A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA | www.falunkert.hu

XXIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM | 2013. JÚLIUS

BA N
Z
Á
H
U
L
A
F
A
K
O
R
O
B
Á
NYÁRI T
n. A hangulatról beszéljenek ink

ház szervezésébe
közel 250 gyermek táborozik a Falu
éig
vég
tus
usz
aug
től
epé
köz
Június

ább a képek!

NÉPDAL ÉS NÉPZENE TÁBOR

SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR

ZOLTÁNFY FESTŐTÁBOR

TOLERANCIATÁBOR DESZKEN

Június végén egy különleges tábornak adott otthont a deszki Sportcsarnok. Patyik Gabi szervezésében toleranciatábor került megrendezésre, ahol 10 down szindrómás fiatal (mentorált) 10 egészséges
fiatallal (mentor) táborozott együtt. A hangulat fantasztikus volt, az élmény egy életre szóló minden
résztvevőnek. Én sajnos csak a kromoszóma XFaktoron tudtam részt venni, ezért a 3. oldalon az egyik
mentor, Damacsek L. Tamás írását olvashatják.

Csoportkép a Kromoszóma XFaktorról (középen a zsűri: Király László
polgármester, Kis Tünde Júlia és Pityinger László "Dopeman")
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Megkérdeztük a polgármestert			
– Több lakos is panaszkodott, hogy gazos
a temető. Történt változás ez ügyben? A Kft. feladata a temető rendben
tartása?
– A temetőben mindenütt le van vágva a
fű és rendezett, mint
mindig! Ezt az állapotot láthatja, ha most
kijön velem a tisztelt
főszerkesztő asszony.
Három nappal ezelőtt
vágta le a kft, ami csak másfél hetes csúszást jelent
a tervezetthez képest. A nyári időszakban mindig
ritkábban tervezzük és vágjuk füvet, hiszen a csapadékszegény időszakban ez így reális. Kétségtelen, hogy a közel öthetes ciklus az idei csapadékok
tükrében talán ritkának érezhető, de a kft. létszámkerete sem engedne többet. Csak gondolják meg,
hogy a napokban két fő vágja a település összes
közterületét, beleértve a buszmegállók környékét, a közintézményeinket, a saját ingatlanjainkat,
és mostantól a római katolikus templom kertjét
is. Gruber plébános úr kérésére ezt a közösségi
célokat szolgáló, kiemelten fontos ingatlant is mi
vágjuk a jövőben. Örömmel vállaltam el ezt a társadalmi munkát, mert talán így lépésről lépésre
együtt gondolkodhatunk egy szép templomkert
kialakításában ez által.

Volt egy deszki lakos, aki a jegyzőasszonynál panaszt tett a temető miatt, és mint kiderült, akadt
felbujtó is. Mire a választ megkapta volna a jegyzőnktől, a kft a saját ütemezése szerint már el is végezte a szerződött kötelességét! Bosszant a dolog,
mert méltatlan a vád, és nem hiszem, hogy bárkinek is jó ez a hangulatkeltés! A térség legszebb és
legjobban karbantartott temetője a mienk! Büszke
vagyok, amikor messziről idelátogatók dicsérik a
temetőt és a települést egyaránt. Ezért nagyon sokat teszünk Önökkel együtt! A temető mindig is a
szívügye volt a településnek és nekem személy szerint is! Én vezettettem be bő három éve, hogy a halottak napjához közeledve naponta, minden reggel
takarítsuk a teljes temetőt a lehulló falevelektől –
értékelik is a szeretteiket látogatók. Nem tud mutatni a környéken ilyen rendezetten mindenszentek ünnepét váró és fogadó temetőt, mint a miénk,
beleértve a szegedi temetőket is! A fűvágások indításakor mindig a temetővel és a közintézményekkel kezdünk – ez meg is látszik a környezetükön! A
temetőbe az én kezdeményezésemre helyeztünk
ki ágasfákat, öntözőkannákkal és seprőkkel. A kezdeti lopások után, talán már közös tulajdonként
vigyáz rá, és örül is neki a kilátogatók sokasága. A
temetőhasználat szigorítása a vállalkozók felé, szintén sokat javított a temető képén és a rendezettségén. Ezt a csatát mi vívtuk meg, de mindannyian
nyugtázhatjuk az eredményét! Ősszel nekilátunk
az új urnafal építésének, ami tovább szépíti majd
ezt az objektumot. Jóleső érzéssel tölt el, amikor olyan elhunyt hozzátartozókat meglátogató

deszkiek állítanak meg, akik járnak a környék temetőibe is – és megdicsérik a gondos munkánkat, a
szép környezetet. És ők vannak többségben! Igen,
lehet, hogy két hete nagyobb volt a gaz, és talán
előfordul majd máskor is, mikor az egyre kevesebb
emberrel a körmünkre ég a munka, de határozottan túlzottnak tartom a kérdés kiélezését, és az
általánosítást! A Deszki Temető rendezett, és az is
lesz! Ez a képviselő-testület elvárása és határozott
szándéka, ezt is fogom behajtatni a kft-n!
– Hogy áll a Sportcentrum felújítása? Milyen munkálatok vannak még hátra és mikor lesz az átadás?
– A nagyja építőmunkát már elvégeztük, a pálya
felfestése, a térburkolatok és a padok ülőfelületének, a kosárlabda palánkok és labdafogók felszerelése van hátra. A festés-mázolási munkákhoz a diákokat is igénybe vesszük – remélem, a munkájukat
látva majd jobban vigyáznak rá a fiatalok is! Terepmunkák után a takarítás – és már is készen várja a
falunapi átadást a felújított sportcentrum. Az a pálya és környezete, amit még egyszer réges-régen
Gyorgyev Vojiszláv tanár úr építtetett ki 1974-től,
sok társadalmi munkával, a Radics István vezette
TAUGÉP, a Frányó Antal vezette a SZEVAFÉM, az
algyői Hajó-javtó, és az akkori Maros Tsz mérhetetlen támogatásával. Bizony ráfért már ez a nagy
felújítás! Felállítunk hamarosan egy boksz-zsákot
is, remélhetőleg elég lesz a felesleges energiák levezetésére a tombolni vágyóknak. Felállítunk az
árnyékban egy boksz-zsákot is, remélhetőleg elég
lesz a felesleges energiák levezetésére a tombolni
vágyóknak. Tervezzük a fák alá letelepített pihenő
padok közé kültéri fitnesz eszközök mielőbbi telepítését, hogy kedvezzünk, mozgáslehetőséget biztosítsunk a család minden tagjának, akik egy pár
órát akarnak eltölteni itt a sportcentrumban.
– A Tempfli téren is elkezdték a játszótér felújítást.
Mikor várható a befejezése?
– Nem kezdtünk felújításba – folyamatosan
kell karbantartanunk a játszótereinket. Egyrészről
állandóan ellenőrzik azok megfelelőségét, másrészről pedig a szülők jelzik, ha valami tennivaló
akad. Persze, most megfordulhat a fejükben, hogy
a Szegeden tucat számra eldugott, régi acélcsőből készült, nem szabványos grundok hogy állják
ki az ellenőrök kritikáját! Ez egy jó kérdés, de mi a
bennünket, a mi gyerekeink épségét célzó felszólításoknak engedelmeskedve kell megoldásokat
találni, nem pedig logikusnak tűnő kérdésekre választ keresni.
A játszóterek javítása, a téliesítés és a karbantartás 5-600.000 forintunkba kerül évente. Vége
sosem lesz, folyamatosan kell az óvodai és a közterületeken lévő eszközökre gondot fordítani!

Amikor még csak a lehetősége merült fel, elkezdtük az ismerősök között szondázni, vajon mekkora lehetne az igény. 15 főre adtunk le pályázatot
a munkaügyi központ felé, és hamarosan erre is
kaptunk jóváhagyást. Ennek ellenére az első körös
szondázás jelöltjeit megkeresve mindössze négyen regisztráltak a munkaügyi központban négy
nap alatt, mire egyik hétfő reggel a facebook-on is
megjelentettem a hirdetést. Három óra alatt 26-an
jelentkeztek, miközben a hatalmas túljelentkezés
miatt már 10 óra körül kaptuk a hidegzuhanyt –
Deszken csak 7 státuszt kapunk a 15 helyett! A járásban 500 fő jelentkezőre alig több mint 70 hely
várt, ehhez kellett osztani a pénzt és a létszámot
a központnak. A hír lesújtó volt, de a munkaügyiseket sem irigyeltem. Minden település kérésének
eleget szerettek volna tenni, de a keretet sajnos
nagyon szűkre szabták odafenn! Hosszas egyeztetések után végül 10 főt engedélyeztek Deszken
alkalmazni a 16-25 év közötti diákok közül. Szinte
mindegyik családját személyesen ismerem, így a
viták elkerülése végett a jelentkezés sorrendjében,
az első 10 személynél húztuk meg a „fájdalmas
vonalat”! A 10 „szerencsés” a Faluházban, a sportcsarnokban, és a hivatalban kap munkát, napi hat
órában. Szertárrendezés, leltározás, festés-mázolás, táborok szervezésében való segédkezés, irattár
költöztetés, falunapi előkészületek, helytörténeti
digitalizálás és a sportcentrum befejező munkái –
ezek a munkák várnak a diákokra. Bízom benne,
hogy az ez évi sikeres egy hónap után jövőre több
tanulóval köthetünk szerződést, megkönnyítve a
település életét, és nem utolsó sorban keresethez
juttatva a vállalkozó kedvű szünidősöket! Jó munkát kívánok mindannyiuknak! Aki pedig lemaradt,
azokkal a jelentkezési listát megtartva várjuk, hogy
talán még augusztusban lesz egy újabb keret,
újabb lehetőség…
– Tervez-e nyaralást, lesz-e ideje feltöltődni idén
nyáron, polgármester úr?
– Augusztus elején – két munkanapot érintő
– négynapos hosszú hétvége lesz hivatott a nyaralás szerepét betölteni idén. Nem újdonság – hiszen már két éve nem sikerült eljutnunk sehová.
Úgyhogy kifejlesztettem én is az aktív feltöltődés
tudományát, sok ezer magyar családhoz hasonlóan. Svájci frank alapú hitel és a rengeteg tennivaló
könnyen feledteti a legtöbbünkkel ezt a kellemes
elfoglaltságot, azt hiszem… A család és főként a
gyerekek ezt megsínylik, de sajnos ez van!
Az idei évre betervezett hat bel-, és külföldi nagy
rendezvényünk elég kimozdulást ad ugyan, de
ez nem éppen nyaralás nekünk, képviselőknek. A
gyerekek jól érzik magukat, de ezt rengeteg háttérmunkával kell megteremtenünk. Nekem, május

