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Tisztelt Deszkiek!
A legnagyobb ünnepünkre – a karácsonyra készülünk. Az ünnepre,
amely minden otthonban ugyanazt jelenti, mely mindannyiunkat egyaránt érint, és megérint. Az ünnepre, amely jó esetben nem függ gazdasági válságoktól, nem függ járványoktól és politikától, csakis tőlünk,
kizárólag csak attól az egész évben a lelkünkben gyűjtött szeretettől,
tisztelettől és a világ felé általunk épített nyitottságtól, amiből meríthetünk a szeretet ünnepén.
Mindig volt, - és amíg világ a világ - lesz is olyan családi fészek, ahol több
ajándék kerül a fa alá, ahol nagyobb pompával ülik meg ezt a három napot,
mint mások. Persze, hogy egyaránt bizsergeti a lelkét a megajándékozottnak és
az azt átadónak is, ha mesés ajándékokat, méregdrága okos telefonokat, sokak számára
elérhetetlen divatcikkeket, vagy ékszereket tud valaki ajándékozni, ám nem biztos, hogy
ezek igazi boldogságot is adnak. Egyszer sem biztos, hogy ezek jobban összekötnek
bennünket – lehet, hogy talán épp a szakadékot ássák, amely épp úgy elválasztja a drága
ajándékkal megörvendeztetettet a körülöttük élőktől, mint ahogy tőlünk is. Akárhogy is
ámítjuk magunkat, be kell vallanunk, a szuper telefonok becsukják előttünk a gyerekeink
ajtaját, a drága ruhák, ékszerek hiába sóvárgókat és irigyeket szülnek körülöttünk, és az azt
birtoklókkal elhiteti, hogy a drágaságok többé teszik őket is…
Ha a bevásárlóközpontokban hömpölygő tömegekre gondolunk, fájó szívvel azt kell
mondjuk, hogy a karácsony üzletté silányodik lassan. Ha magunkban számot vetünk,
mennyit segítünk másokon, hányszor tudunk, hányszor akarunk lehajolni az elesettekhez
egész évben, vagy akár csak az advent ideje alatt – akkor bizony be kell ismerjük, a karácsony szép lassan elveszíti az igazi üzenetét.
De csak akkor, ha hagyjuk! Nem véletlenül voltunk többen évről-évre, vasárnapról-vasárnapra az adventi gyertyagyújtásokon – az az igazi készülődés, az az igazi karácsony!
Nem ajándékokról szól, hanem az együttlétről. Találkozunk, beszélgetünk barátokkal
és rég nem látott ismerősökkel, vagy épp új embereket ismerünk meg egy forralt boros
koccintással. A Faluház előtt felállított, ünneplőbe öltöztetett, zúzmarás fenyőágak alatt
nincs köztünk különbség, egyformán áhítjuk a jó szót és az érdeklődést, a mosolyokba
csomagolt, igazi gesztusokat. Mind egy nagy családhoz tartozunk, a Deszkiek családjához, ahová bárkit szívesen befogadunk, szeretettel látunk. Hívő és ateista egyforma áhítattal hallgatja Nagy Róbert és Svetomír Milicsity atya ünnepi gondolatait, mint ahogy
egymás mellett állva, megnyitva lelkünket a szeretetre, magunkba tudunk szállni egy csodás vers hallatán, vagy a gyermekeink betlehemes játékát nézve az ünnepi fényekkel körülölelt, adventi vasárnap estéken. A karácsonyi készülődés, az ünnep maga, és januárban
- a szerb közösségünk karácsonya különlegesen hosszú ünnepet varázsol minden évben a
kétajkú településünk esztendői végére. Örüljünk ennek, legyünk büszkék a közösségeinkre, és ünnepeljünk igazán – hozzuk vissza minden generációnak a karácsony lényegét, és
adjuk vissza önmagunknak is!
Szívből kívánom minden deszkinek, és szeretett családjaiknak, hogy az együttlét, egymás közelsége, és az ezekből éledő igazi szeretet ragyogja be a karácsonyukat, és a színes
ajándékok helyett ezekre az együtt töltött órákra emlékezzenek majd szívesebben, ha egyszer a kezükbe akadnak az idei ünnepi fotók.
A képviselő-testületünk nevében is tisztelettel megköszönöm mindenkinek a 2020.
évi támogatást, együttműködést, a sok segítséget, és a lelkünk mélyéig ható üzeneteiket,
miszerint mi is hiányzunk Önöknek a rendezvényekkel, a megszokott találkozásokkal.
Boldog, békés karácsonyt és egészségben gazdag újesztendőt kívánok Önöknek!
Желим вам срећан Божић и сретну нову годину! …. Христос се роди….
Király László
polgármester
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KEDVES OLVASÓINK! MIVEL A SZEMÉLYES TALÁLKOZÁSOK MOST NEM LEHETSÉGESEK, ÍGY ARRA KÉRTÜK
INTÉZMÉNYEINK VEZETŐIT, HOGY AZ ÚJSÁG HASÁBJAIN KERESZTÜL OSSZANAK MEG PÁR SZEMÉLYES GONDOLATOT,
ÜNNEPI ÜDVÖZLETET ÖNÖKKEL.

KEDVES DESZKIEK!
Melegség tölti el a szívünket Karácsony közeledtével, egy pillanatra megállunk a rohanó
világban és számvetést készítünk az elmúlt
évről. Ha valaha szükség volt megértésre és
harmóniára életünkben, akkor most 2020 decemberében biztosan. Idézzük fel a legszebb
pillanatokat és minden szépséget, jóságot raktározzunk el lelkünkben, hogy ebből meríthessünk a következő új év napjaira is.
A Karácsony közeledte sajnos egyre inkább
feszültté és rohanóvá változtatja mindennapjainkat, pedig az ellenkezőjére lenne szükség. Az
ünnep hangulatában a másik emberre figyeljünk, forduljunk oda gyermekeinkhez, szeretteinkhez, azokhoz, akik fontosak számunkra.
Próbáljuk a jóságot, a szépet észrevenni a negatív dolgok helyett. Igyekezzünk úgy bánni
másokkal, ahogy velünk szeretnénk, hogy
bánjanak. Örvendeztessük meg egymást apró
dolgokkal, figyelmességekkel. Ez a mi legemberibb értékünk. Az az ember, aki nemcsak saját
magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni
belső világában, mindenekelőtt családjában,
ami talán kisugározhat a barátok és embertársak felé ebben a nehéz helyzetben is. Úgy
érzem, csak így tudjuk környezetünket megélhetővé tenni, ami végigkíséri egész életünket és
mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét. Meggyőződéssel hiszem, hogy az elkövetkező 2021. évben is a szeretet, a közösségért
érzett felelősség, az összefogás jellemzi majd
mindennapjainkat.
A Szerb Közösség nevében kívánok minden
deszki lakosnak szeretetteljes, áldott Karácsonyt, békés egészségben és eredményekben
gazdag Új Évet!
Brczán Krisztifor

