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Széki Hírek
Újra megjelentünk

Köszöntjük  régi  és  új  olvasóinkat! 
Közel  két  év  pihenő  után  újra  útjára 
indítjuk  újságunkat,  a  megszokott 
tartalommal:  helyi,  önkormányzati, 
óvodai,  iskolai,  egyesületi  hírekkel, 
közérdekű  információkkal,  esemény-
naptárral,  színes cikkekkel.  Köszönjük 
az eddigi támogatást, továbbra is várjuk 
a  lakosságot  érintő  információkat, 
híreket, akár gyermekeik írásait is.

——————— ◙ ———————

Nyugdíjas hírek
A Magyarszéki Nyugdíjas Klub a 2006. 
évet záró közgyűlését 2007. február 12-
én tartotta a Német Nemzetiségi Klub-
ban. A beszámoló után két tag részesült 
emléklapban  10  éves  tagságáért,  öten 
kaptak  oklevelet  munkájuk  elismeré-
séül. A bortermelő klubtagok 9 fehér és 
8 vörös bort tettek a bírák elé.  Balázs-
kovics  Lászlóné verseiből  olvasott  fel, 
Prizecski Julianna szép nótákat énekelt. 
Házi énekverseny is volt, melyre 12 fő 
nevezett be. Ezt Tóth Ferenc karnagy úr 
értékelte. A kórus bemutatott egy kato-
nadalt,  melyet  Schuber  Jánostól gyűj-
tött Sipos Antal kórusvezető. A tombola 
egy  kicsit  elhúzódott,  de  tökéletesen 
semmi  sem  sikerülhet.  Elégedetten 
mondhatjuk, hogy ez egy szép este volt!

Oviújság
2006. novemberi események:
• Gyerekek fotózása – ebből egy képes-
lapot készítettek.
• Munkadélután a szülőkkel az Adventi 
készülődés  keretében,  különböző  tech-
nikák tanulása egymástól.

December:
• Mikulás bál.
• „Hangoló”    Zenés    Gyermekszínház 
előadása  Nemes  László orfűi  bábos 
közreműködésével.  A  zenés  irodalmi 
műsor a gyerekek ismereteit versekkel, 
mesékkel és a zene segítségével próbál-
ja  megerősíteni,  bővíteni.  Mindez  a 
gyerekek közreműködésével,  játékosan, 
látványos díszletek között történik.
• Karácsonyi ünnep.
• Termek, előtér hangulatos feldíszítése.
• Ajándékozás: a Szülői Szervezet és az 
Önkormányzat  segítségével  vásároltak 
elvihető  és  helyben  használatos  játé-
kokat  (fejlesztő  játékok,  óvónők  által 
készített apróságok).
• Téli szünet.

(folytatás a 3. oldalon)

Sulisarok
Február 10., az 

általános iskolások 
hagyományos
Farsangi bálja

A bált  a  Szülői  Munkaközösség  szer-
vezte és rendezte.  A szülők készítették 
és  árulták  a  szendvicseket,  italokat, 
valamint  ők  intézték  a  nyeremények 
beszerzését.  Áldozatos  munkájukért 
köszönet illeti őket.
A bevétel egy részét az év végi könyv-
jutalmakra  és  a  karácsonyi  ajándéko-
zásra fordítják.

Csapateredmények:
alsó tagozat
1. hely: 12 hónap (3. o.)
2. hely: Hófehérke és a hét törpe (2. o.)
3. hely: Csontbrigád (1. o.)
felső tagozat
1. hely: Hotel Menthol (8. o.)
2. hely: Sandokan kalózai (5. o.)
3. hely: Mai csajok (7. o. fiúk)
4. hely: Erzsi néni ászai (6. o.)

Egyénileg készülők:
1.  hely:  Egérke  a  sajtban  –  Csongor 
Péter (1. o.)
2. hely: Háremhölgyek –  Varga Emese  
és Horváth Eszter (5. o.)
3. hely: Koktél – Varga Bálint (4. o.)
Különdíj: Jolly Joker – Kozma László

(folytatás a 4. oldalon)
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A tavasz hírnöke
Balázskovics Lászlóné
Dalmady Rózsa verse

Virít a tavasz hírnöke
A sárguló gólyahír
Hiába lesem az eget
A gólyáról semmi hír!

