaknak!
Kívánom, hogy ne az számítson, hogy milyen ajándékot kapnak, hanem hogy kik állják körül

majd a fát! Adjuk azt, amitől a leggazdagabbak lesznek a hozzánk
közel állók: szeretetet, őszinteséget, tiszteletet és egészséges alázatot! Tudom, hogy az „ezekbe csomagolt” ajándék értékesebb lesz
mindennél, hiszen a legkedvesebb ajándékainknak az egymás
iránt érzett szeretetünket kell tükröznie. Mert nem attól lesz valami
értékes, hogy sokat költünk rá,
hanem attól, ha vele együtt egy picit magunkat is odaadjuk! A karácsony nem egy varázslattal átszőtt
dátum a naptárban, amitől szebb
lesz két napunk, hanem az érzés,
amit mi egy életen át nevelgetünk
a lelkünkben. A karácsony maga
a kapcsolat, amit szeretteinkkel,
a közösségeinkkel ápolunk, és ha
ezt őszintén tesszük, akkor nem
csak december 24-én fog élni…
Ez olyan érték és mértékrend, ami
időtálló, nem függ mások elvárásaitól, csak és kizárólag tőlünk.
Képviselő-társaim, és minden
kedves kollégám nevében kívánom Önöknek, hogy a hátralévő
napokban legyen erejük a lelküket ünneplőbe öltöztetve számot
vetni önmagukkal úgy, hogy
karácsony estére megszülessen
mindenkiben valami felemelő pátosz, és ezt oszthassák már
meg szeretteikkel, barátaikkal,
azokkal, akik fontosak Önöknek!
Békés, szeretetteljes karácsonyt és
nagyon boldog Újesztendőt kívánok!
Király László
polgármester
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
a Sportcentrumban lesz kiépítve rendszer,
tudatos gondolkodás fontosságát. Családi
melynek köszönhetően mindenki
napokat, tájékoztató előadásokat,
számára díjmentesen elérhetanulmányi versenyeket, tatő lesz a WIFI szolgáltatás.
nulmányi kirándulásokat
Ez nyilván elsődlegesen a
szervezünk a gyerekefiataloknak jó hír, ám a
inknek – hiszen ők a
Deszken megálló, ill. céllegfogékonyabbak, így
pontként Deszkre érkező
ha már a kezdetekkor
kerékpáros turistáknak,
beléjük neveljük a legutazóknak is hasznos lefontosabb üzeneteket,
ZK!
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külözhetetlen kapcsolat. A
hetünk. A felnőtteknek
pályázatnak
köszönhetően
a házi napenergia haszno15.000 Eurót, azaz közel 5 millió
sítás fontosságát és lehetőséforintot nyertünk, és már kaptunk
geit ismertető beszélgetésekkel és
is megkereséseket kivitelezőktől a rendszer
kiadványokkal akarjuk minél szélesebb rékiépítésére.
tegekkel megértetni - az egyik legnagyobb
A másik hó eleji hírben 3,6 millió forintkincsünk az energia, takarékoskodnunk
ról kaptunk értesítést, melyet energiatakakell vele, és minden szinten előtérbe kell
rékossági szemléletformáló programokra
helyezni a megújuló energiaforrások haszkölthetünk el. Elsődleges célközönség a fianálatát.
talok, de ezen felül az aktív korosztály melMindannyiunk érdekében reméljük,
lett az időseket is szeretnénk megszólítani,
hogy lesz eredménye ennek a programsohogy minél többen értsék meg az energiarozatnak!

8,6
MILL

– Az év végét írjuk már, de újabb
nyertes pályázatról kaptunk hírt. Megtudhatjuk, mire és mennyit nyert a településünk?
– Egészen pontosan két nyertes pályázatról kaptunk hírt december hónap elején.
Az egyik egy Európai Uniós kiírásra érkezett, mellyel ingyenes WIFI csatlakozási
pontokat építhetünk ki Deszk területén,
az internet szerelmeseinek. A pályázatnak
köszönhetően tavasszal a Szabadidőparkban, a Faluháznál, a Sportcsarnokban, és

– Ismét 90 éves deszki lakost köszöntöttek.
Megtudhatjuk, ki az ünnepelt?
– Hatalmas öröm volt, hogy az advent alatt Szalai Mihályné Marika néninek volt lehetőségem felolvasni és átadni Magyarország
miniszterelnökének emléklapját és a képviselő- testületünk, az intézményeink és a deszkiek jókívánságát - egy csokorral és egy ajándékkosárral kísérve.
Csonka Feriéknél nagy volt az öröm, még Gabi, Marika néni unokája is hazajött a nagy napra, és jött csomag Angliából is – az ünnepeltet köszöntve.
Kedves vendéglátás, sütik, nevetések, és persze Csonka Feri sztorijai mellett gyorsan elszállt ez az egy óra. Mostanában kicsit betegeskedett, így Marika nénit pár hónapja nem láttuk a nyugdíjas
klubban, de most kaptunk egy pici ígéretet tőle, hogy a karácsonyi
ünnepségre eljön közénk ismét. Legyen így!
Mikulás napján, 1928. december hatodikai születésére emlékezve kívánunk ezúton is Marika néninek jó egészséget és családjában
megélt további szép éveket! ISTEN ÉLTESSE!

IÓT

Válallkozók fogadása 2015.
– Év végi rendezvények
közül eltűnt a vállalkozók
fogadása. Miért?
– A december mindig nagyon sűrű, programokkal teli
megpróbáltatás úgy a kollégáinknak, mint az általunk meghívottaknak. Tudjuk, hogy
szinte minden munkahelyen,
kulturális- és művészeti csoportnál, szervezeteknél szeretnének megvendégelni minden
kollégát és olyan személyeket,
akik segítették az éves munkát,
akiknek köszönhetők az elért
eredmények. Már második éve
megpróbáljuk a lehető legkisebb leterheltséget okozva megtisztelni mi is a deszki közösségeket, kollégákat. Ezért hagytuk
el a vállalkozók fogadását is, és
a vállalkozói díjat is ezért adjuk
át a falunapon. A következő évi
adóterveinkről és elképzeléseinkről szóló tájékoztatót az
újságból is megtudhatják, a támogatásukat megköszönő megvendégelésükre és a hiányzó beszélgetésekre pedig a falunapok

péntekjén illő körülmények és
keretek között találtunk alkalmat. Ennyi rendezvény közül –
épp az ő visszajelzéseik alapján
– egyet hagytunk el. Ezt már ők
is elfogadták – sőt örültek, hogy
egy hivatalos meghívással kevesebb került december végére.
Csak gondolják végig a programjainkat! December 2-án
első adventi ünnepség volt. December 6-án Falumikulást, hetedikén idősek napját ünnepeltünk. 9-én második advent volt,
11-én ünnepi testületi ülés, és a
nyugdíjasok Luca bálja hívta a
deszkieket. Tizenötödikén Kalocsay Géza kupa, majd másnap
harmadik adventi vasárnap és
gyertyagyújtás a Faluház előtt.
A karácsony előtti utolsó héten
apparátusi, óvodai és iskolai
évzáró rendezvények, a Falukarácsony és a szerb Mikulás,
és a negyedik gyertyagyújtás
ünnepségei csalogatják azokat,
akik még ráérnek a családi és
céges rendezvények között.
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– Ha már a vállalkozásoknál tartunk – számíthatnak-e
adóemelésre a deszki vállalkozók? Mennyivel kell többet fizetni a közterületek használatáért, a sírhely megváltásáért?
– Nos, a büdzsénk egyre feszesebb, egyre inkább elvonják a szabadon felhasználható forintokat,
ami nekünk is egyre több fejtörést
okoz, ahogy a nagy önerőt kívánó
pályázatok is. Ennek ellenére, felkészülve egy újabb szigorú gazdálkodással vállalható évre:
 a testület egyhangú szavazattal NEM EMELTE a helyi adókat
 a testület egyhangú szavazat-
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tal NEM EMELTE a közterület
használati díjakat
 a testület egyhangú szavazattal NEM EMELTE a temetési
szolgáltatások és sírhelyek díjait
 a testület egyhangú szavazattal NEM EMELTE a bérlakásaink bérleti díját (Semmelweis
utcai 15 lakásos bérház és Zrínyi
utcai krízis lakások)
 a testület egyhangú szavazattal NEM EMELTE a sportcsarnok bérleti díját!
Ezek fontos és nehéz döntések
voltak, de tartjuk magunkat az ígéreteinkhez és az elveinkhez – ha
csak nem muszáj, nem emelünk

díjakat és adókat, megpróbáljuk a
saját zsebünkben kotorászva minden helyre megtalálni a szükséges
forintokat.
Hadd mondjam el itt, hogy van
terület, ahol még így is jobban tudunk segíteni! Tavaly sajnos csak
három deszki diákot tudtunk
támogatni a Bursa Hungarica
programban, ám megemeltük a
méltányolható kereseti határt, így
ebben a tanévben már öt deszki
fiatal kap havi 20.000,- forintos
támogatást a tanulmányaihoz.
Döntöttünk arról is, hogy karácsonyra a 85 év feletti deszkiek
– az előző évekhez hasonlóan –,
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valamint a szociálisan rászorulók
idén is kapnak ajándékcsomagot.
Eddig is megpróbáltunk jól
gazdálkodni, ezután sem lesz ez
másként!