Emlékeztessen eme Karácsony is a szeretet,
irgalom, megbocsátás és felebarátaink iránti
gondoskodás soha el nem múló értékeire, amelyek keresztény hitünk alapját képezik. Hívjon
el mindannyiunkat az egymás iránti tiszteletre,
megértésre, toleranciára és harmóniára, úgy
a családokban, mint minden ember és népek
között.
Töltse el szíveinket és otthonainkat az öröm,
megelégedettség, békesség, jó szerencse, egészség és Isten minden áldása. Add Istenünk, hogy
a közösség lelkületében, békességben, egyetértésben és minden Isteni áldásban ünnepelhessük az elkövetkezendő ünnepeket.
Örömteljes karácsonyi ünnepeket és Istentől
áldott boldog 2021. esztendőt kíván:
Svetomir Milicsity
esperesi helynök és deszki parókus

SZÍVÜNKBEN ÉLŐ KARÁCSONY
Megrendítő képsorokkal készített, megtörtént eseményeket feldolgozó karácsonyi
reklámfilm képei sejlenek fel előttem. 1914.
Szentestéjén előbb a német, majd az angol lövészárkokból felhangzik a „Csendes éj”. A fáradt
és didergő katonák egyre nagyobb örömmel,
hidegről, éhségről megfeledkezve énekelnek.
Karácsony reggelén aztán előbb az egyik, majd
a másik oldalon is, - kissé még gyanakvóan, de
egyre növekvő bizalommal - merészkednek
elő a katonák a lövészárok védelméből. Kezet
fognak egymással, közös fényképek készülnek, illetve megmutatják egymásnak kedvesük
fényképét. Valahonnan elő kerül egy futball
labda is, és egy vidám, „barátságos” mérkőzés
következik. Az önfeledt ünneplést hirtelen
ágyúdörej szakítja félbe, a fiatal katonákat vis�szarángatva a szomorú valóságba.
Ebben az évben is rendhagyó módon kell
ünnepelnünk karácsonykor. Sokan nem lesznek majd otthon Szenteste családjukkal, szeretteikkel. Talán a családtagok közelségét nélkülözve még a leggondosabban elkészített ünnepi
falat sem esik jól. Mégis, az ünnep talán nem a
megszokottban rejlik. A katonák a zord viszonyok ellenére megtalálják az egymáshoz vezető
utat, és bizonyítják: az ember szíve hordozza
karácsony gazdagságát. A jelen körülmények
kreatívvá tehetnek minket arra, hogy megéljük ezt a gazdagságot. Jézusnak, a betlehemi
Gyermeknek születése reményt ad, amit megoszthatunk segítő kezet nyújtva egymásnak.
Hadd legyen ez az ünnep a szív túlcsordulása,
melytől ebben az évben is teljes értékű lesz a
karácsonyunk.
ÁLDOTT KARÁCSONYT
MINDENKINEK!
Nagy Róbert plébános
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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
Az adventi gyertyagyújtások végén, a
negyedik meggyújtott gyertya jelzi számunkra, hamarosan itt a karácsony, a
legszentebb, legbensőségesebb ünnepünk. Az ünnepváró időszakban, az
ezelőtti években számtalan programon, rendezvényen vehettünk részt.
Ez az év másképpen alakult. A kialakult
helyzet miatt, az ünnep egy más formáját ismerhetjük meg. Most mindenki szűk
családi körben öltöztetheti testét és lelkét is
ünneplőbe.
Ahogy Márai Sándor is írta:
„Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.
Készülj föl reá, testben és lélekben.”
Advent és Karácsony idején keressük a fényt, gyertyát gyújtunk, és a legsötétebb napokban próbáljuk megtalálni a jót. Az éjszakák egyre hosszabbak, a nappalok egyre rövidülnek, és a végén, a leghosszabb éjszakán megszületik a kisded, akinek a világra jövetele a legfőbb remény, a legnagyobb
jó, maga a fény a keresztény hit szerint.
Ilyenkor keresztény értékrend szerint, mely korunkban a szeretet, az
öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe is.
Ilyenkor még erősebben érezzük, szükségünk van egymásra. A karácsonyfa alatt gondoljunk gyermekeink, szeretteink örömére, gondoljunk elesett embertársainkra, kiknek segítséget nyújthatunk, s gondoljunk azokra
is, akik már sajnos nem lehetnek velünk.
Magam és a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. valamennyi
dolgozója nevében kívánjuk, hogy legalább ezen a legszebb ünnepen felejtsünk el minden bajt, gondot, bánatot, szeressünk, öleljünk, és nagyon-nagyon örüljünk egymásnak, családunknak, szeretteinknek.
Szeretettel:
Szabóné Sarkadi Szilvia ügyvezető és a Kft valamennyi dolgozója
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KEDVES
DESZKIEK!
Tavaly ilyenkor
már túl voltunk a
nagy hajtáson, az
év végi rendezvényeken, vacsorákon. Járt nálunk a
Mikulás, köszöntöttük az időseket, együtt
gyújtottunk
gyertyát
minden adventi vasárnap. A
Facebook minden nap feldobja nekem az egy évvel
ezelőtti emlékeket, a sok színes fotót, csillogó szemeket, mosolyokat, amikor még el sem tudtuk képzelni,
hogy milyen nehéz év vár ránk. Aztán jött a március és
megváltozott a világ körülöttünk. És igen, minden egy
csapásra más lett: nem találkozhattunk a közösségeinkkel, a gyerekek az osztálytársaikkal, nem látogathattuk a
nagyszülőket, megtanultunk távolságot tartani, a maszk
pedig divatos öltözék kiegészítő lett, már lassan úgy
hozzászoktunk, hogy észre se vesszük, ha rajtunk van.
Az ember gyorsan alkalmazkodik, hamar belesimul
a változásokba, de én hinni szeretnék abban, hogyha
vége a járványnak, minden visszatér a régi kerékvágásba. Hinni szeretnék abban, hogy szükség van az emberi
kapcsolatokra, szükség van közösségekre, a kultúrára és
mindenkinek elege van az elszigetelődésből, a magányból, a távolságtartásból, az on-line kapcsolattartásból.
Hiszem, hogy hamarosan újra együtt örülhetünk egyegy rendezvényen, maszk nélkül és főleg félelem nélkül.
Ezt a hitet kívánom Önöknek is, békében együtt töltött
karácsonyt és nagyon boldog, vírusmentes új évet!
Bene Ildikó ig., Deszki Faluház

KEDVES DESZKI LAKOSOK!
Gyorsan eltelt ez az év is a megannyi
örömével, küzdéséivel, – mely mindenkit próbára tett: gyermeket, felnőttet
egyaránt. A szeretet ünnepén hagyjuk hátra az évet, örüljünk a jelennek,
mely szebbé teszi a jövőnket. A csoda
csakis azé, aki hisz benne…
Aranyosi Ervin versével kívánok
magam és munkatársaim nevében áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet!
Mellár-Damián Mónika
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő
A karácsonyt megelőző hetekben a várakozást, a nyugodt készülődést kellene előtérbe helyeznünk. A karácsony eredeti üzenete valamiért az elmúlt évek során megkopott, a szeretet
időnként elhalványulni látszik.
Fényét azzal tudjuk emelni, ha a karácsonyfa
alá az ajándékokkal együtt oda tesszük szívünk
teljes szeretetét is.
Egymásra mosolygunk, mert együtt lehetünk. Meggyújtjuk a gyertyákat, és emlékezünk
azokra is, akik már nem lehetnek velünk.
Őrizzük meg az ünnepből a pillanatokat, melyek a hétköznapokhoz majd energiát adnak.

