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Ifjúsági Néptáncantológián
a Belice néptánccsoport

A Tiszavirág Néptáncegyesület Belice néptánccsoportját beválogatták az ország legjobb koreográfiáit felvonultató Ifjúsági Néptáncantológia gálaműsorába. Gratulálunk
a csoportnak! Az egyesület híreit a 9. oldalon olvashatják.

n kétszer van KaDeszken minden évbebe
ri „magyar” karárácsony, hiszen a decemis ünnepelünk, mégcsony után, januárban t.
hozzá a szerb karácsony
olai hírekben
A Falukarácsonyról azrácisk
sonyi műsorról
olvashatnak, a szerb ka
be a 10. oldalon.
pedig Rusz Borivoj számol
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Elmúltak az ünnepek, vége a szerb
karácsonynak is – sikerült-e feltöltődni, nekivágtak-e már az új feladatoknak?
– Igen, az év végi települési rendezvények és az ünnepek szokásosan sok feladatot adtak nekünk, de megérte a fáradtságot

- sokan vettek részt ezeken, talán többen,
mint eddig bármikor.
Köszönjük az érdeklődést, szívből reméljük, a deszkieknek sikerült kicsit kifújni
magukat az év utolsó hetében. A pihenés
azért csak azoknak adatott meg az ünnepek
alatt, akik nem estek bele az év végén tomboló vírustámadásokba. Néhány kollégának és nekünk is ez a sors jutott - de legalább
nem kell fogyókúrázni az ünnepek elteltével! Ezt nyilván a humor kedvéért mondtam, és természetesen csak a saját kínomon
tréfálkozok – nekem jutott mindenből, még
vesekővel is volt dolgom.
Az élet nyilván nem áll meg ennek a pár
napnak a kedvéért, így máris nyakig vagyunk a munkában – sok a feladat. Folytatódik az energetika pályázat kivitelezése – a
vállalkozó a belső- és a gépészeti munkákat

– Sokan várnak Deszken is a fűtés-kompenzációra. Mikor jutnak az erre jogosultak tűzifához, vagy pénzhez?
– Pénzhez biztosan nem – a kormányhatározat értelmében továbbra is, és kizárólag természetbeli segítséget kapnak az erre jogosultak. Lehetett olvasni a közösségi oldalakon félreinformált lakosoktól arról, hogy nem is tűzifát kapnak, hanem 12 ezer forint készpénzhez
juthatnak, ahogy arról is voltak hírek, hogy már ki is fizették az önkormányzatoknak a pénzt.
Nem akarok senkit elszomorítani, de amennyire gyorsan ment a gázfűtéses lakások esetében a díjkompenzáció, annyira nyögve-nyelősen megy ez a tűzifával fűtőknél. Nem tudni,
miért van ez így – de sajnos ezt tapasztalhatja mindenki.
Annyi biztos: továbbra sincs lehetőség pénzbeli juttatás folyósítására, és az egész programot 2019. december közepéig kell lebonyolítani az önkormányzatoknak, ami jelzi, hogy
országosan nagyon hosszú kifutást tervezett a kormány.
Deszken határidőre, október 15-ig lejelentettük az igényeket, valamint a visszaigazolás
után, a rendeletnek megfelelően a szükséges árajánlatokat is bekértük már. Deszk ebben is az
élen jár, több településen eddig még nem jutottak el.
Ezeket az árajánlatokat az illetékes szerveknek jóvá kell hagyni, és ezt követően fogják
utalni a pénzt az önkormányzatunknak, amiből az elfogadott helyekről vásárolhatjuk meg a
tűzifát, szenet, brikettet és a palackos gázt. Csak ezután juthatnak hozzá a bő fél éve beharangozott természetbeli juttatáshoz a deszkiek is. Ismerve a lassú adminisztrációt, még kb. két
hónapra lesz szükség, mire végre kiküldhetjük az értesítéseket a lakosainknak.

méri fel. Két újabb nagy pályázaton dolgozunk, illetve a meglévők elszámolása is folyik.
Annyi minden, és annyira szerteágazók a
feladatok, hogy ha száz kezünk lenne, sem
lenne elég, hogy mindenhol időben ott lehessünk, de igyekszünk!

– Ez azt jelenti, hogy Deszken a
szociálisan rászorulók nem kaptak év
végén, és most a nagy hidegekben sem
segítséget az önkormányzattól?
– Természetesen nem ezt jelenti, és nem
is jelentheti! Deszken már évek óta saját
forrásból oldjuk meg a szociális tűzifa ellátást – nem várunk állami segítségre. Az
állam által biztosított „kedvezményes tűzifa” a legdrágábbnak bizonyult, így több éve
nem is igényeltünk, mi magunk vágunk
a településen kiszáradt, vagy irtásra kijelölt fákat és készítjük elő, tároljuk be a fűtésszezonra.
Szigorú helyi rendelet szerint kaphatnak
tüzelőt a szociálisan rászorultak, de meg
kell mondjam, hogy az év végén, karácsony
környékén senkit nem szoktam elutasítani,
mindenki kapott és kap is segítséget – ez
így van hosszú évek óta! Deszken nem kell
segítséget kérni a lakosoktól, vállalkozóktól a kiszállításra sem – ez nálunk szervezett keretek között, zökkenőmentesen működik. Gondoskodunk a rászorultakról,
senkit nem hagyunk magára továbbra sem.
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– Ősszel arról nyilatkozott
polgármester úr, hogy egy esetleges 2019-es minimálbéremelés nehéz helyzetbe hozhatja az
önkormányzatot. Január 1-től
ismét emelkedett a garantált
minimálbér. Hogy áll most a
deszki költségvetés?
– Egyik szemünk sír, a másik
nevet, hiszen mindannyian örülünk a minimálbér emelésének,
de pontosan tudjuk, hogy forrásunk nem lesz több a központi
szándékkal párhuzamosan. Egyrészről nagy szükség van a bérek
emelésre, hiszen még így sem
éri el a folyamatos, és már szinte követhetetlen áremelkedések
szintjét. A KSH adataiból nem
látszik, de mindenki a saját bőrén
és pénztárcáján érezheti, hogy

– Azt hallottuk, bezár a
takarék Deszken. Mit tud erről?
– Hivatalos információnk
nincs, de érdeklődésünkre a kollégáik arról tájékoztattak, hogy
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messze nem igazak a statisztikák,
minden évben kétszámjegyű a
valós infláció – ennyivel kell többet fizetnünk a boltokban szinte
mindenért. Egyre kevesebbet ér a
több pénzünk is, tehát emelni kell
folyamatosan!
A másik oldal viszont elszomorító. A központosítás katasztrofális helyzeteket teremt szinte
minden ágazatban. Az oktatás
körülményei egyre rosszabbak, az
egészségügyben Bulgária szintjén
vagyunk, az önkormányzatiság, az
önrendelkezés soha ennyire nem
volt megtépázva, mint napjainkban. Egyre nehezebb gazdálkodni,
szinte már csak a túlélésre rendezkednek be az önkormányzatok.
Minden szabad forintot elvonnak,
a saját fejlesztések esnek áldozatul

január végével bezárják a deszki fiókot. Megdöbbentett a hír
és el vagyok szomorodva. Azt
gondolom, egy közel négyezres
településen ez megengedhetetlen, bár tulajdonosi elvárásokra

BEZÁR DESZKEN
A TAKARÉK!