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség

Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 30-i ülésén a következő határozatokat hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját a két ülés között végzett
munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról,
valamint a lejárt határidejű határozatokról.
A testület megalkotta az egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs célú
hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet,

valamint módosította az önkormányzat településkép védelméről szóló rendeletét illetve
a Helyi Építési Szabályzatot. A testület jóváhagyta a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. rulírozó hitel meghosszabbítását. A
képviselő-testület döntött egy önkormányzati
csatorna állami üzemeltetésbe adásáról. A testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be
a 20 fős bölcsőde fejlesztési programba. Az
építkezés helyszínéül az óvoda telek mögötti
kisajátított kertrész kerül kijelölésre. A testület

úgy határozott, hogy 20.000 Ft értékben tárgyi eszközökkel támogatja a Csontvelő-Transzplantáció Alapítványt. A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Deszki
Sport Club TAO támogatásból 2 db műfüves
futball pályát építsen az önkormányzati tulajdonú szabadidőparkban, a nyertes pályázatot
követően leegyeztetett helyszínen.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

Sok kicsi sokra megy
Ezen a karácsonyon is felajánlásból öltözött ünneplőbe a település. Idén a Faluház elé Soós Istvántól, a tájházhoz Dömötör Andreától és Molnár Józseftől, a Sportcsarnokhoz pedig Lele Nándortól és családjától kaptuk a fenyőket! Ezúton is,
itt az újságunk hasábjain is szeretnénk megköszönni az idei deszki karácsonyfákat felajánló családoknak a csodás fákat!
Ezekkel lett igazi karácsonyi hangulat a rendezvényeinken és Deszken is.
Király László
polgármester

Dömötör Andrea
és Molnár József

Lele Nándor
és Lele Nándorné

Soós István
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A téli
TÁJÉKOZTATÁS
rezsicsökkentésről A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt La-

kosságot, hogy a 2019. január 1-jén (kedd) esedékes hulladékszállítást a
Társaság a következő szombaton, 2019. január 5-én (szombat) végzi.

TÁJÉKOZTATÓ

A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos eljárás
állásáról az alábbiak szerint tájékoztatom az
érintetteket:

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 27. napján tartott zárt
testületi ülésén Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évre
vonatkozóan az alábbi döntés született:
Deszk Község Önkormányzatához 2018. november 13-ig (meghirdetett beadási határidőig)
papír alapon benyújtott pályázatok száma: 5 db.
A támogatások az alábbiak szerint kerültek
kiosztásra:
 5 fő 20.000,-Ft összegű támogatást kapott.

– Az igényfelmérés 2018. október 15. napjáig
megtörtént, az továbbításra került a Belügyminisztériumnak.

101, és 111-szeres deszki véradók

– 2018. november 27-én kiadott Magyar Közlönyben megjelent a 1602/2018. (XI. 27.)
Kormány határozat, amely rendelkezik a
részletekről. A határozat szerint a rezsicsökkentésre forrást csoportosít át a kormány,
támogatást csak azok kaphatnak, akik igényüket október 15-ig beadták. A szállítás
költsége nem lehet része a támogatásnak,
valamint, és talán ez a legfontosabb, hogy a
támogatást legkésőbb 2019. december 15-ig
biztosítják az érintett háztartásoknak.

A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat tanulmányi félévenként
(tavaszi szemeszter 2019. január 31-ig, őszi
szemeszter 2019. augusztus 31-ig) előre egy
összegben utalja át az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára.
A pályázókhoz való utalásról a Támogatáskezelő gondoskodik a továbbiakban.
Király László s.k.
polgármester
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző

A Szegedi Nemzeti Színházban tartotta ünnepélyes gálaműsorát a Szegedi Regionális Vérellátó Központ, melyre a legkiválóbb véradókat hívta meg.
Brczán Krisztifor alpolgármester képviselte településünket a színvonalas
műsorral összefűzött köszönetnyilvánításon, melyen büszkén ülhetett deszki meghívottként, hiszen két deszki lakos is kapott elismerést. Gratulálunk
és egyben köszönjük Koncz Bálintnak, aki 111 alkalommal adott vért, és
Mészáros Imrének, aki 101-szer segített másokon!
Kitüntetésükhöz szívből gratulálunk és önzetlenségükért, évtizedeken át
tartó segítségükért, mások elé követendő példaként állítva őket – boldog ünnepeket és még sok
véradást kívánunk nekik!
Szerk.

– Az önkormányzatok először a helyi viszonyok figyelembevételével kialakítják az
elosztás módját és feltételeit, majd mindenkinek kiadnak egy támogatói okiratot. A
Belügyminisztérium ezt követő egy ös�szegben folyósítja a település igénylői alapján járó összeget az Önkormányzatnak. Az
önkormányzatoknak le kell szerződniük a
tüzelőanyag-kereskedőkkel, ahol a lehetőség legkésőbb 2019. december 15-ig vehető
igénybe. Vagyis egy adott polgármesteri hivatal papírját csak a velük konkrétan megállapodott telep fogadja majd be.
– A Katasztrófavédelem szúrópróbaszerű ellenőrzése, illetve az egyéb előkészítő munkálatok időt vesznek igénybe, illetve a forrás
az Önkormányzat számára még nem áll rendelkezésre. Az igénylőket – a feltételek megléte esetén – a Polgármesteri Hivatal haladéktalanul tájékoztatja a támogatás igénybe
vételének módjáról és idejéről.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita
jegyző

HARGITA GYORSÉTKEZDE
Hétfőtől - Péntekig 11 - 14 óráig menüs étkeztetés.
A Menü helyszínről el is vihető.

Vasárnap 11 - 14 óráig Svédasztalos ebéd!
A Svédasztal csak helyszínen fogyasztható.

Várunk mindenkit Sok Szeretettel!
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Tiszavirág Néptáncegyesület hírei

Egyesületünk ebben az évben
sem szűkölködött programokban és tennivalókban. Fesztiválokon vettünk részt, bálakat
szerveztünk, március 15-i műsort rendeztünk, táboroztunk,
pályáztunk, külföldre utaztunk.
Talán a legkiemelkedőbb mozzanata az évnek a Kerepetye néptánccsoport kínai útja volt, de a
Ciberések és a röszkei Ezüstfások
is eljutottak külföldre, méghozzá
ukrajnai testvértelepülésünkre,
Rahóra. Fontosnak tartjuk, hogy

részt vegyünk a községi ünnepeken, rendezvényeken is, mint a
Majális, vagy a Falunapok, de december 23-án, az utolsó adventi
gyertya meggyújtásán is táncosaink adják a műsort.
A jövőre nézve a 2019-es év
sok újdonságot, rengeteg programot és nagyon reméljük, hogy
sikereket hoz. Az ifjúsági és a felnőtt korosztály gőzerővel készül
a márciusban megrendezésre kerülő minősítő versenyre. Áprilisban a gyerekekkel és az ifjúsággal

Karácsonyi ajándék
a Tiszavirágnak
November végén nagy öröm
érte az egyesületet. Hauke Haensel, Deszk község díszpolgára egy
nagy ajándékkal kedveskedett a
Tiszavirágnak. Meglepetésünkre
Hauke 1500 Euró támogatást –
azaz, mintegy 475.000 forintot
– utalt el az egyesület bankszámlájára, amit ezúton is szívből és
hálásan köszönünk! Csodaszép
karácsonyi ajándék ez számunkra. Ígérjük, hogy az adományt jó
célokra használjuk fel!
Tóth Gábor elnök