Aranyosi Ervin: Karácsonyi kívánságom
Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
együtt kell dobbanni az emberek szívének.
Szóljon idén arról minden mese, ének:
- varázslata van a szív szeretetének.
Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot,
minden ember legyen örömmel megáldott,
mosollyal vidíts fel, szóval, öleléssel,
tiszta érzésekkel, mit szívedbe vésel.
Teremts egy szeretőbb, élhetőbb világot,
amilyet az ember eddig még nem látott.
Megfagyott szíveket tölts meg szeretettel,
legyen a világon boldog minden ember!
„Higgy szívedben és saját jóságodban, mert ha
így teszel, mások is ezekben fognak hinni.
Higgy a csodákban, mert teli van vele az élet.
De ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban, mert odabenn a lelkedben rejtőzik a csoda,
a remény, a szeretet és a holnap álmai.”
Ezekkel a sorokkal kívánok a Ringat-Lak
Bölcsőde teljes csapata nevében minden kedves deszki lakosnak Áldott, Békés, Szeretettel
teli Ünnepeket.
Szepesi Nikolett
vezető
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KEDVES DESZKIEK!
Amikor a felkérést megkaptam, hogy ezen újság hasábjain ünnepi köszöntőre
van lehetőségem, igen
megtisztelőnek éreztem.
Tíz
másodperc
után a megtiszteltetés
mellett elfogott a kétségbeesés! Egy ilyen
köszöntőben általában
összegzi az ember ország-világ dolgait, munkáját,
egyéni életének folyamát és a
történésekből, eseményekből, sikerekből erőt
merítve köszönti az új évet.
Így lett a felkérés az indikátora annak, ami
már régóta ott motoszkált tudat alatt a fejemben, csak valamiért mindig mélyebbre pakolásztam. Mit temettem mélyre?
A bátorságomat, hogy szembe kell néznem
ezzel az évvel is és helyre kell raknom magamban. Na, ettől féltem, szinte rettegtem.
2020. december 10. csütörtök, 12 óra 13
perc van ebben a pillanatban. Itt ülök a klaviatúra előtt megdöbbenten, mert ebben a pillanatban állt össze.
Húszhúsz?
Nevezhetnénk az anyag- antianyag, fekete-fehér, tűz –víz ellentmondásaival kifejezhetően katasztrofális időszaknak is.

2020. DECEMBER
Mielőtt depresszióba estem volna, a minap
valahol olvasott Konfuciusz, jin jang elmélet értelmezése jutott eszembe.
Talán ebben az évben a sok „ros�sz” azért volt, hogy meglegyen
az egyensúly sok „jóval”?
Ebbe az irányban indultam
el és szedtem össze a pozitív
eseményeket.
A pandémia miatt, sokkal
többet olvastam, ezért végre csináltattam szemüveget is.
Ennek másik előnye az lett, hogy
azóta több mindenkit felismerek
az utcán. Nem mellőzhetem pedagógus
mivoltomat, ezért megemlítem, hogy a digitális oktatás kapcsán erősödtek az informatika területén a kompetenciáim. Így utólag
belegondolva rám is fért. Sokkal többet vagyok otthon, de hogy ez pozitív vagy negatív,
azt igazából a családom tudná megmondani.
Sorolhatnám még, de nem untatom a kedves
olvasót.
Azt kívánom Önöknek, hogy erről az oldalról közelítsék meg az elmúlt év értékelését.
Legyen ez a szokatlan karácsony bensőségesebb, elmélyültebb, spirituálisabb a szokottnál.
Legyen ez az idei mindenkinél a Lélek ünnepe, ahogy az a „Könyvekben” is megírattatott!
Vid György ig.

Ismét eltelt felettünk egy év, de ez az év sajnos teljesen más volt, mint a többi. Egy olyan évet hagyunk
magunk mögött, ami megváltoztatott mindent és
mindenkit, az egész értékrendünket. Ez az egészségügyi helyzet, amit most át kell élnünk, felülírt
minden eddigi megszokottat. Hiányoznak a közös
rendezvények, együttlétek.
Idén is elérkezik a karácsony, ránk köszönt az új
év, de másképp.
Most még igazabb a mondás, miszerint nem az
a fontos, hogy milyen értékű ajándék kerül a karácsonyfa alá, hanem azok, akikkel körül állhatjuk azt.
A közelgő ünnepekre nem kívánok csodát, vagy
mégis?
Azt kívánom, hogy karácsony áldása szálljon
mindnyájunk életére az eljövendő években szeretet,
öröm, béke és jó egészség kíséretében.
Kedves Deszkiek!
Meghitt, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánok mindenkinek!
Márki Anett óvodavezető

KARÁCSONYI
KÖSZÖNTŐ
Magam, a Tücsök Óvoda és a KisTücsök Családi
Bölcsőde gyermekei és dolgozói nevében a „Karácsonyi angyalok” c. verssel kívánok Kellemes Karácsonyi
Ünnepet és Boldog Új Esztendőt:
„Szálljatok le, szálljatok le
karácsonyi angyalok!
Zörgessetek máma este
minden piciny ablakot!
Palotába és kunyhóba
nagy örömet vigyetek,
Boldogságos ünnepet!”
(népi szöveg/
Gryllus Vilmos)
Ismét elmúlt egy esztendő, elérkezett 2020 karácsonya. Annak a karácsonynak
az ünnepe, mely nemcsak
Jézus születésének, hanem a
család, a békesség, az öröm
és a szeretet ünnepe is egyben. Az advent a készülődés
időszaka, mely tökéletesen
összefogja az óvodánkba,
bölcsődénkbe járó gyerekeket, szüleiket, a családokat, az óvoda és bölcsőde
dolgozóit. A mindennapi