BEZÁR DESZKEN
A TAKARÉK!
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leginkább – csak pályázatokból
lehet lassan a legkisebb beruházást is megoldani. Ilyen sehol
nincs Európában.
Mi már számoltunk természetesen, hiszen a hozzánk tartozó
hivatal, a szociális részleg, a kft, az
óvoda és a faluház dolgozói közül tucatnyian érintettek minden
garantált minimálbéremelés-

nél. Ez a mostani mintegy nyolc
millió forintunkat emészti fel, és
sok fejtörést okoz az előteremtése.
Minden területet ismét górcső alá
veszünk, és megpróbálunk úgy találni átcsoportosítható forintokat,
hogy a működésben a lehető legkevesebbet érezzék meg a lakosok.

– Ez
jelentheti azt, hogy 2019-ben, akár
év közbeni adóemelésre kell
számítsanak a deszkiek?
– A kormány most drasztikusan forrásokat fog elvonni
olyan településektől, ahol nincs
kivetve, vagy nagyon alacsony
a helyi adó. Deszken minden
adónem kivetésre került, azok
mértéke néhol ugyan alacsony,
de azt gondolom, mi a realitások szintjén akarjuk tartani – itt
nem lehet mérvadó a városokban alkalmazott egyetlen érték
sem.
Amíg pályázatokon tudunk
pénzt szerezni a kisebb fejlesz-

tésekre, amíg a jó gazdaként
megtervezett és végrehajtott
költségvetésünk ad megfelelő
mozgásteret, addig nem fogjuk
terhelni a helyi vállalkozásokat
és a lakosságot sem. Ez a mi felelősségünk és a mi feladatunk,
az adórendelet, az adófizetési
morál folyamatos figyelemmel
kísérése, és megfontolt kidolgozása. A képviselő-testület
Deszken még mindig a földön
jár – pontosan tudja, hogy nem
csak az önkormányzatra járnak
nehéz idők.

gondolva, nem meglepő. Nem
a szolgáltatás és annak minősége, csak a minél nagyobb profit
számít.
A fiatalabb korosztály és a
neten ügyeiket intézők bizonyára könnyebben átvészelik
ezt a durva lépést, ám aggódok
a deszki nyugdíjasok és idősök
miatt. Ők eddig személyesen
topogtak be a deszki takarékba
az ügyeiket intézni, most majd
buszozhatnak Szőregre, vagy a
Nova áruházba.
Megjegyzem, látható egy tendencia, miszerint minden állami kifizetést, járandóságot csak
bankszámlára utalnak lassan,
így nemsokára minden nyugdíjasunk a bankkártyájával tud
majd a pénzéhez jutni – ettől
függetlenül elengedhetetlennek
tartom, hogy egy Deszk méretű

településen legyen a helyi takaréknak fiókja. Biztosan sokaknak okoz ez majd bosszúságot,
ezért még az is lehet, hogy a
deszkieket ily módon cserbenhagyó 3A Takarékszövetkezettől sok deszki fog elpártolni.
Ezzel a cseppet sem szimpatikus
lépéssel megszűnt a helyzeti előnyük, most már nincs közvetlen
okunk őket választani.
Azért a szomorúságba egy
kis öröm is vegyül, hogy évekkel ezelőtt sikerült egy ATM bankjegy automata – Deszkre
telepítését kiharcolnom. E nélkül most tényleg nagy bajban
lennénk.

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség
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Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a december 11-i
ülésén a következő határozatokat hozta:
A decemberi ülésen jóváhagyásra került a Deszk Község Önkormányzata és a Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás. A testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor
Alapkezelő Nonprofit Zrt. által kiírt „A magyar kultúráért és oktatásért”
valamint „Testvér-települési programok és együttműködések” 2019 évi
pályázati felhívásra. A testület úgy döntött, hogy támogatást nyújt az
SZKTT Szociális Szolgáltató Központnak, melyet a deszki idősek nappali ellátásában résztvevő személyek 2019. évi 50 alkalmas gyógytorna
foglalkozására fordít. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Deszk,

Füst, kéménytűz,
szén-monoxid mérgezés

A tüzelő-, fűtőberendezések
nem a háztartásban keletkezett
hulladékok elégetésére szolgálnak.
A vegyes tüzelésű kazán sem hulladékégető berendezés, a különböző hulladékok égetése a vegyes
tüzelésű berendezésekben is tilos.
Hulladék égése során azokból
mérgező, egészséget károsító
anyagok szabadulnak fel. Többségük (pl. a műanyag termékek)
a kéményben kátránykiválást
okoznak, melynek hatására kéménytűz keletkezhet.
TILOS ELÉGETNI:
– a „kezelt” fát: festett, lakozott
fát, régi ablakkeretet, ajtót, raklapot,
– a rétegelt lemezeket, bútorlapokat,
– az építési fahulladékot,
– a színes, „fényes” papírhulladékot,
– mindenfajta
műanyagot
(PET palackot), fémet, autógumit,
használt ruhát,
– a fáradt olajat, üzemanyagot.
A berendezések útmutatóiban
leírtak, illetve a szakemberek (tervező, kivitelező) által javasoltak

szerinti használattal ügyelhet arra,
hogy:
– a tüzelőberendezés ne tömődjön el, ne szivárogjon, egyéb
meghibásodás ne érje,
– a kémény keresztmetszete ne
csökkenjen, ne tömődjön, vagy ne
záródjon el,
– a kémény tetejére, illetve közvetlen közelébe a szabad áramlást
akadályozó tárgy (például: parabola antenna, épületrész, növény)
ne kerüljön.
Nyitott égésterű berendezés helyiségének a légutánpótlását soha
ne szűntesse meg, a légbevezetőket, szellőzőrácsot soha ne takarja
le.
Használjon szén-monoxid érzékelő berendezést és a mellékelt
tájékoztató szerint, szakszerviz bevonásával tartsa azt karban
Ügyeljen a megfelelő levegő-utánpótlásra. A rendszeres
szellőztetés életet menthet.
Mit tegyen szén-monoxid gyanúja esetén:
– Azonnal szellőztessen, nyisson ablakot, ajtót.
– Zárja el a nyitott égésterű berendezés(eke)t.
– Menjen olyan helyre, ahol a
friss levegő biztosított.
– Hívja a mentőket, tűzoltókat
a 112-es segélyhívó számon.
– Megfelelő
védőfelszerelés
(légzőkészülék) nélkül ne próbáljon segítséget nyújtani.
Tegyen saját és szerettei biztonságáért!
Már szén-monoxid jelenlétének gyanúja esetén is hívja a 112es segélyhívó számot!
(Forrás: katasztrofavedelem.hu)