Hauke Haensel

a Százszorszép Néptáncfesztiválra készülünk, új koreográfiákkal.
Ebben a hónapban nem csak
Magyarországon, hanem külföldön is megmutatjuk tudásunkat,
hiszen a Belice és a Babszem csoport egy San Remo-i fesztiválon
vesz részt.
Májusban második alkalommal rendezzük meg a „Rözögtessük mög!” – Dél-alföldi szóló- és
páros táncok néptáncfesztiválját,
ahová az egész országból és határon túlról is várunk versenyzőket.
Júniusban a Borbolya és az Ördögborda csoport kel útra, hogy
Horvátországban, a tengerparton töltsön el egy hetet, szintén
egy néptáncfesztiválon.
Júliusban táborozni megyünk,
amit most teljesen máshogy képzelünk el, mint ahogy az az eddigiekben volt. Az egész együttes
(kivéve a legkisebbek), egy hétre
a Békés-Dánfok üdülőközpontba vonul el, ahol a néptánc próbák mellett szabad strand, sár-

kányhajó, horgászás, kézműves
foglalkozások, esténként pedig a
Juhász zenekar teszi tartalmassá a hetet. Régi álmunk valósul
meg ezzel, hiszen így a kicsik
jobban megismerik a nagyokat, a
nagyok a kicsiket és egy igazi közösségi programmá varázsoljuk
ezáltal a táborozást.
Ahogy véget ér a tábor, ismét
külföldre vesszük az irányt, ezúttal a Deszki Deszkadöngetők
ülnek fel a buszra és meg sem
állnak németországi testvértelepülésünkig, Wiesenbach-ig. Nagyon várjuk ezt az utat is!
Arra törekszünk, hogy minden csoportunk eljusson hazai és
külföldi fesztiválokon egyaránt.
Szeretnénk, ha minél több közös
programon vennének részt táncosaink, ezzel is erősítve a közösséget, hiszen:
Szeretve ’es, együtt ’es,
Kész is van az együttes.
Tiszavirág
Néptáncegyesület
vezetősége

A Deszk Község
Népművészetéért Alapítvány
és a Tiszavirág Néptáncegyesület

MINDEN KEDVES
DESZKI LAKOSNAK
ÁLDOTT, BÉKÉS,
BOLDOG KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN!

Pályázati híreink
A Tiszavirág Néptáncegyesület a Nemzeti Kulturális Alap
pályázatán 400.000,-Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert
a Rözögtessük mög! – szakmai
továbbképzés megvalósítására. A
programra 2019. márciusában kerül sor.

A Tiszavirág Néptáncegyesület
a Nemzeti Együttműködési Alap

működési pályázatán 400.000,-Ft
vissza nem térítendő támogatást
nyert. A pályázat azonosító száma:
NEA-NO-18-M-1789
Szintén a Nemzeti Együttműködési Alap szakmai pályázatán
szakmai programokra 700.067,-Ft
vissza nem térítendő támogatást
nyert el az egyesület. A pályázat
azonosító száma: NEA-NO-18SZ-1410.

Deszk Község Népművészetéért
Alapítvány több pályázaton is sikerrel szerepelt az idei évben.
A Nemzeti Együttműködési Alap működési támogatásra
800.000,-Ft vissza nem térítendő
támogatást ítélt meg az alapítványnak. A pályázat azonosítószáma:
NEA-NO-18-M-1821.

A Csoóri Sándor Alap két pályázatán is sikeresen szerepelt
az alapítvány. A CSSP-NEPTANC-2018-0183 azonosító számú, a Tiszavirág néptáncegyüttes
szakmai programjainak támogatására 7.000.000,-Ft, a CSSP-TANCHAZ-2018-0146.
azonosító
számú, Tiszavirág táncházsorozat
megvalósítására 600.000,-Ft vissza
nem térítendő támogatást kaptunk.
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Idén is járt Deszken
a Mikulás!

Idősek Napja a Faluházban

December 6-án délután ellátogatott kis falunkba is a Mikulás. Többen egymásra néztünk a kollegákkal, ahogy készültünk elő a rendezvényre, hogy „Úristen, már megint itt vagyunk, hogy eltelt ez az egy év!”.
És tényleg. Borzasztó gyorsan repül az idő, észre sem vettük, hogy már
december van, jön a Mikulás, az Adventi gyertyagyújtások és itt a Karácsony is mindjárt. Ilyenkor program dömping van mindenhol, év végi
bulik a munkahelyeken, közösségekben. Ezért is nagyon örültünk, hogy
idén is megtelt a Sportcsarnok gyerekekkel és szülőkkel. Még nagyobb
öröm, hogy nagyon sokan úgy gondolták, hogy nem csak a csomagért
jönnek el, hanem részt vesznek a délutáni programokon, hiszen a célunk ezzel a rendezvénnyel is egy jó hangulatú közösségi együttlét, ahol
el lehet készíteni a karácsonyfadíszeket, ahol találkozhatnak a szülők
egymással, miközben a gyerekek jót játszanak a szalmalabirintusban és
a különböző foglalkozásokon. Hiszen a délutánt a szokásos kézműveskedés és játékok színesítették, majd a Cool girls csoport fellépése és egy
rövid gyerekműsor után megérkezett a várva várt fehérszakállú. Jó volt
látni a csillogó gyerekszemeket, a Mikulásnak készített ajándékokat, jó
volt hallani a gyönyörű énekeket és verseket, amiket a bátrabbak előadtak a színpadon. Szívet melengető érzés ez minden évben. Szeretném
megköszönni Mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez!
Köszönet a Zoltánfy István Általános Iskola, a Móra Ferenc Csicsergő
Óvoda, a Tücsök Óvoda és a Ringat-lak Bölcsőde dolgozóinak a kézműves foglalkozások és a játékok lebonyolításáért! Köszönet az önkormányzat dolgozóinak, akik a Mikulás manóiként 600 csomagot raktak
össze, hogy egy deszki gyerek se menjen haza üres kézzel. Köszönöm
Törteli-Sós Réka rocky csapatának, akik évek óta a legkedvesebb és legszebb krampuszai a Mikulásunknak! Köszönet a Cool girls csoportnak,
élükön Nemes Rolival és Kakas Orsival, hogy már második éve külön
koreográfiával készülnek erre az alkalomra! Köszönet a Kft, a Faluház
és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak, hogy szerveztek, teát és
forró csokit főztek, labirintust őriztek! Köszönet Kukucska Andrásnak
a szelfi Mikulás sarokért és a szokásosan gyönyörű fotókért! Külön köszönjük Szabó Sándor országgyűlési képviselőnknek a rendezvényhez
nyújtott támogatását!
Jövőre, Veletek, ugyanitt!
Bene Ildikó

Falumikuláskor a gyerekeknek
igyekeztünk felejthetetlen délutánt varázsolni, és még ki sem
pihentük magunkat, másnap
már az időseinket köszönthettük.
Nem szeretem ezt a szót: „idős”…
idős az, aki annak érzi magát,
szokták mondani. (Nekem a
„szépkorú” kifejezés jobban tetszik.) A Faluházban kezdődött
a délután, ahol Király László
polgármester úr nagyon kedves
hangú köszöntője után Szilágyi
Annamária és Kiszely Zoltán
varázsolt el mindenkit dalaival.
(A mögöttem ülők még énekeltek is…de mi is nehezen bírtuk

ki, hogy ne kapcsolódjunk be a
népszerű operett és musical dalok hallatán.) A Nyugdíjas Klubban folytatódott a program, ahol
a már hagyományosnak számító
tea, forralt bor és sütemények
mellé előkerült polgármesterünk
ismert kosara is a szokásos áfonya és diópálinkával. Idén azért
nem maradtunk meglepetés nélkül… Lele Nándorné (Éva néni)
jelent meg egy hatalmas tortával, és nem másnak, mint Király
Lászlónak nyújtotta át, megköszönve az egész éves munkát és
a sok figyelmességet! És hogy Ő
mit szólt hozzá? Bizony, láthatta
mindenki, milyen az, amikor Király Laci meghatódik… mert ez
történt! Jellemző módon, eszébe sem jutott, hogy hazavigye,
pillanatok alatt szétosztotta a
jelenlévők között, mindenki legnagyobb örömére! (Ezúton is nagyon köszönjük Lele Ildikónak a
gyönyörű tortát!!) Nagyon jó volt
nézni, ahogy kiszakadva a mindennapokból, milyen jóízűen
beszélget mindenki egymással,
és milyen jól érzi magát minden
kedves meghívott vendégünk!
Örülök, hogy részese lehettem
ennek a délutánnak, remélem, jövőre is találkozunk!
Sillóné Varga Anikó

A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA
DECEMBER 22-TŐL
JANUÁR 2-IG
ZÁRVA TARTUNK!
NYITÁS:
JANUÁR 3. 10 ÓRA

Minden kedves Olvasónknak
és Látogatónknak
Kellemes Karácsonyt
és Boldog Új Évet kívánunk!
Deszki Faluház munkatársai
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Futóverseny
a Sportcsarnokban