Pálfalvi Nándor: Karácsony
Karácsony ünnepén
az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki
ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.
Békés, Boldog Karácsonyt kíván
a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár Deszki
Óvodájának minden dolgozója és
gyermekei

csodák megélése, a nyugodt
készülődés erősíti az ünnep fényét. A karácsonyfa
alá az ajándékokkal együtt
elhelyezzük szívünk szétáradó szeretetét. Az együttlét
élménye, az egymásra mosolygás, a boldogság érzése
különböztesse meg ezt az
ünnepet a hétköznapoktól.
Meggyújtjuk a gyertyákat
és boldogok vagyunk, hogy
együtt lehetünk. Ebből az
ünnepi pillanatból őrizzünk
meg morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira, hogy
azokból is kicsit ünnepit,
kicsit a hétköznapitól eltérőt

varázsoljunk. Mit is kívánhatunk a következő évre?
Minden kedves új és régi
óvodásunknak, bölcsődés
kisgyerekünknek, szüleiknek és Deszk minden lakosának boldogságot, egészséget, békességet. Köszönjük
a 20 éve töretlenül felénk
áradó szeretetet, bizalmat és
a további sikeres együttműködés jegyében kívánunk
Szeretetteljes, Boldog Karácsonyi Ünnepet és Nyugodalmas Boldog Új Évet!
Imri Miklósné
Tücsök Óvoda vezetője
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TÁJÉKOZTATÓ
2020. november 27.-én Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a polgármester a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évre vonatkozóan az alábbi döntést hozta:
Deszk Község Önkormányzatához 2020. november 5-ig (a meghirdetett beadási határidőig) papír alapon benyújtott pályázatok száma: 3 db.
A támogatások az alábbiak szerint kerültek kiosztásra:
• 2 fő 20.000,-Ft összegű támogatást kapott.
A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat tanulmányi félévenként (tavaszi szemeszter 2021. január 31-ig, őszi szemeszter
2021. augusztus 31-ig) előre egy összegben utalja át az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. A pályázókhoz való
utalásról a Támogatáskezelő gondoskodik a továbbiakban.
				Király László s.k.		
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k.
		 		 polgármester			jegyző

A falu
Látszani annyi, mint életben maradni
karácsonyfája 2020.
az előzés, ám egy másodperces figyelemkihaMinden évben deszkiek felajánlásából állíthatunk meseszép karácsonyfát a település
főterén, a Faluház előtt és a sportcsarnok bejáratánál.
Idén is két hatalmas fával örvendeztetett
meg bennünket, és egyben minden deszkit
két család. Dr. Sferian Sorin és családja udvaráról került – az eddigi évek talán legformásabb fája a Faluház előtt parkolóba, Szabó
László és családja pedig a sportcsarnok előtt
felállított hatalmas fenyő felajánlója.
Nagyon szépen köszönjük mindkét családnak a nagy értékű karácsonyi ajándékot, és
azt, hogy nagylelkűen lemondtak a szeretett
fenyőről, ami eddig a családi házuk udvarát
díszítette! Boldog, békés ünnepeket kívánunk
a Szabó és a Sferian családnak!

Szabó család

Sok kicsi sokra
megy
Nagyon szépen köszönjük a megajándékozott családok nevében azt a sok felajánlást,
aminek köszönhetően idén is megteltek a karácsonyi cipős-dobozok! Külön szeretnénk
köszönetet mondani Vancsura Kornélnak és
családjának, akik csak most kerültek Deszkre
a vállalkozásuk révén, de máris 60 élelmiszercsomagot ajánlottak fel!
Nagyon boldog békés ünnepeket kívánunk nekik is!

Beköszöntött a tél, ami nem csak a hideget hozta meg, hanem a korai sötétedést is.
Ennek ellenére döbbenetes, hogy a deszki
kerékpározók jelentős hányada gondolja azt,
hogy a sötétben tökéletesen láthatóak mindenféle kerékpár világítás nélkül is. Ez óriási tévedés! Aki vezetett már autót, tudja jól,
hogy sötétben gyakran az utolsó pillanatban
lehet észre venni az úton biciklizőket, főleg,
ha azok sötét ruhában vannak. A láthatóságot tovább ronthatja a ködös párás levegő is.
Egy 2016-os svéd tanulmány vizsgálta meg,
hogy mi módon előzik az autósok a bicikliseket nyílt, egyenes szakaszokon. Ebből kiderült, hogy az átlag csupán 1,5 másodperccel a
biciklis utolérése előtt kezdi meg az előzést!
Ha mindenki érzékeli a másikat, akkor minden esély megvan rá, hogy biztonságos lesz

gyás is okozhat ütközést! Ehhez pedig elég az,
ha a kerékpáros nem látható elég jól. A bevásárló központokban, szaküzletekben pár száz
forintért vásárolható kerékpárra szerelhető
villogó, prizma, illetve fényvisszaverő pánt.
Ezek beszerzése és alábbiak szerinti használata életet is menthet:
– napközben villogó módban, éjszaka
folyamatosan világítva használja a villogót a
kerékpáron,
– viseljen foszforeszkáló színeket, fényvisszaverő kiegészítőkkel,
– fényvisszaverő pántokat legideálisabb a
bokán viselni, mivel azok folyamatosan fel-le
mozognak.
Itt hívnám fel az úttesten előszeretettel
gyaloglók figyelmét arra, hogy a KRESZ
szabályai szerint gyalogos csak akkor közlekedhet úttesten, ha nincs járda! Amennyiben
az úttestet használja, gondoskodjon a láthatóságáról, mivel látszani annyi, mint életben
maradni.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző
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• „SZÉPÍRÓ VERSENY”
Iskolánk november hónapban szépíró
versenyt rendezett az alsó tagozatos diákoknak. Versenyünk célja a kézírás fontosságára
való figyelemfelhívás és a gyermekek pozitív
megerősítése. Minden kisdiák megmérettette
magát. A tanulókat két kategóriában értékeltük, figyelembe véve az eltérő képességeket. A
pedagógusok a felállított értékelési szempontok alapján kiválasztották azokat a gyerekeket,
akik a legjobbnak bizonyultak. Az olvasottság,
gondosság, pontosság, esztétikum és az egyéni
íráskép kiemelt szempont volt az értékelésnél.
I. kategória:
1. hely: Terjék Miranda (1.o), Szabó Zalán
(2.o.), Vincze Noémi (3.o.), Farkas Katinka
(4.o.)
2. hely: Laudisz Fruzsina (1.o), Pálinkás Zoltán Péter (2.o.), Maróti Panni és Vass-Nagy
Lilla (3.o.) Lévai Radics Lujza (4.o.)
3. hely: Kresák Huba, Csányi Bence, Miksi
Vivien, Koncz Kiara (1.o.), Sallay Gabriella
(2.o.), Balázs Zétény, Zika Bence (3.o.), Simity
Anna (4.o.)
II. kategória:
1. hely: Karagity Márk (2.o.), Szécsi Patrik
(3.o.), Horváth Dominik (4.o.)
2. hely: Varga Kornél (2.o.), Orvos Maja (4.o.)
3. hely: Gavenda Nóra (2.o.), Bán Bence (4.o.)
• A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia versenyei (Tudásbajnokság, Jonatán,
nyelvÉsz, matekÁsz) mára az egyik legrangosabb tanulmányi versennyé vált. A kíváncsi,
bátor, tudását fejleszteni akaró, a megszerzett
ismereteire büszke diákokból olyan értékes,
inspiráló érzést hoz ki, ahol mindenkinek van
esélye megmutatni, miben jó.
Tudásbajnokságra 2 tanuló jelentkezett
(3.o.). A második fordulót már sikeresen teljesítették decemberben. A Jonatán olvasási
versenyén Vass –Nagy Lilla (3.o.) ,,Könyvbarát” rangot ért el. A nyelvÉsz és a matekÁsz
versenyre a 2.3.4. évfolyamból jelentkeztek a
kisdiákok. Az első megmérettetésük januárban lesz.