Semmelweis u. – Magyar u. kereszteződésben lévő, Szeged menetirányba haladó buszmegállónál utasváró felépítményt kíván telepíteni. Az önkormányzat, mint a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tagja
úgy határozott, hogy nem kíván élni az egy üzletrész eladással kapcsolatos elővásárlási jogával. A testület döntött a Deszki Polgármesteri Hivatal
iroda felújításával kapcsolatban.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

Süli József

Személyszállítást vállalok

KEDVEZŐ ÁRON!

Tel.: 70/772-7897
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KITEKINTŐ

TVRTKO

Faluház hírek

...túl minden határon...

Tóth Erzsébet
Január utolsó hetében jelenik
meg programfüzetünk, amelyben
nyitva tartásunkról, szolgáltatásainkról, művészeti csoportjainkról,
programjainkról
tájékoztatjuk
a deszkieket. A programfüzetet
minden házhoz eljuttatjuk. Bízunk
benne, hogy minél többen ellátogatnak rendezvényeinkre.
Községünk egész éves program
naptárát az újságunk mellékleteként olvashatják. Természetesen a
nem várt események miatt a programváltozás jogát fenntartjuk.
Könyvtárunk új olvasás népszerűsítő játékkal jelentkezik, amelyről bővebb információt Tóth Erzsébet könyvtáros ad.

Gradski
tamburaški
orkestar
Vasa Jovanović
Koncertmajstor:
Milana Milanković
Dirigent:
Zoran Bugarski Brica

Szvitan Attila
Intézményünk DJP (Digitális
Jólét Program) pontként is üzemel,
Szvitan Attila művelődésszervező kollegánk pedig DJP mentor
is egyben. Január végén, február
folyamán szeretnénk alapfokú számítógép használói tanfolyamokat
indítani, amelyre várjuk szeretettel
a jelentkezőket. Bővebb információt Attila nyújt, a könyvtár nyitva
tartási idejében.
2019-ben is szeretettel, új programokkal, jó könyvekkel várjuk
Látogatóinkat!
Bene Ildikó igazgató

Érdeklődni:
62/571-599

2019. március 29.
péntek 18 óra
Deszki Faluház
(Deszk, Tempfli tér 8.)

Egy lebilincselően izgalmas este
a Föld körül Vujity Tvrtko-val.
Az év motivációs előadása rengeteg nevetéssel,
még több kalanddal és a legyőzhetetlen erővel.
Egy este, ami felemel és sokkal erősebbé tesz!
Egy este, amit soha nem fog elfelejteni!

Jegyek elővételben: 2200,-Ft // A helyszínen: 2500,-Ft

Vasa Jovanović
Újvidéki Városi
Tamburazenekar
koncertje
Koncertmester:
Milana Milanković
Vezényel:
Zoran Bugarski Brica

2019. január 27-én,
vasárnap 16 órakor
a Deszki Faluházban!

A 30 fős együttes tagjait fiatalok, egyetemisták és a zeneakadémia tanulói
teszik ki. Műsorukban a hagyományos népzenei feldolgozások mellett előadnak klasszikusokat, filmzenéket és ismert világzenei dallamokat is. A zenekart vezeti és a koncertet vezényli Zoran Bugarski Brica a mai vajdasági
tamburazene neves képviselője.

A belépés ingyenes!
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Karácsonyi készülődés

Óvodai karácsony
December 20–án meggyulladt
az óvodai adventi koszorú negyedik gyertyájának lángja is.
A hangulatos, hóval fedett
udvaron, a Szivárvány csoport
ünnephez méltóan feldíszített teraszán, a nagycsoportosok adták
elő műsorukat.
Az óvoda apraja-nagyja, gyerekek és szülők együtt élvezték a
gyönyörű verseket és énekeket,
melyekkel Marika néni és Netti

néni csoportja készült.
Remek alkalom volt ez, hogy
az ünnepekre hangolódjunk, és
közösen várjuk az év végét, valamint az újév kezdetét. Reméljük,
mindenki megtalálja majd boldogságát, békességét, álmai, reményei megvalósulását a 2019-es
évben is.
Ági néni

Miből lesz a cserebogár?
Már hagyomány az óvodában, hogy a karácsony előtti időszakban
közös ünnepi kézműveskedésre hívjuk vissza a már iskolába járó első
osztályos gyerekeket. 2018. december 18-án a Szivárvány csoport is
lelkesen várta az érkező vendégeket. Egy kis papír angyalka díszt készíthetett el mindenki. A visszatérő iskolások nosztalgiázva mesélték az
óvodában átélt élményeiket. Természetesen szívesen osztották meg a
nagycsoportosokkal a mostani iskolás mindennapjaik részleteit is. Ilike
néni és Ági néni is csodálkozva látták, milyen sokat nőttek a gyerekek az
elmúlt félév alatt. A közösen töltött délelőtt nagyon jó hangulatban telt,
mindenki jól érezte magát.
Márki Anett

Már nagyon kíváncsiak voltunk, hogy a tavaly elballagott gyerekeink hogyan illeszkednek be az iskola életébe. Izgatottan léptünk be Ági
nénivel az iskola kapuján és érdeklődve vártuk, hogyan teljesítenek a
nehéz, fárasztó mindennapokban. Szívmelengető, csodálatos érzés volt
belépni az osztályba, látni a mosolygó arcokat. A pörgős, sok feladattal
tűzdelt órán a gyerekek nagyon aktívak voltak, mi meg nem győztünk
csodálkozni, hogy már mi mindent tanultak a volt óvodásaink. Judit
néni kedves, ugyanakkor határozott és következetes irányításával a
gyerekek igazi iskolásokká váltak. Büszkék vagyunk rájuk és sok sikert
kívánunk nekik a tanuláshoz.
Osziczki Istvánné (Ilike néni)