Őszbúcsúztató buli
Hagyományainkhoz híven, az
idén is megtartottuk az őszbúcsúztató-télváró mulatságot az
óvodában. November 23-án vártuk a gyerekeket és szüleiket, hogy
közösen ünnepeljük, hogy nemsokára véget ér az ősz, kezdődik a
tél, és ezzel megnyílik az adventi
időszak. A rendezvényünkre látogatók kézműveskedhettek, csodás
angyalkákat, valamint asztali díszeket, adventi koszorúkat készíthettek, az Ünnepekre hangolódva.
Ebben az évben szerettük volna egy kis újdonsággal színesíteni
az eseményt, így „Kókuszgolyó
készítő versenyt” hirdettünk a
csoportok között. Minden csoport azonos feltételekkel indult, az

alapvető hozzávalókat mindenki
megkapta az óvodától, a különleges hozzávalókkal pedig a szülői
szervezet tagjainak szervezésével,
a csoportba járó gyerekek szülei
készülhettek. Volt, akinél meggybefőtt, volt, akinél dió, sőt, akadt,
akinél mézeskalács fűszer, vagy
banán volt a titkos hozzávaló. A
gyerekekkel és a többi szülővel
való közös, örömteli munka végül
meghozta a gyümölcsét, remek
végeredmények születtek. Az elkészült finomságokat végül a szülők
és gyerekek közösen fogyaszthatták el a verseny lezárultával.
Szentesi-Nagy Ágnes
(Ági néni)

Mikulásvárás

Fokváros érintésével végre
megérkezett a Mikulás idén is
az óvodába. Várakozással teltek
a napok, verseket tanult az óvoda apraja-nagyja, méltóképpen
akartuk fogadni a jó öreg Mikulást. Rajzoltunk, színeztünk, ragasztottunk, vágtunk, festettünk
a tiszteletére. A nagyok már rutinos bátorsággal fogadták, a kicsik

inkább megszeppenve vették át a
piros csomagokat. Egy-egy verssel, énekkel hálálták meg a gyerekek Mikulásbácsi dicséretét, mosolyát és simogatását. Megígérték,
hogy ezután is jól viselkednek,
egy panasz se lesz rájuk és jövőre
is nagyon fogják várni a Mikulást.
Osziczki Istvánné
(Ilike néni)

November 27-én izgatottan
bandukolt át a Kolo csoport a
Sportcsarnokba, ahol lázas zsivaj fogadott bennünket. Minden
óvodás kisgyerek a Vojszi bácsi
által szervezett futóversenyre készült. A bóják szépen sorakoztak
egymás után arra várva, hogy
közöttük elsuhanjanak a gyerekek. Jó néhány anyuka, apuka,
sőt nagyszülő is ellátogatott a
rendezvényre, hogy szurkoljanak
csemetéiknek. A kiscsoportos
gyerekek érdeklődve nézték, mi
készül itt, hiszen ők először jártak
ilyen rendezvényen. A nagyobbak viszont azzal a határozott
céllal jöttek, hogy megnyerjék a
kupát, amelyet kerek egy esztendeig birtokolhatnak és viselhetik
a leggyorsabb futó címet korcsoportjukban. Rövid bemelegítés
után a kiscsoportos gyerekek futhatták végig a távot. Az indításnál
és a célba érkezésnél is egy-egy
felnőtt segédkezett. Integetve, ugrálva, kiabálva szurkolt mindenki, hogy célba érjenek. Nagyon
ügyesen futottak Mindannyian,
egy-két kisgyereket kellett végigkísérni a pályán. A Süni csoportos gyerekek taroltak a kiscsoportosok között: 1. helyezett Teberán
Anna, 2. helyezett Canjavec Bora,
3. helyezett Szalóki Anna lett a
lányoknál. Diviki András vitte el a Süni csoportos fiúk elől
a kupát, 2. helyezett Guta Áron
lett és 3. helyezést Márki Marcell
ért el. A középsős lányok és fiúk
már rutinnal a zsebükben álltak
rajthoz, csak az indításnál kélt el
némi segítség. Nagy küzdelmeket
és igazi, szárnyaló örömfutást is
láthattunk. A lányoknál Baranyi
Gréta repült be a célba elsőként,

őt követte másodikként Szenti
Boglárka és harmadikként Ördögh Lara. A fiúknál a már tavaly
is kupát nyert Lehotai Dávid győzedelmeskedett. Bús Bence a második, Monoki-Horváth András
harmadik lett. A nagycsoportosok versenye már komoly tétversenyként zajlott le, hiszen a fiúk
mindegyike a kupáért versengett.
A kulisszák mögött hallottam,
hogy azon versengtek szóban,
ki hogyan fog futni. Úgy, mint
Flash, a villám vagy olyan gyors
lesz, mint Villám McQueen. A
lányoknál Barna Bianka futott
elsőként célba, másodikként Mogyorósi Panka, harmadikként
Széll Borbála. A fiú nagycsoportosok korosztályában a Szivárvány csoportos fiúk között dőlt
el a leggyorsabb futó címe: 1. helyezett Szilágyi Ádám, 2. helyezett
Csikós Endre, 3. helyezett Márki
Dániel lett. Az ünnepélyes díjátadó után mi még maradtunk egy
kicsit tovább élvezni a Sportcsarnok által nyújtott mozgás, szaladgálás lehetőségét, így akiben
esetleg maradt egy kis fájdalom,
hogy nem ő nyert, az is elmúlt.
A verseny után minden résztvevő kapott egy-egy szelet csokis
nápolyit, amit ebéd után jóízűen
majszoltak el a gyerekek.
Szívből gratulálunk a helyezetteknek, a kupagyőzteseknek
és egyben minden résztvevőnek,
a legfiatalabbtól kezdve a legidősebbig, hiszen ezzel a futóversennyel mindannyian gazdagabbak lettünk testben és lélekben
egyaránt!
Gyihor Gabriella
(Gabi néni)
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t 2018. november 23. Idén, Budapesten,
a Nikola Teszla Általános Iskola és Gimnáziumban került megrendezésre az Országos
Szerb Szavaló és Prózamondó Verseny. Iskolánk 11 tanulóval képviseltette magát ezen a
rangos eseményen, ahol több mint száz tanuló mérte össze erejét és tudását. A versenyen
képviseltették magukat mindazon intézmények, ahol szerb anyanyelvi, illetve szerb idegen nyelvi oktatás folyik az országban. Erős
mezőny állt össze az alábbi intézményekből:
a budapesti Nikola Teszla 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 megfelelő kategóriákban versenyezhettek. Az alsósok kategóriájában I. helyezést: Gyorgyev Dávor 3. osztályos tanulónk,
II. helyezést Szél Panna Katalin 4. osztályos
tanulónk ért el. Különdíjasok lettek Dragic
Sergej, Sztanojev Bogdáná 3. osztályos és Dencsik Szidónia Mercédesz 4. osztályos tanulóink.
A felsősök kategóriájában I. helyezést Bozóki
Gabriella, II. helyezést Dragic Sara 6. osztályos
tanulók értek el. Büszkék vagyunk, hogy ez
évben is elindult a versenyen, Novkov Míra,
Simon Lara, Sztán Hermina, Sztanojev Branimír, ezzel is öregítve iskolánk hírnevét.
A nap végére a verseny izgalma elillant, a
barátkozás és közös játék tette még emlékezetesebbé az eseményt.
November 12-16. között házi szépíró versenyt rendeztünk. Szinte már hagyománynak
számít az iskolai szépíró verseny megrendezése. Versenyünk célja: a kézírás fontosságára való figyelemfelhívás és a tanulók pozitív
megerősítése az írásbeli munkák során. A versenyen minden alsós tanuló részt vett. Eredményt két kategóriában hirdettünk: sajátos
nevelési igényű, BTM-N tanulók és az osztály
tanulói.
A legszebben írók:
1. osztály: Papp Eszter Júlia, Zika Bence, Vikor Benjamin, Guta Csanád, Vincze Noémi
2. osztály: Farkas Katinka, Révész Boglárka, Szabó Kende, Tirk Alíz, Simity Anna, Lévai-Radics Lujza, Horváth Dominik, Orvos
Maja, Marócsik Erzsébet
3. osztály Kulcsár Levente, Koncz Olivér,
Sziveri Roberta, Ördögh Nóra, Papp Lili
4. osztály Simity Éva, Révész Anna, Tirk
Inez, Konkoly Kitti, Váradi Sára, Szokoly Barnabás, Csorba László
szerb iskola: 1. osztály: Jankó Viktor
2. osztály: Lehotai Gergő, Vikor Máté, Baranyi Zsombor
3. osztály Sztán Hermina, Sztanojev Bogdána
4. osztály Dencsik Szidónia, Vikor Anna,
Széll Panna
t A tanulmányi versenyek következő állomása a mesemondó verseny, mely 2 korcsoportban került megrendezésre. Az iskolai
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köröket az ügyesebbek. Köszönjük Dénes és
Józsi bácsinak, hogy elkísértek bennünket és
az égieknek a kitűnő időjárást.