• A SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola 5. és 6. évfolyamosok számára meghirdetett kistérségi on-line angol nyelvi versenyén
Kardos Edina 2. helyezést, Sztán Hermina 5.
helyezést ért el.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
• MIKULÁS
Idén is megérkezett a Mikulás az iskolánkba, igaz kicsit másképp, mint az előző
években. A gyerekek december 4-én reggel
izgatottan figyelték a Mikulás segítőit, a tanító
néniket. A különleges eljárásrend miatt, nem
a hagyományos formában történt a télapó ünnep. Deszk Község Önkormányzata és a Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete nevében gazdagon megrakott
csomagokat kaptak a gyermekek. Köszönjük
az ajándékokat!
• Örömhír, hogy az év végén plusz anyagi
forrást kapott az intézmény a Szegedi Tankerületi Központtól 100 ezer forint értékben
sportszervásárlásra és 100 ezer forint értékben
játék beszerzésre. Köszönjük!
• Az idei „Falukarácsonyi” műsor a fennálló helyzet miatt elmarad. Ez a hagyomány
kiemelt esemény az iskola életében. A készü-

lődés izgalmas hetei, a közös próbák, a felcsendülő gyermekénekek és az est izgalmas
pillanatai öltöztetik minden évben ünnepi
hangulatba a lelkeket. Az egész év olyan felemásra sikerült mindenkinek és az év lezárása
sem a hagyományoknak megfelelően fog alakulni.
Bízunk abban, hogy ettől még egy nagyon
szép, áldott, nyugodt és békés ünnepi időszak
következik.
KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNNAK
AZ ISKOLA DOLGOZÓI ÉS TANULÓI!
Vid György ig.
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„Itt kopog, ott kopog,
Megérkezett Télapóka, hopp!”
a délelőttöt, hogy a gyerekek maradandó élménnyel térhessenek haza. Úgy gondolom,
ez sikerült is, hiszen a boldog gyermekarcok
látványánál nincs nagyobb elismerés egy óvó
néni számára.

Óvodánkban a dolgos őszi hónapok igen
gyorsan elteltek, s lám, máris beköszöntött a
gyerekek egyik legkedveltebb időszaka, a tél.
Ilyenkor megbeszéljük az évszakra jellemző
fontos változásokat, elkezdünk készülni a közelgő ünnepekre, közösen várjuk a Mikulást,
majd később a Jézuska érkezését. Meggyújtjuk
az Adventi koszorú bűvös gyertyáit, verseket,
dalokat tanulunk az aktuális ünnepkörhöz
kapcsolódóan. Egy picit magunk is gyermekké válunk ebben az időszakban.
Az idei év minden szempontból rendhagyó év volt, több óvodai programunknak is
búcsút kellett mondanunk, hiszen a kialakult
egészségügyi helyzetre való tekintettel nem
tarthattuk meg azokat. A Mikulás viszont
december 5-én ellátogathatott a gyerekekhez az óvodába. Király László polgármester
úr lehetőséget biztosított a Mikulással való
találkozásra, meghívta a Mikulást, hogy egy
fergeteges játékos délelőtt keretében ajándékozza meg az óvodásainkat. Ezen felbuzdulva
rögtön elkezdtük szervezni a kollégákkal és a
szülői szervezettel közösen együttműködve

A gyerekek reggel 8 és ¾ 9 óra között érkeztek az óvodába, mindenki a saját csoportjában
gyülekezett, ahol már izgatottan várták, hogy
végre találkozhassanak a legendás „Nagyszakállúval”. 9 órakor meg is érkezett a várva várt
Mikulás. A puttonya telis tele volt mindenféle
földi jóval, amiért cserébe a gyerekek énekeltek, verseltek neki. Az óvodai szülői szervezet
által összeállított csomagon kívül a gyerekek
haza vihették a Képviselő-testület által felajánlott ajándékcsomagot is, így dupla csomaggal
megpakolva térhettek haza. Minden gyermek
nagyon örült az ajándékoknak, alig várták,
hogy szüleiknek megmutathassák, mit kaptak
a Mikulástól.
Ezután vette kezdetét a „játékos kavalkád”.
Minden csoportszobában különböző játékos
tevékenységet biztosítottunk a gyerekek számára. Többek között Télapós üdvözlő kártyát
készíthettek családtagjaiknak. Netti néni bármit az arcukra varázsolt, amit szerettek volna. Segíthettek a Mikulás szánját megpakolni
ajándékokkal, majd a rénszarvasok segítségével a gyerekeknek eljuttatni, vagy a Mikulás
puttonyába bele találni, de fújhattak „hópelyheket”, gyűjthettek szaloncukrokat, építhettek
hóembert kockacukorból, ellapátolhatták a
hótorlaszt, hogy a Mikulás be tudjon jönni
akár az ajtón is, de várat is építhetett, aki akart.
Szerencsére mindenki talált kedvére való tevékenységet, még talán most is játszanának,
ha 11 órakor véget nem ért volna a kavalkád.
Sok-sok élmény érte őket egyetlen délelőtt

