
Tisztelt Deszkiek, 
kedves ünnepváró barátaink!

A naptárunk letépett lapjai arról árulkodnak, 
hogy megint elszállt egy év, és már megint a kará-
csonyi ünnepekre készülődünk.  A sok tenniva-
ló, a deszkieknek már megszokottan sok színes 
program szinte észrevétlenül falta a napokat egész 
évben, és az októberi választások óta is. Az újon-
nan megválasztott képviselő-testületek nevében 
szeretnék szólni most Önökhöz itt, a Deszki Tükör 
lapjain.

Túl a harmadik adventi gyertyagyújtáson remélem, hogy a rendezvé-
nyeknek ismét sikerül legalább egy picit lelassítani a rohanó életünket, és 
kizökkenteni mindenkit a monoton, megszokott kerékvágásból. Talán si-
került általuk feltöltődést adni és kapni, emlékezetes pillanatokat szerezni, 
és esetleg azokat is az ünnepváró közösségünkbe csábítani, akik eddig nem 
érezték ennek fontosságát.

Az advent, a karácsony minden évben azt a lehetőséget tartogatja szá-
munkra, hogy megállva picit befelé is forduljunk, és megkeressük magunk-
ban azokat a magokat, amelyekből a lélek legszebb hajtásai, majd pedig 
egész lényünket megszépítő virágai fakadhatnak - azok, melyek az élet való-
di értékeiről szólnak. A tiszteletet, a szeretetet, a türelmet, a segíteni akarást, 
az elfogadást, a toleranciát és a tenni akarást. Az advent eljötte arra ad lehető-
séget, hogy számot vessünk önmagunkkal, érzéseinkkel, belső értékeinkkel, 
számon kérjük önmagunkat, hogy ebben az évben hová jutottunk el, mivé 
lettünk – és mindezt remélhetőleg nem elsődlegesen anyagi értelemben, ha-
nem a lelki értékekben mérve. 

Tudom és vallom, hogy önkormányzatként alapfeladatunk a település 
működtetése, de mégis 1994 óta – Deszkért munkálkodva elsődleges dol-
gunknak tartom, hogy közösségeket teremtsünk, éltessünk és önálló, ön-
szervező munkájukhoz jó táptalajt adjunk. Az ő erejük, az ő életük lüktetése 
látszik minden lépésen, minden eredményen, amire oly büszkék vagyunk. 
És soha nem az a fontos, hogy az élet mely területén tevékenykednek az ab-
ban részt vállalók, hanem, hogy ezt önszántuktól, szívvel és lélekkel tegyék, 
hogy kiteljesedjenek, és hogy csakis a saját útjukat járják. Ez a sokféleség, ez 
a sokszínűség teremt tápláló egységet mindannyiunk életében!

Arra biztatatok mindenkit, hogy a szeretteink megajándékozása, a család 
felkeresése, és összetartó együtt léte mellett mondjunk köszönetet az év 

utolsó napjain azon művészeti- és csoportvezetőknek, vezetőknek, aktivis-
táknak, segítőknek, szponzoroknak, akik részt vettek lelkünk gyémántja-
inak csiszolásában – az életünk bármely területén dolgoztak is! Azoknak, 
akik összefogva őket, naponta adnak új erőt a folytatáshoz! 

Én ezt teszem most képviselő társaim, kollégáim, a bennünket bátorítók, 
és persze a magam nevében. Megköszönöm mindenkinek, aki fáradhatatla-
nul dolgozott az elmúlt esztendőben önkéntesen, másokért, értünk! Jól tu-
dom, hogy nem mindig kapnak érte köszönetet, de mindannyian pontosan 
tudjuk, hogy leginkább az ő munkájuk eredményére van szükségünk és nem 
a csillogó ajándékokra. Ez adhat igazi örömöt az ünnepeken és az év minden 
más napján is. 

Tenni másokért – ez nem feladatunk, nem kérés másoktól, csupán egy 
lehetőség, ahogy az advent is. Egy lehetőség, hogy többek, jobbak legyünk. 
Az advent, a karácsony nem más, mint egy ajtó, ami a saját magunk értéke-
sebb világába nyílik. 

Hiszem, és kívánom, hogy mindenki megtalálja a saját lelkében ezt az 
ajtót, és azt, hogy belépve azon találja meg az élet igazi értékeit. Tudom, 
hogy szebb, értékesebb lesz ez által az ünnep, és ezek fontosabbak azoktól 
a dolgoktól, melyeket az üzletek polcain találhatunk, és amik sorra, mind a 
padláson porosodó dobozokban végzik majd. 

Azt kívánom, hogy szentestén kapja meg mindenki azt, amit szeretne, 
de leginkább azt szeretném, ha mindenki megkapná azt is, amire igazán 
szüksége van. Azt, amitől kimondva és kimondatlanul is gazdagabb minden 
család, és a mi közösségünk is. Kívánom, hogy kapja meg azt a lelket gazda-
gító pluszt, ami megannyi kis énekesünknek, sportolónknak, táncosunknak, 
azok szüleinek, vagy éppen a csodás műsorainkra érkezőknek csal mosolyt 
– és nem egyszer könnyeket is az arcára. Ez pedig nem más, mint az egymás-
hoz – így a közösséghez, és a családhoz tartozásnak az öröme.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok békés karácsonyi ünnepeket, igazi 
értékeket, boldogságot, megértést egymás iránt, tisztes munkával, tisztes 
megélhetést – és egészségből a lehető legtöbbet az Újévre minden kedves 
Deszkinek!

Király László 
polgármester

Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– A Faluház által szervezett „Cipős-
doboz” akción felül is segít az önkor-
mányzat idén karácsony előtt a rászo-
ruló családoknak?

– Remélem, hogy mindenki pontosan 
tudja, hogy ilyenkor, karácsony előtt szá-
mos területen igyekszünk segítséget adni a 
rászorulóknak – ahogy ezt tettük eddig is, 
minden évben. 

Az év végén benyújtott tűzifa kérelmeket 
sokkal engedékenyebben bíráljuk el de-
cemberben, mint más időszakban, hiszen 
azt szeretnénk, hogy az ünnepeken lega-

lább a meleg lakás biztonsága ölelhessen át 
mindenkit Deszken. Önkormányzatunk 
már évek óta nem pályázott a kedvezmé-
nyes tűzifa beszerzésre, inkább a közmun-
ka programban résztvevőkkel együtt, saját 
vágásokból, erdőtisztításokból készítjük elő 
a szociális segélyként kiosztásra kerülő tűzi-
fát. 

Egy másik lehetőség a segítségre az át-
meneti, pénzbeli szociális segély. Meg kell 
mondjam, hogy nem szokott több segélyké-
relem beérkezni, mint az év többi hónapjá-
ban, de azok, akik hozzánk fordulnak ebben 
az időszakban bizton számíthatnak a támo-
gatásra.

A szociális intézményünkkel – általuk pe-
dig az óvodával és az iskolával is egyeztetve 
– karácsonyfát, és rávalót is adunk családok-
nak, ahogy a kérdésben felvetett „Cipősdo-
boz” akciót kiegészítve, az önkormányzat 
tartós élelmiszereket vásárolva is segít pár 
tucat családnak.

Idén is megszavazta a képviselő-testület, 
hogy a 85 év feletti, állandó lakcímmel, illet-
ve tartózkodási hellyel rendelkező deszki la-

kosoknak tartós 
élelmiszerekből 
álló ajándékcso-
magot adjunk a ka-
rácsonyi ünnepekre. Jelenleg 
55-60 lakosunk érintett ebben a körben 
– minden évben örömmel fogadják ezt a kis 
figyelmességet, mely egy 2000 forintos cso-
magban testesül meg.

Azoknak, akik pénzbeli támogatást kér-
nek, és munkaképesek, bevett szokás, hogy 
a segítségért a kft kollektívájában, a telepü-
lésért végzett, legkülönfélébb munkát aján-
lunk fel. Ez által ők maguk nem alamizsna-
ként tekintenek a megdolgozott forintokra, 
és a közösség sem tekint rájuk rosszallóan. 
Tisztességes munkáért, arányos segítséget 
ajánlunk – ez a polgármesterségem óta jól 
bevált része a támogatási rendszerünknek. 

A kérdés ugyan a karácsonyra vonatko-
zott, de szeretném elmondani, hogy fontos-
nak tartjuk a szociálisan rászorulók szük-
séges mértékű és formájú támogatását – és 
nem csak ünnepek előtt, de egész évben is. 
Ez mindig is így volt – és így is lesz. 

–  Ezeket a támogatásokat 
saját erőből finanszírozza az 
önkormányzat, vagy pályá-
zati forrást is igénybe lehet 
venni erre a célra?

– Ezeket kizárólag saját for-
rásokból finanszírozzuk, erre 
nem lehet igényelni pályáza-
ti pénzeket, de azt hiszem, ez 
mindig is így volt. Deszk község 
adóerő képessége egyébként 
sem tenné lehetővé, hogy a szo-
ciálisan rászorulóknak bármi-
féle támogatást hívhassunk le 
– ami természetes is.

Itt szeretném azért megje-
gyezni, hogy az előbb felsorolt 
támogatások mellett minden 
évben akadnak olyan deszki 
vállalkozók, magánszemélyek, 
akik készpénz, vagy élelmi-
szer felajánlással keresnek meg 
bennünket, segítséget kérve, 

hogy a legmegfelelőbb helyekre 
kerüljön a felajánlásuk. A szo-
ciális részlegünk vezetőjével, 
Mellár-Damián Mónika kollé-
ganőnkkel kellő körültekintés-
sel segítjük a felajánlások célba 
juttatását.

Idén Fődi István, Vári Ta-
más, Orvos Csaba és Orvos 
Szilvia jelezte, hogy van lehető-
sége – és szívesen támogatna is 
olyan családokat, akik ezt szíve-
sen fogadják. Az önkéntesség, a 
nagylelkűség mindig is a legne-

mesebb példamutatás egy-egy 
közösségben, amit mindannyi-
an nagy tisztelettel fogadunk.

Ezúton is köszönöm a közös-
ségünk és a támogatott családok 
nevében is a nagylelkű felajánlá-
sokat!

–  Általános téma az országos médiában, hogy bármennyi-
re is készülnek fel a közutakat kezelő cégek, a tél beálltával 
összeomlik az ország közlekedése. Önök felkészültek a télre?