fordulóra november 19-én került sor. A területi versenyre, Sándorfalvára az alábbi tanulók
jutottak:
1-2 évfolyam: 1. hely: Lévai-Radics Lujza, 2.
hely: Farkas Katinka, 3. hely: Simity Anna
3-4 évfolyam: 1. hely: Simity Éva, 2. hely:
Kulcsár Levente
– A térségi mesemondó versenyen, melyet
Sándorfalva rendezett, az első 2 helyezett a
megyei fordulóba, Szentesre jutott tovább.
Iskolánk tanulói nagyon eredményesen szerepeltek ezen a versenyen, minden tanulónk
helyezéssel tért haza.
1-2. osztály:1. hely: Lévai-Radics Lujza, 2.
hely: Farkas Katinka, 4. hely: Simity Anna
3-4 évfolyam: 3. hely: Simity Éva.
t A megyei mesemondó verseny Szentesen került megrendezésre, ahol a térségi iskolákat Lévai-Radics Lujza és Farkas Katinka
képviselte.
Lévai-Radics Lujza különdíjat kapott. Gratulálunk tanítványainknak az elért eredményekért!
t A verses-mesemondó verseny iskolai
fordulójára november 22-én került sor. A legügyesebbek Domaszékre utazhattak a regionális döntőre.
1-2. évfolyam: Farkas Katinka, Balázs Zétény
3-4. évfolyam: Simity Éva, Váradi Sára
t A tankerületi verses mesemondó versenyen Váradi Sára és Simity Éva képviselete
iskolánkat. Simity Éva 2. helyezést ért el.
t December 4-én került megrendezésre a
verses- mesemondó verseny regionális döntője Domaszéken. A mezőny igen népes volt:
1-2. évfolyamon 32 fő, a 3-4. évfolyamon 24
tanuló mérte össze mesemondó tudását. Ezen
a versenyen is szép eredményeket értünk el.
Farkas Katinka, Balázs Zétény megosztott 1.
helyen, Simity Éva 2. helyen végzett.
t December 5-én a második osztályos
tanulók közösségépítő korcsolyázásra mentek a Dóm téri ideiglenes korcsolya pályára.
Az ötlet nagyon tetszett a gyerekeknek, de
gyorsan kiderült, hogy sokuknál a lelkesedés
nagyobb, mint a tudás, egymás segítésére,
támogatására eleinte nagy szükség volt. A
bátortalan jégre lépés után hamar belejöttek
a technikába az apróságok. Másfél óra múlva
már önállóan, kapaszkodás nélkül szelték a

t A negyedikesek december 8-án Budapestre kirándultak, az Almássy élményközpontba. A japán szakemberek által megálmodott, interaktív élményközpont egy
varázslatos világba kalauzolt el bennünket. A
Future Parkban a világ legmodernebb tudományos játszóterén saját rajzaink keltek életre.
A kicsi, de annál lelkesebb csapat felejthetetlen élménnyel gazdagodott. Köszönjük Polgármester Úrnak az utazásunkhoz nyújtott
támogatását.
t Angol nyelv tantárgyból az 5. és a 6.
évfolyamosok on-line versenyen vettek részt,
melyet a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola szervezett. Iskolánk Váradi Bori 8. osztályos tanulóval képviseltette magát a SZTEJKI
Eötvös József Gimnázium William Blake
Angol Nyelvi Szépkiejtési Versenyén. Az Országos angol nyelvi verseny iskolai fordulóján
egy tanuló mérettette meg tudását. A makói
József Attila Gimnázium angol nyelvi versenyén iskolánk tanulói: Váradi Bori, Szűcs Brigitta, Szabó Judit, Sinkó Ádám az 5. helyezést
érték el a 19 csapat részvételével megrendezett versenyen.
t Zoltánfy Nap

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Zoltánfy István Általános Iskolája immár 18. éve emlékezik meg
fiatalon elhunyt névadójáról, a nemzetközileg
jegyzett festőművészről, ki Deszken született,
Szegeden alkotott.
Ezen esemény kapcsán az intézmény képzőművészeti alkotói pályázatot hirdet meg
minden évben 3 korcsoportban országhatáron belül és immár négy éve azon túl is.
A beérkező alkotások számának növekedése és az alkotások művészi minőségének
fejlődése a kezdeményezés életképességét bizonyítja.
Az évekre visszanyúló hagyomány holisztikusabb célja, hogy az alkotás örömét és a művészetek, mint elvontabb kifejezésmódnak a
meghatározó szerepét hangsúlyozza az oktatás nevelés komplex folyamatában.
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GOMBÁS JÁNOSNÉ REGISZTRÁLT
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
DESZK, ALKOTMÁNY U. 15. (LOTTOZÓ, IRODA)
SZÉKHELY VÁLTOZÁS MIATT!

30 éves szakmai tapasztalattal rendelkező könyvelő,
vállalja teljes körű könyvviteli szolgáltatás,
bérszámfejtés, tanácsadás, bevallások készítését.

Szegedi Tankerületünkből 24
általános iskola és 5 gimnázium
vett részt az idei kiíráson, melynek témája

"ÁLOMKÉP ÁLOMVILÁG"
„Álom: játék, mint az élet.”
(Krúdy Gyula)
Közel 300 alkotás érkezett a
pályázatra, melyet szakmai zsűri
értékelt. Támogatónknak köszönhetően 130 000 Ft értékű
díj került kiosztásra november
23-án a nyertesek között az alkotásokból készült kiállítás megnyitójának helyszínén, a Zoltánfy
István Iskolában.
A nyertesek között megtalálhatóak a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Tömörkény
István Gimnázium, Szeged és
Térsége Eötvös József Gimnázium, a Gedói Általános Iskola, a
Juhász Gyula Gyakorló Általá-

nos Iskola, Béke Utcai Általános
Iskola, Zoltánfy István Általános Iskolája, Pallavicini Sándor
Általános Iskola tanulói, hogy
csak néhányat említsünk. Intézményünkből Takács Réka 4. osztályos tanuló 2. helyezést ért el.
Szabó Judit Gabriella 7. osztályos
tanuló különdíjban részesült.
Különleges megemlékező műsor hatotta meg a meghívott vendégeket és a pályázókat. A deszki
iskolában oktató pedagógusok
közül öten Zoltánfy tanítványok
voltak a Tömörkény István Gimnázium tanulóiként. Személyes
élményeik, emlékeik ereje, egy
kis időre a jelenbe hozta vissza
a Földről már régen „eltávozott”
festőművészt.
Ezúton köszönjük meg Deszk
Község Önkormányzatának, az
esemény főtámogatójának a segítséget.
Összeállította:
Vid György ig.

Süli József

Személyszállítást vállalok

KEDVEZŐ ÁRON!

Tel.: 70/772-7897

-

Gazdasági Társaságok
Egyéni vállalkozók
Őstermelők
Civil szervezetek részére
Személyi jövedelemadó készítése
magán személyeknek is.

Könyvelő iroda nyitott az egyedi igények, kérések teljesítésére, alkalmazkodva az ügyfelek speciális elvárásaihoz, (pályázatok előkészítéséhez hitelkonstrukciók
ajánlata alapján) a folyamatok koordinálására.
A precíz könyvelési díj ajánlat személyes
egyeztetés alapján történik.
Könyvelő iroda ügyfélfogadása személyesen:
Hétfő-szerda- péntek: 9.00-15.00 óráig
Kedd- csütörtök-szombat: előzetes telefonon történő
egyeztetés alapján

Elérhetőségeink:
Telefon/Mobil: + 36 30/620-0787
E-mail: gombasne64@gmail.com,

VÁROM KEDVES ÜGYFELEIMET!
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FÉRFINAP
Immár itt az új férfinap.
Ünnep ez már mindnyájunknak.
Köszöntsük az erősebb nemet.
Örömmel, tiszta szívvel,
igaz hittel, szeretettel!