Eresz alatt fecskefészek
Olyan hideg, szomorú
Istenem! Ó mondd meg nékem
Miért van mindég háború?

Délről fújnak vészes szelek
Keletről sötét fellegek
Mikor lesz a harcnak vége?
Mikor lesz a Földön béke?

Nincs élet az eresz alatt
A kémény is árván maradt
Vándormadár, vándorélet
Vajon ki tart fogva téged?

Hol fog a fecske cikázni?
A gólya násztáncot járni?
Az eget hiába lesem
Vihar zúg vad fellegeken.

Szálljon fecske a kék égen
Legyen gólya a kéményen
Eldalolnám a világnak
Szabadság kell a madárnak!

Keleti szél békét hozzon
Fecske, gólya fészket rakjon
Nádasban a nádirigó
Fütyürésszen, fuvolázzon!

Ha a világ békés lenne
Ha a fecske csivitelne
A gólya meg békát fogna
Minden ember boldog volna.

Tündöklő nap mutass utat
Minden dalos madárnak
Csicseregve, kelepelve
Köszönj egy új tavasznak

Önkormányzati 
hírek

Magyarszék  Községi  Önkormányzata 
mellett  működő bizottságok januári  és 
februári határozatai:

A Kulturális és Oktatási Bizottság az 
alábbi  javaslatot  teszi  a  képviselő-
testületnek:
1.  Faluház  szükségessége,  élén  szak-
emberrel.
2. A Kossuth u. 47. sz. alatt lévő Nyug-
díjas  Ház  (pincével  együtt)  átadása  az 
ifjúságnak.
3. A házasságkötések lehessenek a nyári 
hónapokban az iskolában.
4.  Kulturális  Egyesület  tagozatok  ki-
alakítása, két egyesület egyesítése.
5. Esztétikus hirdetőtáblák kihelyezése.

Szabolcsiné Kajtár Cecília
Kult. és Okt. Biz. elnöke

A  Pénzügyi  Bizottság  a  2007.  évi 
költségvetést elfogadta, az alábbi ja-
vaslatot teszi a képviselő-testületnek:
1. A szomszédos települések felkeresése 
– a  polgármesterekkel  egyeztetve – az 
iskola népszerűsítése céljából.
2.  A működési célú pénzeszköz átadá-
sának csökkentése.
3.  A lakossági  fejlesztési  hozzájárulás 
tartalékba helyezése (fejlesztési hitel).

Lajos János
Pénzügyi Biz. elnöke

A  Polgárvédelmi,  Környezetvédelmi 
és Közlekedési Bizottság az alábbi ja-
vaslatot teszi a képviselő-testületnek:
1. Niva terepjáró megvásárlása.
2.  Közlekedési  táblák  összeírása  a  bi-
zottság tagjai által.

3. Felhatalmazás kiadása a polgárőrök-
nek a mozgóárusok felülvizsgálatára.
4. Felhatalmazás kiadása a polgárőrök-
nek környezetvédelmi ellenőrzésre.

Kispál Béla
Pvéd., Kvéd. és Közl. Biz. elnöke

A  Sport  és  Ifjúsági  Bizottság  az 
alábbi  javaslatot  teszi  a  képviselő-
testületnek:
1. A Motocross szakosztály támogatása.
2. Az ifi focicsapat támogatása.
3.  A hegyi  kerékpáros  szakosztály  tá-
mogatása.
4. Tömegsport támogatása.
5.  Május  1-jei  majális,  augusztus  20-i 
falunapra támogatás.
6. Fedett sportnapokra támogatás.