– Azt gondolom, hogy még nem volt rá példa, hogy Deszkről 
ilyen hírek lássanak napvilágot. A településen minden évben pél-
dásan eltakarítjuk a lehullott havat, elsők között járhatóvá téve az 
utcákat. Korábban kizárólag Tóth László és Vikor József helyi vál-
lalkozók munkáját dicsérhettük, akik kizárólag a felhasznált gázolaj 
árát fogadták el a több napos munkájukért cserébe.

Az elmúlt években már az önkormányzat is beszállt a hó eltaka-
rításába, mivel pályázati forrásból vásároltunk egy MTZ traktort. 
Erre a gépre már sószórót is fel tudunk szerelni, így nagy nyugalom-
mal néztünk a telek elé.  

Idén már egy bérelt géppel is felszerelkezve állunk készen, hogy 
amennyiben leesik a hó, egyből a megfelelő munkákat végezhessük 
el. Két sószóróval, két tolólappal „felfegyverkezve”, készen állunk 
már ma is a szükséges bevetésre. Tóth László és a Vikor család se-
gítségére továbbra is nagy tisztelettel igényt tartunk, hiszen cél a 
települési utak minél gyorsabb megtakarítása. Mára Vikor Gellért 
is örömmel csatlakozik a társadalmi munkában utakat takarító csa-
patba, édesapja mellé.

Hálásak vagyunk nekik, és egyben teljes nyugalommal várjuk a 
következő pár hónapot. Jöhet fagy, vagy akár havazás – Deszken 
rend lesz, ahogy eddig is!     

Orvos Csaba 
és Szilvia

Fődi István Vári Tamás
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– A nyárra befejezett energetikai pályázat eredményeként 
csökkentek-e a település kiadásai, volt-e kézzel fogható ered-
ménye, értelme a hatalmas projektnek? Ha igen, több jut majd 
valamire ebből a megtakarításból?

– A válaszom határozott igen! Az energetikai projektünknek 
köszönhetően a sportcsarnokunk villamosenergia fogyasztását 
szinte teljesen kitermelik mára a felszerelt napelemek. A korábbi 
hőszigetelések kapcsán is jelentős energia-megtakarítást könyvel-
hetünk el. 

A régi iskola esetében a közüzemi díjakat nem mi fizetjük, hanem 
a tankerület, de természetesen így is tudjuk, hogy jelentősen csök-
kentek a fenntartás költségei ott is.

Az idősek napközi otthonában és a polgármesteri hivatalban 
beüzemelt hőszivattyús rendszer már a nyáron is bizonyított. Az 
épületek hűtését ragyogóan meg tudja oldani a kiépített gépészeti 
rendszer. Jelenleg fűtés üzemmódban működik mindkét épületben 
a hőszivattyú, és nem kell rásegíteni egyik helyen sem. A hivatal-
ban a már meglévő napelemeknek köszönhetően még azt a csekély 
elektromos energiát sem kell megvásárolnunk a hálózatból, ami a 
rendszer működtetéséhez szükséges – így nagy megtakarításokra 
számítunk. Az éves elszámolás fogja megmutatni a pontos számo-
kat, de nem kétséges, hogy egymillió körüli spórolásra számítunk. 

A megtakarítások egyelőre azt a 27 milliós hiányt csökkentik, 
amellyel az idei évhez képest számolunk többletkiadásként a 2020-
as esztendő költségvetését tervezve. Ez a minimálbéremelkedés mi-
att felmerülő kötelező kiadásokból, az ezzel együtt alkalmazandó 
kompenzációkból, a közüzemi díjak emelkedéséből, és a kft lét-
számnövelésével járó többletkiadásokból jön össze.

Eredmény? Kisebb lesz a deficitünk. Ez a kézzel fogható – és nyá-
ron már tényadatokkal is számszerűsíthető eredménye a projekt-
nek, és bizony ez is sokat számít. 

Nagyon örülünk a fejlesztésnek, és reméljük, hogy lesz még alkal-
munk hasonló beruházásokat végrehajtani Deszken! 

– A Falumikuláson mintha 
idén többen lettek volna.

– Én is azt hiszem, úgy láttam, 
hogy az előző pár évhez képest 
most voltunk legtöbben a Sport-
csarnokban, a Mikulás várón.

A kft kollégái már reggeltől ké-
szültek a vendégvárásra. Több mint 
250 szalmabála, 60 liter forró cso-
koládé, 60 liter tea, a szülőknek meg 
40 liter felturbózott forralt bor illa-
ta adott ünnepi aromát a hatalmas 
küzdőtérnek. A Faluház kollégái 
már hónapok óta klassz játékokat 
gyártanak, melyek egytől-egyig 
nagy sikert arattak. Köszönjük 
Selmeci Ágnes és Szvitan Attila 
kézművességét! A faluház többi 
dolgozója - Bene Ildi, Tóth Erzsé-
bet, Csanádiné Klári és Horváth 
Dániel a kínáló pultnál és a színpad 
körül tüsténkedtek. A szociális in-
tézményünk kolléganői a szalmala-
birintust felügyelték, a Móra Ferenc 
Csicsergő óvoda, a Tücsök óvoda, 
a Ringat-Lak bölcsőde, a Zoltánfy 
iskola és a szerb iskola kollektívája 
a kézműves és arcfestő foglalko-
zásokon állta a sarat és a végtelen 
sorokat, míg a kft dolgozói az egész 
sportcsarnokot rendezték be, kínál-
tak, készítettek.... és valószínű jól el 
is fáradtak, hiszen a végén éjszaká-

ba nyúlóan szét is pakolták a teljes 
berendezést, feltakarítva a sport-
csarnok küzdőterét. A hangosítást 
idén is Tóth Feca kezelte – a meg-
szokott profizmussal.

Hála és köszönet nekik - mind-
annyiójuknak - szép, és minden 
részletében átgondolt szervezés 
volt!

És természetesen köszönjük szé-
pen Greksa László tanár úrnak, aki 
Szent Miklós bőrébe bújva Deszkre 
„hozta” a Mikulásunkat idén is!

Nagy köszönettel tartozunk Or-
vos Csabának és Orvos Szilviának, 
akik támogatásából idén finanszí-
roztuk a gyerekek imádott Miku-
lását, és a vendéglátás egy részét! 
Köszönjük szépen Szabó Józsefnek 
és családjának a szalma bála fela-
jánlást – ez mindig az egyik legél-
vezetesebb része a Falumikulás 
forgatagának!
Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Égető Zsolt felajánlásából az idősek napközi otthonába került 
egy elektromos masszázs ágy, mely remélhetőleg sokak megelé-
gedésére tud kellemes ellazulást biztosítani a klubban. A fura 
szerzeménynek igen borsos ára van, így nagy volt a meglepetés, 
amikor először látták meg az ágyat. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni Égető Zsoltnak a felaján-
lást, biztosan sokan fognak rá gondolni, amikor a sajgó derekakat 
ellazítva jobb közérzetnek örülhetnek a klub tagjai!

Szinte nem múlik el úgy ünnep, vagy nagyobb rendezvény, 
hogy Balogh József és felesége, Aranka ne támogatna bennünket. 

Az idei év vége sem telik el a kedves segít-
ségük nélkül – nagyon szépen köszönjük 
nekik is!! 

Minden évben deszkiek felajánlásából tudunk cso-
dás karácsonyfákat állítani a Faluház elé, az adventi 
esték helyszínére, a sportcsarnokhoz és a tájhá-
zunk elé. Vannak családok, akik éveket vártak a 
hatalmasra nőtt fenyők kivágásával, hiszen egy 
évben csak három fára van szüksége a telepü-
lésnek, hogy a szeretett fenyőből egy egész te-
lepülés karácsonyfái válhassanak. Nagyon szé-
pen köszönjük minden kedves deszkinek, akik 
eddig felkínáltak, és vártak – hogy adhassanak!!

Az idei évben a Faluház elé Illés Dávid és Hor-
váth Tamara, a Sportcsarnokhoz Gombkötő Ede és 
Gombkötőné Bucskó Veronika, míg a tájházunkhoz 
Kazi Jánosné felajánlásaiból kerültek az ünnep jelképei, 
a csodás fenyők. Nagyon szépen köszönjük mindhá-
rom lakosunknak, hogy megszépítették a közössé-
günk karácsonyát! 

Mindannyiuknak békés, 
boldog ünnepeket 
kívánunk!

Sok kicsi sokra megySok kicsi sokra megy A falukarácsonyunk fáiA falukarácsonyunk fái

Égető Zsolt

a Gombkötő család

Balogh József 
és felesége

az Illés család
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Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. a no-
vember 14-i, valamint november 27-i ülésein a következő határoza-
tokat hozta: 

A november 14-i ülésen a Képviselő-testület elfogadta a polgármes-
ter tájékoztatóját a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő 
fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról, a lejárt 
határidejű határozatokról. 30.000.- Ft. támogatást nyújtott az Országos 
Mentőszolgálat Alapítványnak, melyet az Országos Mentőszolgálat fej-
lesztésére fordít. Úgy határozott, hogy a „Marosmenti Praxisközösség 
létrehozása” elnevezésű pályázat keretében, a Deszken megvalósuló 
dietetikai tanácsadáshoz, illetve csoportos gyógytorna foglalkozásához 
2019. november 1-től 2020. augusztus 31-ig térítésmentesen helyszínt 
biztosít az SZKTT ESZI Idősek Napközi Otthonában. Jóváhagyta Desz-
ki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött, a Deszki Falunapok 
rendezvény szervezése, technikai lebonyolítása, valamint a rendezvé-
nyen a résztvevő vendégek étkeztetése, a vendéglátással, szállással kap-
csolatos tevékenységek elvégzésére megkötött vállalkozási szerződést. 
Döntött a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapo-
dásának a módosításáról, valamint a polgármester delegálásáról a Tár-
sulási Tanácsba. A „Bánát” Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület által 
megrendezésre kerülő XXV. Banatski Sabor Népzenei Találkozót akként 
támogatta, hogy a zenei találkozóról készült audiovizuális eszközök el-
készíttetésének bruttó 150.000 forintos költségét átvállalta. 200.000,-Ft 
támogatást nyújtott a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár részére, me-
lyet az általa működtetett Deszki Népdalkör fennállásának 45. évfordu-
lójára megrendezett ünnepség lebonyolítására fordíthatott. Zárt ülésen 
döntött közigazgatási ügyben benyújtott fellebbezésről.