eleje óta, szinte minden hétvégémre akad falunap,
rendezvény, hivatalos aktus, amire az ember egyrészt szívesen megy el, de ugyanakkor pár hónap
távlatában nagyon fárasztó már. Elmaradnak az
otthoni munkák, nem jut idő lazítani, és a stressz
nem oldódik – pedig abból manapság igencsak
akad! Most már látom, hogy alpolgármesterként
Simicz Jóskának mennyit tudtam ezen a téren segíteni! Mert ez a fajta protokoll sajnos elengedhetetlen! Ha elvárok településvezetőket a falunapunkra,
nekem is kötelességem megtisztelni az ő ünnepeiket! Ezt régen is én csináltam, és most is rám marad. Ez azonban csak egy a sokból! E mellé szinte
mindig beugrik egy-egy péntek esti rendezvény,
és egy vasárnapi levezető „nyakkendős program”.
És ennyi egy hétvége! És máris jön a heti szokásos
roham, az egyre több kihívás, és sziszifuszi menet.
Örülök, hogy a hivatalban és az intézményeinkben
nagyon jó stáb állt össze, látva a közös munka eredményét – ott is fel tudok töltődni!
Azt hiszem a sikerélmény mellett az őszinte mosoly is akkumulátorként tud működni, nem csak
a nyaralás. A választáskor akadt, aki azt javasolta,
hogy „Mostantól sokkal komolyabban Lacikám,
nem kell ez a sok vidámság, és nem kell annyira lemenni mindenki szintjére! Legyen tartásod – mégiscsak polgármester lettél!” Nekem a sok együttlét,
a közös programok a gyerekekkel, az egyesületekkel, a művészeti csoportokkal – nagyon sokat
jelentenek! Nem a protokoll miatt csinálom, és
vállalok ennyit, hanem mert ez kell az életemhez!
Nem leereszkedés számomra a gyerekekkel nevetni, és nem megalázó „nagy emberek után” a nyugdíjasokkal, a közmunkásokkal lekezelni és beszélgetni – mind a jó ismerősöm! Ismerem őket, és ők
is engem! Alapvetően vidám, jókedvű embernek
ismernek, és én így érzem jól magam a bőrömben!
Vallom, hogy annyi könny, méreg és súly jut mindenkire, hogy biztosan nem az összevont szemöldökkel, és kripta hangulattal lehet serkenteni a kollégákat az állandó „Maratonra”! Sok a gond, egyre
nagyobb teher rajtam is – így a mosoly mögött kemény 10-14 órák állnak. Talán nem véletlen, és nem
a tétlenkedést jelzi, hogy a 4 milliárdos költségvetésű kistérségi társulás nyártól deszki központtal
folytatja a munkáját, és a 33 települést összefogó
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
központja is Deszkre került ! Biztosan mondhatom,
hogy jól megfér a mosoly és a kemény munka egymás mellett! Visszatérve az alapkérdésre: Nekem a
munka mellett a mosoly is a nyaralást, a feltöltődést jelenti!
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

Mit? Miből? Mennyiért?...
azaz mire költjük a pénzüket?”

A Faluház főbejárata szinte észrevétlenül fiatalodott meg. Csak a közelről fürkésző szemek, és
azok veszik észre, akik gyakran léptek be az ajtón, ami könnyebben nyílik, nem akad le. A 15 éve
készült bejárat kétszárnyú ajtaját kicseréltük. A vaskos szerkezet 306.000 forintba került.

– Nagy volt az érdeklődés a diákmunkára Deszken. Végül is hány főt tudnak alkalmazni és milyen
munkákra?
– Hatalmas túljelentkezés volt, nagyobb, mint
amire számítottak a járásban, illetve országosan.

SOK KICSI SOKRA MEGY!
A temetőhöz vezető vasúti átjáró már rég óta
balesetveszélyes volt a megsüllyedt macskakő és
a feltöredezett aszfaltburkolat miatt. A helyszíni
bejáráskor kiderült, egy nagyobb felújítás ráférne, de a sínek emelése, és a sok aszfalt bő egymillióba kerülne – PÉNZ PEDIG NINCS! A MÁV makói
üzemegysége beton talpelemekből, saját költségén felújította az átjárót. Köszönjük az áthidaló
megoldást Nagy József úrnak, ezzel kihúzzuk egy
darabig!
Az év végi szalmabála labirintusok „alapanyaga” ilyenkor készül. Köszönettel és hálával tartozunk Horváth Zoltánnak és Máténak, Szűcs Ferencnek és Gyozsán Ferencnek az idei bálázásért!

Az ő munkájuk fog mosolyt csalni a gyerkőcök
arcára a Falumikuláson és a karácsonyi ünnepségünkön. Köszönjük a nevükben is!

KAZÁNTAKARÍTÁS!

Ez évben is vállalom minden típusú kazán, konvektor fűtési szezonra történő előkészítését,
átvizsgálását, karbantartását rövid határidővel, változatlan áron!
Kazán, bojler: 5000 Ft/db
Konvektor, tűzhely: 1500 Ft/db

ERDŐDI CSABA
06307465018
06303815787

A régi iskolánk udvari ajtaja szégyenteljes állapotban búcsúzott
el a gyerekektől a nyári szünet elején. Ez az ajtó is új fából újjászületett! Az erős vasalatú, modern szerkezet talán többet bír, mint 15
éves elődje, 227.000 forintot fizettünk a cseréért.
A buszmegállók felújítása során a Felszabadulás utcában három helyen építettünk új járdát, a
buszmegállóhoz csatlakozó bejárót. A Kft. munkatársai szép munkát végeztek. A lakosok dicséretét én is megtoldom – köszönet érte! 280.000 forintunk – nem bánja, hogy – oda került!
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Falunapok - 2013. szeptember 6-8.
KIÁLLÍTÓK KERESTETNEK!

II. TORTADÍSZÍTŐ VERSENY

A 2013-as falunapi kiállításra várjuk
minden olyan alkotó jelentkezését,
aki kedvet érez ahhoz, hogy műveit
nagyközönség előtt is megmutassa!

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezzük a Falunapi
Tortadíszítő Versenyt, melyet most
is két, gyermek és felnőtt kategóriákban indítunk. Továbbra sem kell
semmilyen előképzettség, csak két
ügyes kéz és kreativitás. A jelentkezők feladata a már beburkolt tortát
a helyszínen kidíszíteni, adott idő
alatt. A versenymunka elkészítéséhez
szükséges anyagokat biztosítjuk, de
az eszközöket (nyújtófát, kiszúrókat,
mintázókat) csak korlátozott szám-

DESZK PARÁDÉ
Ismét lesz vidám felvonulás a Falunapokon! Várjuk azon közösségek,
civil szervezetek, baráti társaságok
jelentkezését, akik vállalják, hogy „parádésan” végigvonulnak Deszk utcáin!
Az első három helyezett pénzjutalomban részesül!

ban tudjuk a versenyzők rendelkezésére bocsátani, így saját eszközöket is
be lehet vetni! Várjuk a lelkes tortadíszítők jelentkezését!
Ideje: 2013. szeptember 7.
Kategóriák: gyermek; felnőtt
Jelentkezés módja:
személyesen a Faluházban
vagy e-mailben:
haluskaandi@hotmail.com;
Info: Haluska Andi
30/5406918

Falunapi beharangozó
idén sem lesz megállás, jön a három
napos „őrület”! Egy kis ízelítő a programból: szeptember 6-án, pénteken
a Faluház előtti Főtéren a kiállítás és
a rendezvény ünnepélyes megnyitóját követően nem más lép színpadra,
mint a United! Pély Barna és barátai a legjobb dalait hozzák el, csak a

Csak úgy telnek-múlnak a napok,
s ezt mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy egy hónap múlva itt a Deszki
Falunapok!
Szeptember 6-8. e jeles dátum, melyet kéretik már most feljegyezni minden olvasónak! S hogy miért? Mert

Akit mély vízbe dobtak...
Tolerancia tábor, Deszk

Belevágtam, bár nagyon izgultam és
féltem.
Ez előtt sosem kerültem kapcsolatba
down-szindrómás gyerekekkel.
Mikor azon kaptam magam, hogy
egy csarnokban ismerkedek fiatalokkal
– sorban nyújtom a kezem és megan�nyi keresztnév és mosolygós tekintet
vesz körül –, tudtam már nincs visszaút. Kisvártatva körbeültünk és minden
mentor és mentorált egymásra talált.
Nagyon izgultam az elején, mindent jól
akartam csinálni. Szerencsére a segítők,
illetve mentorok és a szervezők között
példa értékű, közvetlen és baráti volt a
hangvétel és ez nagyon sokat segített.
Az első nap hozzákezdtünk a közös
rajzunkhoz és egymás megismeréséhez. A program kellően változatos és
vicces volt, nem egyszer nagyokat nevettünk, de az igazi meglepetés másnap jött.
Ahogy telt múlt az idő, úgy kerültünk
egyre közelebb egymáshoz. Csapattársam szépen lassan megnyílt és válaszai,
reakciói nem egyszer olyan mélyen
érintettek meg mint eddig csak nagyon

kevesen. Bevallom, soha nem adatott
meg, hogy „bátyja” legyek valakinek a
szó teljességében, még akkor sem, ha
van két öcsém.
A tábor számtalan izgalmas és vicces
pillanata mellett volt alkalom, mikor a
sírás kerülgetett. Olyan szívsajdítóan
szép pillanatok voltak ezek, melyeket
szerintem sosem feledek.
Minden alkalommal, mikor az Élet és
a Mentoráltam nehéz helyzet elé állítottak, egyre inkább azt éreztem, hogy
leckét kapok és, ha jól figyelek akkor

deszkieknek! Őket pedig a Stand Up
zenekar követi, akik garantálják a jó
hangulatot! Szeptember 7-én, szombaton, a hagyományokhoz hűen, idén
sem marad el a horgászverseny, a már
XI. Nemzetközi Szalma Zoltán Kézilabda Emléktorna és a Szomszédoló
sem; a Szabadidőparkban pedig Népi
Játszóház, Mesevilág Bohócshow,
ugrálóvár, trambulin, arcfestés és
minden földi jó várja a gyerekeket! A
felnőttek pedig válogathatnak a büfé
kínálatából amellett, hogy részt vehetnek a II. Tortaparádén, vagy akár a
„Mással szórakozzatok!” játékos vetélkedőn is, és természetesen kóstolhatnak a polgármesterek főztjéből is. Az

esti program pedig magáért beszél,
hisz érkeznek Kiss Barna és Barátai, az
X-faktor-ból jól ismert Kováts Vera és
Szabó Mariann; őket pedig a tűzijáték
után a Hidvégi Band követi, hogy a
mulatós zene kedvelői is „megkapják
a magukét”. Vasárnap ünnepi hangversennyel zárjuk a rendezvényt.
Egyszóval idén sem szabad senkinek

sem otthon maradni szeptember első
hétvégéjén, forgassuk fel együtt a falut
és ünnepelje közösen, egy emberként
Deszk az idei Falunapokat!
Varga Krisztina
művelődésszervező

Igazfalván jártunk...
tanulok, ha meghallom őt akkor tanít
engem.
Nagyon sokat tanultam ez alatt a néhány nap alatt. Én, aki csupán egy éve
léptem erre a rögös útra, úgy érzem ez
volt az első igazi mérföldkő. Itt eldönthettem akarom-e, kell-e ez nekem. Ha
ilyen emberek vesznek körül és egy
ilyen csapat részese lehetek akkor:
igen, akarom.
Damacsek L. Tamás
első éves szociálpedagógus
hallgató