Szent Nikola ünnepe a Kolo csoportban
December 21-én, pénteken nagy izgalommal jöttek a Kolo csoportos gyerekek az óvodába. Az óvodában ezen a napon ünnepeltük
Szent Nikola-t, aki az ortodox keresztényeknél
a családok egyik legünnepeltebb védőszentje,
de a tengerészek, a halászok és az utazók őrangyala is.
A délelőtt fele játékkal és várakozással telt.
Hangszereinket elővéve zenekart alakítottunk
és Mikulás-versekkel, dalokkal múlattuk az
időt. Amikor már úgy éreztük, hogy közeleg
az óvodához a Mikulás, átmentünk a Bánát
közösségi termébe, ahol már a szegedi Hunyadi téri Óvoda szerb csoportos óvodásai
kísérőikkel és a deszki szerb iskola tanulói a
tanító nénikkel remélték a Mikulás érkezését.
A szerb iskola tanító nénije, Dusi néni köszöntött minden jelenlévőt. Alig, hogy elmondta
köszöntőjét, már meg is érkezett a Mikulás.
Hatalmas puttonyt cipelt magával mindenki
legnagyobb örömére. Hellyel kínáltuk és rövid
beszélgetés után a gyerekek verssel, dallal köszöntötték. Ezután elérkezett a várva várt pillanat, a meglepetés ajándék, aminek nagyon

örültek a gyerekek! Sajnos nem maradhatott
sokáig nálunk, így néhány fotó és szó után tovább indult, hogy a zsákban maradt ajándéko-

kat elvigye azokhoz, akikkel az idén még nem
találkozott.
Gyihor Gabriella

Szerb karácsony a Kolo csoportban
Alig, hogy elkezdődött a 2019-es év, máris egy szeretetteljes ünnepre készülhetünk.
Hagyományainkhoz híven, az idén is együtt
ünnepeltük az ortodox karácsonyt a magyar
ovi nagycsoportos óvodásaival és az iskolásokkal. A gyerekekkel közösen elkészítettük a

csésznicát. Került az asztalra papule (bab), koljivo (főtt búza) és az elmaradhatatlan zdravlje
(kenyér). Az ünnephez kötődő szokásokkal
Brczán Krisztifor ismertette meg a jelenlévőket. Gyermekkori emlékekkel fűszerezve
mesélte el, hogyan ünnepeltek annak idején a

szerb családok. Az asztalon lévő finomságok
hamar elfogytak, mindenki jóízűen falatozott
a sokak számára nem megszokott ételekből.
Mindenki örömére egy kellemes közös délelőttöt töltöttünk el együtt.
Francia Ida (Ida Néni)
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Iskolai programok az év végén

nagycsoportosai látták vendégül
volt lakótársaikat. Az ünnepi készülődésbe jól beleillett a közös
ajándékkészítés, játék és éneklés.
Búcsúzóul az elsősök biztatták
nagycsoportos barátaikat, hogy
ne aggódjanak, jövőre a suliban
újra találkoznak.

t December utolsó hetén
az első osztályosokat a tanító
néni karácsonyi ajándékként
egy időutazásra vitte el. A több
millió évet az önkormányzat „űrbuszán” tették meg az apróságok,
képzett „űrhajós” vezetésével. A
pilóta már többször megtette
ezen utat, így most is pontosan
érkezett meg térben és időben.
Cél a Móra Ferenc Múzeum és az
ott „élő” dinoszauruszok voltak.
Az „Évmilliók urai – Élethű

dinók Amerikából” című tárlatot
nézték meg az apróságok, ami
az Egyesült Államokból érkezett
Szegedre. A látogatás és a foglalkozás célja az ismeretterjesztés,
közös játék volt, melynek kapcsán a gyerekek megismerték a
dinoszauruszok világának legfontosabb tudnivalóit. Az „időutazást” követően az élmények
feldolgozását egy városnéző séta
tette könnyedebbé. A Dóm téren
a karácsonyi vásár forgatagában

gyönyörködtek és a szalmalabirintusban kergetőztek ezen az
eseményben gazdag napon.
Itt mondunk köszönetet
Deszk település önkormányzatának az űrhajóért és az asztronauta biztosításáért.
t Hagyomány, hogy az első
osztályosok visszatérnek karácsony táján volt óvodájukba. Így
történt ez az idei ünnep előtt is,
a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
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t A 2019/20-as tanévben az
iskola egy gyakorlókerttel gazdagodik, mely új dimenziókat nyit
a technika és természetismereti
tantárgyak oktatásának terén.
Bővebb információ az iskola honlapján vagy személyesen
(előzetes bejelentkezéssel) az intézményben elérhető.
(www.zoltanfy.hu)

Beiskolázás
A beiratkozás időpontját a minisztérium még nem tette közzé, de a
Zoltánfy István iskola már készül rá.
A napokban tart az igazgató és a leendő osztályfőnök egy ismertetőt
a Móra Ferenc Csicsergő Óvodában a nagycsoportos gyermekek szüleinek.
Bemutató órákat szervez az intézmény az érintettek számára 2019.
február 27-én. Itt is egy kis betekintést nyerhetnek a szülők a kijelölt
osztályfőnök munkájába és az iskola életébe.
Márciusban további bemutatóórák kerülnek megtartásra, ahol már
minden pedagógus látogatható.
Az iskola nyitott környezete felé, előzetes egyeztetés után egyéb fórumokon is szívesen tájékoztat minden érdeklődőt akár egyénileg, akár
csoportos formában.
NÉHÁNY GONDOLAT AZ ISKOLA SZOLGÁLTATÁSAIRÓL:
Az intézmény általános tanrendű alapfokú intézmény, kiegészülve
szerb nemzetiségi oktatással.
Az iskola beírt tanulói a szakszolgálatok által előírt fejlesztéseket
helyben vehetik igénybe (gyógypedagógus, logopédus, gyógytornász,
pszichológus, pályaorientációs tanácsadó stb).
Kiemelt szerepet kap az informatika és idegen nyelvek oktatása. Tanrendbe beépítve kézilabda, mini judo és társastánc alapozó foglalkozások színesítik a kötelező órák spektrumát.
Tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Az egyéb foglalkozásokon való részvétel – a szakszolgálatok szakvéleményében és szakértői véleményben előírt fejlesztő foglalkozások
kivételével – önkéntes. Az egyéb foglalkozásokra a tanulónak az adott
tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.
A délutáni foglalkozáson részt vett tanuló a foglalkozást követően -