A november 27-ei ülésen a Képviselő-testület elfogadta a polgármes-
ter tájékoztatóját a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő 
fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról, a lejárt ha-
táridejű határozatokról. Elfogadta az önkormányzat gazdálkodásának 
ellenőrzésére vonatkozó 2020. évi belső ellenőrzési tervet, időrendi táb-
lázatot és stratégiai tervet. A közterület használati díjak mértékét felül-
vizsgálta, és úgy határozott, hogy a díjak összegét 2020. évre vonatkozó-
an nem módosítja. A temető szolgáltatási díjak mértékét felülvizsgálta, 
és úgy határozott, hogy a díjak összegét 2020. évre vonatkozóan nem 
módosítja. A képviselő-testület hozzájárult továbbá ahhoz, hogy a lejárt 
sírok exhumálása, és újra eladása 2020 tavaszán, (március-április, idő-
járásától függően) megkezdődhessenek. Döntött arról, hogy a helyben 
szokásos legolcsóbb temetés költségeit (temetkezési kellékek, temetke-
zési szolgáltatások, sírhely, sírásás, urnaelhelyezés) 2020. év vonatkozá-
sában nem módosítja. Akként határozott, hogy a Deszki Település-üze-
meltetési Nonprofit Kft. üzemeltetésében levő „Sportcsarnok” bérleti 
díját 2020. év vonatkozásában nem módosítja. Elfogadta a testület 2020. 
évre vonatkozó munkatervét.

Az Alföldvíz Zrt. által összeállított, Deszk település víziközmű-rend-
szerének üzemeltetésével kapcsolatos 2020-2034. évi gördülő fejlesztési 
tervet megtárgyalta és további egyeztetésre hatalmazta fel a polgármes-
tert. Deszk Község Önkormányzata és a Deszki Szerb Nemzetiségi Ön-
kormányzat közötti megállapodást jóváhagyta. Hozzájárult a Deszki 
Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. részére a CIB Bank és a Kft kö-
zött fennálló 5.000.000.- Ft folyószámlahitel teljes összegében az önkor-
mányzat készfizető kezességének vállalásához és továbbiakban is hozzá-

járult új hitelszerződésre vonatkozóan a hitelszerződés megkötéséhez. 
Döntött arról, hogy a 85 év feletti állandó lakcímmel, illetve tartózkodási 
hellyel rendelkező deszki lakosoknak 2700,-Ft/fő értékű élelmiszerekből 
álló ajándékcsomagot adományoz a karácsonyi ünnepekre való tekin-
tettel, 160.000,-Ft keretösszeg biztosításával. Kétszázezer forint támo-
gatás nyújtásáról döntött az SZKTT Szociális Szolgáltató Központnak, 
melyet a deszki idősek nappali ellátásában résztvevő személyek 2020. évi 
50 alkalmas gyógytorna foglalkozására fordíthat. A Deszki Művelődési 
Ház és Könyvtár részére 125.757,-Ft. többlet finanszírozás nyújtásáról 
határozott, melyet az Intézmény az általa működtetett Rocky Csopor-
tok fellépő ruha elkészíttetésére fordíthat. A Képviselő-testület a Konica 
Minolta Magyarország Kft. térfigyelő kamera-rendszer felülvizsgála-
táról szóló tájékoztatóját követően úgy határozott, hogy felhatalmazza 
a polgármestert a rendszer fejlesztési lehetőségeinek megvizsgálására 
akként, hogy a jelenlegi készülékállomány megtartásával, illetve a szük-
séges eszközcserékkel mi módon lehet a rendszert tartós bérleti konst-
rukcióval hatékonyan és költségtakarékosan üzemeltetni. A Dél-Alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásának Társulási Tanácsába tagként 
a polgármestert delegálta. A Képviselő-testület megköszönte a polgár-
mesternek, az alpolgármesternek, a Deszki Polgármesteri Hivatal, Desz-
ki Művelődési Ház és Könyvtár, Deszk Község Önkormányzata, SZKTT 
Szociális Szolgáltató Központ Deszki Egysége, valamint a SZKTT Móra 
Ferenc Csicsergő Óvodában foglalkoztatottak 2019. évben végzett mun-
káját és kifejezte abbéli szándékát, hogy 2020. június 30. napjáig részükre 
jutalmat kíván megállapítani, az Önkormányzat 2020. évi költségvetésé-
nek a figyelembe vételével. Zárt ülés keretében döntött a Bursa Hungari-
ca pályázatok elbírálásáról.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Deszk Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Képviselő-testület Deszk község Településrendezési Tervét 

felül kívánja vizsgálni, melynek folyományaként új szabályozást fog 
elfogadni. Előbbiek miatt az Önkormányzat várja a jogszabály meg-

alkotásával kapcsolatos javaslatokat 2020. február 29. napjáig.
Cím: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.; ph@deszk.hu

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató testületi ülésről
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Itt a tél, a hőmérséklet fagypont alá esik. 
Ahhoz, hogy nyugodt lelkiismerettel tudjuk 
élvezni a meleg szoba komfortját, gondos-
kodjunk megfelelően a kertjeinkben, udva-
rainkban tartott haszon- és hobbi állatainkról 
is. 

▶ Biztosítanunk kell, hogy állataink szá-
raz, 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 ta-
karjuk el, ne menjen be a hideg. Érdemes át-
látszó 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 test-
hőmérsékletével. Semmiképpen ne a földre 
rakjuk, hanem lábakon álljon (raklap, tégla), 
mert könnyen felszívja a nedvességet.

▶ Egyre népszerűbb, hogy a kijárós, kin-
ti macskáknak is saját házikójuk legyen. 
Amennyiben ezzel nem szeretnénk foglal-
kozni, elegendő, ha cicánknak biztosítjuk, 
hogy meleg helyen, akár garázsban meghúzza 
magát, amikor fázik. Egy macskaajtó felszere-
lése nem nehéz feladat, és roppant praktikus.

▶ Az ősidők óta ridegen tartott állataink 
kivételével, a tél kitettségeitől óvni kell ha-
szonállatainkat is. Állataink hőszabályozási 
képességüket számukra optimális istállóhő-
mérsékleten tudják kifejteni. Az optimális 
istállóhőmérséklet Celsius fokban:

– Tojótyúkoknál 12-16 fok, de aki be-
vállalja a naposcsibetartást annak bizto-
sítani kell pár napos korig a 33-35 fokot.

– Sertéshizlaldánál 16-18 fok szüksé-
ges, de a fiaztató malac fészkében 32-35 
fokot kell biztosítani.

– A szarvasmarha a száraz hideget jól 
tűri, fejősteheneknél 8-15, hízó marhák-
nál 5-15 fok elegendő.

– Anyajuhoknál 10-12 fok elég, de el-
lető 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 (virágalá-
tétbe). Fontos, hogy az etetés folyamatos le-
gyen, ha odaszoktatjuk őket, mert onnantól 
kezdve számítanak rá a madarak. Apró figyel-
messég, hogy varázslatos hangjukat tavasszal 
élvezhessük ismét.

Az emberségen túl a gazdáknak jogszabályi 
kötelessége is, hogy a haszon- és hobbi álla-
taikról télen is megfelelően gondoskodjanak. 

Segítsünk az állatokon!

Az állatok 
is fáznak télen!

Várom megtisztelő érdeklődésüket!

Süle Erika
06-70/454-2093
sule.erika@oc.hu
A szegedi Otthon Centrum év értékesítője: 2015’16’17’18

  ügyvéd

  energetikai tanúsítvány

  ingyenes lakáshitel ügyintézés

  értékbecslés

   napelem rendszerek kiépítése 0%-os THM hitellel 
               - takarítsa meg rezsiköltségét!

Amiben tudok még segíteni:

az otthon centrum magyarország legtöbb irodával és legszélesebb 
ingatlankínálatával* rendelkező hálózata

15 éves értékesítési 
tapasztalattal egy 
országos hálózat 
kötelékében, helyi 
lakosként vállalom 

ingatlana 
értékesítését 
fix jutalékért!fix jutalékért!

*2018 márciusi adatok szerint

Otthon Centrum

ÉLJ JOBBAN, LÉGY JOBBAN! 
Jelentkezési határidő: 2020.01.15.

Helyszín: Deszk Sly Szalon
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60 éves a deszki könyvtár

December 6-án reggel örülhettek a szülők… nógatás és veszekedés 
nélkül ébredt minden gyerek, mert bizony meg kellett nézni a kitisz-
tított csizmákat, de gyorsan!! Jött a Mikulás az óvodába, ment az is-
kolába, lehetett vele találkozni a város minden pontján… de a deszki 
gyerekek legjobban a Sportcsarnokban várták! 16 órától kezdve nem 
volt megállás! A kézműves asztaloknál készültek a szebbnél szebb ka-
rácsonyi díszek, a krampusz lányok osztogatták a szaloncukrot, lehetett 
játszani, arcfestést kérni, és finom süteményeket enni, amit külön kö-
szönünk a lelkes szülőknek! A Cool girls moderntánc csoport vidám 
koreográfiával készült, Frányó Eszter tanárnő énekelt a gyerekekkel, a 
Pán Péter duó a kicsiket szórakoztatta, és a szalmalabirintust is sikerült 
leamortizálni estére… 18 órakor végre felhangzott a várva várt érces 
hang: „Szeeeervusztok, gyerekek!” (Király László bíztatott is mindenkit, 
hogy keressék a rénszarvas húzta szánt… és aki még hisz a mesében, az 
bizony kereste is!) Mikulásunk kiosztott több száz csomagot, meghall-

gatta a gyerekek verseit és dalait, elkészült sok-sok fotó, a kisbabák sír-
tak, a rutinosabbak ígérték, hogy jók lesznek, szóval aranyos és kedves 
volt az egész, mint minden évben! Nem tudom, ki fáradt el jobban, a 
szülők vagy a gyerekek, de megérte, elnézve a sok maszatos, mosolygós 
gyerekarcot! A délután sikeréhez nagyon sokan hozzájárultak, amit ez-
úton is nagyon köszönünk!