A Kerepetye és Csicseri csoportnak
lehetősége nyílt június 21-23. között
ellátogatni Deszk egyik testvértelepülésére, Igazfalvára.
Az odafele út során először Temesváron tettünk egy kisebb kitérőt, ahol
fogadott minket Igazfalva polgármestere, majd egy városnézésen vettünk
részt. Ezután tovább utaztunk és az
ebédet Ferdefalván fogyasztottuk el.
Értesültünk róla, hogy itt található
egy kisebb tó, ami a nagy melegben
igen csábítónak bizonyult. Az egyetlen
problémát az jelentette, hogy a fürdőruháink a bőröndben maradtak, ezen
okból a fiúk és néhány lány (akarva/
akaratlanul) vállalták a fürdést, ruhástól! Végül estefelé érkeztünk meg
Igazfalvára, elfoglaltuk a szállásunkat:
a helyi sportcsarnokban aludtunk matracokon. A vacsora elfogyasztása után
hajnalig tartó táncházat csaptunk az
igazfalvi táncosokkal, ezért másnap
nehéz volt az ébredés...
Szombaton Herkulesfürdőre látogattunk el, tettünk is egy sétát a városban. Ezután egy fürdőbe vittek minket, így lehűthettük magunkat a nagy

hőségben. Este Király László deszki-és
Ihász János igazfalvi polgármester is
köszöntőt mondott, a vacsora után pedig következett a bál, ahol egy igazfalvi
zenekar biztosította a talpalávalót, s mi
ismét hajnalig táncoltunk.
Vasárnap délelőtt részt vettünk egy
misén az ottani Református Templomban. Ezt követően megebédeltünk,
összepakoltunk és pihentünk egy
keveset a délutáni próba előtt, hisz
mindegyikünknek nehezen ment a
bemelegítés a kétnapos pihenő után.
Vége lett a próbának, s mi öltözködni
és készülődni kezdtünk az előadásra,
ahol számos másik csoport is szerepelt.
Nagyon jól éreztük magunkat a fellépés során, a közönség hatalmas lelkesedéssel fogadott minket. Az indulás
előtt vacsorával búcsúztattak minket,
elköszöntünk az igazfalviaktól, majd
nekivágtunk a hazafelé vezető útnak.
Élményekkel teli, fantasztikus hétvégét hagytunk a hátunk mögött, reméljük hamarosan ismét találkozhatunk az
igazfalviakkal!
Farkas Viola
(egy kerepetyés táncos)

HIDD EL, NAGYON MEGÉRDEMELTED!!!
Folyamatosan igyekeztem fotózni és
archiválni az eseményeket. A sok –sok
beszélgetés és nevetés, meg hát a rengeteg-rengeteg evés után raktunk egy
kis tábortüzet, ami meghitt volt és barátságos. Miki szórakoztatott minket
néhány viccel, és mind együtt nevettünk. Végül egy kis activity-vel zárult
az este… de persze DeszkaSzínház

módra… Egy kis csalafinta kulisszatitokként elárulom, például sokunk fog
mostantól valami teljesen másra gondolni, ha Bailey’s-zel találkozik valahol...
Összességében ez egy nagyszerű
nap volt, ahol mind jól mulathattunk
és pontot tettünk erre a 2012/2013-as
évadra. Szeretlek Benneteket Deszkások!!! 
Márki Kitti

DeszkaSzínház évadzáró
Ismét eltelt egy év… újabb évadot zárt a Deszkaszínház… Vagyis
na… csak ne ítéljünk ilyen elhamarkodottan…. Bizony ez most nem így
lesz… A nyár a DeszkaSzínház háza
táján bővelkedni fog fellépésekben és
munkában, a közelgő szerbiai úttal az
élen… Alighogy lement a Kilóg a lóláb
premiere – szinte még ki sem hűltek a
Faluház nézősoraiban a székek- máris
beköszöntött a záróbuli napja. Mert
hát hiába fog a nyár bővelkedni a tennivalókban, azért egy kis szusszanás
már igazán kijárt…
Ez alkalommal a Földi Jani-lak adott
otthont a „Deszka bulikának”. Belépve
egy szép tágas kert fogadott, telis- tele
ismerős és szeretett deszkás színjátszós társaimmal. A hangulat már akkor
is barátságos volt, mindenki felkészített rá, hogy ez a buli bizony nem hamar „ágybatakarodós” lesz. Kivételesen
nem este, hanem már dél körül érkeztünk és egy fél napot töltöttünk együtt.
Az ötlet onnan jött, hogy a május elsejei sütögetés is olyan jó sikerült, akkor

most is lehetne hasonlóképpen. „Pita
báti” és Tóth Sanyi voltak a mi fő kis
husisütögetőink, akik mellett szólt a jó
kis retrós-úttörő zene. (mert hát nálunk
Pita báti nem csak pitát süt, még a DJ
szerepkört is betölti.) Az udvar ékessége az „Életfa” volt, ami tele lett aggatva
az elmúlt éveink darabjainak díszletével és segédeszközeivel, amire nekünk
elég volt ránézni, és máris elöntöttek
az emlékek. Fantasztikusan ötletes
volt!!! Bele is szerettünk mindannyian.
A bulika elején ott volt két aprócska lurkó is köztünk, Réka és Keve (lovag!!!), Marika és Sanyi unokái, majd
később Boti és Zénó, Ildi és Anikó kisfiai „rontombontomkodtak” a kertben,
természetesen profi focistákat megszégyenítve „váltott műszakosként”
képviselve a fiatalságot.
Az isteni húsok és saláták íze még
most is itt van a számban. Jajj, nagyon
finom volt! Meg a sok sütemény... Még
az én kis picit nyomi epres krémesem is
elfogyott mind egy szemig.
Az évadzáró beszédében Pipu, a

társulatvezetőnk elmondta, hogy mi
vár még a nagy csapatra, és egy ilyen
idézőjeles „évértékelést” mondott el
kezében tartva az idei évad deszkájának szánt díjat. Nem volt meglepő az
eredmény: a mi házigazda Mikulásunk,
Földi Jani lett a 2013-as deszka! Nem is
csoda, hiszen ők a Prah című előadásban csodát tettek együtt Mellár Erikával! Még mondta is szegénykém elérzékenyülve, hogy ez Erika nélkül nem
sikerült volna. A csapatból egyébként
az ő deszkás jelenléte alakult a legkülönlegesebben. Ő ugyanis sokáig csak
a fia, Ádám miatt járt el a próbákra,
hogy fotózzon, majd a Kerítésben elvállalt egy szerepet szöveg nélkül, ahol az
én drááááága Tiborom volt, és tényleg
egyetlen szava sem volt, mégis nagyon
szerethető karakter lett. És aztán jött a
nagy áttörés: a Prah! Én egyébként többektől hallottam, illetve a személyes
véleményem is az, hogy habár a mostani Kilóg a lólábban idézőjelesen csak
kisebb szerepe van, többek szerint az
is szenzációs. GRATULÁLUNK JANI!!!
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Cantabella Padén
Retek Brigiről, aki a kórusunk karvezetője, biztosan sokan tudhatják,
hogy bizony vajdasági lányka volt ő,
és ott cseperedett fel. Mai napig több
rokona és gyermekkori barátok is ott
élnek és úgy hozta a sors, hogy most
a Cantabella kórus is ellátogathatott
ide. Kis nosztalgia volt ez Briginek,
mi pedig megmutathattuk magunkat egy újabb határt átlépve, a tavalyi
Oroszhegyen töltött napok után. A repertoár, amivel készültünk színes volt,
igyekeztünk mindent belevenni, voltak benne komolyabb és könnyű zenei
részek is, hogy megmutassuk, sokféle
műfajt kipróbáltunk már. Mielőtt Padéra mentünk volna, az összeállított
műsort felvettük hangtechnikával, és

CD-k készültek belőle.
Az odaút zökkenőmentes volt, habár a határon alig jutottunk át mi buszosok, annyian voltak. A helyszínen
nagy szeretettel fogadtak bennünket,
majd a műsor ideje alatt is nagy ováci-

óval köszöntöttek. A taps dinamizmusát értékelve, ami a legjobban tetszett
nekik, az Luca spanyol dala volt, amit
szólóban énekelt, illetve Seres István
Pipu és Brigi operett duettjei, meg
persze a mindenhol tuti befutó Apáca
show, a világ legkisebb apácájának vezényletével, aki a kis Esztike volt, Brigi
aprócska kislánya.
A műsort követően jöttek a megható pillanatok, amikor az ottaniak
rávilágítottak, mekkora utat járt be
Brigi, mióta elkerült a kis falujából, és
mi mindenre lehet képes az ember,
ha őszintén hisz benne, hogy elérheti a céljait, és van értelme szaladni az
álmok után!
Miután végre lerúghattuk a magas

sarkú cipőket (na jó, ez lehet csak az
én számomra mindig örömhír), egy
kis zenés vacsorával kínáltak bennünket. Az idő egyre későbbre járt, ezért
hamarosan indulnunk kellett, de még
így is hajnalban értünk haza a kalandos napról.
Nekem külön volt egy vicces élményem a bácsival, aki voltaképpen
örökbefogadott engem arra a napra,
ugyanis amikor bemondták a nevem,
véletlenül félreértette, és azt hitte
Máté Kitti vagyok, ahogy történetesen
a lányát hívják. Aranyos volt nagyon!
Mi szuper jól éreztük magunkat,
a hangulat is jó volt és hálistennek
a fellépés is jól sikerült. Az említett
frissen gyártott CD-ket pedig elkap-

kodták a közönségbeliek. Lehetőség
szerint egyébként lehet majd kapni a
Faluházban ebből a CD-ből, darabja
1000Ft, ha esetleg valaki kíváncsi lenne ránk otthoni hallgatásra is!
Padéről szép emlékekkel jöttünk
haza, és várnak minket vissza hamar,
úgyhogy nemsokára folyt. köv.!
Márki Kitti

Pillanatképek a Deszki Nyugdíjas Klub előző negyedévi életéből
A Tere-Fere klubdélután során minden kedden kettő órai kezdettel a
klubtagok információt cserélhetnek
az őket érdeklő témákban. A klubélet
során elménk pallérozására továbbra
is szerveztünk játékos vetélkedőket,
valamint egy–egy jeles naphoz köthetően kvízkérdésekre (Duna-kvíz)
válaszoltunk,filmbejátszásokat
néztünk, vagy az ünnepi könyvhét kapcsán könyvekről beszéltünk, idéztünk
alkotásokból. Memória és koncentrációfejlesztésnek is kiváló például a
kártyajáték, mely szenvedélyünknek
csütörtök délutánonként egy órától
hódolunk. Ebben az évben havi gyakorisággal rendezünk Főző napot, ahol
az igényeknek megfelelően elkészítik
tagjaink kedvenc ételeiket, és a finom
étel elfogyasztása után együtt tölthetünk egy kellemes délutánt. Ilyen volt
áprilisban a Töltött káposzta, májusban
a Fasírt, júniusban a Paprikás krumpli.
Legnagyobb sajnálatunkra április
közepén véget ért a pályázati lehetőségeket kihasználva (TÁMOP 2.1.2./12-12012-0001) és a saját forrásból finanszírozott angol nyelvtanfolyam. A 12 fős
csoport teljesen kezdő szintről kezdte
a nyelv elsajátítását, hétfő és szerda
délelőttönként. Nagyon örülnénk, ha
hasonló feltételekkel rövid időn belül

sikerülne a megszerzett tudásunkat tovább gyarapítani, szervezett formában.
A Deszki Önkéntes Pont bevonásával időseink számítógép kezelés és az
internetezés rejtelmeibe történő kalandozásának is vége szakadt. Tudásukat
hétfőn és szerdán a délutáni órákban
gyarapíthatták, a megszerzett tapasztalatokat a jövőben a klubtagok az egymásközti világhálón keresztüli kapcsolattartásban kamatoztathatják.
A prevenció keretében előadásokat
szerveztünk különböző bűnmegelőzési
témakörökben, melynek célja a felvilágosítás, áldozattá válás, illetve az ismételt áldozattá válás megelőzése.
Az elmúlt évben a Csongrád Megyei
Rendőr Főkapitányság munkatársa
hívta fel a figyelmet a Kórházi lopások,
besurranások, csalások eseteire. A leggyakrabban előforduló módszerekről
szóróanyag formájában is informálódhattak tagjaink.
Ez évben is részt vettek tagjaink településünkön a Föld Napja alkalmából a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. által szervezett országos szemétgyűjtési akcióban a Tempfli téren.
Tagjaink aktívak voltak a község és a
Faluház által szervezett programokon
(Majális, kiállítás, színházi előadások) és
még sorolhatnánk azokat a lehetősé-

geket, melyeken részt vehettünk.
A sportos életre példát mutatva csatlakoztunk az iskolás, aktív és idős korosztály számára meghirdetett Kossuth
utcai futóversenyhez.
Az év kirándulásait Füvészkerti látogatással kezdtük, ahol az ébredező
természetben
gyönyörködhettünk.
Lenyűgözött bennünket a tulipánágyások sokszínűsége, a szirmok színpompája. Fürdőlátogatásainkat a tavaly
felfedezett algyői Borbála Fürdőben
kezdtük, ahol az időjárás kicsit szeszélyes volt, de ennek ellenére remekül
szórakoztunk.
A Gyulai Várfürdő júniusban igazi
felüdülést nyújtott a nyári melegben az
egykori Almásy-kastély természetvédelmi területté nyilvánított parkjában.
A pazar botanikai látványosságokkal
bíró ősparkot rengeteg virág, több fajta
fa, bokor és cserje varázsolja elbűvölővé, ezáltal egyedülálló környezetben 16
medencében fürödhettünk.
A klubtagok körében felmerült az
igény több napos kirándulásra is. Így
jutottunk el Farkas Gáborné Böbéékhez
az Őrhegyi Vendégházba Váraszóra,
ahol június utolsó hosszú hétvégéjét
tölthettük. Váraszó község természeti
kincsekben gazdag patak menti település a Tarna völgyében. A község