Hírek az idősek klub életéről
November hónap sem múlt el bál nélkül, a
Ferencszállási Nyugdíjas Egyesület Őszi térségi
nyugdíjas találkozóján vettünk részt. Apátfalvi
Hagyományőrző Egyesület műsora után ízletes
vacsorát kaptunk, persze a tánc és a tombola
sem maradhatott el. Szívesen veszünk részt
ezeken az összejöveteleken, hiszen ilyenkor
gyakran találkozunk a környező településeken
élő ismerősökkel, barátokkal, rég nem látott
volt kollegákkal, akikkel szívesen beszélgetünk,
idézzük fel a régi munkás hétköznapokat.
Ebben az évben is ünnepeltük a férfiakat, a
mi hétköznapi hőseinket, akik a mindennapi
szerepeikben nap, mint nap helytállnak férjként, apaként, nagyapaként, dolgozóként. His�szük, hogy a pozitív megerősítés és a figyelem
a férfiaknak is fontos, így a Deszki Nyugdíjas
Klub hölgy tagjai heteken keresztül, lelkesen
készültek a férfiak köszöntésére műsorral. Nagy
öröm volt számunkra, hogy körünkben üdvözölhettük Szabó Sándor országgyűlési képviselő urat, Király László polgármester urat, a Faluház, a Település Üzemeltetési Nonprofit Kft férfi
dolgozóit. Nagyon sajnáljuk, hogy egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudtak jelen lenni ezen a
különleges napon Deszk Község képviselő testületének férfitagjai, és az Önkormányzat férfi
dolgozói. Férfinap alkalmából ünnepi beszédet
mondott Kónya Tünde, az SZKTT Szociális
Szolgáltató Központ intézményvezetője. Ezt
követte a műsor, melyet színpadra álmodott és
sok- sok idejét áldozta a megvalósításra Földiné Pósa Ilona, aki egy személyben volt forgatókönyv író, rendező, maszkmester, konferanszié.
Hálásak vagyunk, és mielőbbi gyógyulást kívánunk neki! A családjának pedig köszönjük a
türelmet és a támogatást!
A színpadon láthatták:
Pedró kocsmáros szerepében: Marócsik Józsefné Márta
Az asztaloknál a kocsma vendégei voltak és
ontották vicceket, a poénokat: Arany Jánosné
Anci, Radics Béláné Erzsike, Csonka Ferencné
Marika, Molnár Mihályné Ilonka, Baranyiné
Balog Anna, Szarvas Erzsébet, Kiss Istvánné
Klári, Szabolcski Béláné Zsuzsika, Börcsök Imréné Irénke
Nótás kedvükben voltak és eldanolták nekünk, hova is nyílik a kocsmaajtó: Kószó Aranka, Gárgyán Zoltánné Rózsika, Dobó Vincéné

Icuka, Kaliczka Istvánné Kata, Tóth Istvánné
Erzsi, Király Istvánné Évike
Betegek egymásközti beszélgetését adta elő:
Álmosdi Antalné Mari, Ocskó Mihályné Rózsika, és kiderült, milyen jó, ha az embernek orvos
haverjai vannak.
Traccsoló menyecskék: Cserháti Györgyné
Piroska, Török Ferencné Erzsike, Király Istvánné Éva, akik elárulták nekünk a jó üzlet titkát,
hogy milyen vállalkozásba érdemes ma kezdeni.
La Bella Tangolita produkcióban szerepelt:
Dinnyés Ferencné Piroska, Szatmári Gáborné
Kati, Király Istvánné Éva
Virágárus lány: Mucsi Blanka
Meglepetés műsorszám: Mágnás Miska Cintányéros cudar világ című dalára egy fergeteges
tánc: Földiné Pósa Ilona, Király László polgármester
E jeles napon minden műsorunkon megjelent férfinak tiszteletünk jeléül a kijáratnál egy
kis ajándékkal kedveskedtünk.
Pedró kocsmájának színreviteléhez kellékekkel, kosztümökkel segített a Szegedi Nemzeti
Színház, amit köszönünk. Ruhákat adott kölcsön az Akropolisz Táncszínház Szeged, nekik
is hálás köszönetünk. A Faluháznak köszönjük,
hogy a színház termükben rendezhettük meg
Férfinapi ünnepségünket, és a támogatásukat.
A Férfi nap a klubban folytatódott a Deszki
Nyugdíjas Klub tagjainak, ahol klubtársunk saját verssel köszöntötte a férfiakat.

Milyen jó, hogy velünk vagytok;
ha mi nem bírjuk; ti bírjátok
fogjátok a munka végét.
Köszönjük a segítséget
minden fiúnak, legénynek,
a mi segítőinknek!
Legyünk együtt még sokáig:
a deszki klubban négy óráig!
és még azután is….ha kell hát mindhalálig!
/Sódar Istvánné Dancsó Erzsébet/

A Deszki Nyugdíjas Klub hölgy tagjainak köszönjük, hogy aktívan közreműködtek a Férfinapi ünnepségünkön, azoknak is köszönet,
akik nem álltak a színpadon, de a háttérben segítettek, a vendégvárásnál, vagy a rendrakásnál.
Férfi napi menü főzésében, sütésében részt vett
Ármány Istvánné, Pitiné Széll Katalin, Álmosdi
Antalné, Börcsök Imréné. A finom raguleves és
diós, lekváros kiflik elfogyasztása után folytatódott a mulatozás. Köszönjük minden Deszki
Nyugdíjas Klub hölgytagnak az anyagi hozzájárulását függetlenül attól, hogy részt tudott-e
venni az ünnepségen, vagy nem, hiszen anyagi
támogatásuk nélkül nem sikerülhetett volna
ilyen jól a férfiak köszöntése.
Hagyományainkhoz híven ebben az évben
is disznót vágtunk, melyben segített Ármány
Istvánné, Álmosdi Antalné, Zika László, Cserháti György, Csurel János, Király István, Ocskó
Mihály, Kiss János, Radics Béla, akik az évek
során egyre összeszokottabb csapatként végzik
a munkát. A hideg napon jól esett nekik Király
László polgármester úr házi pálinka kínálása,
melyből le is csúszott néhány feles. Köszönjük
szépen polgármester úrnak, hogy gondolt ránk.
A klubtársakat másnap vártuk ebédre, a levest
Juhász Ferencné főzte, hurkát, kolbászt sütötte
Ármány Istvánné, Álmosdi Antalné, Szarvas
Erzsébet. Természetesen a tagság hozzájárulásából vásárolt disznóból még néhányszor készül majd finomság.
A hónap utolsó napján Rejtvényfejtő versenyt tartottunk, ahol a résztvevők háromnegyed órát kaptak a feladványok megfejtésére,
és aki az adott időintervallum alatt a legtöbb
oldalt kitölti, természetesen helyesen, az a nyertes. A vetélkedőt Fülöp István nyerte, akinek 13
poénra sikerült fényt derítenie. Így Király László polgármester úr által felajánlott csokitortát ő
nyerte, melyből a versenytársak is kaptak egyegy szeletet.
a Deszki Nyugdíjas Klub tagjai
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Fontos események
a Deszki Bánátosoknál
TÁNCHÁZAK
Szeged városában nagyon sikeresek a „Balkáni” táncházak, ezért
minden jelentős programban
szerepelnek. Így volt ez az adventi forgatagban, a Dóm téri Mesés
Kastélyban november 30-án, ahol
bolgár, görög és szerb táncház volt
a Trakija együttessel. Dunai Peti
és a Bánát táncosai szerb táncokat tanítottak a résztvevőkkel, a
késő éjszakába nyúló fergeteges
táncházban.
December 5-én a Nemzetiségek házában tartották a decemberi szerb táncházat. Ahogy ez
már sokéves tradíció, a táncokat
a Deszki „Bánát” táncosai mutatták be. Így volt ez az ez évi utolsó
szerb táncházon is, Dunai Peti
vezetésével. A folytatás december
16-án volt a Nemzetiségek Napja
egész napos programján, a Petőfitelepi Művelődési Házban. Az
ünnepi műsorban a szerb nemzetiséget a Bánát Néptáncegyüttes képviselte szerb táncokkal.
Az élőzenés táncházban a szerb
táncokat a Bánát tamburazenekar zenéjére rophatták. Az utolsó
táncház volt ez 2018-ban, de jövőre is lesz folytatás, hiszen ami
jó, hasznos és sokakat vonz, azt
folytatni kell 2019-ben is.
ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
Hagyomány, hogy a második
gyertyát Deszken a szerb közösség
képviseletében Svetomir Milicici
szerb pópa gyújtja meg. Ez évben
Brczán Krisztifor alpolgármester,
a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke а karácsonyi
szerb népszokásokat mutatta be,
majd a Kóló csoport óvodásainak

szavalása után, Svetomir Milicici
helyi szerb lelkésszel együtt gyújtották meg a második adventi
gyertyát. Ezt egy pohár forralt bor,
savanyú káposztás, uborkás vagy
lila hagymás zsíros kenyér melletti baráti beszélgetés követett a
Faluház előtt.
FELKÉSZÜLÉS
A FONTOS JANUÁRI
PROGRAMOKRA
A megalakulás óta fontos a
Bánát táncosai részére a szerb
karácsonyi program, ami az
együttes önálló estje is egyben.
Az előkészületek már elkezdődtek, hisz színvonalas programot
szeretnének előadni minden generáció és csoport részvételével.
Az eredményt 2019. január 7-én
este láthatják a Faluházban, mely
programra mindenkit szeretettel
várnak a Bánátosok. Ugyanúgy,
mint az előző napi „Badnjak”
meggyújtására a szerb templomkertben, а felszentelés után este 8
órakor. Hagyományos program
a Szerb Újévi Bál Deszken, amit
a helyi Gerliczy Étteremben rendeznek meg január 13-án.
A Deszki Bánát Szerb Kulturális
Közhasznú Egyesület tagjai minden Deszki lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet kívánnak!
Ehhez csatlakozom magam is
természetesen és a Faluház minden
dolgozójának, valamint a Deszki
Tükör szerkesztőségének Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag egészséges Boldog
Új Évet kívánva:
Rusz Borivoj