Nagy Gábor
Sport és Ifj. Biz. elnöke

A Szociális, Idősügyi és Egészségügyi 
Bizottság az alábbi javaslatot teszi a 
képviselő-testületnek:
1. 2007. október – öregek hónapja – 65 
éves kortól a kerek évfordulós nyugdíja-
soknak teadélután rendezése.
2. Minden év december 24-én a bizott-
ság  2  tagja  személyesen  felkeresik  az 
idős rászorulókat.
3.  2007.  évtől  a  kerek évfordulós idős 
házasok köszöntése.
4. Emléklap átadása házassági évfordu-
lókra.
5. Szociális helyzet felmérése 2007. év 
elején.
6. Újszülöttek köszöntése, emléklap át-
adása.
7. Fiatal házasok köszöntése, emléklap, 
könyv átadása.

Horváth István
Szoc., Idősü. és Eü. Biz. elnöke
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Oviújság
2007. januári események:
• A  mánfai  óvodások  beilleszkedése. 
Önkormányzati  busszal  és dajkai  kísé-
rettel jönnek, mennek. Nem idegenként 
jöttek,  mert minden rendezvényre meg 
lettek  hívva,  s  így otthonosan  mozog-
tak.  Mintegy  egy  hónap  alatt  teljesen 
megszokták  az  új  környezetet,  napi-
rendet.
• Szülői  Szervezet  megbeszélése.  Ez 
egyfajta  értékelés;  Mikulás ünnep és a 
farsangi  előkészületek  voltak  a  fő 
témák.
• Folyamatosan  küldték  a  gyerekeket 
nevelési tanácsadásra. Nemcsak azokat 
akiknek  szükséges  volt,  azokat  is 
akinek a szülei kifejezetten kérték. 

Február:
• Farsang
Február  6.:  főpróba  a  szülőkkel.  Min-
den  évben igyekeznek úgy meglepni  a 
gyerekeket, hogy a szülőket is bevonják 
a programba.
Február 9.: Az aranyszőrű bárány című 
mesét  adták  elő úgy,  hogy a  felnőttek 
voltak  a  főszereplők  és  a  végén  a 
gyerekek is hozzájuk ragadtak.
Készítettek  egy  kiállítást  az  óvodások 
munkáiból  a  Művelődési  Ház  elő-
terében. Ez volt az első alkalom, hogy a 
falunak  is  bemutatták  műveiket,  de 
szeretnék ezt rendszeressé tenni.
• Falusi  farsang:  az  ötletet  eredetileg 
Svájcból hozta  Kusz Zsuzsanna óvoda-
vezetőnő. Transzparanseket készítettek, 
közös mondókákat mondtak.
• Február 26.: szülői értekezlet a nagy-
csoportos  óvodások  szüleinek.  Rudl  
Jánosné a  Magyarszéki  Általános 
Iskola igazgatónője tartotta. 

Március:
• Svájci  gyakorló  óvónő  érkezése. 
Német nyelven fog foglalkozni a gyere-
kekkel,  az  ő  segítségével  készülnek  a 
német  nyelvoktatás  bevezetésére. 
Továbbá az óvónők pécsi német nyelvű 
óvodába  látogatnak,  továbbképzésen 
vesznek  részt  és  elsajátítják,  majd 
fokozatosan vezetik be a játékos idegen 
nyelvre  oktatást  és  nevelést.  Ezzel  is 
elősegítve  a  majdani  iskolai  nyelv-
oktatást.
• Március  8.,  Nőnap:  a  kisfiúk  meg-
köszöntik  a  kislányokat,  óvónőket, 
konyhai dolgozókat.
• Nagycsoportosok  utazása  a  tavaszi 
piacra.
• Március 26., 8:30: „Hangoló” előadás 
a  Művelődési  Házban.  Erre  szeretettel 
várnak minden érdeklődőt.
• Látogatás a Pogányi Reptérre.

Rendszeres ingyenes foglalkozások:
• Hétfőnként  úszásoktatáson  vesznek 
részt a gyerekek, ahol játékos vízitornát 
is tartanak az óvónők.
• Csütörtökönként néptáncoktatás folyik 
Donovál Zoltán vezetésével.
• Péntekenként  a  rászorulóknak  logo-
pédust küld ki a nevelési tanácsadó.