északnyugati részén, dombon emelkedik az Árpád kori templom, melyet
Farkasné Böbe idegenvezetésével csodálhattunk meg. A település csendet,
kikapcsolódást nyújt látogatóinak. Az
összefüggő erdőség turisták, vadászok;
a völgyben levő három hegyi tavacska
a horgászok paradicsoma, ahol egyik
nap a kialakított étkezőhelyen piknikeztünk. Péntektől–hétfőig élvezhettük
a házigazdák vendégszeretetét, az általuk készített ínycsiklandozó ételeket.
Szállásunk minden igényünket kielégítő volt, tágas külön bejáratú zuhanyzós szobáinkban jól esett a pihenés az
átbeszélgetett esték után. Gyönyörű jól
felszerelt konyha, nappali és étkező állt
rendelkezésünkre. A kedvenc helyünk
az Őrhegyi Vendégház terasza volt, ahol
a kártyacsaták sem maradhattak el, de
kipróbálhattuk ügyességünket Farkas
Gábor irányítása mellett szögbeverésben, célbadobásban, lengőtekében is.
A kertben kialakított teraszos panorámás sátorhelyeken még kempingezhettünk is volna a gyümölcsfák árnyékában. A szabadtéri sütő és főzőhelyen
mindenkinek lehetősége nyílt egy kis
sütögetésre az esti tábortűz mellett,
nótázva. A helyi lakosok nagyon barátságosak, így Farkasné Böbe közbenjárásának köszönhetően gyönyörködhet-

tünk szomszédasszonyának csodálatos
kézimunkáiban is. Úgy vélem, Farkasné
Böbe és Farkas Gábor szívéhez, mint
volt deszki lakosoknak, a településünk
lakói igen közel állnak. Nagyon figyelmes baráti fogadtatásban volt része
a klubtagoknak a váraszói Öreghegy
Vendégházban, minden pihenésre vágyónak ajánlani tudjuk ezt a gyönyörű
helyet és vendéglátóit.
A jövőben is tervezünk különböző
programokat, melyek közül néhány:
– 2013. 07. 24. Kiskunmajsán a
Jonathermál Gyógy- és Élményfürdőben fürdőzés
– 2013. 07. 31. Az Ópusztaszeri Emlékparkba tervezünk kirándulást
– 2013. 08. 21. Algyőre a Borbála
Fürdőbe látogatunk
Szeretnénk elérni azt, hogy az idős
ember használja ki az életkor pozitív
lehetőségeit, találja meg érdeklődési
körét, minden nap találjon elfoglaltságot, tartsa fenn társas és szociális kapcsolatait.
Csoportunk nyitott, minden érdeklődőt szívesen látunk.
Elérhetőségünk:
6772 Deszk, Tempfli tér 10.
Telefonszám: 06- 30- 740- 2452
Csurelné Bagóczki Margit
klubvezető

Mennydörgő Rózsafelvonulás Szőregen XV. Szőregi Rózsaünnep 2013. június 21-23.
Két önálló mondat következik. A kültéri padok
és asztalok általában fából készülnek.
Az üzletekben lehet öngyújtót és gyufát vásárolni. Az összefüggés közöttük,
hogy akadnak, akik akkor boldogok, ha
összeégetik a szép, drága asztalokat. Talán nem tudják, hogy az övék is, hogy az ő
szüleik adója is benne van! Vagy csak furán
értelmezik? Az eredmény – gusztustalan, leamortizált asztalok a Semmelweis utcában és
a szabadidő parkban! Ha nem baj, nem köszönöm meg nektek – Ti úgy sem értenétek, mi
a bajom ezzel az egésszel, ...midenki más igen!
A Semmelweis utcában agresszív hulladékgyűjtők támadtak pár tisztességes, jól nevelt fiatal – IQ bajnokra! Szerencsére a srácok megúszták – a kuka nem. Kidöntötték – de
megérdemelte, minek állt a fiúk elé! Két nap múlva újrabetonoztuk, mire válaszként reggelre letépték róla a
gyűjtő kosarat! Felháborít – keressük a tettesét!
A Fő fasor felé vezető Szőregi sori új út mellett
eddig 37 útjelzőt rugdostak ki. A pályázat fenntartási kötelezettsége miatt újra kell telepítenünk. 167.000 Ft-ba került a beszerzésük. A
munka még legalább 60.000,-! Ebből tudtunk volna egy új hintát venni valamelyik
játszótérre. Köszönjük srácok!
Király László
polgármester

Az idei Rózsaünnep egyik legjelesebb programján a Rózsafelvonuláson képviselhettem Deszk Községet
feleségemmel, Király László polgármester úr felkérésére.
Még csütörtökön elhoztam Szőregről a Lengyel László felajánlásaként adott rózsakötegeket,
melyeknek a hűtését meg kellett
oldani a kánikulai meleg idő miatt. Ebben segített Csanádi Laci,
aki nem csak a rózsákat tartotta
hidegen szombatig, de a men�nyiséget is megduplázta, és elő is készítette a
virágokat a szóráshoz. Ezúton is köszönjük a segítséget!
A megfelelő szállító eszközt, egy
gyönyörűen feldíszített fogatot
Borka Zsolt és felesége biztosította számunkra.
Szombaton, a felvonulás napján
a hőmérő higanyszála folyamatosan
37 fokot mutatott. Még a délutáni indulás idejére sem enyhült az idő, így
mikorra felültünk a fogatra és felpakoltuk ölünkbe a rózsákat, már folyt is
a víz (itt még csak izzadság) a hátunkon.
Lassan elindult a menet a Mályva térről.
Láthattunk rózsával gyönyörűen feldíszített hintót , fogatot, lovaskocsit, autómobilt
és Frédi -Béni kőkorszaki autóját is. Előttünk
a deszki Tücsök Óvoda szintén csodálatos rózsás lovaskocsija haladt, mely folyamatosan
zengett az ovisok lelkes éneklésétől.
Utunk során folyamatosan szórtuk a rózsaszá-

lakat a sok-sok érdeklődőnek. Éppen elhaladtunk
a fő tribün előtt, amikor egy dörgés és villámlás
után eleredt az eső. Kezdetben csak lassan, komótosan szemerkélt, majd egyre hevesebben
esett. A Szerb utcára fordulva már az esernyő is
előkerült a lányoknál, melynek eredménye az
lett, hogy Zsolt és én kaptuk telibe a vizet. A Magyar Templomnál ismét folyt a víz rajtam, de ez
már esővíz volt. A levegő lehűlt és felerősödött
a szél. Gyönyörű vihar volt, felhőszakadással. A
Szerb Templom után már vágtatott velünk a fogat vissza az indulási helyünkre. Mire az autónkhoz értünk teljesen eláztunk, így mint két ázott
veréb indultunk el hazafelé. A levegő is hirtelen
19 fokra hűlt le, de mindennek ellenére úgy gondolom minden résztvevő számára emlékezetes
marad az idei felvonulás. Ezúton is köszönjük
Borka Zsoltinak, feleségének és gyönyörű lovuknak a lehetőséget a felvonuláson való részvételhez.
Farkas Péter
képviselő
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Óvodai hírek
2013. szeptemberére az étkezést, az óvodásoknak és az iskolásoknak egyaránt augusztus
28-án 7.00-17.00-ig az óvodában kell befizetni!
(Deszk, Móra u. 2.)

AN
NYÁRI PILL

ATKÉPEK

A Szociális Szolgáltató Központ Hírei
Az EDF DÉMÁSZ és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat hátralékkezelő modellprogramot indított 2013. július 1–el
az áramdíj megfizetésével küzdő háztartások megsegítésére. A program a
rászoruló családokat részesíti támogatásban.
Az alábbi pályázati kategóriákban
lehet indulni:
1. Kikapcsolt fogyasztók (egy
éven belül kerültek kikapcsolásra, és
hátralékkal rendelkeznek).
Pályázónként adható támogatás:
maximum 150 ezer Ft
Támogatás formája: Befizetett díjhátralékkal megegyező átutalás.
Pályázat benyújtási határidő: 2013.
október 15.

2. Késedelmes, de még nem kikapcsolt fogyasztók (60 napnál nem
régebbi tartozással rendelkeznek).
Pályázónként adható támogatás:
maximum 150 ezer Ft
Támogatás formája: Befizetett díjhátralékkal megegyező átutalás.
Kategória specifikumai:
Az EDF DÉMÁSZ vállalja, hogy ezen
kategória nyertes pályázóinál felfüggeszti a behajtási folyamatot, hogy az
önrész befizetések és utalások biztonságosan megérkezzenek az EDF DÉMÁSZ felé.
Pályázat benyújtási határidő: 2013.
október 15.
3. Előre fizető (kártyás) mérőórás
fogyasztók.

Célkitűzés: Előre fizető mérőórával
vételező, jelentős díjhátralékkal rendelkező fogyasztók tartozásainak csökkentése.
Pályázónként adható támogatás:
maximum 150 ezer Ft
Támogatás formája: Befizetett díjhátralékkal megegyező átutalás.
Pályázat benyújtási határidő: 2013.
október 15.
4. Rendszeresen fizető, de igazoltan súlyos szociális helyzetben levő
fogyasztók.
Célkitűzés: Hátralékmentes szociálisan rászoruló fogyasztók ösztönzése a
hátralékmenetes állapot fenntartására.
Pályázónként adható támogatás:
maximum 10 ezer Ft

Támogatás formája: jóváírás a 2013.
október és december hónapban történik.
Pályázat benyújtási határidő: 2013.
július 31.
Pályázás általános folyamata mind
a négy pályázati kategóriában:
Regisztráció
A pályázatra való regisztráció és a
pályázati adatlap kitöltése a Hálózat a
Közösségért program honlapján történik (halozat.maltai.hu)
Pályázati adatlap kitöltése
A pályázati űrlapot a pályázó egyedül is kitöltheti, valamint a családsegítő
szolgálat segítségét is igénybe veheti.