kikérője szerint – elhagyja az iskola épületét, visszamegy a napközibe/
tanulószobára, s igénybe veszi a délutáni felügyeletet.
A 2019/2020-es tanévben az alábbi tanórán kívüli, iskolai szervezésű
(ingyenes) foglalkozásokat lehet igénybe venni:
Foglalkozások:
Szakkörök:
– kínai nyelv szakkör 4-8. évfolyam számára
– sakk szakkör
– énekkar
Felkészítő foglalkozások:
– matematika felvételi felkészítő 8. évfolyam
– magyar felvételire felkészítő 8. évfolyam
– angol próbanyelvvizsga felkészítő 7. évfolyam
Tantárgyi korrepetálások
Tehetséggondozó foglalkozások:
– szerb nyelv
– angol nyelv 2. évfolyam
– matematika
– magyar nyelv és irodalom
Külső partnerekkel való együttműködés kapcsán igénybe vehető szolgáltatások:
– informatika szakkör, ECDL vizsgára felkészítés
– természetismeretet szakkör
Külső vállalkozó által szervezett önköltséges foglalkozások:
LIÉTO Művészeti Iskola – hangszeres zeneoktatás
A Deszki Sport Club
– labdarúgás, kézilabda
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Falukarácsony 2018
2018. december 21-én, a
Sportcsarnokban került megrendezésre a hagyományos Falukarácsony.
Ez minden évben egy igen
nagy szervezést igénylő rendezvény, mely mindenkor a
Zoltánfy István Iskola tantestületének és dolgozóinak a feladata.
Ilyenkor Deszk nevelési-oktatási intézményei és egyes
művészeti csoportjai örvendeztetik meg a nagyérdeműt
az egyik legszebb ünnepünk
előestéjén.
A Zoltánfy Iskola, a Tücsök
Óvoda, a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda apróságai, nagyjai, nevelői, pedagógusai, civil egyesületek,
önkéntesek hetekig készülnek erre az eseményre.
A Település-üzemeltetési Nonprofit kft dolgozói és az önkormányzat teremti meg a technikai hátteret, hogy minden adott legyen ezen az
emelkedett estén.
Ez az évek óta tartó összefogás hosszú ideje megteremti a feltételeket
a méltó ünnepléshez!
A műsor? Lehetetlen a mosolyokat, az átszellemült arcokat, az áhítatot, a hangokat, fényeket, a szeretetet, az örömöt, a felszabadultságot és
lámpalázat leírni. Ezt látni kell!
Akik lemaradtak, azoknak néhány "száraz" információ az estről:
A két óvoda pirinyói kezdték a műsort. Verses, táncos, zenés műsoruk megadta az alaphangulatot az estére. Az iskolások műsora zenére,
énekhangra és fényre épült.
Az énekkarosok lelkesedése és öröméneklése beárasztotta az egész
csarnokot.
A fényjáték alatti csend és az azt követő taps, mindent elmondott a
produkcióról. Nem lehet és nem is kell tovább írni az estéről. Ezt meg
kell élni, el kell jönni jövőre!
Egy kicsit ünneprontó leszek!
Szomorúan érzékeltük ezen az estén, hogy voltak olyanok, akik, amikor végzett ügyes gyermekük a színpadon, nem foglalkoztak tovább az
est hátralévő részével. Tiszteletlenség ez egy kicsit a későbbiekben fellépő gyermekkel és felnőttel szemben.
Ünneprontás vége!
Fentiekben már fel lett sorolva, hogy kiknek köszönhető az est sikeressége.
Külön megemlíteném még a Bánát Tamburazenekarának, Kakas
Orsolyának és Nádasdi Csaba zongoristának a segítségét és részvételét.
Vid György igazgató

2019. JANUÁR

Pályaválasztás, versenyek
A napokban írják a nyolcadikosok az írásbeli felvételit. Megosztja a pedagógus társadalmat
ennek relevanciája, szükségessége és értékének kérdése. Ez van,
ehhez kell alkalmazkodni.
Alkalmazkodott is az intézmény, a közvetlen felkészítés már
hetedik osztályban elkezdődött
és nyolcadikban élesbe fordult a
délutáni foglalkozásokon.
A felvételi lapokat február 18ig kell bejuttatni az érintett iskoláknak és a központi nyilvántartó

rendszerbe.
Természetismeret, matematika
és nyelvi versenyeken vesznek
részt a diákok. A területi fordulókon iskolánk diákjai továbbjutottak, melyről a megyei forduló
eredményeivel együtt a későbbiekben lesz tájékoztatás.
Puskás Balázs 7. osztályos tanuló az történelem verseny első
megyei fordulójából a döntőbe
jutott, melyet február hetedikén
rendeznek Szegeden.

2019. JANUÁR

KITEKINTŐ

9

Hírek az idősek klub életéről

December hónapban immár harmadik alkalommal jöttünk össze születésnap tartás okán, ahol Cserháti György főzött. A menü marhapörkölt
volt tarhonyával, savanyúsággal. Ezen a napon ünnepeltek: június hónap
szülöttjeiként Vígh Ferenc, Kiss Istvánné, Tari János, Bullás Lajosné. Júliusban látta meg a napvilágot Naszradi Miklós. Augusztus hónapban jött
világra Lele András, Bárthné Szűcs Borbála. Szeptemberi születésű Papp
Józsefné, Márkiné Rózsa Mária, Mladin István, Fülöp István. Októberben
Boldog István, Lele Andrásné, Földiné Pósa Ilona, Pitiné Széll Katalin született. Novemberben ünnepelhetik születésnapjukat Galamb Sándorné,
Széll Jánosné, Márki Imre, Török Ferencné, Dinnyés Ferencné, Bánfi Józsefné, Radics Béla, Szabolcski Béláné, Börcsök Imréné, Balogh Antalné,
Kiss Györgyné. Decemberben Arany Jánosné született. Boldog születésnapot kívánunk!
Születésnapján köszöntöttük augusztus hónapban Mészáros Ferencnét, aki májusi születésű, de sajnálatos módon az ünnepeltek felsorolásánál kimaradt a neve. Elnézést kérünk és további jó egészséget kívánunk
neki!

Igazi meglepetésként érte a tepertőpartira érkező klubtársakat, hogy az
ajtóban a Télapó fogadja őket és egy kis cukorkával kedveskedik nekik.
A karácsonyi ünnepkörre készülődés a szokásainknak megfelelően
zajlott idén is. Luca Bál alkalmával disznótoros ebéd volt: húsleves, pörkölt főtt burgonyával, savanyúsággal és persze a sütemény sem maradhatott el. Nagyon jó hangulatú rendezvény volt. Következő hagyományos
ünnepünk a Karácsony volt. A töltött káposzta menü főzését Cserháti
Györgynek és lelkes segítőinek köszönjük.
A műsort Kószó Aranka, Márkiné Rózsa Mária, Török Ferencné, Cserháti Györgyné, Sódar Istvánné, Földiné Pósa Ilona, Tóth Istvánné, Tari János, Pető Ferenc, Zika László, Temesvári Antalné, Piti Elek, Kiss Györgyné,
Bánfi Józsefné, Vida Szűcs Imréné, Naszradi Miklósné, Molnár Mihályné
adták elő.
December 28-án elbúcsúztattuk az évet egy jó hangulatú virsli parti keretében, melyre az italokat, sütiket, egyebeket mindenki hozta a kis
batyujában.
a Deszki Nyugdíjas Klub tagjai

Tiszavirág Néptáncegyesület hírei

Mozgalmasan zajlott az évvége az egyesület
háza táján. December 20-án este egy közös
karácsonyi bulival zártuk az évet, ahol kézműves foglalkozások, játékos sorverseny, koncert és táncház várta a kicsiket és nagyokat az
IH Rendezvényközpontban.