alatt, így nem is csoda, hogy fáradtan ugyan,
de boldog gyermeki mosollyal indultak haza,
remélve, hogy jövőre újra eljön Ő, akit minden
évben oly izgatottan várnak.
Szeretnénk köszönetet mondani Deszk
Község Önkormányzatának, hogy a gyerekek
annak ellenére is megkapták a hagyományos
„Falumikulás” csomagot, hogy az idei évben
ez a rendezvény nem a maga megszokott
formájában valósult meg, csak így az óvodai
keretek között. Köszönjük Király László polgármester úrnak, hogy elhívta hozzánk a Mikulást és idén is mosolyt csalt a gyerekek arcára. Köszönjük a Szülői Szervezet segítségét,
akik most is, mint minden évben segítettek a
Mikuláscsomagok összeállításában és csomagolásában.
KELLEMES, CSODÁKBAN GAZDAG
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
MINDENKINEK!
Lászlóné Paplógó Alexandra
és Márki Anett
Óvodapedagógusok
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Az elmúlt évek adventi pillanatai
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A legnagyobb kincsünk a tiszta víz
Mottó: „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” (David Brower környezetvédelmi aktivista)
Sokunknak természetes, hogy megnyitjuk a
vízcsapot és tiszta víz folyik belőle. Viszont
nem mindenhol van így. 2020-ban a Földön
750 millió ember él biztonságos víz nélkül,
és 2,5 milliárd ember él úgy, hogy nincs a
lakókörnyezetében a szennyvízelhelyezés
megoldva. Évente 6-8 millió ember hal meg
a vízzel kapcsolatos katasztrófákban és betegségekben.
A meglévő problémát még az is fokozza, hogy
a Föld természetes vizeinek jelentős része
szennyezett. A világ szennyvizeinek 85 %-a
tisztítás nélkül kerül a befogadó tavakba, folyókba, tengerekbe. Nem véletlen, hogy az
édesvízi élőlények számának csökkenése az
elmúlt 30 évben 50 %-os volt. A tisztítatlan
szennyvíz, az ipari kemikáliák, a műanyag
szemét (mikroműanyag), a gyógyszerszármazékok mind terhelik vizeinket, amelyből
egyre kevesebb van.
A vízfelhasználás mértéke a népességgel
együtt növekszik. 1975-ben az egy főre
jutó vízkészlet átlagosan 15000 köbméter
volt, napjainkra ez a szám 4500 köbméterre csökkent. A Világbank 2016-ban adott
ki egy jelentést, ami szerint a klímaváltozás
a víztartalékokat érinti a legsúlyosabban. A
vízkészleteink végesek, a korlátok nélküli növekedés nem lehetséges. A tudósok azt mondják, hogy a nem is távoli jövőben víz lesz az új
olaj. Az a különbség, hogy az olajjal ellentétben a víz a túléléshez kell. A vízhiány fegyveres
konfliktusokat okozhat, növelheti a migrációt,
néhány régióban akár a GDP hat százalékát
költhetik a vízhiány miatti következményekre,
recesszióba döntve egész gazdaságokat. A legérintettebbek Közép-Afrika és a Közel-Kelet,
de India és Kína kilátásai is borúsak. A világ
számos részéhez képest Európa viszonylag bőséges édesvízi erőforrásokkal rendelkezik. E
készletek azonban nem egyenletesen oszlanak
el a kontinensen. Becslések szerint ugyanis az
Unió területének közel egyharmada van kitéve olyan vízhiányos helyzetnek, amelyben a
kereslet egy bizonyos időszakban meghaladja
a rendelkezésre álló kínálatot.
Hazánk vízforrásai is a klímaváltozás miatt
veszélyben vannak. Csapadékból nem hull
elég mennyiség, minden évben kevesebb eső
esik, mint amennyi elpárolog. Továbbá probléma annak egyenetlen eloszlása (pl. zivatarok) is. Ha nem hull elég csapadék, akkor a
vízhiány pótlása a felszín alatti vízkincsből
történik. Azonban nagyobb ütemben történik a vízkincs kitermelése, minthogy az meg
tudna újulni. A felszín alatti vizek a leszivárgó csapadékból, vizes területek (folyók, tavak,
mocsarak, árterek) lecsorgó vizeiből újulnak
meg. Azonban ezen területek nagysága évről
évre zsugorodik, a víz mennyisége csökken,
mely következtében a talajvíz szintje is egyre
süllyed. A harmadik vízforrásunk a folyókon

érkező víz. Folyóink gátak közé vannak szorítva, nem folynak ki a mellékágakba, nem
tudják a felszín alatti vizeket pótolni. Az éghajlatváltozás tehát a víz körforgására nagymértékben kihat, ami „vízkrízishez” vezethet.
Vízkrízis fogalomkörébe tartozik a több hétig
elhúzódó aszály, a csapadékmentes telek, a
természetes vizek alacsony vízállása, de ide
sorolhatóak az extrém mértékű esőzések is,
amik villám árvizeket okoznak.
Hiba lenne azonban azt gondolni, hogy ezt a
világszintű problémát csak nemzetközi egyezményekkel és intézkedésekkel lehet orvosolni.
Országos, regionális szinten is törekedni
kell a víz megtartására, a víz körforgásának a biztosítására. Villámárvizek elleni védelemnél fontos a csapadék minél teljesebb
visszatartása a vízgyűjtő területén, a lefolyás
lassítása, ami erdősítéssel, illetve záportározók
kiépítésével, hullámtér szélesítésével biztosítható. A vizes élőhelyek helyreállításával a táj
vízmegtartó képessége növelhető. Változtatni kell a vízgazdálkodás azon szemléletén is,
hogy a belvízelvezető csatorna-rendszerek ne
vezessék el a vizet az olyan területekről- jellemzően folyókba irányítva - amelyek néhány
hónappal korábban aszállyal küzdöttek. Évente 3,5 „balatonnyi” mennyiségű víz tűnik el ily
módon az országból.
Az egyén felelőssége is nagy. Átlagosan egy
ember évente 1,24 millió liter édesvizet fogyaszt, amivel egy olimpiai úszómedencét
félig meg lehetne tölteni. Néhány egyszerű
lépéssel, pár szokás elhagyásával csökkenthetjük az elhasznált ivóvíz mennyiségét.
Például:
– Amikor tisztálkodunk, ne folyassuk végig
a vizet. Zuhanyozzunk le pár perc alatt,
ne pedig fürdőzzünk a teli kádban.
– Használjunk víztakarékos berendezéseket (pl. mosogatógép, mosógép).
– A WC öblítéshez használjunk víztakarékos tartályt, de leönthetjük akár a felmosó
lével vagy a fürdővízzel is azt.
– Csak akkor indítsuk be a mosó- és mosogatógépet, ha tele van.