Gerliczy Étterem
Szilveszteri Ajánlata
Kocsonya
900 Ft/adag

Szilveszteri Hidegtál
2800 Ft/fő

Csabai karaj, Kaszinótojás, Sajtkrémes sonkatekercs
Provancie sült csirkecomb, Koktél fasírtgolyók,
Ananászos jércerolád, Zöldséges sajttekercs,
Burgonyasaláta, Kukorica saláta,Francia saláta

Rendelését December 28-ig tudja leadni
Tel: 30/456-84-22
Deszk, Alkotmány utca

KEDVES DESZKIEK!
a

GERLICZY ÉTTEREM ÉS KÁVÉZÓ
sok szeretettel várja régi és új vendégeit!

Hétköznapokon széles menüválasztékkal, hétvégente pedig
meghosszabbított nyitva tartással és a’la carte étlappal várjuk
kedves vendégeinket családias környezetben.
Költsenek el nálunk egy kellemes ebédet vagy egy meghitt
vacsorát. Éttermünkben megízlelhetik Magyarország különböző
borvidékeiről gondosan összeválogatott borainkat.
Térjenek be hozzánk és kóstolják meg kávé-, teaés forrócsokoládé különlegességeinket.
VÁLLALJUK CSALÁDI ÉS CÉGES RENDEZVÉNYEK
TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSÁT IS.

NE FÁRADJON AZ
ÜNNEPI SÜTÉSSEL ÉS FŐZÉSSEL,
RENDELJE MEG NÁLUNK
A KARÁCSNYI ÉS SZILVESZTERI MENÜJÉT!
Címünk: Deszk, Alkotmány utca 52.
Telefonszám: 30/456-84-22
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Deszki Sport Club hírei
Gratulálunk a csapatoknak az őszi szezonban elért jó helyezésekhez!

A Deszki SC a 2018-as évben is tovább folytatta az építkezést minden szakosztályában.
Gera Norbert vezette kézilabda szakosztályunk több utánpótlás csapattal rendszeresen
vesz részt tornákon, elsődleges célja megszerettetni a sportágat a gyerekekkel. Mellette
felnőtt női csapatunk sikeresen veszi az akadályokat, bár nekik igazán csak 2019 januárjában indul be a bajnokság.
Huszár László vezette judo szakosztályunk
elkezdett a gyermekekkel versenyekre járni.
Az eredmények alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy jó kezekben van a deszki judo.
Sikerült a 2018-as évben több eszközt is beszerezni a szakosztálynak, többek között tataminokat, koordinációs eszközöket.
Sajnos kerékpár szakosztályunk továbbra
is vegetál. Ötletek vannak ezen állapotából

Felnőtt
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kilendíteni, csak ember nincs, aki ezt megvalósítsa.
Labdarúgó szakosztályunk életében újra
változások álltak be ebben az évben. A felnőtt
csapatunk első osztálybeli búcsúja után, új
játékosállomány szerveződött Pap Endre vezetésével, akik az utolsó fordulóban csúsztak
csak le a téli elsőségről. „Észszerű” erősítések
várhatók a tél folyamán, de ez nem mehet a
csapategység rovására.
Utánpótlás szinten együttműködünk a Tiszasziget SE csapataival. „Kiegyenesítettük” a
korosztályokat, elértük, hogy mindenki a saját
évfolyamában versenyezhet. Ez az „apróság”
elég volt ahhoz, hogy komoly szintet ugorjanak csapataink. A mezőny végéből a dobogó
közelébe kerültek gárdáink. Kisebb akadályok (utazási távolság, személyes ellentétek…)

nehezítették a közös munkát, de
ezeket megoldva, úgy néz ki, jó úton
járunk. Igyekszünk az együttműködést szinte
az összes korosztályra kibővíteni, illetve más
csapatok bevonásával, akár egy „elit” képzést
is biztosítani ügyes játékosaink számára, hogy
ne legyenek csábításnak kitéve folyamatosan
gyerekeink.
Télen sem fogunk leállni, labdarúgó csapataink elindultak a megyei futsal bajnokságban.
Az egyesület több beruházást is véghezvitt a
2018-as évben. Ezek közül egyik legfontosabb,
hogy az egyesület rendelkezik honlappal. Sok
munka van benne, hogy élettel töltsük fel, de
még nagyon az elején járunk. A „nagy öregek”
mindig meg tudnak lepni minket ereklyékkel
(fénykép, újságcikk), ami betekintést is nyújt a
deszki sportéletbe. Az egyesületnek kötelessége a hagyományok ápolása, ezért is fontos,
hogy minél több anyagot tudjunk összegyűjteni, megőrizni az utókor számára.
Megkaptuk a lehetőséget műfüves pályaépítésre is. Jelenleg a TAO támogatások gyűjtése
folyik, reméljük, élni tudunk a lehetőséggel, de
nagyon sok „TAO pénzt” kell összegyűjteni.
A Deszki Sport Club ezúton kíván szeretetben gazdag, áldott, békés karácsonyt és kellemes ünnepeket mindenkinek.

Hajrá DSC!!!

DSC elnöksége
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Az állatok is fáznak télen!
Itt a tél, a hőmérséklet fagypont alá esik. Ahhoz,
hogy nyugodt lelkiismerettel tudjuk élvezni a meleg
szoba komfortját, gondoskodjunk megfelelően a kertjeinkben, udvarainkban tartott haszon- és hobbi állatainkról is.
– Biztosítanunk kell, hogy állataink száraz, meleg
helyen pihenjenek, alhassanak. A kutyák házát béleljük ki szalmával, de figyelni kell arra, hogy a szalma
mindig száraz legyen. A bejáratot valamilyen szélfogó
anyaggal takarjuk el, ne menjen be a hideg. Érdemes
átlátszó nylont, szélfogót feltenni, mert a kutya akkor
tűri a legjobban, ha kilát tőle. Nagyon fontos azonban,
hogy a kutyaház nagyságát megfelelően válasszuk
meg, ne legyen túl nagy, hogy a kutya be tudja „fűteni”
saját testhőmérsékletével. Semmiképpen ne a földre
rakjuk, hanem lábakon álljon (raklap, tégla), mert könnyen felszívja a
nedvességet.
– Egyre népszerűbb, hogy a kijárós, kinti macskáknak is saját házikójuk legyen. Amennyiben ezzel nem szeretnénk foglalkozni, elegendő,
ha cicánknak biztosítjuk, hogy meleg helyen, akár garázsban meghúzza
magát, amikor fázik. Egy macskaajtó felszerelése nem nehéz feladat, és
roppant praktikus.

– Az ősidők óta ridegen tartott állataink kivételével, a tél
kitettségeitől óvni kell haszonállatainkat is. Állataink hőszabályozási képességüket számukra optimális istállóhőmérsékleten tudják kifejteni. Az optimális istállóhőmérséklet
Celsius fokban:
• Tojótyúkoknál 12-16 fok, de aki bevállalja a naposcsibetartást annak biztosítani kell pár napos korig a 33-35 fokot.
• Sertéshizlaldánál 16-18 fok szükséges, de a fiaztató malac fészkében 32-35 fokot kell biztosítani.
• A szarvasmarha a száraz hideget jól tűri, fejősteheneknél
8-15, hízómarháknál 5-15 fok elegendő.
• Anyajuhoknál 10-12 fok elég, de ellető hodályban 18-20
fok kell.
– Ne feledkezzünk meg a madarakról sem. Készítsünk
búvóhelyet (hasznos, szép feladat gyermekeinknek), tegyünk
ki nekik száraz helyre magvakat, és télen naponta egyszer langyos vizet
egy nagyobb tálcába (virágalátétbe). Fontos, hogy az etetés folyamatos
legyen, ha odaszoktatjuk őket, mert onnantól kezdve számítanak rá a
madarak. Apró figyelmesség, hogy varázslatos hangjukat tavasszal élvezhessük ismét.
Az emberségen túl a gazdáknak jogszabályi kötelessége is, hogy a
haszon- és hobbi állataikról télen is megfelelően gondoskodjanak. Segítsünk az állatokon!