További programok:
• Az egészséges életmód keretein belül 
az  iskola  konyhája  bevezette  az  intel-
ligens  táplálkozáskultúrát.  Segítik  a 
konyhai dolgozókat ötleteikkel, tapasz-
talataikkal.  Sokat  változott  az  utóbbi 
időben az étkeztetés: több a zöldség, a 
gyümölcs, rozskenyeret kapnak a gyere-
kek.  Szeretnék  elérni,  hogy  az  alap-
anyagokból  eltűnjenek  az  ízesítők, 
levesporok és bevezessék a barnacukor 
használatát.
• Számítógépsarkokat  állítottak  fel 
mindkét teremben. A bevezetés nagyon 
fontos a jövő szempontjából.

• Nagycsoportban  feladatlapokat,  dif-
ferenciálásokat  csinálnak,  egyéni  fog-
lalkozásokat tartanak.
• A kiscsoportban csak második félévtől 
vezették  be,  csak  játékok  szintjén, 
mesék  és  versek  kezdeményezésére. 
Csak korlátolt időben és nagyon szelek-
tálva alkalmazzák.
• Smart  tábla  elhelyezése:  könnyíti, 
sokoldalúvá teszi az óvónők munkáját. 
Figyelemfelkeltő,  a  gyerekek  nagyon 
élvezik.
• Karitatív tevékenységek:
Ruhák gyűjtése a rászorulóknak.
Rendszeresen  látogatják  a  Misina 
Állatmenhelyet.  Élelmet  gyűjtenek  és 
visznek az állatoknak.

——————— ◙ ———————

Színjátszó kör
Figura  Ede vezetésével  Színjátszó  kör 
alakul a faluban. A drámajáték és a szín-
ház segít jobban megismerni önmagunkat 
és másokat, fejlődik az együttérzés képes-
sége,  elsajátíthatjuk,  miként  bánjunk 
testünkkel  és  a  szavakkal  és  nyitottá 
válunk  a  művészi  érték  befogadására  – 
állítja a drámatanár.  Az összejövetelekre 
mindenkit  szeretettel  várnak,  aki  része-
sülni szeretne a közös alkotás örömében.
Részletesebb  információk,  jelentkezés 
Figura  Edénél a  20/423-1026  telefon-
számon.  Első  összejövetel:  március  21. 
szerda 18:00 Faluház.
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Sulisarok
Versenyeredmények

Biológia háziverseny:
1. hely: Fábos Dorottya (8. o.)

Természetismeret háziverseny:
1. hely: Horváth Eszter (5. o.)
2. hely: Orsós Mária (5. o.)
3. hely: Márton Anita  (5. o.)
1. hely: Bónert Barbara (6. o.)
2. hely: Horváth Evelin (6. o.)
Felkészítő tanár: Rudl Jánosné
Az  eredményekkel  a  diákok  nevez-
hettek a megyei versenyekre.

„Szép magyar beszéd” területi verseny 
(Nagy László Gimnázium, Komló):
3. hely: Bónert Barbara (6. o.)
3. hely: Noviczki Vivien (8. o.)
Felkészítő tanár: Vincen Éva

Kistérségi német nemzetiségi vers- és 
prózamondó verseny:
2. hely: Szeifert Bianka (4. o.)
Különdíj: Scherdán Klaudia (4. o.)
Böjthe Bereniké (2. o.) is részt vett a ver-
senyen. Felkészítő tanár: Szeitz Renáta

Nyugat-Magyarországi Aerobik Diák-
olimpia:
1. hely: Károcs Attila (8. o.)
Felkészítő tanár: Hegyiné Tóth Lívia