– Öntözzünk esővízzel, s lehetőség szerint
reggel vagy este – ekkor kevesebb párolog
el.
– A kertben válasszunk szárazságtűrő növényeket (pozsgás, sziklakerti növények).
– Folyóvizes mosogatás helyett válasszunk
kéttálcás mosogatót.
– A főzéshez használt alapanyagokat álló
vízben tisztítsuk meg.
Ne csak a takarékosságra törekedjünk, hanem arra is, hogy ne szennyezzük a vizeinket! Szennyvizet, szennyezett vizet ne engedjük ki a földre, csatornákba! Ebben az esetben
a földet, a talajvizet, a növényzetet és az állatokat is megmérgezzük. A szennyvíz a párolgást
követően feljut a légkörbe, onnan pedig szen�nyezett csapadékvíz formájában visszahull a
„feladónak”. A víz körforgása tehát megvalósul, azonban nem biztos, hogy itt számunkra
is kedvező módon.
A víz az élet forrása, észrevétlenül része mindennapi életünknek. Bolygónk több mint
70%-át víz borítja, de ennek csupán 1%-a alkalmas emberi fogyasztásra. Erre az 1 %-ra
2020-ban 7,8 milliárdan vagyunk.
A számok elgondolkodtatóak, rajtunk is múlik, hogy mi módon gazdálkodunk ezzel a
kinccsel.
Jelen cikk a KEHOP-1.2.1-18-2018-00042
Helyi Klímastratégia kidolgozása és szemléletformálás Deszken című pályázat keretében
készült.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
klímareferens

Kohéziós Alap
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Faluházak felújítása – 2020
falak mentén az épületbe, károsítva a falakat és a
padozatot is, mely felpúposodik. Amellett, hogy
a falak és a padozat tönkrement, immár veszélybe kerültek az épületben működő irodák, az ott
tárolt technikai eszközök és dokumentumok,
valamint az épületben található többezres könyvállomány, a berendezések és a népviseleti öltözetek is.
A felújításnak köszönhetően megfelelő munkakörülményeket biztosíthatunk az itt dolgozóknak, biztonságban
tudhatjuk az épületben őrzött értékeinket és megfelelő hátteret biztosíthatunk az itt tevékenykedő művészeti csoportjainknak és a megrendezésre kerülő kulturális programjainknak is.
Deszk Község Önkormányzata közel 13 és fél millió forint vissza nem
térítendő költségvetési támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Faluházak felújítása – 2020 című, MFP-FHF/2020
kódszámú pályázati kiírás keretében. Az elnyert támogatásból a Deszki
Művelődési Ház és Könyvtár (Faluház) felújítását, ezen belül a tetőfedés
cseréjét szeretnénk megvalósítani, amellyel az immár folyamatos problémaként jelen lévő beázást szeretnénk megszűntetni.
Sajnos a tető beázása immár nem csak esztétikai probléma. A téli
időszakban hóolvadáskor, illetve esőzések alkalmával a víz befolyik a

Projekt címe:
Faluház felújítása Deszken
Kedvezményezett:
Deszk Község Önkormányzata
Támogatás összege:
13.495.953,-Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatói Okirat száma: 3194859366
A megvalósítás kezdete: 2020.11.01.
A megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2021.05.31.

Hírek a „Bánát” tevékenységéről

А jelenlegi koronavírus járvány sokban
meghatározta a Bánát tevékenységét is. A próbák online módban folynak, és több fellépés
elmaradt ebben az évben. Sajnos sok nagyrendezvény is elmaradt, így ez évben nem
tartották meg az Ajvár fesztivált és az októberi
hagyományos „Banatski Sabor” szerb népzenei-, népdal- és egyházi énekek találkozóját
sem Deszken. A múlt évben volt 25 éves jubileuma a Bánát zenekar által megálmodott
találkozónak. Fő célja az, hogy minden évben
egy helyen (Deszken) összegyűljenek a szerb
népzenét, népdalt és egyházi énekeket ápoló
hazai zenészek és énekesek. A fellépés mellett
nagyon fontos a tapasztalatátadás és a szakemberek véleménye. Az országos találkozó
nemzetközivé nőtte ki magát, hisz az évek során a résztvevők között voltak romániai, szerbiai, horvátországi és bosznia-hercegovinai
csoportok is. Így a 25. jubileumi műsorban
Szentmiklósi (Románia) szereplők is voltak.
Őket és a többi résztvevő műsorát halhatjuk
a „Deszki Bánát Szerb Közhasznú Egyesület”
által kiadott CD-n. A hagyomány szerint az ez
évi novemberi találkozón kapták volna meg
a résztvevők, ezt a kiadványt, de erre sajnos
a járvány miatt nem kerülhetett sor. Viszont

a CD, amit Mándity Predrág szerkesztett,
(fotó és dizájn: Kukucska András, hangfelvétel: Tóth Ferenc) elkészült és meg is jelent.
Az anyagi hátteret a Szerb Országos Önkormányzat, a Bánát Szerb Kulturális Egyesület
és a Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
biztosította. Reméljük, hogy a falunk hírnevét
is öregbítő rendezvényt minél hamarabb meg
tudják rendezni és élőben is hallhatóak lesznek az ének és zeneszámok, mint ahogy ez 25
éven keresztül minden évben megtörtént.
Kellemes, Békés Karácsonyi ünnepeket és
vírusmentes Boldog Új Évet Kíván minden

deszki lakosnak a Bánát Szerb
Kulturális Közhasznú Egyesület nevében:
Rusz Borivoj
A Faluház minden dolgozójának és a
Deszki Tükör szerkesztőinek a magam
nevében is Boldog, Békés Karácsonyi
ünnepeket és egészségben gazdag Boldog Új Évet kívánok!
Bóró
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DSC hírek

Deszki SC kézilabda szakosztály novemberi beszámolója
csak kapaszkodni tudtunk ami kivette az erőnket. A kezdeti tűz hiánya vereségbe vezetett. Sokat kell
tanulni!

Az újabb szigorítások után,
november hónapban az LU10/
FU10 csapataink még pályára álltak. Ugyanazon napon játszottak
a lányok és a fiúk is. Előbbieket
Grézló József, utóbbiakat Ágoston Liliána koordinálta.
Ágoston Liliána tapasztalatai
a meccsek után: „Vasárnap Mórahalomra utaztunk az U10-es
fiúkkal. Az Orosházi FKSE- LINEMAR és a Kecskeméti Sportiskola csapata ellen játszottunk.
Tudatában annak, hogy még nem
játszottak sok mérkőzést a fiúk,
szépen helyt álltak. Lelkesedésből
szerencsére nem volt hiány, csak
játékosból. 6 fővel tudtunk kiállni,
ami a teljesítményt nagyban befolyásolta. Vannak hiányosságaink,
ennek ellenére szép gólok születtek.
Amiket legjobban kiemelnék: az
állóképesség és a kitartás. 2 mérkőzést játszottunk le egymás után,
és ugyanúgy futottak, küzdöttek a
fiúk. Az ellenfél csapatok túlereje
sem tudta elvenni a kedvünket a
játéktól. Ezt a lendületet szeretném
megtartani. Összességében jó úton
haladunk.”
Grézló József így véleményezte a mérkőzéseket: „A hétvégén
a PC TRADE Szeged és a TVSC
Sándorfalva csapatával mérkőztek
meg a lányok. Jó volt látni, hogy