Decemberi jeles napok az időjárás szempontjából
Az éghajlati statisztikák szerint a jellemző
minimum hőmérséklet -4 / -2 °C, míg a jellemző maximum hőmérséklet 2 /4 °C, 35-45
mm csapadék hullik és a napsütéses órák száma 36-59 óra körül van összesen a hónap folyamán. Gyakoriak a tartósan szürke, ködfelhős, komor napok, melyek sokakra álmosító,
lehangoló hatással vannak. A nagy “sötétség”
miatt érdemes gondolni a D-vitamin pótlásra,
melynek előállításához a szervezetnek napfényre van szüksége.
h december 1.: Meteorológiai tél kezdete.
h december 3.: 1976-ban ezen a napon
mérték az eddigi legalacsonyabb légnyomás

értéket hazánkban. 980 hPas. Budapesten.
h december 12-14.: Geminidák csillaghullás maximuma erre az időszakra esik.
Ritkán és nehezen megfigyelhető az ilyenkor
jellemzőbb felhős, ködös égbolt miatt.
h december 13.: Luca napja. A lányok
ilyenkor tudhatják meg jövendőbelijük kilétét,
illetve a Luca-szék készítését is ezen a napon
kell elkezdeni, és Karácsonyra befejezni. A hiedelem szerint, aki rááll karácsonykor az éjféli
misén pontban éjfélkor a maga által készített
székre, az megláthatja, hogy kik a boszorkányok, mert ilyenkor azok szarvat viselnek. A
néphagyomány szerint Luca napjától figyel-

ték az időjárást. A karácsonyig eltelt 12 nap
az elkövetkező év 12 hónapját jelölte. Eszerint
minden hónap olyan lesz, mint a neki megfelelő nap a tizenkettőből. Ha esik, esős, ha száraz, akkor a hónap is száraznak várható.
h december 16.: E napon, illetve az e nap
körüli napokon van a legkorábbi napnyugta
az évben. Érdekes, hogy a legrövidebb nap
nem erre a napra esik, azaz a napkelte még pár
napig növeli az időpontját, azaz napról-napra
kicsit később van.
h december 21.: A csillagászati tél kezdete, a téli-napforduló napja. A téli napforduló
az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a
legnagyobb szögben hajlik el a Nap sugaraitól.
h december 22.: Az ellipszis alakú pálya
miatt a Nap – Föld távolság az év során mintegy 5 millió km-t ingadozik.
h december 25.: Karácsony első napja. A
népi időjóslás azt tartja: “Ha Fehér Karácsony
akkor Zöld Húsvét, ha Fekete Karácsony akkor Fehér Húsvét.” Illetve ha tiszta, napos az
idő, akkor száraz nyár, jó gyümölcstermés,
sok bor várható. Ha karácsony másnapján, Istvánkor (dec. 26.) is szép, napos idő van, akkor
mindenből jó termés lesz.
h december 31.: A népi megfigyelés szerint: Szilveszter éjszakáján, ha szépen ragyognak a csillagok, akkor bőséges aratás és szüret
várható. Ellenben, ha szilveszter éjjel esik, újév
reggelén már süt a nap, akkor rossz lesz a termés. Az esztendő utolsó estéje, s a következő
év első napja időjárása ha egyforma, akkor
együttesen jó termés, gazdag esztendő várható.
(Forrás: www.eumet.hu)
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Minden, amit
a kéményseprésről
tudni kell
Megyénkben a katasztrófavédelem
szakemberei mellett, több szolgáltató
végzi a lakossági tulajdonú ingatlanok és
a társasházak égéstermék-elvezetőinek
rendszeres felülvizsgálatát. Érdemes
megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.
Célszerű ugyanis nem a fűtési szezonra vagy a szezon
előtti utolsó napokra halasztani ezeket a teendőket.
Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, a katasztrófavédelem az alábbi rövid útmutatóval igyekszik segíteni a
lakosságot, ami tartalmazza a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Településtől függ, hogy
kéményseprőcég, vagy a katasztrófavédelem kéményseprői végzik az ingyenes kéményseprést.
Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést
egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. A megrendelés gyakorisága attól függ, hogy
milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a
házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha
gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért fizetni kell.
Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő
értesítést követően magától fog érkezni és ingyenesen
elvégzi a sormunkát.
Amennyiben társasházban él és a lakásba be van
jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő
magától érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka díját,
ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell kifizetni, például egy
tízlakásos társasház esetén a munkadíj egy tizedét. Társasházak éves sormunka időpontja Deszken: 2019.
március 01.-április 30.
Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább
egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve
a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat
elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is
működtethető.
DESZKEN A KÖZSZOLGÁLTATÓ:
Szegedi Kéményseprőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6725 Szeged, Moszkvai krt. 27.
62/485-077
nokorom@vnet.hu
www.kemenytisztitas.hu

2018. DECEMBER

ITALDISZKONT
Új helyre költözött
a Semmelweis
utcába.
SOK SZERETETTEL
VÁRUNK MINDEN
KEDVES ÚJ ÉS
RÉGI VÁSÁRLÓT!

VEGYENEK RÉSZT
NYEREMÉNY
JÁTÉKUNKON!
Nyitvatartás:
H - Sz 8 - 19
V 8 - 15

Szilveszteri bál
a

Deszki Sportcsarnokban!

2018. december 31-én 19 órától
Az évbúcsúztató buliban 2.200,- forintos belépő mellett az étterem teljes ünnepi
menüjét is végig eheted 4.300,- forintért!
Ha bulizni és jókat enni is akarsz, akkor:

6.500,- Ft

-ot készíts,

melybe ez mind belefér:
Aperitif: Barack, szilva; édes diópálinka; édes, áfonya pálinka; Unicum, Jager, Baileys
Svédasztalos vacsora 2030-kor:
Sörben párolt bőrös sertéssült, párolt lilakáposztával

Falusi töltött káposzta füstölt nyúljával, tejfölöntettel
Jércemell szalagok fűszeres párizsi bundában
Halpaprikás túrós csuszával, pörccel
Rántott sajt, tartármártással
Köretek: kerti zöldségek gratinírozva, tejföllel, vajjal tört burgonya, zöldséges rizs, vajas párolt zöldségek,
hordós savanyúság, vitamin saláta házi öntettel
Desszert: szilveszteri édes aprósütemények

Éjfélkor :

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

Zene:

Retro-disco DJ Magdi -val, mulatós és a legújabb egyvelegekkel tűzdelve
GYEREKJEGY: 3.200,- Ft 10 éves korig

(A majonézzel, sültburgonyával tálalt rántott párizsi csirkemell 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:

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

A partit 160 fősre tervezzük, úgyhogy fogd a telefont és foglalj asztalt minél előbb!

(Forrás: Katasztrófavédelem)

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
Deszki Posta nyitva tartása:
Hétfő, Kedd, Csütörtök:
		
8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-17.30
Péntek: 8.00-12.00, 12.30-14.30

FALUGAZDÁSZ

Tas Péter István
70/489-39-39
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-16 óráig
(ebédidő: 12:00-12:30)

HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA

Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni az állatorvosnak:
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kóbor kutyák bejelentése:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
hétfőtől-péntekig 62/271-852
Temető nyitva tartása
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

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

JÓ TUDNI

KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS

NKM Áramszolgáltató telefonszám:
+3662/565-881

IVÓVÍZZEL KAPCSOLATOS
BEJELENTÉS

Alföldvíz Kft. Tel: 80/922-333,
muszakihiba@alfoldviz.hu

HULLADÉKUDVAR

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

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

ORVOSI RENDELÉSEK

I. számú Háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta
háziorvosok
háziorvosok, 6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: időpont egyeztetés: 06 62/271-269
ügyeleti telefon 16 óráig: 30/886-4577
Rendelési idő:
Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, Szerda 12-16-ig,
Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő minden csütörtökön
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
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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
Várandós tanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet: Kordik Adrienn
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
péntek: 08.00-09.00
Várandós tanácsadás: 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

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Szerda 16-17 óráig
Telefon: 62/ 571-598
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, Munkatárs: Tóth Ágnes
Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
Péntek: 8.00–11.00.
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;
Email: drballa.praxis@gmail.com
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
SZELEKTÍV
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
január 2., 16., 30.
Kedd:
10-12
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármielrendelő lelete alapján. Praxison kívüli pácienlyen saját zsákban vegyesen lehet papír és
sek számára is. Minden munkanapon, előzetes műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat
bejelentkezés után.
kihelyezni!!!

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
és

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

DESZKI TÜKÖR SZERKESZTŐSÉGE
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