Sillóné Varga Anikó

Amikor Kószó Anci nyár elején felhívott az-
zal, hogy el ne feledkezzünk róla, hogy idén 60 
éves a könyvtár, megdöbbenten hallgattam. 60 
év nagyon nagy idő, és ha belegondolok, hogy 
ebből a 60 évből 21 éve én is részese vagyok 
az intézménynek, az még megdöbbentőbb 
számomra… 

60 évvel ezelőtt Faragó Józsefné vezetésé-
vel kezdte meg működését a deszki könyvtár, 
majd Baricz Zsolt, utána pedig Kószó Aranka 
vette át az irányítást. Mindhárman meghatá-
rozó személyiségek voltak az intézmény életé-
ben, az, hogy egy ilyen jól felszerelt, remek ál-
lománnyal rendelkező könyvtárunk van, nagy 
részben köszönhető nekik. 

1998 óta összevont intézményként, műve-
lődési ház és könyvtárként működünk, 2010-
ig Aranka vezetésével, azóta pedig jómagam 
vagyok az intézmény vezetője. 1959 óta renge-
teg változás történt. Több épület, több könyv-
táros követte egymást, de egy valami mindig 
állandó volt: a könyvek szeretete, az olvasásra 
való nevelés fontossága, amely talán soha nem 
volt fontosabb, mint napjainkban. Nagyon 

büszke vagyok rá, hogy nálunk sosem kihalt 
a könyvtár, mindig betér valaki és szeretnek 
hozzánk járni a gyerekek, felnőttek egyaránt. 
Köszönhető ez természetesen elsősorban a 
könyvtáros kolleganőnek, Tóth Erzsébetnek, 
aki 2000 óta dolgozik nálunk és aki az ünnepi 
alkalomra egy nagyon kedves könyvtártör-
téneti kiállítást hozott létre (megtekinthető 
a kupola teremben). És köszönhető minden 
kollegámnak, hiszen mindenki nem csak a sa-
ját területén, hanem könyvtárosként is funkci-
onál, ha éppen arra van szükség. 

Sokat gondolkoztunk, hogyan ünnepel-
hetnénk meg e nemes évfordulót és arra ju-
tottunk, hogy egy népszerű író meghívásával 
tesszük ünnepélyessé ezt az alkalmat. Réti 

László volt a vendégünk, akinek a krimijeit 
nagyon sokan kölcsönzik, Bátyi Zoltán sze-
gedi írót pedig arra kértük meg, hogy beszél-
gessen vendégünkkel. Mielőtt viszont erre a 
beszélgetésre sor került volna, egy hatalmas 
meglepetés ért minket. Az ünnepség ideje 
alatt épp testületi ülést tartó képviselőink a 
polgármesterrel együtt beállítottak egy ha-
talmas tortával és gyönyörű virágcsokrokkal 
köszöntötték a 60 éves deszki könyvtárat, régi 
és jelenlegi dolgozókat. Nagyon köszönjük a 
figyelmességet!

Szép este volt, kellemes beszélgetéssel, a vé-
gén jókedvű tortázással. Köszönjük, akik ve-
lünk tartottak ezen az estén!

Bene Ildikó igazgató

Itt járt a Mikulás!!



2019.  DECEMBER 7ÓVODAI  HÍREK

Télváró -Adventi kézműveskedésre hívtuk 
a gyermekeket és szüleiket 2019. november 
22-én délután. Készültek üdvözlőlapok a Mi-
kulásnak, szalvétából fenyő és hógömb, papír-
gurigából rénszarvas és karácsonyfa, valamint 
szívószál felhasználásával fenyődíszek is.

Aki megéhezett vagy megszomjazott a nagy 
munkában, friss gofrival és meleg teával kínál-
tuk. 

Nagyon örülünk, hogy ilyen nagy létszám-
ban vettek részt a családok ezen a beszélgetős, 
alkotós délutánon..

Márki Anett tagóvoda vezető

A Mikuláscsomagok el-
készítésénél kedves segítői is 
akadtak a nagyszakállúnak, 
külön köszönet jár a szülői 

szervezet tagjainak a közre-
működésért, valamint hogy 
a környezettudatosság nevé-
ben nem műanyag zacskóba, 
hanem rénszarvassá vará-

zsolt papírtasakokba kerül-
tek az ajándékok.

Márki Anett 
tagóvoda vezető

November 29-én karácsonyi díszbe öltözött 
a zsibongó. Még nem az ünnepre készültünk 
elő, hanem egy fotózás kellékei kerültek az 
óvodába. Bódi Sándor fényképész (www.art-
pixel.hu) vállalta, hogy karácsonyi hangulatú 
fényképeket készít a gyermekekről, hozzáse-
gítve a családokat, hogy az elkészült fotókat 
akár ajándékba is átadhassák szeretteiknek. 

Márki Anett tagóvoda vezető

Minden év novemberében megrendezésre 
kerül a deszki óvodások futóversenye. Idén 
november 27-én indultak útnak a deszki óvo-
dás korú gyerekek, hogy lefussák a Sportcsar-
nokban a megadott távot. Többeket szüleik is 
elkísértek, és lelkesítettek, ezzel még nagyobb 

motivációt adva számukra a jó eredmények 
elérésére.

Az oviban nagy izgalommal készülődtünk, 
váltócipőt és egyenpólót kértünk csoporton-
ként, így könnyen elkülöníthetőek lettek a cso-
portok, szín szerint. Kevesebb-több bíztatással 

minden gyermek lefutotta a távot, a leggyor-
sabbak pedig nagyon szép ajándékokkal, és a 
vándorkupával lettek gazdagabbak. Minden 
kis résztvevő kapott csokoládét, és természete-
sen egy csodás élményt.

Szentesi-Nagy Ági (óvónéni)

December 6-án a deszki óvodába is ellá-
togatott a Mikulás. A gyerekek nagy izga-
lommal várták érkezését, napokon keresztül 
buzgón gyakorolták a verseket, énekeket, 
melyekkel aztán köszöntöttük őt. Kicsik és 
nagyok egyaránt sokat készültek erre a nap-
ra, valamennyien azon igyekeztünk, hogy 
ünneplőbe öltöztessük szeretett óvodánkat, 
és nem csak azt, hanem a szívünket is, hogy 
a megfelelő hangulatban, környezetben fo-
gadhassuk a különleges vendéget. A Mikulás 
maga is, meggyőződve arról, hogy csupa jó 
gyerek jár az óvodába, virgács helyett finom-
ságokkal teli csomagokat osztott szét a jelen-
lévőknek. 

Huttyai Ágnes óvónéni

Télváró – Adventi kézműves délután

Köszönet

Karácsonyi 
fényképezés

Futóverseny

Mikulás

Megkezdődött az adventi időszak a Csi-
csergő ovisok életében is. A várakozást az első 
gyertya meggyújtásával kezdtük, az advent 
utáni első hétfőn, december másodikán. Ezt 
a mini (Nyuszi) csoportosok, Netti néni veze-
tésével gyújtották meg. Nagyon szép, kedves 
dalokkal és versikével készültek Aranka néni 
és Zsuzsi néni segítségével, melyekkel ünnepi, 
meghitt és „Mikulásváró” hangulatot teremtet-
tek idősebb társaik, és a felnőttek szívében is.

A második gyertyát a Süni csoporttal gyúj-
tottuk meg, kis zenehallgatással, és az ünnep-
hez kapcsolódó versikék előadásával, ének-
kel, körtánccal tettük színesebbé az adventi 
készülődést. A következő héten már a Maci 
csoportosok fognak gyertyát gyújtani hétfőn, 
csütörtökön pedig a nagycsoportosok (a Ka-
tica csoport) műsora ad méltó befejezést az 
óvodai adventi időszaknak a negyedik, egy-
ben utolsó gyertya meggyújtásával. Hihetet-
len, milyen hamar telnek a hetek az Ünnepek 
előtt, szinte elszaladnak a napok. Éppen ezért 
jó egy kicsit megállni, és együtt lenni, közösen 
gondolni az előttünk álló Ünnepekre. 

A gyerekeknek szeretnénk átadni, hogy 
mennyire fontos a család, az együtt töltött 
minőségi idő, ez a Karácsony igazi üzenete 
a számukra. Nem a tárgyilagos ajándékok 
számítanak igazán, hanem az, amit érzünk, 
amikor szeretteink körében tölthetjük együtt 
a napokat. Legyen az karácsony, advent, vagy 
egy hétköznap, amikor megöleljük egymást.

Szentesi-Nagy Ági (óvónéni)

Adventi  
gyertyagyújtás
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➢ A mesemondó verseny területi for-
dulóját Sándorfalván rendezték meg. Isko-
lánkat Pálinkás Zoltán 1.o., Szilágyi Balázs 
2.o., Farkas Katinka és Lévai-Radics Lujza 3. 
osztályos tanulók képviselték. Öt iskola ver-
senyzői vettek részt a megmérettetésen, ahol 
Lévai-Radics Lujza 1. helyezést ért el, így to-
vább jutott a területi fordulóból. A megyei 
versenyt Szentesen rendezték november 20-
án, ahol Csongrád megye legjobbjai vettek 
részt, Lujzi az előkelő 5. helyen végzett.

➢ A SZTEJKI Eötvös József Gimnázium 
26. alkalommal meghirdetett William Blake 
Angol Nyelvi Szépkiejtési Versenyén, melyen 
a középiskolai tanulók mellett az általános is-
kolák 7-8. évfolyamos tanulói vesznek részt, 
iskolánkat Szabó Judit 8. osztályos tanuló kép-
viselte. A szabadon választott prózai szöveg 
előadását és a kötelezően kijelölt rövid prózai 
szöveg felolvasását követően a zsűri értékelése 
alapján Juditnak az élmezőnyben sikerült vé-
geznie ezen a magas szintű megmérettetésen.

Gratulálunk a gyermekeknek az eredmé-
nyekhez! 