December 23-án, vasárnap, az utolsó deszki adventi gyertyagyújtásra a Tiszavirág egy
flashmobbal készült. Külön köszönet érte Kiss
Hannának és Németh Gyurinak, hiszen Hanna gyönyörű éneke és Gyuri versmondása
nélkül nem lett volna olyan szép a műsorunk.
Januárban új kihívásoknak nézünk elébe,
hiszen rögtön az első héten jött a hír, hogy
a Belice néptánccsoport Farkas Tamás Adorjányi-Szabó Nóra – Goda Katalin:
Az ecsedi Kraszna két oldalán című koreográfiájával bekerült az Ifjúsági Néptáncantológia műsorába. Erre a gálaműsorra
az ország legjobb koreográfiái és ifjúsági
együttesei kerülnek be, így nagyon büszkék
vagyunk rá, hogy idén a Tiszavirág is ott van
ezek között. A műsor a február 23-24-ei hétvégén lesz Békéscsabán.
Február 23-án, szombaton rendezzük meg
a III. Tiszavirág bálat a szegedi IH Rendezvényközpontban, amelyre szeretettel várunk
minden szórakozni vágyó táncost és nem
táncost is!
Gőzerővel készül a felnőtt és ifjúsági korosztály a legnagyobb megmérettetésre, a mi-

nősítő műsorra. 2016-ban már elnyertük a
„Kiválóan minősült együttes” címet, amit nagyon szeretnénk megtartani. Március végén
kerül sor a versenyre, a résztvevő csoportjaink
a Belice, Babszem és a Kerepetye néptánccsoport.
Elkezdődött az előkészülete a „Rözögtessük mög!” – Dél-alföldi szóló- és páros táncok
országos fesztiváljának is, amelyet két évvel
ezelőtt először rendezett meg egyesületünk.
Március 9-10-én egy szakmai továbbképzést
szervezünk, amelyre szeretettel várunk minden versenyzőt.
Több külföldi út is lesz ebben az évben, csoportjaink Franciaországba, Törökországba,
Németországba és Horvátországba utaznak
idén.
Csoportjainkról érdeklődjön a tiszavirag.
deszk@gmail.com e-mail címen. Szeretettel
várunk minden táncolni vágyó kicsit és nagyot egyaránt!
Tiszavirág
Néptáncegyesület
vezetősége
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Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület hírei
А téli szerb ünnepek, a Karácsony
és az Újév megünneplése Deszken

A karácsonyt, mint a kereszténység legjelentősebb ünnepét a
deszki szerbek is minden évben
megünneplik. Sajnos, a népszokások egy része elfelejtődött vagy
átalakult, modernizálódott. De
mégis, ez az ünnep nagyon fontos a szerbek számára a vallás,
nyelv és kultúra ápolása szempontjából. Magát a karácsonyt
egy negyvennapos böjt és több

ünnep: „Szent Miklós” „Materice”,
Detinci”, „Ocevi”, „Szent Ignyát” és
„Tucindan” előzi meg. Bár a karácsony családi ünnep és a Szentestét is családi körben ünnepelték,
de mégis sok olyan szokás van,
ami ma már a közös ünnepléshez
vezetett. Szentestén (január 6.)
egy néhány éve az anyaországból
(Szerbiából) áthozott szokás a
„Bádnyák” tölgy elégetése a temp-

lom előtt. Ezt megelőzi a rituális
kivágás, amit minden évben a
Bánátosok szerveznek a falu határában, ez ebben az évben is így
volt. Majd az este folytatódott a
körmenet utáni felszenteléssel
a templomkertben és egy rövid
műsorral az újjá alakult „Sloga”
egyházi kórus előadásában. Következett a „Bádnyák” elégetése,
de előtte még ágacskákat törnek
le belőle, amit hazavisznek. Szokás ilyenkor még a tűz átugrása,
amit a bátrabbak meg is tettek. A
baráti beszélgetés forralt bor és
halk tamburazene mellett késő
éjszakába nyúlt, a havas esős idő
ellenére. Karácsony első napján,
ami az új (Gergely) naptár szerint január 7. ünnepi szent misét
tartottak, ahol nagy szerepük volt
a gyerekeknek, és a már említett
„Sloga” egyházi kórusnak. Majd
este a hagyományos Szerb Karácsonyi műsort rendezték meg a
Faluházban, amit a Bánát szervez
és az egyesület minden csoportja,
valamint a szerb óvodások, iskolások szerepeltek benne nagy sikerrel. A program – ami nagyon
sokszínű volt – az óvodások és
iskolások szavalataival kezdődött,
majd nyolc koreográfiát láthatott
a nagyérdemű. A legfiatalabbaktól az ifjúsági és utánpótlás
csoporton keresztül, a legidősebbekig mindenki színpadra lépett.
Talán sokunk számára a legna-

gyobb meglepetés a zenekar volt,
akik most átszervezve, kibővülve
nem csak a táncokat kísérték, de
két külön blokkal kápráztatták el
a közönséget. A program végén
Brczán Krisztifor néhány szóban
beszélt a tevékenységről és az
előadásról, megköszönve az érdeklődést és kellemes ünnepeket
kívánt mindenkinek. Majd Király
László polgármester úr beszéde
zárta az estét, aki a „Bánát” tevékenységének fontosságáról és a
községben élő szerbek hagyományai ápolásának fontosságáról,
valamint az évszázados, békés
egymás mellett élésről beszélt.
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Végül szerbül kívánt kellemes
ünnepeket minden ünneplőnek.
Ezután az előtérben az Önkormányzat képviselői vendégelték
meg a nézőket és résztvevőket.
Folytatás a helyi vendéglőben
volt, a hagyományos „Szerb Karácsonyi Bálon”, ahol a „Bánát”
zenészei szórakoztatták az egybegyűlteket.
Kiskarácsony, Szent Vazul, illetve az Új esztendő ünnepét az
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új (Gergely) naptár szerint január 14-én ünneplik a szerbek. Sok
népszokás füződik ehhez a naphoz, ami sajnos már kihalt. Ilyen
volt például, hogy a gyerekek
házról házra jártak köszönteni
аz új új évet, hogy a karácsonyról
maradt süteményekből és ételekből ehessenek. Fontos volt, hogy
Vasilopitát, újévi rituális kalácsot
is süssenek, melyet kinyújtott
tésztából készítettek és általában