Pályázat leadása
A pályázati adatlapokat elektronikusan valamint kinyomtatva és aláírva
postai úton is meg kell küldeni a Máltai
Szeretetszolgálatnak (Postai cím: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Budapest, 1255 Pf.: 1.).
További tájékoztatás:
Tóth Ágnes
– Családsegítő–
gyermekjóléti
szolgálat iroda,
Tempfli tér 7.
T: 62/571-598;
20/620-79-43

Fiatal tehetségek Deszken
A Sao Domingo Katedrális orgonájának építésén dolgoztam…
Beszélgetés Gyorgyevics Márkoval, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály műszaki és informatikai kar villamosmérnök Bsc. hallgatójával
– Hallottam, hogy nyertél egy pályázaton, így
májusban Portugáliában voltál egy hétig. Kérlek,
mesélj erről Olvasóinknak.
– Igen, a PTE által meghirdetett „Feltaláló születik” nevű pályázatra adtam be munkámat, mellyel
sikerült az első helyet megszereznem. A díj egy
portugáliai szakmai út volt a Pécsi Orgonaépítő
Manufaktúra finanszírozásában, ahol segíthettem
egy gyönyörű orgona intonálásában. (Intonálás: a
hangszer oly kalibrálása, ami az adott környezetben a legoptimálisabb hangzást adja). Így május
21-től 31-ig kint voltam Aveiro-ban, és segítettem
két cégbeli intonatőrnek egy orgonát intonálni.
– Egy pályázat nyertesének a díja a munkalehetőség?
– Így van. Bár furcsán hangozhat, hogy díjként
mégis csak dolgozni kellett, de ez a munka nagyon is élvezetes volt részemről (nem, sajnos nem
a tengerparton volt a munka helyszíne), a napi 1213 órás munka fárasztó volt egy hét után, de haladni kellett vele, mivel határidőre (az orgona felszentelésére) készen kellett lennie a hangszernek.
– Hogy is történt a pályáztatás?
– Az egyetem által meghirdetett pályázatot
egy plakáton pillantottam meg először és gondoltam „Miért is ne?”. Az egyik szakmai tanárom,
Máthé Kálmán tanár úr egy évvel korábban szabadalmaztatta találmányát, mely impedanciát (váltóáramú ellenállást) mér. Ezt a készüléket az élet
sok területén lehetne használni (elektronika, or-

vostudomány, minőség-ellenőrzés, stb.) így a tanár úr volt a konzulensem a pályázat megírásakor,
valamint Vízvári Zoltán, a PTE-PMMIK egy laborvezetője és az ottani zenekarom főprímása. Miután a pályázatot megírtam és leadtam, jött a várakozás. Az eredményhirdetés a pécsi Szentágothai
János Kutatóközpontban volt, ahol akkor először
találkoztam a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra
képviselőjével.
– Kifejtenéd ezt részletesebben?
– Az impedancia egy olyan tulajdonsága minden testnek, amit ún. Bode-diagramon tudunk
ábrázolni. Az orgonasípok intonálása mindig is az
intonatőr füleire hagyatkozva történt. Mivel, ahol
emberi tényező van, ott felmerülhet a hibalehetőség, ezért szeretnénk egy eszközzel segíteni
az intonatőrök munkáját. A készülékkel egyelőre
csak augusztusban kezdjük el a munkát.
– No és ennek eredményeként mehettél ki Portugáliába. Milyen körülmények közt élhettél, dolgozhattál?
– Május 21-én az esti órákban érkeztem meg a
Sao Domingo katedrálishoz Aveiroba, ahol a két
intonatőr már várt rám. A szállásunk egy csodálatos és kényelmes szállodában volt a katedrálishoz
közel. Eleinte fura volt úgy dolgozni, hogy minél
kisebb zajt csapjunk, hiszen a katedrális csak ezen
munka miatt nem lett bezárva, az emberek szabadon járhattak be imádkozni. Sajnos a turisták
is… Talán őket lehetne a munka hátráltatóinak
nevezni, ugyanis az intonáláshoz csend kell (emiatt volt, hogy este dolgoztunk 22 órától hajnali fél
2-ig), ők persze ezt megtörték a sutyorgásukkal és

a fényképezőik csattogtatásával, Ilyenkor gyakran
be is fejeztük a munkát, amíg el nem mentek. Voltak bátrabbak, akik oda is jöttek, próbáltak kommunikálni velünk, de sajnos egyikünk sem beszélt
portugálul. A leginkább használt nyelv odakint a
német és az angol volt részünkről.
– Nyilván ennek a jó munkának az előzménye az,
hogy remekül muzsikálsz.
– Mi az, hogy remek? Mindenkinek más szerintem, én amit hallok, azt próbálom hűen visszaadni, természetesen gyakran egy kicsit átformálva
az adott körülmények viszonylatához. Idestova 14
éve foglalkozom zenével. Deszken a Bánát zenekarban zenélek, Pécsen pedig a Vizin zenekarban
2 éve, 1 éve mint szerződéses zenész. Emellett a
Pécsi Nemzeti Színház 2012-2013-as évadjában
megrendezésre került A sivatag hercege című zenés kalandjáték gyerekeknek darabjában voltam
zenész. Ez a darab kb. 50-60 alkalommal került
színpadra.
– Milyen hangszeren játszol?
– Mindenféle pengetősön, de a legfőbb és
legkedveltebb hangszerem a tambura. Általános iskolás koromban tanultam zongorázni is, de
azt abbahagytam (ma már bánom). Ezután fogtam tamburát a kezembe, és talán ennyi év után
mondhatom azt, hogy tudok „zenélni”.
– Milyen eredménnyel dicsekedhettek?
– Zenekarunk, a Vizin együttes a pécsi Tanac
Néptáncegyüttes állandó kísérő zenekara immáron 25 éve. 2012-ben a Duna TV és az MTVA szervezésében megrendezésére került a „Fölszállott a
páva” tehetségkutató verseny, ahol a táncegyüt-

tes kíséretében egészen a döntőig meneteltünk,
ahol sajnos csak a második helyen végeztünk.
Emellett a zenekar megkapta 2013. március 15-én
Pécs város nagydíját.
– Ezek szerint szerepeltetek a TV-ben.
– Igen, a Duna TV-n az együttes bemutathatott három koreográfiát, mely a mezőnyt tekintve
egyedi volt, hiszen mi a magyarországi horvátok
hagyományait, zenéit, táncait vittük a színpadra.
Ezek a koreográfiák a Pécs környéki bosnyákok,
a bácskai bunyevácok és a drávamenti horvátok
örökségét voltak hivatottak bemutatni.
Zárszóként szeretném elmondani és üzenni a
fiataloknak, hogy ha valamilyen lehetőségük adódik, azt használják ki. Fiatal korban még szárnyal a
kreativitás, amit ki kell használni!
– Jó látni, hogy milyen sokoldalú fiatalember lettél! Kívánok sok sikert az egyetem elvégzéséhez és a
zenéléshez! Köszönöm a beszélgetést.
Fehérvári Györgyné
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BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK
A bűncselekmények elkövetését
leginkább az óvatosság hiánya, a lakókörnyezet közömbössége, valamint
a szükséges vagyonvédelmi eszközök,
és módszerek hiánya teszi lehetővé. Az
alábbiakban szeretnék tanácsot adni,
hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává!

KERÉKPÁRLOPÁS
– Kerékpárjának műszaki állapotát
ellenőrizze indulás előtt, és mindig vigyen magával legalább két biztonsági
zárat (lánc), hogy rögzíteni tudja azt.
– Egy zár nem biztos, hogy elegendő! Két biztonsági zárral már kisebb a
kockázat. Nehezítsük meg az elkövetők
„dolgát”. Ne legyen kerékpárja könnyű
préda!
– Zárja fix tárgyhoz (fa, korlát, kerékpártároló, stb.) a kerékpárt.
– Ne hagyjon kerékpárjának csomagtartóján értéket, táskát, még ha
rövid időre is hagyja csak őrizetlenül.

IDEGEN ÉRKEZIK
– Idegent lehetőleg ne engedjen be
a lakásába! Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor soha ne hagyja őt egyedül
egyetlen pillanatra sem.
– Az Önhöz becsöngető idege-

nekkel kapcsolatban mindig legyen
óvatos! Előfordul, hogy hivatalos vagy
hasonló személynek (rendőr, postás,
újságos, szerelő, díjbeszedő, mérőóraleolvasó) adják ki magukat csalók, vagy
házaló árusként, bajba jutott személyként segítséget kérve próbálnak bejutni a lakásokba!
– Idegen kérésére ne váltson pénzt,
és legyen óvatos, ha nagy címletű
pénzből kell visszaadnia, nehogy hamis
bankjeggyel fizessenek Önnek!

OTTHON
– A besurranó tolvajok a be nem zárt
ajtón, ablakon és erkélyajtón jutnak be
a lakásba. A kertkaput, lakásajtót akkor
is zárja kulcsra, ha otthon tartózkodik,
mert így egyszerűen megakadályozhatja, hogy idegen jusson be a lakásába! Célszerű a földszinti ablakokra
rácsot szereltetni! A melléképületeket
is tartsa zárva, különösen, ha elmegy
otthonról! Otthonának kulcsait ne rejtse el, azokat vigye magával!
– Az értékeit tartsa biztonságos helyen, ne hagyja szem előtt! Ha esetleg
a lakásában fizet, visszaad valakinek
pénzt, ügyeljen rá, hogy az illető ne lássa, hol tartja a megtakarításait!
– Ha gyanús személyek gépkocsival

érkeztek, jegyezze fel az autó rendszámát, jegyezze meg a színét és típusát!

LAKÁSBIZTONSÁG
– A bejárati ajtóra és a névtáblára
célszerű csak a vezetéknevét kiírni. Így
nem lehet következtetni arra, hogy a
lakásban hányan és kik élnek.
– Soha ne vallja be senkinek, hogy
egyedül van!
– Ne tartson otthonában nagyobb
mennyiségű készpénzt! Eltulajdonított
készpénz esetén a biztosító nem kártalanít!
– Növelje lakása, háza biztonságát
azzal, hogy megnehezítheti a lakásbetörő bejutását (több zár/hevederzár felszerelése a bejárati ajtón, házőrző, rács,
riasztóberendezés).
– Ne nyisson ajtót éjszaka, ha a lakásban idegen behatolására utaló,
gyanús zajt hall. Inkább tárcsázza az ingyenesen hívható 107-es vagy 112-es
segélykérő számok egyikét, és kérjen
rendőri segítséget!
– Ha észlelte, hogy betörtek Önhöz,
azonnal értesítse a rendőrséget! Ne
várjon reggelig, a helyszínt ne járkálja össze, ne változtassa meg, mert ez
nagyban megnehezíti a nyomok rögzítését!

Felhívás parlagfű-mentesítésre
Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a
tulajdonukban vagy
használatukban
lévő ingatlanokon
a parlagfű kaszálását vagy más módon történő irtását
folyamatosan végezzék el.
Az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény értelmében
a földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a
parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, belterületen a jegyző, kül-

területen a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Növény ésés Talajvédelmi
I g a z g ató s á g a
közérdekű védekezést rendel el, melynek
költségeit a földhasználó, illetve
a termelő köteles
megtéríteni.
Ezzel
egyidejűleg a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Növény
és- és Talajvédelmi Igazgatósága növényvédelmi bírságot szab ki. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága, bírság
mértéke belterületen 15.000 Ft-tól
5.000.000 Ft-ig terjedhet.
Nagyon sokan szenvednek a növény által okozott allergiás reakcióktól, ezért közös érdekünk és nem

csak törvényi kötelezettségünk a
település mentesítése.
Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi számokon várjuk:
Belterületre vonatkozóan:
Iványi Levente közterület felügyelő:
20/481-6275
Önkormányzati Hivatal Titkárság:
62/571-580
Külterületre vonatkozóan:
62/592-091 Járási Földhivatal
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita
jegyző

Deszki Önkéntes Pont
Önkénteseink az elmúlt hónapban
megújult erővel vetették bele magukat
programjainkba. Szegeden elindult a
legújabb, munkanélkülieket megcélzó
angol nyelvi tanfolyamunk. Számos
érdeklődő akadt, így az angol nyelvtanári végzettséggel rendelkező önkéntesünk kiélheti tanítás iránti szenvedélyét.
Továbbra is folytatódik az adománygyűjtő akciónk. Tevékeny önkénteseink
folyamatosan gyűjtik és válogatják a ruhaadományokat, így biztosítva, hogy továbbra is rendezhessünk ruhabörzéket.