➢ Finisébe érkezett a pályaválasztás kérdé-
se a végzősök számára. Az iskolában egy kidol-
gozott, több évre visszavezethető, tematikus 
pályaorientációs folyamat segíti a mindenkori 

diákokat ebben a fontos döntésben. Ennek 
volt az egyik állomása, hogy a 8. osztályos ta-
nulók bepillantást nyerhettek ismét a szakmák 
világába Szegeden, az Agórában. A Csongrád 
megyei középiskolák megismertették tagoza-
taikat, izgalmas kézműves és gondolkodtató 
feladatok keretében. A résztvevő tanulók ki-
próbálhatták a jövő technológiáit, a robotikát, 
a virtuális teret, ahol a munkavégzés dimen-
ziója lesz a jövőben. A vállalkozó szelleműek 
angol és más idegen nyelvi szintfelmérőt ír-
hattak, melyről az értékelést a helyszínen meg 
is kapták. A gyakorlatiasabb tanulók többek 
között a konyhaművészet, a lakatos szakma, 
a faipari ágazat rejtelmeiben mélyedhettek el. 

➢ Az EFOP 3.3.2 pályázat keretében no-
vember 18-án az első és a második osztályos 
tanulók egy interaktív foglalkozáson vettek 
részt Algyőn a Tájházban, ahol hazánk má-
sodik legnagyobb gyógynövénykertje találha-
tó. Foglalkozások keretében ismerkedtek a 
gyógynövényeket bemutató kiskerttel, majd 
a bemutatóteremben azokkal a növényekkel, 
amit a népi gyógyászat is használ. A foglalko-
zás fő célja, hogy bemutassák a gyerekeknek, 
mit tehetnek egészségük megőrzése érdeké-
ben, valamint ismerjék meg a gyógynövények-
ben rejlő lehetőségeket és azt, hogy ezt hogyan 

tudják hasznosítani a mindennapjaikban. Tu-
datosult bennük, hogy a környezetükben is 
számtalan gyógynövény van, amiről nem is 
tudtak: hársfa, diófa, bodza, mogyoró (stb.). 
Megtanulták, hogy nem csak a bioboltokban 
lehet gyógynövényeket beszerezni, hanem 
begyűjthetők közvetlen környezetükből vagy 
kirándulásaik alkalmával.

Nem csak elméleti, hanem gyakorlati okta-
tás is zajlott, melynek végén kulináris élményt 
is szereztek a részvevő gyermekek és kísérőik.

➢ December 9-én az első és második osz-
tályos tanulók tanulmányi kiránduláson vet-
tek részt Kecskeméten. Ez a program, a Deszki 
Művelődési Ház és Könyvtár és a SZTEJKI 
Zoltánfy István Általános Iskola együttmű-
ködésének keretében került megvalósításra 
pályázati forrásból. Változatos programokban 
volt részük a gyerekeknek. Először a Termé-
szet Házába mentek, ahol a Kiskunsági Nem-
zeti Park állat-és növényvilágával ismerkedtek 
meg egy biológus előadó segítségével. Ezt kö-
vetően érdekes interaktív játékokkal tesztel-
hették megszerzett tudásukat.

A következő helyszín a kecskeméti Planetá-
rium volt. A gyerekek 3D-s szemüveg segítsé-
gével űrutazáson vettek részt, megismerték a 
Naprendszer bolygóit, csillagait és csillagké-
peit. Az előadásra egy varázslatos lézershow 
tette fel a koronát, hatalmas tapssal köszön-
ték meg a gyermekek ezt a kalandos utazást. 
A napba belefért még egy kis városnézés is, 
melynek hangulatát fokozta a város adventi, 
karácsonyi pompája. Hazaindulás előtt elfo-
gyasztott finom ebéd egy csodás étteremben, 
alkalmat és helyet adott az élmények feldolgo-
zására és megbeszélésére. 

A fantasztikus kirándulás, csodás élmé-
nyekkel, új ismeretekkel gazdagította az igen 
aktív, nyitott és érdeklődő deszki ifjakat.

Ugyanez a program várja a harmadik és ne-
gyedik osztályt is december 16-án.

Ezzel párhuzamosan a felső tagozatosok is 
részt vesznek tanulmányi kiránduláson, mely-
ről a későbbiekben lesz tájékoztatva az olvasó.

Vid György igazgató
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A Néptáncosok Országos Be-
mutató Színpadán 2016 után 
ismét kiváló minősítést ért el a 
Tiszavirág. Az Újvidéken meg-
rendezett megmérettetésen 142 
ponttal, országosan a második 
legnagyobb pontszámmal kap-
ta meg a csoport a KIVÁLÓAN 
MINŐSÜLT címet. 

Tóth Gábor és Goda Katalin, 
az együttes művészeti vezetői 
idén tavasszal szerettek volna 
eljutni a minősítő fesztiválra, 
itt, Magyarországon. A rengeteg 
program, fesztiválok, versenyek 
sűrűjében azonban nem úgy 
sikerült a felkészülés, hogy nyu-
godt szívvel elindulhatott volna a 
csapat. Szerencsére ősszel Vajda-
ságban is mindig megszervezik 
ezt a fesztivált és még nagyobb 

szerencsére mind a szervezők, 
mint a határon túli barátaink 
örömmel fogadták a Tiszavirág 
jelentkezését erre az alkalomra.

Küzdelmes út vezetett idáig, 
rengeteg próba, egyeztetés, vi-
seletvarratás, idegeskedés van a 
hátunk mögött, de azt hiszem, 
mindannyian kijelenthetjük: 
megérte!! Amikor hallgattam a 
műsor után a zsűri szakmai ér-
tékelését, csordultig volt a szívem 
büszkeséggel, szeretettel. 

A darab, melyet láthattunk 
Furik Rita rendező, koreográ-
fus megfogalmazása szerint az 
Ünnep, a Szeretet és a Szerelem 
jegyében készült. Rituális folk-
lórelőadás. Segít megnyitni szí-
vünket, kitárni lelkünket, hogy 
elfojtott félelmeink alól felsza-

badulhassunk. A Tánc finom, 
szavak nélküli beszéd. Nagyon 
fontos szellemi hagyatékunk, 
melyet Bartók Béla szakrális 
kommunikációnak nevezett 
meg, nem véletlenül! Amikor 
mulatozunk, a Jóistennel múlat-
juk az időt. Csak már régen elfe-
lejtettük. Ezért felidézzük újra a 
megteremtett Világmindenséget, 
benne Nőt és Férfit, mindenkori 
kapcsolódásukat. Beleérezhe-
tünk játékaikba, harcaikba és ki-
teljesedésükbe. Mindezt a kedves 
közönségnek ajánlva, egy kérés-
sel: nyissák meg belül a legérzé-
kenyebb tudatalattijukat, hogy 
megérezhessék saját lelkük moz-
gatóit, hogy megtapasztalhassák 
e pár percben, teljes emelkedett-
ségben a Teremtés folklórban re-
ánk bízott szépségeit.

A darab 
rendezője, 
koreográfusa, viselettervezője: 
Furik Rita

Alkotótársak: Horváth Zsófia, 
Adorjányi-Szabó Nóra, Goda 
Katalin, Richtarcsik Mihály, Sza-
bó Csaba, Tóth Gábor és Tímár 
Attila.

Közreműködött: Juhász zene-
kar, Rácz Szilárd és Boros László, 
Bacsa Flóra és Hajda Csenge.

Gratulálunk az alkotóknak és 
szívből gratulálunk az együttes-
nek a fantasztikus eredményhez!

Az együttes minősítő műso-
rát 2020. január 22-én, 18 óra-
kor, a Magyar Kultúra Napján 
láthatja a deszki közönség, vá-
runk mindenkit szeretettel!

Bene Ildikó

Kiválóan minősült a Tiszavirág Néptáncegyesület

Nemzetiségek Napja
Ez évben november 23-án rendezték meg a 

Nemzetiségek Háza szervezésében az évzáró 
programot, a Nemzetiségek Napját. Most az 
Agóra adott otthont a rendezvénynek, amely-
ben a városban élő nemzetiségek kulturális 
programokkal mutatkoztak be. A sokéves ha-
gyományt követve a szerbséget a Bánát Nép-
táncegyüttes képviselte. A Dunai Peti vezette 
csapat ezúttal Levácsi és Belgrád környéki 
táncokat mutatott be. A program után a Trá-
kia zenekar húzta a talpalávalót a táncházban, 
ahol a Balkáni táncok domináltak, így termé-
szetesen a szerb táncok is. 

A Hódmezővásárhelyi Bessenyei Ferenc 
Művelődési Központban november 30-án jó-
tékonysági estet rendeztek a Szegedi Újszülött 
Életmentő Szolgálat Alapítvány részére. A jó-
tékonysági esten felléptek a Deszki Bánátosok 
is, akik nagy sikerrel adták elő Vujcsin Lyubo-
mír: Vládicsin Hán koreográfiáját.

Borest
Folytatódott a Szent Száva Központban a 

„Boresték” programsorozat. Ezúttal az Egri 

Csutorás Pince mutatkozott be. A hét bemu-
tatott bor közül a különlegesség a kadarka bor 
volt, de fontos kiemelni a híres borvidékről és 
Eger város történelméről kapott információkat, 
valamint a város Fehér templomának (szerb 
templom) és az itt élő szerbségnek a történel-
méről hallott ismereteket.

Adventi gyertyagyújtás 
A második gyertyát a falu központban levő 

nagy adventi koszorún Szvetomir Milicsity 
szerb tisztelendő és Brczán Krisztikor alpol-
gármester gyújtották meg. Előzetesként a szerb 
egyházi énekekkel és a szerb karácsony ünnepé-
vel ismertették meg a jelenlévőket. Majd a híres 
brza gibanica, a meleg pálinka, illetve forralt 
bor, káposztás és hagymás zsíroskenyér kós-
tolásával és baráti beszélgetéssel folytatódott a 
december nyolcadikai est.

Januári szerb ünnepek
2020. január 6-án, a Szent este napján tartják 

ez évben is a Bánát szervezésében a „Bádnyák” 
tölgy rituális kivágását délután 14 órakor (gyü-

lekező a Szent Száva Központ-
nál). Majd este 20 órakor a „Bádnyák megszen-
telése és elégetése lesz a Deszki Szerb templom 
kertjében.  

2020. január 7-én 19 órakor a Hagyományos 
Szerb Karácsonyi program kerül megrendezés-
re a Bánát minden csoportja, valamint a „Slo-
ga” egyházi kórus, Dukát csoport, szerb iskola 
tanulói és a szerb óvodások részvételével. Hely-
szín: Deszki Faluház. A program után a közös 
ünneplés folytatódik a Gerliczy Étteremben 

A Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormány-
zat szervezésében 2020. január 13-án 19 órai 
kezdettel kerül megrendezésre a hagyományos 
Szerb Újévi Bál. A jó hangulatról a Novi Sad ze-
nekar tagjai gondoskodnak.    