kerek tepsiben sütöttek a bádnyákkal fűtött kemencében. Ez
általában az ünnepi istentisztelet
után az ünnepi ebédnél történt.
Sok helyen, így Deszken is már
évtizedek óta bálokat szerveznek,
melyek hajnalig tartanak és minden évben sok résztvevője van. Ez
évben a helyi Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat volt a főszervezője a Gerliczy étteremben rendezett bálnak. A jó hangulatról a
Novi Sadi zenekar gondoskodott
hajnalig. A tombolából befolyt
összeget a deszki szerb iskola
és óvoda számára adták át, ami
már egy sokéves hagyomány.
Szegeden egy másik szokás van
már szintén évtizedek óta, hogy
a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye püspöke nagyszámú tisztelendő közreműködésével Szegeden tartja január 14-én a szerb
újévi ünnepi Szent misét. Ez így
volt 2019 újévén is. Most Lukián
Pántelity püspök úr és meghívott
vendége, a gyulai román Silvoan
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püspök úr cerebrálták a misét. A
nagyszámú tisztelendő mellett
részt vett a misén a Nagyszentmiklósi (Románia) szerb egyházi
kórus is. Az istentiszteleten sokan
vettek részt Szegedről és környékéről, így Deszkről is szerb hívek.
Ezt egy közös ebéd, a „Trpeza ljubavi” – szeretet ebédje követett
minden résztvevővel.
Rusz Borivoj
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Óvodások futóversenye

11. alkalommal került megrendezésre a
helyi sportcsarnokban az immár szép hagyománynak örvendő futóverseny, a deszki
óvodáskorú gyerekek részére. A megmérettetésen több mint 120 gyerek vett részt, élményt
szerezve nem csak önmaguknak, hanem a
verseny szervezőinek, a szülőknek és az óvónőknek egyaránt. Országos vonatkozásban
is talán egyedülálló verseny 2007-ben indult
el. Gulyás Szabolcs, a helyi KFT akkori mű-

szaki vezetője 2 db serleget ajánlott fel azzal
a szándékkal, hogy a Kossuth utcai futóverseny mintájára szervezzünk egy futóversenyt
csak a deszki óvodások részére. Kezdetben
serleggel jutalmaztuk a leggyorsabb fiú és
lány óvodást. Időközben felmerült ötletként,
hogy adjunk korcsoportonként esélyt a kupa
megszerzésére, úgy a lányoknál mint a fiúknál. Így 2009-től új serlegalapítók léptek be a
versenyrendszerbe (Koncz Patrik, Kiss Márta,

Bene Ildikó, Kukucska András, Bohus Róbert,
Bakacsi Róbert, Varga Zalán, Kiss-Gerber
Gabriella, Kukla Regina). Sajnos a 2007-es és
2008-as évi futóversenyek helyezettjeiről írásos dokumentum nincs. ( Még a Deszki Hírnökben sem találtunk). Az archívum számára
kérem azon óvodások jelentkezését, akik a
fent említett két évben helyezettek voltak.
Az idei verseny helyezettjeinek díjazását Kukla Regina, Bene Ildikó, Kiss-Gerber
Gabriella, Kiss Márta, Varga Zalán és Gulyás
Szabolcs alapítók vállalták magukra. A hagyományoknak megfelelően minden résztvevő
óvodást egy darab csokival jutalmaztuk, melyet idén az "Agóra Alapítvány a Társadalomkutatásért"-nak köszönhetünk. A szervezők
nevében köszönöm a segítséget a felkészítő
óvónőknek, szülőknek, a versenybíróknak
(Brczán Krisztifor, Gera Norbert, Felföldi
Hajnalka), valamint Schaff Gyöngyinek, aki
a díjak megvásárlásában és összeállításában
nyújtott segítséget. Köszönöm továbbá a segítségét a Deszki Faluház, valamint a Deszki
Település-Üzemeltetési Nonprofit Kft. dolgozóinak. Ismét szeretném kérni mindazon szülőket, akiknek gyermekei nem deszki óvodába
járnak, viszont Deszken laknak, a jövőben
próbálják meg saját gyermekük részére biztosítani a lehetőséget, az évenként megrendezésre kerülő versenyen való részvételre.
Köszönettel: Gyorgyev Vojiszláv
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SOK KICSI SOKRA MEGY
Mindkét
karácsonyunk eltelt, a napokban
lebontottuk a meseszép
karácsonyfáinkat a Faluház, a sportcsarnok és
a tájház elől is. Aki látta
a méretes fákat, talán
bele sem gondolt, hogy
nem egyszerű ekkora
fákat díszíteni és persze
lebontani sem a fényes
díszeket, izzósorokat 8-9
méteres magasságban.
Ebben volt nagy segítségünkre idén is egy deszki vállalkozó, Medgyes Attila – akitől az
utánfutós, kosaras emelőgépet kaptuk meg ingyen az ünnepek
előtt és után is.
Szeretnvém nagyon szépen megköszönni
Attilának minden deszki nevében, hiszen
nagylelkű, és nagy értékű felajánlása révén
neki is köszönhető, hogy ilyen szép karácsonyfákkal ünnepelhettünk!
Vállalkozásának további sok sikert és boldog
új évet kívánunk!
Király László
polgármester

Ne feledkezzen meg szerettei nyughelyének újraváltásáról!
HIRDETMÉNY

FONTOS
INFORMÁCIÓ!

A Deszk Község Önkormányzatának tulajdonában, és a Deszki Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft üzemeltetésében illetve kezelésében lévő Deszki Temetőben található, 2018.
évi érvényességi idővel rendelkező temetkezési helyek – ide értve a (jellemzően 1989-ben
vagy még előtte betemetett, illetve újraváltott)
hagyományos sírokat, valamint urnafülkéket,
újraváltására.

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!

Tekintettel arra, hogy a felhívási címben jelölt temetkezési helyek használati ideje lejárt,
azokat – az érvényben lévő rendelkezésekben
biztosított jogkörünknél fogva – újraváltásra
meghirdetjük.

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.

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.

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.
		