Az időskori digitális írástudás fejlesztését megcélzó programunk a végéhez
ért. Az elmúlt hetekben-hónapokban
„nebulóink” megismerkedtek a számítástechnika világával, összebarátkoztak az egérrel, fogást találtak a billentyűzeten. Számos szövegszerkesztési
gyakorlaton túl ma már az internet világában barangolnak – remélhetőleg
egyre nagyobb magabiztossággal.
Továbbra is nagy szeretettel várunk
minden önkénteskedni vágyót a Deszk,
Tempfli tér 10. szám alatt található Önkéntes Ponton. Csatlakozási szándé-

Mi újság?
Megszűnik a kötelező tüdőszűrés
Nem jön behívó tüdőszűrésre 2014 áprilisától. A tervek
szerint a jövőben csak azokat szűrik kötelezően, akik jobban ki vannak téve a megbetegedésnek, mint például a
hajléktalanok vagy a HIV-fertőzöttek.
Jövő áprilisától megszűnhet a területi alapon elrendelt
kötelező tüdőszűrés rendszere. Tavaly két és fél millió
ember szűrésével háromszáz tbc-s embert találtak. A veszélyeztetettek között ezért nem csak megtartják, hanem
javítják is a szűrések arányát. – A tbc gyógyítható, csak
időben észre kell venni, ehhez viszont a beteg együttműködésére van szükség – fejtette ki Kissné Horváth Ildikó, a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségpolitikai főosztályának vezetője. – Az új rendszerben a hajléktalan-ellátásban részt vevő szervezeteknek is fontos szerepük lesz. A
megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet az Euromedic
Diagnosztika Központ is. Computertomográfiával (CT) még

kukkal, kérdéseikkel, javaslataikkal személyesen hétfőtől-csütörtökigm12-16
óráig, péntekenként 11-15 óráig, valamint telefonon és e-mailben is kereshetnek minket a 06 20/852-2827-es
telefonszámon, illetve az onkentes@
dartke.eu címen!

Papp Krisztina

Stumpf Emil
rovata
jobban kiszűrhetők a tüdőbetegségek, így a
rosszindulatú daganat is. A célzott mellkasi
vizsgálat hatékony és biztonságos, az eljárás révén a legrejtettebb részekről is rendkívül pontos és
átfogó kép nyerhető. - A szűrések fajtája kor, nem és egyéb
tényezők függvényében egyénenként eltérhet. Egy kis
odafigyeléssel rengeteg bajtól megóvhatjuk magunkat. Ha
a legapróbb elváltozást is időben észrevesszük, életkilátásaink jelentősen nőhetnek. – hangsúlyozta dr. Tóth Judit radiológus szakorvos, a központ debreceni orvosigazgatója.
A megelőzés népszerűsítésére Jakupcsek Gabriellát kérték
fel. - A szűrővizsgálat nem fáj, de a haszna felbecsülhetetlen – mondta a népszerű tévés. – Éppen ezért nem az számít, kötelező-e, mindenképpen érdemes igénybe venni ezt
a lehetőséget.
Bors, 2013.03.27.

PÉNZFELVÉTELKOR
– Fokozottan figyeljen, ha nagyobb
összeget vesz fel bankban, vagy valamelyik automatánál, hiszen sok esetben az elkövetők kifigyelik, kitől lophatnak. Ha nagyobb összeget vesz fel,
lehetőleg ne menjen egyedül!
– Csak annyi pénzt hordjon magánál, amennyi feltétlenül szükséges!
– A közterületen elkövetett rablások
megelőzése érdekében sötétedés után
lehetőleg kerülje az elhagyatott, néptelen, kivilágítatlan helyeket!

PIACON, BUSZON
– A zsúfolt helyek, bevásárlóközpontok, piacok, tömegközlekedési
eszközök, állomások és megállók a
zsebtolvajok számára ideális elkövetési
terepet jelentenek! Ezeken a helyszíneken különösen figyeljünk az értékeinkre!
– Közlekedési eszközre történő leés felszálláskor ügyeljen táskáira!
– Csomagjait ne bízza ismeretlenekre!
– A vállra akasztható táskáját mindig tartsa a teste előtt, vagy szorosan a
hóna alatt, így észrevétlenül senki nem
nyúlhat bele.
– Kabátja zsebében, kosara tetején,

a táskája külső
zsebében soha
ne tartson értéket, mert azt
könnyen ellophatják anélkül, hogy
észrevenné!
– Amennyiben a lakcímét is tartalmazó irata mellett a lakáskulcsát is
ellopták, sürgősen cseréltessen zárat
otthonán!
– Soha ne tartsa bankkártyája mellett a PIN kódját!
– Ha ellopták bankkártyáját, haladéktalanul tiltassa le a számláját vezető
banknál, különben a tolvaj hozzájuthat
pénzéhez!
Vigyázzon értékeire!
Ne adjon esélyt a bűnözőknek!

Csányi Balázs körzeti megbízott
20/852-06-75
Batki István körzeti megbízott:
20/209-53-27
Újszegedi RK:
62/562-400/1617-es mellék
Segélykérő számok (ingyenes):
107 vagy 112

Felhívom a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a községben Deszk Község
Önkormányzat Képviselőtestület 54/2013. (III.25.) önkormányzati határozata
alapján elrendelt ebek összeírásának határideje:
2013. július 31. napján lejár.
Kérem azokat az ebtartókat, akik még nem tettek eleget
bejelentési kötelezettségüknek,
azt 2013. július 31-ig tegyék meg!
Tisztelettel:
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyző

TMV = ALFÖLD VÍZ ZRT?

Új szolgáltató, de csak a számlákon?
Június elején Deszk és 5 további
település írta alá a megyében elsőként azt a megállapodást az Alföldvíz
Zrt. vezérigazgatójával, amely alapján
szeptembertől a cég lesz az ivóvízszolgáltató az eddigi TMV Tisza-Maros
Víziközmű Üzemeltető Kft. helyett. Erre
a változásra az új víziközműtörvény
miatt volt szükség. Az új csatlakozó
6 településsel az Alföldvíz Zrt. három
megyében – Bács-Kiskun, Békés és
Csongrád – közel fél millió embernek
szolgáltat majd.
Csák Gyula, az Alföldvíz Zrt. vezérigazgatója az aláírási ceremónia után
elmondta a szerződéskötés után még
egy több hónapos procedúra veszi
kezdetét, mivel a megállapodásokat
még be kell nyújtani az Energetikai
Hivatalhoz, ahol ellenőrzik azokat. Az
előzetes elképzelések szerint a jóváhagyást szeptemberre kaphatják meg és
akkor kezdik meg a szolgáltatást ezeken a településeken.
A régi szolgáltató, a TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft. munkatársaival előkészítik az üzemeltetési
feladatok átvételét, hogy minden zökkenőmentesen menjen majd. A cél az,
hogy a fogyasztók ebből a váltásból
szinte semmit ne érezzenek meg. A
váltás során a közművek, a csatornahálózatok az önkormányzatok tulaj-

donában maradnak, az Alföldvíz Zrt.
ezek üzemeltetési jogát szerezte meg.
Miután megkapja az Alföldvíz Zrt. az
engedélyt a hivataltól, valamennyi fogyasztót megkeresik majd és tájékoztatják őket a változásokról. Csák Gyula
hangsúlyozta, az ügyintézés megkön�nyítése érdekében a váltás után is
fenntartják majd a szegedi ügyfélszolgálati irodát, valamint egy területi
központot is létrehoznak, mivel a helyi
ügyeket csak helyben lehet jól megoldani és kezelni. Azt is hozzátette, senki
sem veszíti el a munkahelyét, mivel a
TMV Kft. víziközmű szolgáltatásban
dolgozó munkatársait átveszik.
A vezérigazgató kiemelte, nem „elfoglalni” jöttek a településeket, hanem
magas színvonalú szolgáltatás kívánnak nyújtani. Eddig is közel 70 településen vannak jelen, az új csatlakozók is
ugyanazokkal a feltételekkel lesznek
a cég partnerei, mint a régebbiek. A
váltás következtében a vízdíjak sem
változnak majd, hangsúlyozta.
Reméljük, hogy a kötelező váltással
valóban jó partnert talált a település vezetése! Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy
gyakorlatilag a megye minden települése az Alföldvíz Zrt-vel szerződik…ezek
szerint jól voksolt Deszk!
a szerkesztőség

Tisztelt Fogyasztóink!
Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy
a TMV Tisza-Maros Kft. székhelye és
ügyfélfogadási irodájának helye 2013.
augusztus 1-től megváltozik és a következő helyen található:
6722 Szeged, Nemestakács u. 12-2.
A változásokkal kapcsolatosan Társaságunk személyes ügyfélfogadása
2013. július 24-31 között illetve a vezetékes telefonon történő ügyintézés

2013. július 30-án szünetel.
Az okozott kellemetlenségek miatt
szíves elnézésüket kérjük.
2013. augusztus 1-től változatlan feltételek mellett várjuk kedves ügyfeleinket az új ügyfélfogadási helyen.
Szeged, 2013. július 3.
Tisztelettel:
TMV
Tisza-Maros Kft.

DESZKI HÍRNÖK

2013. július

MILO - beszélgetés Gyukin Milovánnal

9 éve megismertem egy srácot, akit
– mivel nap mint nap „találkoztunk”– az
ismerőseim közé mentett a memóriám.
Ő Miló... egy 18 éves valóságshow szereplő a tv-ből... Mintha rémlett volna,
hogy deszki, de ez is csak azután tudatosult, hogy ide költöztünk. És persze azt is
csak nemrég tudtam meg, hogy a „Miló”
név nem egy jól felépített rendezői koncepcióból kitalált legújabb „sztárnév”,
hanem Gyukin Milován IGAZI beceneve!
Érdekes személyiség egy ismeretlen ismerős... de végül eljött a nap, hogy húsvér emberként állt előttem! Persze rajta
semmit nem fogott az elmúlt 9 év, maximum azt, hogy mostmár egyik nadrágszárát sem hajtja fel! Pedig micsoda
divatot teremtett vele...! Kíváncsi voltam
mi van vele mostanság. Akarva akaratlanul is, de a Való Világ szereplés felosztotta Miló életét… VV előtt, VV közben és
VV utánra…
– Jól látom? Ezek a meghatározó időszakok az életedben?
– Igen, ez így van! A VV előtti életemet Deszken töltöttem. Itt vannak a
gyökereim, a családom, a barátaim. Ide
jártam általános iskolába, itt válhattam
gyerekből felnőtté. Érettségi után belecsöppentem a Való Világba, ami egy
teljesen más világot mutatott meg. De
mindig tudtam, hogy az egy mű-élet,
nem az én világom, ezért a műsor után
visszaültem az iskolapadba. A VV ideje
alatt ötöd évemet töltöttem a Kőrösyben. Emlékszem, miután visszamentem
a suliba, közölte az osztályfőnököm,
hogy ki vagyok rúgva… mivel kiteltek a
hiányzásaim. Persze nagyon mosolygott
közben! Innentől a tanulás tette ki az
életem, két diplomát szereztem, sokat
tanultam és boldog vagyok, mert olyan
munkám van, amire mindig is vágytam,
amiben Önmagam lehetek.
– Elmesélnéd milyen voltál „a luxusbörtön” előtt?
– Maximálisan elégedett vagyok a
gyerekkorommal. Az általános iskola
első négy évét Szerb iskolában töltöttem, ötödiktől pedig magyar iskolába
jártam. Énekeltem az énekkarban, de
sosem gondoltam, hogy jó hangom
lenne, pláne miután elkezdtem mutálni.