Minden Deszki lakosnak Kellemes Kará-
csonyi ünnepeket és Boldog Új évet kívánnak 
a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület 
tagjai, akik 2020-ban is mindenkit szeretettel 
várnak rendezvényeiken, illetve tagjaik sorába 

A magam nevében is Kellemes ünnepeket kí-
vánok minden Deszki lakosnak külön a Deszki 
Tükör szerkesztőinek, készítőinek.

Rusz Borivoj

Mi újság a Bánát háza táján?

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN MINDEN OLVASÓNAK A TISZAVIRÁG NÉPTÁNCEGYESÜLET!
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November 19-én a Nemzetkö-
zi férfinap alkalmából a Deszki 
Nyugdíjas Klub hölgy tagjai kö-
szöntötték a férfiakat. Köszön-
jük szépen a Faluház igazgató-
nőjének, Bene Ildikónak, hogy 
rendezvényünket a színpadon 
tarthattuk, valamint köszönjük 
Szvitán Attilának a segítségét. 
Köszönjük szépen Kószó Évi-
kének a színvonalas meglepetés 
műsorszámokat.

Ebben az évben a műsort a 
nő klubtársak által ajánlott ver-
sekből, zenékből, poénokból 
alakítottuk ki. A jelentekben két 
házaspár mindennapjaiba pil-
lanthattunk be, majd megtud-
hattuk, hogyan buliznak a nők 
férfiak nélkül. Amikor szabadon 
kibeszélhetik a férfiakat, vicceket 
mondhatnak róluk, felszabadul-
tan táncolhatnak. A színpadon 
szerepet vállalt Álmosdi Antalné, 
Cserháti Györgyné, Török Fe-
rencné, Szabolcski Béláné, Kó-
szó Aranka, Naszradi Miklósné, 
Panta Tiborné, Zádori Piroska, 

Batyik Andrásné, Marócsik Jó-
zsefné, Király Istvánné, Börcsök 
Imréné, Ocskó Mihályné, Mol-
nár Mihályné, Baranyiné Balogh 
Anna, Dobó Vincéné, Gárgyán 
Zoltánné, Sódar Istvánné, Már-
kiné Rózsa Mária. Természetesen 
köszönjük azoknak is a munká-
ját, akik a háttérben segítettek, 
valamint a finom ebédet főzte 

nekünk Juhász Ferencné, és akik 
segítettek neki: Mélykúti Elemér-
né, Csonka Ferencné, Ármány 
Istvánné. A férfiaknak idén egy 
csomag kávéval kedveskedtünk.

November 26-án születés-
naposokat köszöntöttünk, ez 
alkalommal is Cserháti György 
gondoskodott a finom ebédről. 
Ünnepeltek voltak: Szarvas Er-

zsébet, Pető Ferenc, Király Ist-
ván, Mladin István, Fülöp István, 
Márkiné Rózsa Mária, Pitiné 
Széll Katalin, Földiné Pósa Ilo-
na, Csurel János, Bánfi Józsefné, 
Galamb Sándorné, Széll Jánosné, 
Kiss Györgyné, Török Ferencné, 
Dinnyés Ferencné, Radics Béla, 
Börcsök Imréné, Baranyiné Ba-
logh Anna, Márki Imre, Szabolcs-
ki Béláné, Arany Jánosné. Örül-
tünk neki, hogy együtt lehettünk 
társainkkal.

November 30-án Klárafalván 
voltunk szomszédolni, ahol tán-
cos koreográfiát mutattunk be. 
A műsor után szeretet vendéglá-
tásban volt részünk. Köszönjük 
szépen a lehetőséget, hogy ismét 
színpadra állhattunk a szomszéd 
településen. Deszki Nyugdíjas 
Klub tagjai hálásak, ha közönség 
előtt mutathatják meg, milyen 
táncos lábúak.

a Deszki Nyugdíjas 
Klub tagjai

Hírek az idősek klub életéről

„Jégvirág költözzön mindegyik ablakba,
gőzölgő kalácsból jusson az asztalra.

Legyen sok ajándék - szívemből kívánom -,
s hogy gazdagon, örömökben teljen a Karácsony!”

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Deszki Tükör szerkesztősége
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December 8-án került megrendezésre a he-
lyi Sportcsarnokban az immár hagyományos 
asztalitenisz falubajnokság a Deszki Sport 
Club szervezésében. Szabadidősportként má-
sutt népszerű sportág sajnos nálunk nem nagy 
érdeklődést váltott ki az utóbbi években. Az 
idei egyéni versenyre mindössze 10 nevezés 
volt. Annak ellenére, hogy 6 db ping-pong 
asztal (4 db beltéri és 2 db szabadtéri) van a 
Sportcsarnok szertárában, sem a gyerekeknek, 
sem a felnőtteknek nincs lehetőségük e rend-
kívül olcsó szabadidősport művelésére közsé-

günkben. A sportág népszerűsítését először az 
általános iskolában kellene kezdeni s talán pár 
éven belül lényeges változást tapasztalnánk az 
évenként egy ízben megrendezésre kerülő fa-
lubajnokságunkon. Az idei versenyen sajnos 
több korcsoportban egyetlen nevezés sem 
volt.

Idei eredmények:
Felnőtt női kategória
1. Börcsök Mária (Pugris Zoltánné)
2. Pugris Tamara

Felnőtt férfi kategória
1. Fodor Béla, 2. Kővágó Endre, 3. Lázár 

Sándor, 4. Pugris Csaba, 5. Mészáros Ákos,  
6. Gyorgyev Vojiszláv

5-6. osztályos fiúk kategóriájában
1. Dávid Gergő, 2. Dávid Márk
A verseny résztvevőinek ígéretet tettem, 

hogy kora tavasszal is megrendezzük a tavaszi 
asztalitenisz falubajnokságot abban a remény-
ben, hogy azon több versenyző nevezésére 
számíthatunk.

Gyorgyev Vojiszláv, szervező

November 27-én került meg-
rendezésre a Sportcsarnokban a 
hagyományos Óvodások Futó-
versenye. A helyezettek díjazását 
a kategóriánkénti serlegalapí-
tóknak, míg a résztvevőknek 
járó csokikat Király László pol-
gármesternek köszönhetik az 
óvodások. Ezúttal első ízben a 
MINI csoportban is külön ver-
senyezhettek az ovisok, úgy a fi-
úknál, mint a lányoknál. Mindez 
köszönhető az új alapítóknak, a 
Tücsök Óvodának és Jancsikin 
Milánnak.

A VERSENY HELYEZETTJEI:
Mini csoport lányok
Alapító: Tücsök Óvoda
1. Nagy Boglárka, 2. Borka Betti-
na, 3. Csige Léna

Mini csoport fiúk
Alapító: Jancsikin Milán
1. Fehérvári Marcell, 2. Csikota 
Leó, 3. Zsilák Urbán Ádám

Kiscsoport lányok
Alapító: Kukla Regina
1. Török Ziva, 2. Kardos Johanna, 
3. Cserháti Katalin

Kiscsoport fiúk
Alapító: Bene Ildikó
1. Tóth Vass Bence, 2. Pinczehelyi 
Benedek, 3. Zsilák Urbán Márk

Középső csoport lányok
Alapító: Kiss-Gerber Gabriella
1. Canjavec Bora, 2. Szabó Zsely-
ke, 3. Szécsi Rebeka

Középső csoport fiúk
Alapító: Savanya-Molnár Éva (új 
alapító)

1. Csikota Zénó, 2. Diviki András 
Krisztián, 3. Guta Áron

Nagycsoport lányok
Alapító: Varga Zalán
1. Széll Borbála, 2. Baranyi Gréta, 
3. Mogyorósi Panka

Nagycsoport fiúk
Alapító: Gulyás Szabolcs
1. Lehotai Dávid, 2.Diviki Károly, 
3. Szerdahelyi Tibor

Köszönet illeti eddigi alapítói 
feladatok ellátásáért Kiss Mártát, 
valamint Kiss-Gerber Gabriellát.

Középső csoportban a fiúknál 
Savanya-Molnár Éva vállalta át az 
alapítói feladatok ellátását, amiért 
őt köszönet illeti a gyerekek nevé-
ben. Jövő évtől pedig a középső 
csoportos lányok kategóriájának 
új alapítója Szvitan Attila.

A verseny megrendezését és 
lebonyolítását segítették: Schaff 
Gyöngyi alapító, Hertz Ádám 
testnevelő tanár, Brczán Kriszti-
for alpolgármester, Brczán Éva, 
valamint a helyi óvónők, szülők 
és Szabó Judit, Kukucska András, 
Szűcs Brigitta, valamint általános 
iskolás tanulók.

A helyezetteknek járó díja-
kat Király László polgármester, 
Brczán Krisztifor alpolgármester, 
valamint az alapítók adhatták át.

Gyorgyev Vojiszláv

Külön köszönöm mindazoknak 
a segítségét akik lehetővé tették, 
segítették a gyerekek részvételét a 
versenyen, valamint a helyszín biz-
tosításáért a Deszki Település-Üze-
meltetési Nonprofit Kft-nek.

Asztalitenisz Falubajnokság

Óvodás Futóverseny a Sportcsarnokban
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Talán ez az idei első évünk, 
ahol szinte csak sikerekről lehet-
ne beszélni. Aki picit is belelát 
az egyesület életébe, az tisztában 
van azzal, hogy ezen eredmé-
nyek mögött rengeteg munka, 
lemondás van. Kijelenthető, hogy 
az elmúlt években egyesületünk 
folyamatosan fejlődött, fejlődik, 
nagy örömmel tölt el, hogy ennek 
a részese lehetek.

3 húzó szakosztályunk van a 
Deszki SC egyesületben: judo, 
kézilabda, labdarúgás, ezekről ej-
tenék pár mondatot.