nem szeppentek meg a náluk nagyobb, erősebb ellenfelektől az idei
első mérkőzéseiken. Védekezésben ügyesen fogadták az ellenfél
támadásait, amihez nagyon jó
kapusteljesítmény párosult. Támadásban sajnos nem tudtuk azt
nyújtani, mint amit védekezésben,
elég döcögősen, csak távoli lövésekkel sikerült gólokat szerezni. Az
ellenfelektől sokat tanultunk a mérkőzések során, hogy miben kell fejlődnünk. Jó úton haladunk, hogy a
közeljövőben feltudjuk venni a versenyt a nálunk erősebb csapatokkal
is. Hajrá DSC!”
November 14-én Mórahalmon
lépett pályára az U12-es fiúcsapat. A rendkívüli közegészségügyi előírások miatt zártkapus
mérkőzéseket játszottak a srácok.
„Az elmúlt fordulókhoz képest
tovább fejlődött a csapat. Az első
mérkőzésen Szécsi Patrik, míg a
második találkozón Pocsai Kevin
játszott eredményesen. Túlzott
sportszerűsége a csapatnak egy
viszonylag gyengébb védekezést
eredményezett, mely a kapott gólok
számán is látszik. Hajnal Kristóf
mind a kettő meccsen bátran állta
a lövéseket. Dávid Márk és Koncz
Olivér számolatlanul próbálkozott bevenni az ellenfél kapuját,
több-kevesebb sikerrel. Dobos Attila és Samu Gergő beálló játékának
sokat kell még fejlődnie, de tavas�szal biztosan még eredményesebbek tudnak majd lenni. Figyelem
és fegyelem tekintetében léptünk
komolyabban előre. Sok-sok mec�csre van még szüksége a csapatnak.”
– véleményezte Nagy János a fordulón látottakat.

Bízunk benne, hogy januárban
újra pályára léphetünk a gyerekekkel!
Deszki SC I. felnőtt csapatunk
Prislinger Tibor vezetésével is
folytatta a szereplést a bajnokságban több-kevesebb sikerrel.
November 4. Kistelek-Deszk:
24-20
– Az elejétől kezdve sajnos nem
mi uraltuk a mérkőzést, mindig

November 27. Kistelek- Deszk:
25-20
– Egy ilyen mérkőzés után nehéz mit mondani, 50 percig nagyon
szépen, éretten, fegyelmezetten játszottunk, vezettünk.
Utána jött az áramszünet és
számomra felfoghatatlan módon
kezdtünk el "játszani", lerombolva
a megszerzett előnyt. Hatalmas
csalódás, meg kell tanulnunk nyerni és hinni magunkban!
December 1. Deszk II. - Deszk
I.: 20-28
– Sok szép megoldásunk volt,
védekezésben is egyben tudtunk
maradni, amihez társult a jó kapusteljesítmèny, nem is lehetett más
a vége, mint győzelem.
Gratulálok a csapatnak a magabiztos győzelemhez!
Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!

2020. DECEMBER
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Karácsonyi receptajánló
Az alábbiakban Kókai Sándor deszki szakács ünnepi menüjét ajánljuk jó szívvel. Fogadják és készítsék el szeretettel!
Elkészítés:
A hússzeleteket kiklopfolom, majd a szeletekre teszek 1 szelet sonkát (ki milyet szeret),
és savanyú apró káposztát. Megszórom őrölt
borssal, kakukkfűvel, majd félbe hajtom, úgy,
hogy a sonka és a káposzta töltelék ne lógjon
ki belőlük. Sütés előtt lisztbe, felvert tojásba és
zsemlemorzsába panírozom, majd bő olajban
sütöm.
Köretként mi szeretjük hozzá a párolt rizst, a
párolt zöldségeket (angol zöld köret), és a sült
burgonyát.

KARÁCSONYI BORLEVES

SZICILIAÍ HALFILÉ

NARANCS KOKTÉL:

Hozzávalók:
4 dl száraz, asztali fehérbor
4 dl víz
3 szem szegfűszeg
1 darabka egész fahéj
1 csipet só
3 tojássárgája
8 dkg kristálycukor
2 dkg liszt.

Hozzávalók:
4 db bármilyen halfilé – de ha pénztárcánk
engedi, akkor lazac
3 evőkanál olíva- vagy napraforgó olaj
2 evőkanál mustár
1 kávés kanál őrölt oregánó
10 dkg apró kockára vágott tv paprika - bármilyen színű lehet
csipet só és bors

Hozzávalók:
7 dl vörösbor (lehet száraz, vagy édes is)
30 dkg kristálycukor
2 dl rum
1 db narancs héja

Elkészítés:
A fűszereket az olajjal és a mustárral pácnak
összekeverjük.
A filéket ízlés szerint hal fűszerkeverékkel fűszerezem és megkenem a mustáros páccal.
A tepsit vékonyan kiolajozom, beleteszem a
halfiléket, majd megszórom zsemlemorzsával
és 180 fokon rápirítom a morzsát.
Köretként párolt zöldségeket, burgonyát tálalok hozzá.
TURUL PECSENYE:
Elkészítés:
A fehérbort a vízzel és a fűszerekkel felforralom. A tojások sárgáját a cukorral fehéredésig,
majd ezt követően a liszttel simára keverem,
ezután hozzászűröm a felforrt fűszeres bort.
Az egészet gőzön habverővel állandóan keverve felforralom.
Mindig frissen és forrón tálalom.

Hozzávalók:
4 szelet sertés karaj vagy comb – de cserélhető filézett csirke mellre
4 szelet sonka
4-6 ek. savanyú káposzta
csipet só
csipet bors
csipet kakukkfű

Elkészítés:
A bort cukorral és a rummal összekeverem,
beledarabolom egy narancs teljes héját.
3 napig állni hagyjuk, majd leszűrjük, és
máris fogyasztható.
Mindig hűtve fogyasszuk, de vigyázz, itatja
magát!
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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 13.00 - 16.00; Kedd szünnap;
Szerda 13:00 – 17:00; Csütörtök szünnap;
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: 62/652-669
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

2020. DECEMBER

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-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.

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: Mészáros-Nagy Bernadett
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.
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Telefon: 06 62/271-178
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
Hétfő-Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra
Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
Telefon: 62/ 571-598
Email: drballa.praxis@gmail.com
Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Péntek: 8.00–11.00.
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
NAPPALI ELLÁTÁS
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
- IDŐSEK KLUBJA
Kedd:
10-12
6772 Deszk, Tempfli tér 10., tel.: 271-458
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok Hétfőtől –péntekig: 8.00-16.00
elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli páciensek számára is. Minden munkanapon, előzetes
SZELEKTÍV
bejelentkezés után.
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
január 13., 27.
Hétfő: 11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett sárga kukáÜzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján

ban, vagy átlátszó műanyag hulladékgyűjtő
zsákban lehet papír- és műanyag hulladékot, fém
üdítős- és sörösdobozokat kihelyezni!

NKM Áramszolgáltató telefonszám:
+3662/565-881

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

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

HALÁLOZÁS
Vass Dezső István 77 évesen,
Szénásy Gábor Levente 62 évesen,
Becsei Tibor András 71 évesen,
Daru Józsefné 97 évesen,
Rozsnyai János Antalné 68 évesen elhunyt.