Szabóné Sarkadi Szilvia
ügyvezető
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Kert és konyha

Januári hó hull, fehér lesz minden,
tiszta lapot nyit az új év.
mit írunk rá? Itt a nagy lehetőség,
egy pillanatra költő lesz mindenki,
a hóra íródik a közös költemény!...
/ Csukás István: Januári hó hull/

Hosszan, kényelmesen nyújtózott a Nyár, itt
felejtette magát az őszi hónapokra is. A falevelek hetekig töprengtek a nyírfáinkon, lehulljanak, vagy nem is jön a Tél, és maradhatnak az
ágakon.
Miután kipihente fáradalmait, és az egyre rövidülő nappalok már nem voltak ínyére, a Nyár
minden átmenet nélkül átadta a kilincset a Télnek, aki tömött hófelhőivel hóna alatt érkezett,
fogcsikorgató hideget rejtett a kalapja alá, és
jeges szélfúvásokkal tömte meg zsákját. Hozományait nem is tartogatta magánál sokáig: hamar útjára bocsájtotta őket, szaladjanak körbe
a vidéken, kapkodják le a lusta leveleket, és beszéljék rá az embereket, hogy a télikabátok ideje
bizony elérkezett. A hófelhők a gyerekek nagy
örömére ellepték a vidéket, a jeges szellők az
olvadt vízcseppekből csilingelő jégcsapokat varázsoltak. Mindezt kicsit hiába: Karácsonykor
bekopogott az Ősz, mert ő bizony nem jutott

szóhoz a Nyár után, de csak pár hetet kapott a
Téltől: az újév első napjaiban a hópelyhek ismét
fehér lepellel fedték le a tájat.
Igen, ez az élet rendje: télen hideg van, a havat el kell lapátolni, a jeget fel kell törni és meleg
kabátba bújva szabad sétára indulni. A madárkákat etetni és itatni kell. Háziállataink szervezetét éppen ugyanúgy hirtelenül érte a hideg,
mint a mienket; alvóhelyüket ennek megfelelően alakítsuk át, táplálásukat ehhez mérten
végezzük.
Mi magunk is figyeljünk az étkezésünkre, hiszen a vitaminok nélkülözhetetlenek az egészség fenntartásában, ezért a szükséges men�nyiséget a téli időszakban is biztosítani kell a
szervezet számára.
Mivel a hidegebb, párás időszak számos vírus
terjedésének kedvez, a megterhelt immunrendszer vitaminszükséglete is megemelkedik. Bár
mindegyiknek fontos szerepe van, elsősorban
a vízben oldódó vitaminok fokozott bevitelére érdemes odafigyelni. A téli hónapok során
az immunrendszer erősítése, a légúti fertőzések megelőzése, valamint a sebgyógyulás
elősegítése érdekében megfelelő mennyiségű
antioxidáns hatású C-vitamin fogyasztása javasolt. Mindemellett természetesen az A-, B-,
E- és D-vitaminok pótlása is nagyon fontos.
Az A-vitamin például fontos a megfelelő látáshoz, ami az őszi-téli időszakban kifejezetten előnyös. Emellett gyulladáscsökkentő és
antioxidáns hatása is van. A B1-vitamin pedig
energiával tölt fel, jót tesz az idegrendszernek és
elűzi a depressziót, míg a B6 a hideg időszakban
tapasztalható megnövekedett hajhullás ellen
kiváló. Az immunrendszer és a bőr is meghálálja az E-vitamint, főként gyulladáscsökkentő
hatása miatt. A napfény hatására termelődő
D-vitamin mennyisége is igencsak megcsappan ebben az időszakban, ami számos egészségügyi problémához vezet.

Nézzünk pár vitaminforrást, majd
egy receptet, mely igyekszik a zsírban
oldódó vitamin bevitelét elősegíteni:
A: állati belsőségek (máj, vese), tej(termékek), tengeri halak, tojássárgája
D: tojássárgája, teljes kiőrlésű gabona, halmáj, tejkészítmények (pl sajt)
E: növényi olajok, gabonacsírák, mogyoró,
mandula, hús, máj, tojás.
A mostani recept sajtot, teljes tojást, mandulát és májat is tartalmaz, így téli ebédek egyik
alternatívája lehet:

FÜSTÖLT SAJTTAL-MÁJJAL
TÖLTÖTT CSIRKEMELL
MANDULÁS KÖNTÖSBEN

HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):
 2 nagy csirkemell külső, hártyamentes
része (vagy 4 nagy csirkemellfilé-szelet)
 10 dkg füstölt sajt
 10 dkg tömlős májas
 Tojás, liszt, zsemlemorzsa a panírozáshoz
 Egy marék szeletelt mandula a bundához
 Só és tarkabors a fűszerezéshez
ELKÉSZÍTÉS:
1. A hússzeleteket vékonyra klopfoljuk ki,
sózzuk és borsozzuk mindkét oldalukat.
2. A füstölt sajtot nagylyukú reszelőn reszeljük le
3. A tömlős májasból vágjunk 6-8 cm hos�szú darabot, majd vágjuk hosszában négyfelé.
Ezeket a “negyedhasábokat” fogjuk a hússzeletek közepére tenni, majd a reszelt sajtot is os�szuk négy részre, és tegyünk a hússzeletekre.
4. A húsokat göngyöljük fel, vigyázva arra,
hogy a reszelt sajt és a máj ne lógjon túl a göngyölegen, és a tekercs elegendően szoros legyen.
5. Üssük fel a tojásokat, és készítsük elő a panírozáshoz a lisztet és a zsemlemorzsát.
6. Minden göngyöleget liszt-tojás-zsemlemorzsa köntösbe tegyünk először, majd tegyük
félre őket.
7. A szeletelt mandulát kicsit törjük össze, és
kétszeres mennyiségű zsemlemorzsával keverjük el.
8. A húsokat forgassuk ismét tojásba, majd a
mandulás morzsába.
9. Bő olajban süssük ki lassú tűzön, hogy a
hús mindenhol átsüljön.
10. 5 percet hagyjuk hűlni a rudakat, majd
rézsútosan kettévágva, tejfölös burgonyapürével és csírával tálaljuk.
Jó étvágyat kívánok hozzá! 

Kardos Ditke
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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

Mátóné dr. Antal Júlia
70/489-3856, antal.julia@nak.hu
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

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

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
Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász,
Péntek: 8.00–11.00.
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
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
február 13., 27.
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!!!

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
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MEGÉRKEZTÜNK!

Vizi Hajnalkának
és Simon Attilának
2019.01.05-én Bálint Attila,

HÁZASSÁG
Tóth Bettina
és Daróczi Zoltán,

Laczi Ibolyának és Kócsó Zoltánnak
2018. 12.27-én Viola,

Varga Mónika Ilona
és Szegedi Róbert Márk

Vass Olgának és Konkoly Ferencnek
2018.12.19-én Flóra nevű gyermeke született.

2018. december 18-án
házasságot kötött.
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2019. JANUÁR

Adventi
gyertyagyújtás

Falukarácsony