Judosaink továbbra is Huszár 
László vezetésével készülnek, fej-
lődnek, idén is sikerült a szövet-
ség által meg határozott létszámot 
igazolni. Jó látni, hogy a gyere-
keknek a bemutatókon és verse-
nyeken is sikerült megmutatniuk 
az edzéseken tanultakat, a bemu-
tatók színvonala pozitív irányba 
indult el. Sajnos, az egyik negatí-
vum a versenyeken való részvétel, 
de remélhetőleg ezeket a kibővült 
edzői stábbal sikerül orvosolni. A 
versenyzésen kívül természetesen 
továbbra is a legfontosabb, hogy 
minél több gyerek ismerkedjen 
meg ezzel a gyönyörű sporttal, 
ha még csak az alapokkal is, mert 
azok kiváló induló pontot ad-
hatnak minden sporthoz. Jövő 
évben szeretnénk, ha az elkezdett 
utat folytatná a Huszár László ál-
tal vezetett szakosztály.

Kézilabda szakosztályunk öt 
különböző osztályban mérettette 
meg magát a 2019/20-as kézilab-
da szezonban.

A 11 éves gyerekek Gera Nor-
bert kezei alatt formálódnak. 
A fiúk heti két- három edzéssel 
készülnek továbbra is, és várják, 

hogy csatlakozzanak hozzájuk 
további játszópajtások.

Serdülős lányaink a tavalyi 
évben kezdtek el szervezett kere-
tek között edzeni, versenyezni, a 
tabella ötödik helyén telelnek. A 
tavalyi nyeretlenség az idei őszi 
szezonban már három győztes 
meccsre fejlődött fel. Nem csak a 
pontok tekintetében, a mutatott 
játék képében is látható a lányok-
nál az előrehaladás.

Az ifjúsági korosztály egy tel-
jesen új csoport. A csapat magját 
deszki, Deszk környéki fiatalok 
alkotják. A lányok jelenleg a ta-
bella kilencedik helyén állnak. Jö-
vőre tovább folytatódik a csapat-
építés. Sok munka vár még rájuk, 
meccsről meccsre javulnak, mind 
csapat szinten, mind pedig az 
egyéni teljesítményeket illetően.

Megyei csapatunknak még 
nem sikerült idén pontot szerez-
nie, bár az utolsó bajnokin már 
közel álltak hozzá. Csupán egy 
góllal kaptak ki Kisteleken.

A deszki sportéletben először 
indulhatott NB2-ben felnőtt lány 
csapatunk. A csapat augusztus-
ban kezdte meg felkészülését 
Nagy János Miklós vezetőedző-
vel. A vezetőség célként a benn-
maradást tűzte ki. A bajnokság 
eleje nehezen indult, de lassan 
aztán jöttek a győzelmek is. A 
deszki hölgyek egy igen szoros 
bajnokságban jelenleg a kilen-
cedik helyen állnak. Említésre 
méltó még, hogy a góllövő listá-
jának élén is deszki játékost ol-
vashatunk, Kozserán Beáta ezzel 
az eredménnyel az őszi szezon 
gólkirálynője lett.

Labdarúgó csapataink to-
vábbra is sikeresen helyt állnak 
a megyei küzdelmekben. Papp 

Endre felnőtt csapata hozza a 
„kötelezőt”, veretlenül várják a 2. 
helyen a folytatást. U17-es, illetve 
U14-es gárdáink szintén éremért 
küzdenek. A legnagyobb előre-
lépés mégsem ezen eredmények, 
hanem, hogy sikerült a nyáron 
egy komolyabb együttműködést 
kialakítani a szomszédos Szőregi 
RSE egyesülettel. Az első fél év 
rengeteg munkát jelentett mind-
két egyesület számára, de így 
olyan lehetőségek nyíltak meg, 
amiről sokszor csak álmodni 
mertünk. Utánpótlás csapataink 
teljesen az U7-es korosztálytól 
U19-es korosztályig megvannak. 
U9-es, illetve U11-es gárdáink 
komoly bajnokságban is tudnak 
így indulni, [ellenfelek: Szeged 
2011, Szeol, Békéscsaba, Oros-
háza, Arad] illetve felkészülésre 
igénybe tudjuk venni a szőregi 
műfüves pályát is. Újra beindí-
tottuk az OVI focit, ahol közel 15 
fővel tartunk rendszeres foglalko-
zásokat.

Újabb TAO pályázatokat szá-
moltunk el, illetve adtunk be 
sikeresen. Helyi vállalkozások, 
mint például Taugép Kft., Deszki 
Uborka Kft., Quality Solutions 
Magyarország Kft., Autofrance 
Kft. támogatják TAO felajánlá-
sukkal egyesületünket, köszön-
jük. A 2019-2020-as évre kézi-
labda szakosztályunk közel 18 
millió forintot, labdarúgó szak-
osztályunk közel 21 millió forin-
tot pályázott sikeresen. A szak-
osztályok működése mellett azért 
beruházást is tervezünk, sajnos 
csak a labdarúgás esetén volt erre 
lehetőség. Igyekezzük „kicsinosí-
tani” a labdarúgó létesítményt: új 
kispadokkal, lelátóval, ezek mel-
lett felújítjuk a labdafogó hálókat, 
felújítjuk a szertárt, illetve egyéb 

kisebb fejlesztések várhatóak. Saj-
nos a sikeres pályázatunk ellenére 
a műfüves pálya építéséről úgy 
néz ki, hogy le kell mondanunk. 
A pénzek közel 90%-át össze-
gyűjtöttük nem kis munkával, de 
az élet közbe szólt. Az építőipari 
munkák, anyagok drasztikus drá-
gulása már nem teszi lehetővé 
ebből az összegből a megépítést, 
közel 15 millióval drágult a be-
ruházás. Ennek ellenére mindent 
megteszünk, hosszabbítunk, kér-
vényt beadunk, … hátha sikerül 
valami megoldást találni a prob-
lémára.

Továbbra is élvezzük Király 
László polgármester úr, illetve az 
önkormányzat anyagi támogatá-
sát. Mint mindig, ebben az évben 
is hatalmas segítséget jelentett. 
Köszönjük.

Az igazi értékeink tovább-
ra is a gyerekek, felnőttek, akik 
heti rendszerességgel sportol-
nak egyesületünkben. Hisszük, 
hogy jó úton járunk, biztosan 
haladunk előre. Vannak terveink, 
amelyeket szeretnénk megvalósí-
tani, amellyel Deszket, illetve az 
egyesületet szeretnénk népszerű-
síteni.

Még egyszer nagyon köszö-
nöm azoknak az embereknek, 
akik egész évben a munkánkat 
segítették, biztattak bennünket, 
szurkoltak, érdeklődtek.

Szeretnék a magam, illetve a 
Deszki SC nevében Békés Boldog 
Karácsonyt, illetve Boldog Új esz-
tendőt kívánni mindenkinek.

Hajrá Deszk!! 
Hajrá DSC!!

Szabó László elnök

DSC hírei
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A deszki hagyományokhoz híven, az ünnepi 
felkészülés időszakában, Mikulás előtt idén is 
megünnepeltük az Idősek Napját. A Faluház-
ban egy vajdasági zenekar és egy énekes közel 
egy órás nóta előadása után az idősek napközi 

otthonába vártuk az ezüsthajú, kedves ünne-
pelteket - egy kis szeretetvendégségre, beszél-
getésre. A B-közép dalos, alkalmi férfikara 
igazi ünnepi hangulatot ébresztett, melyhez 
egyre többen csatlakoztak. „Ilyen még nem 

is volt, hogy énekeljünk is!”- mondták többen 
is, miközben mosolyogva, kimondhatatlan jó 
érzéssel néztük a dalos-kedvűeket, és láttam, 
szinte mindenki az ujjaikkal követte a felcsen-
dülő dalokat.

Sokan voltunk, vidámak voltunk, szép este 
volt!

Nagyon jó érzés volt olyan - a programon 
most először résztvevő deszkiekkel váltani 
pár szót, akik elmondták, hogy mennyire jól 
esett nekik a meghívás és a kedves fogadtatás. 
Mi köszönjük Önöknek, Nektek, kedves egy-
kori deszki fiatalok a munkával töltött éveket, 
Deszk szeretetét! Tőletek kaptuk szebbítésre 
ezt a községet, a ti gondoskodásotok, odafi-
gyelésetek és munkátok alapozta meg a tele-
pülés mai arcát.

Reméljük, úgy érzitek, hogy jó kezekbe ad-
tátok sokadszorra is Deszket, ahol mindig tör-
ténik valami.

Király László 
polgármester

Adventi idősek napja Deszken

November végén ünnepélyes keretek kö-
zött átadásra került a 3 db Petőfi utcai lakás, 
melyet az „Esély-otthon” pályázatból és persze 
tetemes önerőből építettünk. A cél: esélyt adni 
fiataloknak, akik Deszkhez, a munkájukhoz és 
a közösséghez is kötődnek. Esélyt és berende-
zett, szép otthont adni két évre – albérleti díj 
nélkül, csak a rezsit fizetve. Hiszem, hogy ez 
nagy szó a mai világban, ahogy nagy szó az 
is, hogy ezen pályázat keretein belül tucatnyi 
ingyenes tanfolyamot szerveztünk és szerve-
zünk a jövőben is a deszki fiatalok helyben 
tartását, pályakezdését célozva. Nyelvtanfo-
lyamok, vállalkozási- és pályázatírói ismere-
tek, és olyan oktatások, melyet a deszki vállal-
kozók kértek, hogy a kollégáikat tudják minél 
inkább versenyképessé tenni a piacon.

Ennek a projektnek az egyik leglátványo-
sabb - és számomra meglepő módon - a leg-
kisebb érdeklődésre számot tevő része volt a 
három, kisméretű, teljesen berendezett lakás 
építése.

A GLOBAL 21 Kft lelkiismeretét és keze 
munkáját dicséri az elkészült munka, amiért 

ezúton is köszönetünket fejezzük ki! Papós 
László ügyvezető úr, és Kónya János építésve-
zető példaértékű együttműködési készségről 
tett tanúbizonyságot az építkezés során. Re-
méljük, hogy lesz még alkalmunk a jövőben is 
együtt dolgozni!

A lakásátadások 12 órakor a hivatalban 
tartott kis fogadással és a bérleti szerződé-
sek aláírásával kezdődtek, majd a helyszínen, 
mindhárom lakás elé kifeszített nemzeti színű 
szalag átvágását követő kulcsátadásokkal, és 
a lakások közös bejárásával folytatódtak és 
értek is véget - legalább is a számunkra. Az új 
lakóknak pedig most kezdődik egy új fejezet. 
A deszkiek közösségében, a településen, amit 
sokan úgy szeretünk - és amit erőnk szerint 
szépítgetünk, gazdagítunk évről évre.