Bár átlagos gyereknek tartottam magam, engem például sosem vonzott a
foci, vagy a labdajátékok. Sokkal jobban
érdekelt, hogy „alkothassak” valamit.
Feltaláló szerettem volna lenni! Mindig
elbújtam a kertben és építettem, kísérleteztem. Rengeteg láncreakciót építettem meg, ezeket nagyon szerettem. A
feltalálás mellet a másik nagy kedvencem az írás volt! 12 éves korom óta írok
verseket, regényeket, vagy csak a gondolataimat egy-egy facebook postban.
Talán az egész onnan indult, hogy akkoriban ment a tv-ben Kósa L. Adolffal a
„Szerelem első látásra” című műsor, ahova lehetett verseket beküldeni. Természetesen én is beküldtem az egyik hősszerelmes versem, majd végigizgultam
az egész műsort… mígnem a végén, az
én versemet olvasta fel Adolf. Nagyonnagyon büszke voltam! Nem sokkal később meg is írtam életem első regényét
„Hősök kora” címmel, amit saját kiadásban, fénymásolóval sokszorosítottam,
majd osztogattam az ismerőseimnek.
Mindemellett elkezdtem járni a Bánát
táncegyüttesbe, ahol nemcsak táncolni tanultam meg, hanem egy második
családra is találtam! Mindenhova együtt
mentünk, mindent együtt csináltunk.
Ők voltak, akikre jóban rosszban számíthattam. Nagyon sokat jelent, hogy
Édesapám halálakor is végig mellettem
álltak. A középiskolát a Kőrösy József
Szakközépiskolában jártam. Itt érettségiztem, majd „a tömeg hajszolására” jelentkeztem a Tessedik Sámuel Egyetem
Békéscsabai Gazdasági Főiskolájára. Sikeresen felvettek, de akkor már tudtam,
hogy indul a valóságshow. Nem szerettem volna lemaradni egyikről sem, ezért
a Főiskolán halasztottam és inkább vis�szamentem a Kőrösybe ötödévre.
– Jól döntöttél, hiszen 18 évesen beválogattak a játékba! Emlékszel még hogy
volt? Mit vártál ettől az egésztől?
– Nagyon semmit! Igazából mindig
magamutogató ember voltam, a szó jó
értelmében. Szintetizátorral, vagy tánccal, de mindig felléptem a Falunapokon.
A középiskolában is központi ember
voltam, mindenki ismert. A VV-be való
bejutást esélytelennek tartottam. Anyu-

kám volt, aki mindig bíztatott. Több körös volt a válogatás, ezért hiába sikerült
túljutnom egy körön, tudtam, hogy még
sok válogatáson kell túl legyek, amire
eljutok a VV házig. Esélytelennek tartottam! Anyukám végig mellettem állt és
bíztatott, hogy ne adjam fel!
– 150 nap szabadon választott fogság
sok mindent kihoz az emberből… Mi volt
az amin a legjobban meglepődtél mások
viselkedésével/változásával kapcsolatban
és mi volt amit magadon észrevettél?
– Először is belecsöppentem egy teljesen új környezetbe, vadidegen emberekkel. Az első 10 perc hihetetlen jó volt,
majd elkezdtem bújni a „Villa-szabályzatot”, hogy milyen lehetőség van rá, hogy
azonnal kijöjjek! Borzasztó 3 nap után,
elfogadtam hogy ott kell maradjak és
inkább más dolgokkal kezdtem foglalkozni. Elkezdtem megismerni a társaimat. Rajtam kívül 13 ember volt a villában, de valójában 14 embert ismertem
meg, magammal együtt! Megtanultam
mi az, hogy kitartás, megismertem a határaimat, hogy mire vagyok képes a céljaimért és rájöttem arra is, hogy milyen
nagyon fontos a családom és mennyire
hiányoznak, ha nem lehetünk együtt.
Úgy gondolom mindig magamat adtam a házban, talán ennek is köszönhető, hogy végül nyertem. Felfoghatatlan
sok esemény ért, tulajdonképpen fél
év teljes elszigeteltségből kiléptem a
házból és villogtak a vakuk, mindenhol
–már látható- kamerák voltak, emberek
kiabálták a nevem… A Finálém azonban
nem ért véget Pesten, hiszen hazaérve, a
falum tárt karokkal várt! Hatalmas bulit
rendeztek nekem a Sportcsarnokban!
Rengetegen eljöttek! Elmondhatatlanul
jól esett! Nagyon büszke voltam a barátaimra is, akik akkor is és azóta is bizonyítják, hogy igaz barátok. Igyekeztem
nem változni a gyorsan jött siker miatt,
de ezt csak úgy tudtam elérni, hogy a
barátaimnak se lettem se több, se kevesebb.
– Nyertesként hagytad el a Villát…
Azonban az élet ezután már nem volt
annyira bőkezű… Egyik kezével adott, a
másikkal elvett… Hogyan viselted a nehézségeket?
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– Igen… Sajnos édesanyámat akkor
ősszel elveszítettem. Mivel beteg volt,
tudtam, hogy eljön egyszer a nap… Ez
volt életem legrosszabb időszaka. Ő volt
a legbiztosabb pont az életemben. Ő
volt aki mindig várt amikor hazaértem,
ő volt akire mindig számíthattam, aki
mindig csak bíztatott, hogy sose adjam
fel… Sajnos el kell fogadni, hogy az élet
megy tovább, de ez egy olyan mély seb,
egy karc, ami mindig megmarad…
– Mit csinálsz most Pesten? Mi a feladatod?
– 2 éve vagyok az Rtl klubnál. A gyártási osztályon dolgozok, mint felvételvezető. Jelenleg az „Éjjel nappal Budapest”
stábjában dolgozom. Én válogattam az
embereket, azóta pedig a gyártásnál
vagyok kisfőnök. A feladatom nagyon
összetett, de egyszerűen fogalmazva a
forgatásokon figyelek, intézkedek, hogy
minden rendben legyen és mindenki a
helyén legyen.
– Sok mindent kipróbáltál az elmúlt
években… Könyvet is kiadtál... Megvan
még a stábod? Szoktál még forgatni?
– A Népek harca egy nagy kihívás
volt az életemben. Mindig is vonzott
a fantasy világ! A deszkiek is biztosan
tudják, hogy nagy Pókember rajongó
vagyok! Ez a könyv is egy elképzelt világot mutatott be az elképzelt története
alapján. Valójában a könyv előzménye
a már említett Hősök kora című írásom
volt. Folytattam a gyerekként elképzelt
világot, ennyi. A forgatás terén a Való
Világ után volt lehetőségem tanulni a
szakma nagyjaitól. Elsősorban a rendezés és a forgatókönyvírás ami érdekel.
Voltak lehetőségeim az elmúlt években,
de az igazi nagy feladat most vár csak
Rám. Még régebben írtam egy játékfilmhez forgatókönyvet, amit végül nem
használtam… és most átírtam sorozatra! Rengeteget tanultam az „Éjjel nappal
Budapest” castingján. Felismerem az
emberek képességeit, határait, ami nagyon fontos! A sorozatom ugyanis erre
az újfajta sorozattípusra épül. Magyarán a forgatókönyv szituációkat tartalmaz, nem pedig szöveget. Az emberek
reakciója, viselkedése teszi teljessé a
történetet. Már túl vagyunk a szereplőválogatáson is! A forgatást is elkezdjük
hamarosan… aminek egy fontos hely-

színe lesz Deszk! Ha minden jól megy az
első részek szeptembertől már adásba is
kerülnek!
– Ez aztán a nagy hír! Nagyon ügyes
vagy és külön tetszik, hogy Deszket is belevonod! Lesznek deszki szereplők?
– Egy szereplő biztosan, mivel a főszerepet Én játszom! 
– Igazi kihívás! Nagyon gratulálok!
Elégedett vagy a 28 éves önmagaddal, az
életeddel? Ki most Gyukin Milován?
– Ugyanaz vagyok aki deszken felnőtt, aki a villában voltam, aki azóta is
maradtam! Nem változtam semmit! A
mai világban a legfontosabb a természetesség! Mindig igyekeztem magamat adni és önmagam maradni! Igen,
mondhatom, hogy elégedett vagyok
az életemmel, bár még egy valami hiányzik! 28 éves vagyok, ami az én számításaim szerint már 30, a 30 pedig
már 50… úgyhogy szeretnék már családot. Sajnos kevés olyan őrült lány van,
mint én…  Nem szeretek otthon ülni,
kell a pörgés, a nyüzsgés! A társamnak
csak olyan lányt tudnék elképzelni, aki
ugyanolyan mint én, csak lányban!
– Pesten képzeled a jövőd?
– Bármi megtörténhet! Megtanultam, hogy az életben bárhol, bármit
elérhetek, ha erős és kitartó vagyok!
Deszk is ugyanolyan fontos maradt
az életemben. Mindig feltöltődök, ha
otthon vagyok. Édesanyámnak, a családomnak, a barátaimnak és Deszknek
köszönhetem, hogy mindig bíztak bennem és megtanítottak erőssé és kitartóvá válni úgy, hogy közben ugyanaz az
ember maradtam!
– Valahogy, el sem tudnám képzelni, hogy másképpen alakult volna
Milo élete… Annyira egyszerűen és
logikusan,vezette végig a történteket… és bármi jó, vagy
rossz történt is vele, a legfontosabb, hogy ember
maradt! Az a Milován,
akire egész Deszk nagyon
büszke!
Nagyon sok sikert kívánok
a jövődhöz, a deszki forgatásaidat pedig kíváncsian várjuk!
;)
Haluska-Kiss
Andrea

Deszki labdarúgás 2012-2013 évi idényének értékelése

2012. nyarán komoly változások léptek életbe a DSC vezetésében. Az elnöki
funkciót Király László Polgármester Úr
vette át Terjéki Tamástól, akinek nagy
köszönet jár a DSC újraélesztésében.
Terjéki Tamás két éven keresztül vezette a DSC ügyes-bajos dolgait és tartotta
életben a Deszki labdarúgás szerelmeseinek reményeit.
Az elmúlt szezon végeztével felmerült az igény arra, hogy a következő
idényben próbáljuk meg a csapat erősítésével megcélozni a megyei II. osztályba való feljutást. Az edzői feladatokkal
a korábbi újszentiváni edzőt, Pranjko
Zseljkót bíztuk meg, a labdarúgó szakosztály vezetését Adamov Csedomír
vállalta. Örömmel mondhatom, a kitűzött célt sikerült elérni, és a megyei
III. osztály Tisza-Maros csoportjában
kiharcolt második helyezéssel jogot
szereztünk a magasabb osztályban való
szereplésre. Az őszi szezonban a csapat
a negyedik helyen zárt, és a téli átigazolási időszakban sikerült tovább erősíteni
csapatunkat, mellyel magvalósítottuk a
kitűzött célt. A megyei kupaküzdelmekben is sikeresen szerepeltünk, és csak a
negyeddöntőben szenvedtünk veresé-