Elvárás az új lakók felé, hogy évente 40-40 
óra önkéntes munkával kell a közösségi ren-
dezvényeinken részt venniük. Reméljük, hogy 
a több mint kedvezményes lakhatási lehető-
ség, az új közösség, és a rendezvények lükteté-
se valóban itt fogja őket tartani a két röpke év 
múltával is.

Ekkor újabb három beköltözőt fogunk vá-
lasztani a jelentkezők közül.

Ilyen még nem volt Deszken, ehhez fog-
ható segítséggel még nem tudtuk a fiatalokat 
Deszkhez ölelni. Kívánom Nekik, hogy érez-
zék magukat nagyon jól, és érezzék magukat 
otthon ezekben a csodás kis lakásokban – és 
persze Deszken!

Köszönöm a kollégáimnak – Németh Hel-
gának, és Málik Boglárkának, akik szintén 
ennek a projektnek köszönhetően kerültek 
Deszkre – mint projektmenedzserek. A laká-
sok ízléses berendezése és kialakított színvilá-
ga jegyző asszony, Dr. Altmayerné Dr. Kocsis 
Anita keze munkáját és lelkét dicséri – köszö-
net neki is. A vállalkozási szerződésen kívüli 
sok-sok munka, ami nélkül nem lenne – sem 
készen, sem egész ez a lakóingatlan – a kft kol-
lektívájának köszönhető. 

Köszönöm a kollégáimnak, és persze Sza-
bóné Sarkadi Szilvia ügyvezető asszonynak, 
aki az első pillanattól édes gyermekeként dé-
delgette ezt az építkezést.

Király László

Három lakás a fiatalok helyben tartására
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GESZTENYÉVEL 
TÖLTÖTT CSIR-
KEMELL, HERCEGNŐ 
BURGONYÁVAL ÉS 
ALMAMÁRTÁSSAL

HOZZÁVALÓK:
A töltött csirkemellhez: 2 db 

csirkemellfilé (nagyobbak); só; 
őrölt színes bors; szerecsendió; 
kakukkfű; 20 dkg füstölt sajt (re-
szelve)

A töltelékhez: 20 dkg geszte-
nyemassza; 10 dkg mascarpone; 
1/2 csomag vörös áfonya;

A hercegnőburgonyához: 1 kg 
krumpli (jó minőségű); 4 db tojás-
sárgája; 10 dkg vaj; só

Az almamártáshoz: 6 db édes 
alma; 3 dl víz; 1 rúd fahéj; 4-5 db 
szegfűszeg; 1/2 db citrom leve és 
reszelt héja; 2 csomag vaníliás cu-
kor; 3-4 ek cukor; 1/2 csomag va-
níliás pudingpor; 1 dl tejszín

ELKÉSZÍTÉS:
1. A gesztenyemasszát villával ösz-

szenyomkodjuk, hozzáadjuk a 
mascarponét, simára keverjük, 
majd hozzákeverjük az áfonyát 
is. 4 nagyobb darab fóliát vágunk 
le, elosztjuk rajta a masszát, és a 
fólia segítségével szorosan felte-
kerjük, úgy, hogy hengeralakot 
kapjunk. Néhány órára a hűtőbe 
(vagy fagyasztóba) tesszük, hogy 
megdermedjen. 

2. A csirkemellfiléket folyó víz 
alatt lemossuk, majd száraz-
ra töröljük. Ezután egy hegyes 
késsel óvatosan felszúrjuk, majd 
belehelyezzük a tölteléket, és egy 
hústűvel (vagy fogpiszkálóval) 
lezárjuk a nyílást. Ízlés szerint 
megsózzuk, megborsozzuk, 
megszórjuk a fűszerekkel, majd 
alaposan beleforgatjuk a reszelt 
füstölt sajtba. 

3. Egy gáztepsit kibélelünk sütő-
papírral, meglocsoljuk 2-3 ek 
olajjal, majd ráhelyezzük a töl-
tött húst. Előmelegített sütőbe 
toljuk, és közepes hőmérsékle-
ten kb. 30 perc alatt szép pirosra 
sütjük (légkeverésnél 160 fokon, 
25 percig).

4. A krumplit enyhén sós vízben 
puhára főzzük, leszűrjük, majd 
pár percig állni hagyjuk, hogy 
lecsepegjen róla a víz. Ezután 
hozzáadjuk a vajat és a tojások 
sárgáját. Ízlés szerint megsózzuk, 
majd alaposan összekeverjük, 
amíg  egy sima, krémes masszát 
kapunk.

5. Egy tepsit kibélelünk sütőpa-
pírral, majd az előzőleg nyo-
mózsákba kanalazott krumpli-
masszából halmokat nyomunk 
rá. Előmelegített sütőbe toljuk, 
és közepes hőmérsékleten 25-25 
perc alatt szép pirosra sütjük.

6. Az almát megpucoljuk, a mag-
házat eltávolítjuk, és kisebb koc-

kákra vágjuk. Ezután felöntjük 
a vízzel, hozzáadjuk a cukrot, a 
vaníliás cukrot, a citromlevet és 
-héjat, a fűszereket, és puhára 
főzzük. (Arra figyelünk, hogy 
nehogy túlfőzzük az almát.)

7. A pudingport simára keverjük a 
tejszínnel, majd állandó keverés 
mellett az almához csorgatjuk. 
Ezután kevergetve főzzük pár 
percig, hogy kellően besűrűsöd-
jön. Tálaláskor a csirkemellet a 
hercegnő burgonyával és az al-
mamártással kínáljuk. 

MÁKOS KOCKA 
CITROMOS MÁZZAL

HOZZÁVALÓK:
5 dkg darált mák
1,85 dl tej
22 dkg kristálycukor
20 dkg vaj
3 db tojás
30 dkg liszt
2 tk sütőpor
1 db citrom (leve és héja)
30 dkg  porcukor

ELKÉSZÍTÉS:
Előmelegítjük a sütőt 180 fokra. 

Kibélelünk sütőpapírral egy köze-
pes méretű tepsit. Összekeverjük 
a  darált mákot a  meglangyosított 
tejjel, és félretesszük 15 percre.

Habosra keverjük a  cukrot 18,5 
dkg vajjal, majd egyenként hoz-
zákeverjük a  tojásokat. Kis ada-
gokban hozzákeverjük az átszitált 
lisztet a  sütőporral együtt, majd 
belecsorgatjuk a mákkal elvegyített 
tejet is. Végül beledolgozzuk a tész-
tába a citrom lereszelt héját.

A tésztát az előkészített tepsibe 
simítjuk, és 40  perc alatt megsüt-
jük. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy 
a  közepe is megsült-e. Közben el-
készítjük a mázat: simára keverjük 
a  maradék vajat a porcukorral és 
a citrom kifacsart levével.

Hagyjuk kihűlni a  süteményt, 
és kiborítjuk a  tepsiből. Szeletekre 
vágjuk, majd meglocsoljuk a máz-
zal.

Jó étvágyat és kellemes ünne-
peket kívánunk Minden kedves 
olvasónknak!

Szerk.

A karácsony nem csak a családnak, de a kulináris élvezeteknek is egy fontos nap az évben. Minden családban ünnepi étkek készülnek 23-án, 
ismerős illatokkal, tradicionális és nem egyszer újszerű étkekkel telik meg roskadásig az ünnepi asztal – a háziasszonyok újításokra nyitása és a 
családfő befogadó képessége szerinti vérmérséklettel. 

A hagyományos ételeinket néha szabad, és talán érdemes is színesíteni a most már ezrével elérhető online recepttárból, ahol a képeket és a gon-
dos, pontos leírást is látva elmondhatjuk – nagyot nem hibázhat senki!  

Mi is szétnéztünk picit, hogy a rántott hal, a hallé és a pulyka mellé, mit tehetnek a vállalkozó kedvűek az asztalra szentestén a szeretteik elé.
A mi ünnepi választásunk főfogása: gesztenyével töltött csirkemell, hercegnő burgonyával és almamártással, desszertnek pedig a mákos kockát 

ajánljuk citromos mázzal. Különleges, pikáns és mind az összetevőit, mind pedig az elkészült étkek fotóit tekintve – tényleg ünnepi fogás lehet 
….akár a nem nagy konyhaművészeknek is!

Karácsonyi finomságok
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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
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

KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS  
HIBABEJELENTÉS
NKM Áramszolgáltató telefonszám: 
+3662/565-881

IVÓVÍZZEL KAPCSOLATOS 
BEJELENTÉS
Alföldvíz Zrt. 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 10.
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
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, 
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
 6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
 Email: drballa.praxis@gmail.com
 Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
 Hétfő, Szerda: 07.30-11.30, 
 Kedd, Péntek: 13-16;  Csütörtök: 13-17
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
 Kedd: 10-12
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok 
elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli pácien-
sek számára is. Minden munkanapon, előzetes 
bejelentkezés után.

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
 Hétfő: 11.30-13.30,  Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján

Iskola és ifjúság egészségügy: 
védőnői tanácsadóban:
 Kedd: 07.30-10.00
Ügyelet:
 hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
 Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
Központi ügyelet: 104

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
6772 Deszk Tempfli tér 10. 
Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás: 
Szerda:  8.00-9.00 és 15.00-16.00
Várandós tanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet: Halász-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

CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS  
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
 Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
 Péntek: 8.00–11.00.
 Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;

NAPPALI ELLÁTÁS  
- IDŐSEK KLUBJA 
6772 Deszk, Tempfli tér 10., tel.: 271-458
Hétfőtől –péntekig: 8.00-16.00

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

SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

 Január 1., 15., 29.

A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármi-
lyen saját zsákban vegyesen lehet papír és 

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat 
kihelyezni!!!

Családi események

HÁZASSÁG
Dencsik Imre és Daróczi Mária 
2019.11.21-én,
Kószó Krisztián és Banzsal Katalin 
2019.11.22-én házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS

Mészáros Gábor 44 évesen elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK!

Markella Tamásnak és Márki Adrienn Kittinek 
2019. október 6-án Emma, 
Mihalecz Istvánnak és Burány Magdolnának 
2019. november 21-én Kincső,
Csizma Brigittának és Catana Kornél Ábelnek 
2019. december 4-én Szonja nevű gyermeke 
született.
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