get a megyei II. osztály bronzérmesétől
úgy, hogy minimálisan egyenrangú ellenfelek voltunk. Ez a mérkőzés abban is
emlékezetes, hogy már igazi hangulata
volt a sok kilátogató szurkoló bíztatásával. Remélem sok hasonló hangulatú
mérkőzést tudunk rendezni a következő
szezonban.
A 2012-2013. évi bajnokságban szereplő felnőtt labdarúgó csapat játékosai: Szabó László, Mihalecz István, Kozák
Dávid kapusok; Adamov Szreten, Babó
Szilárd, Szilágyi Attila, Gémes Szabolcs,
Holló Róbert, Juhász Péter, Tóth Ákos,
Hevesi Ákos, Tamási Gergő, Dékány Tamás, Varga Csaba hátvédek; Adamov
Filip, Móra Tibor, Bódi Tamás, György
Béla, Bányai Patrik, Fűz Norbert, Papdi
Sándor, Schreier Péter, Gyovai Mihály
középpályások; Gallai Gábor, Szalma
Zoltán, Rusz Milos, Túri Balázs, Ferling
Péter csatárok.
Csapatunk tagja, Gallai Gábor 42 találatával elnyerte az osztály gólkirályi
címét, melyhez külön gratulálunk!
A megyei II. osztályba való feljutással
elértük azt is, hogy az ígéretes ifjúsági
csapatunk a következő szezonban saját
jogunkon szerepelhet az osztály ifjúsági

bajnokságában, ahol az elmúlt idényben a Tanárképző ifjúsági csapatának
helyén szerepelt.
Szereplésükről röviden annyit, hogy
nehezen indult az őszi szezon, mert a
szezon elején kevés volt a játékos, de
miután az edzői feladatot Papp Endre
vette át, és elkezdte a rendszeres edzésmunkát, majd feltöltötte a csapatlétszámot, az őszi fordulók végére lassan
jöttek az eredmények is. A bajnokság
félidején két győzelemmel álltunk a mezőny alsó felében. A tavaszi szezonban
a jól sikerült alapozás és a rendszeres
edzésmunka meghozta gyümölcsét,
és csak az első három csapattól szenvedtünk vereséget, a többi mérkőzésen eredményesen szerepeltünk, és az
idényt a 10. helyen zártunk.
A csapat zömében együtt maradt, így
komoly ambíciókkal vághatunk a 20132014. évi bajnoki szereplésbe. Külön
öröm számunkra, hogy hívó szavunkra
szívesen jönnek csapatunkba új, tehetséges játékosok, ami igazolja, hogy a
csapatnál rendben mennek a dolgok,
jó a hangulat és rangot jelent a csapat
tagjának lenni.
Az U16 csapatunk a megyei bajnokság déli csoportjában szerepelt, és Fűz
Norbert edző irányításával ígéretesen
szerepelve a 5. helyen zárta a küzdelmeket a 13 csapatos mezőnyben.
Mindkét utánpótlás csapatnál találunk ügyes játékosokat, akikre a közeljövőben komolyan számíthatunk a felnőtt
csapatnál.
A Bozsik programot is elindítottuk,
és még most is igyekszünk minél ma-

gasabb szintű foglalkozásokat végezni. A program megvalósítása során
sajnos voltak hullámvölgyek, és hogy
ezt kiküszöböljük, a minél jobb szervezettségi szint biztosításához 2013.
júniusában megosztottuk a szakosztály
vezetésének teendőit. A felnőtt és az ifjúsági csapat körüli feladatokat Adamov
Csedomír kapta, míg az U16 és a Bozsik
program „gondjait” Szabó Lászlóra bíztuk, aki már az elmúlt időszakban is aktív részese volt a kicsik programjainak
szervezésében.
Célunk, hogy minél több deszki szurkolónak örömöt jelentsen labdarúgóink
szereplése. Arra törekszünk, hogy a következő időszakban minden korosztály
munkáját és szervezését minél magasabb szinten biztosítsuk.
Az elmúlt évi szerepléshez mindenekelőtt szeretném megköszönni a
Polgármesteri Hivatal segítségét, hogy
biztosította a versenyzéshez szükséges
anyagi és személyi feltételeket.
Szeretném megköszönni a felnőtt
csapat edzőjének, Pranjko Zseljkonak,
az ifjúsági csapat edzőjének, Papp End-

rének, az U16 csapat edzőjének, Fűz
Norbertnek és a Bozsik programban
részt vevő edzők, Terhes Zoltánnak, Hegyeshalmi Tibornak, Gallai Gábornak és
Mihalecz Istvánnak munkáját. Megköszönöm továbbá a csapatok játékosainak és mindazok önzetlen segítségét,
akik részvételükkel biztosították a feltételeket, hogy a szereplés zökkenőmentes legyen, és akik nem sajnálták
idejüket, és ha kellett, a csapat segítségére siettek. Köszönjük Zika Lacinak és
Mészáros Feri bácsinak azt sok ízletes
bográcsos ételt a mérkőzések után, ami
nagyon jól megalapozta a sikerek méltó
ünneplését.
Kedves deszki sportbarátok! Új idény,
új feladatok. Mindannyiunk számára
ismert, hogy egy osztállyal magasabb
bajnokságban való szereplés nagyobb
feladatokat jelent, és sajnos magasabb
költségekkel is jár. Ezért kérünk mindenkit lehetősége szerint támogassa egyesületünket.
Sporttársi üdvözlettel:
Adamov Csedomír
Labdarúgó szakosztályvezető
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Körkérdés:
Szokott-e és fog-e befőzni a nyáron?

Körkérdés rovatunkban
Varga Krisztina kérdezte a deszkieket.

Dobó
Vincéné

Szűcs
Lászlóné

Papp
Krisztina

Gyorgyev
Bránimír

aktív nyugdíjas

szociális gondozó és ápoló

Deszki Önkéntes Pont koordinátor

projektmenedzser

Igen, szoktam, idén fejtett
meggyet, cseresznyét és sárgabarackot tettem el, valamint kovászos uborkát készítettem, bár már kevesebbet csinálok, mint régen,
ennek a magas cukorár is az oka.

Nem igazán szoktam befőttet elrakni, mert párszor
már nem sikerült, és nem
próbálkozok. Én minden gyümölcsöt a fagyasztóba teszek el, ha pedig valamihez kell vagy innen veszek ki, vagy megvásárolom
a boltban.

Még sosem csináltam ilyet
egyedül, csak édesanyámnak segítettem benne, hisz
otthon ő készíti a befőtteket.
Ha majd egyszer elköltözök, akkor is úgy tervezem,
vagy tőle kérek majd, vagy megveszem a boltban,
ami kell.

Befőzni nem igen szoktunk, mert nincs rá időnk.
Ezt a hiányt a nagyi és a dédi
pótolják, tőlük megkapunk
mindent, amire épp szükségünk van. Mi inkább
Keszőcét készítünk, ami gyorsan el is fogy.

Családi események
Az A&E Kisáruház mellett (volt Susán ABC) megnyílt a

Nemzeti
Dohánybolt!
A kisáruházban továbbra is kapható minden féle élelmiszer-

vegyiáru, 100 Ft-os jellegű termékek, ruhaneműk és bizsuk, de a
dohányosoknak sem kell messzire menni, így mindent megkaphat, szinte egy helyen!
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 6-19h
szombat: 6-13h
vasárnap: 6-11h

SZÜLETÉS:
Széll Györgynek és Fodor Edinának
(Szegfű u. 28.) Borbála Ágnes
Vikor Attilának és Belovec Anettnek
(Zrínyi u. 16.) Lili
Búzás Péternek és Csernák Mariannának (Kertész köz 6.) Ádám
Csányi Józsefnek és Nagy Renátának
(Zója u. 2/A) Bence József
HÁZASSÁG:
Németh Zoltán György és
Kakuszi Kriszina szegedi lakosok.
2013. július 5-én házasságot kötöttek.
ELHUNYTAK:
Csikós József
6772 Deszk, Táncsics u 14. szám alatti
lakos 45 éves korában elhunyt.

SZELEKTÍV HULLADÉK

Szelektív hulladék szállítás:
augusztus 14.,
augusztus 28.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett
bármilyen saját zsákban vegyesen lehet papír és műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat
kihelyezni!!!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
Deszki Közös Önkormányzati Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
Az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő 8.00 - 16.00; Kedd nincs;
Szerda 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
Péntek 8.00 - 12.00.
Deszki Közös Önkormányzati Hivatal Újszentiváni Kirendeltsége
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 62/277-021, Fax: 62/277-021
E-mail: polgarmesterihivatal@ujszentivan.hu,
Honlap: www.ujszentivan.hu
Az Önkormányzati 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 (FALUHÁZ)
6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599
E-mail: faluhaz@deszk.hu
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
6772 Deszk, Móra utca 2. és Tempfli tér 1.
Telefon: 62/271-220 (új iskola);
		 62/271-320 (régi iskola)
E-mail: zoltanfy@anet.hu
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
6772 Deszk, Móra utca 2. Telefon: 62/271-311
E-mail: ovideszk@t-online.hu
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
6772 Deszk, Móra utca 2.
Telefon: 62/271-852; 0620-620-7942;
E-mail: deszkikft@deszk.hu
Sportcentrum
6772 Deszk, Alkotmány utca, Móra utca sarok

Takarékszövetkezet
6772 Deszk, Felszabadulás utca 24.
Telefon: 62/271-544
Posta
6772 Deszk, Tempfli tér 5.
Telefon: 62/271-209
Rendőrség
6772 Deszk, Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 8 - 10-ig

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK

Csányi Balázs főtörzsőrmester tel: 20/852-0675
Batki István őrmester 20/209-53-27
Fogadó óra: az Önkormányzati Hivatalban
hétfőn 8-10 óra között.

HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni állatorvosainknak:
Dr. Lamper Elek 20/542-2116
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
EDF DÉMÁSZ telefonszám: 06/40-822-000
illetve a rudolf.mozes@edf.hu e-mail címen.

HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., (Petőfi utca vége)
Nyári nyitva tartás (április 1-től október 14-ig)
Hétfő: 13-19 óráig
Csütörtök: szünnap
Kedd: szünnap
Péntek: 8-19 óráig
Szerda: 8-14 óráig
Szombat: 8-19 óráig
Vasárnap: 8-14 óráig

A Deszki Falunkért Egyesület lapja. Megjelenik 1400 példányban Lapzárta: 2013. július 16. Felelős kiadó: Fehérvári Györgyné
Szerkesztőség: Bene Ildikó (főszerk.), Borka András, Fehérvári Györgyné, Haluska-Kiss Andrea, Karácsonyi Szilvia, Márki A. Kitti, Révész István, Sillóné Varga Anikó, Stumpf Emil, Varga Krisztina

ORVOSI RENDELÉSEK
I. számú háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó
háziorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: 0630/362-9051; 06-62/271-269
Rendelési idő: Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig,
Szerda 12-16-ig, Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő nem változott minden csütörtökön
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés:
telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
Szerda 14-15 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:		
07.30-11.30, Kedd: 13-16
Szerda:		
07.30-11.30, Csütörtök: 13-17
Péntek:		
13-16
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Kedd:		 10-12
Fiziotherápia:
Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli páciensek 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
OMSZ központi ügyelet: 06-62/473-374 ;
sürgősség: 104

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Kothencz Ágnes
Telefon: 06-62/631-030
Védőnői terhestanácsadás:
Csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra:
Hétfő 8-9 óra; Szerda 8-9 óra;
Péntek 8-9 óra

FOGÁSZAT
Dr. Király Szilvia fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
Hétfő: 8-15 óra; Kedd: 8-14 óra;
Szerda: 13-18 óra; Csütörtök: 8-14 óra;
Péntek: 8-14 óra iskola fogászat
Telefon: 270-915 vagy 20-327-7837

GYÓGYSZERTÁR
6772 Deszk Felszabadulás utca 29.
Telefon: 06 62/271-178
Nyitva tartás:
Hétfő 8-17 óra; Kedd 8-17 óra;
Szerda 8-17 óra; Csütörtök 8-17 óra;
Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
Munkatárs: Tóth Ágnes
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00–16.00;
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
Szerda: 8.00–17.30;
Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
Péntek: 8.00–12.00.
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