Megújuló lehetőségek 
a modernizáció 

korában
Az  interaktív  táblák  olyan  eszközök, 
melyek  megvalósítják  a  hagyományos 
(porfestékes  filctollal  írható)  táblák 
funkcióját,  mindemellett  a  modern 
oktatási  igényeknek  is  megfelelnek.  A 
táblához adott tollak (de szükség esetén 
akár  az  ujjunk)  segítségével  tudunk  a 
táblára  írni.  A  működés  kulcsa  az 
érintés. A felület megérintésével menü-
pontokat  és  ikonokat  lehet  kijelölni. 
Semmilyen speciális elemes vagy elek-
tronikus toll nem szükséges az íráshoz 
vagy a tábla teljes körű használatához. 
A  felírt  információt  a  számítógépre 
menthetjük,  módosíthatjuk,  papírra 
nyomtathatjuk.
A táblára  bármilyen  projektorral  vetít-
hetünk. A táblára vetített  számítógépes 
felületen – egy gyors kalibrálás után – 
interaktív módon dolgozhatunk. A tollal 
a táblán mozogva programokat aktivál-
hatunk, Word illetve Excel munkalapo-
kon  dolgozhatunk,  adatokat  írhatunk 
(kézírással), melyeket a tábla kézírás és 
karakterfelismerő  programja  értelmez, 
és a számítógépre tölti.
Az eszköz Kanadából származik. A sta-
tisztikák  szerint  20-30%-kal  növeli  az 
oktatás sikerességét – csoportos játékot 
tesz  lehetővé,  ezáltal  a  tábla  a  közös-
ségfejlesztésben fontos szerepet kap.

Nyílt nap március 6-án
Minden  szülő kapott  egy leporellót  és 
egy CD-t,  amiből az iskola pedagógiai 
programjából kaphat ízelítőt. Az eszkö-
zök segítségével tájékoztatást kaphattak 
a képzési lehetőségekről és egyéb szol-
gáltatásokról. Ezt az anyagot a környe-
ző  községekben  minden  olyan  szülő 
kézhez  kapja,  akinek gyermeke ez év-
ben válik iskolaéretté.

Úszásoktatás
A  mindenkori  második  osztályosok 
élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy 10 
óra  ingyenes  úszásoktatáson  vehetnek 
részt.  Ennek árát  a  Magyarszéki Álta-
lános  Iskoláért  Közalapítvány  állja.  A 
továbbfejlődéshez a  szülők még 5 órát 
fizethetnek. Az iskola kísérő tanárt,  az 
önkormányzat pedig buszt biztosít mind 
a 15 órára.

Diákjaink így látták:
Minden hétfőn a 6. és 7. órában Komló-
ra mentünk a kisbusszal úszásoktatásra, 
amit nagyon szerettünk.
A  mi  tanáraink  Fáskerti  Rita és 
Kálovics Ferenc voltak. Az uszoda öltö-
zőjében úszósapkát  és fürdőruhát  húz-
tunk  fel  és  közösen  mentünk  a 
medencéhez.
Először  hason  és háton  lebegtünk.  Az 
órák  végén  játszottunk,  ez  volt  a 
kedvencünk.  A tanfolyam  végére  már 
senki sem félt a víztől. Az utolsó órán 
emléklapot kaptunk. Ezzel vége lett az 
úszásnak,  ami  nagy  élmény  volt 
számunkra.
Hát, ilyen volt a mi úszásunk!

Andrasek Boglárka, Böjthe Bereniké,
Császár Kitti, Kirsch Dorottya
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1848
Március 15.

Ezen a napon a magyar szabadságharc 
kezdetét ünnepeljük. Március 15-e jel-
képpé  vált,  nemzetünk  szabadság-
szeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi 
ki. 

Az előzmények

Az  1848.  március  15-én  kitört  forra-
dalom és szabadságharc nem volt előz-
mény  nélküli.  Abban  az  időben 
Magyarország  az  Osztrák-Magyar 
Monarchia része. Közös uralkodója volt 
a két országnak, aki a Habsburg-házból 
került  ki.  Bár  volt  magyar  Ország-
gyűlés,  ennek  nyelve  először  a  latin, 
majd  a  német  lett.  A magyar  rendek 
törekedtek  az  önállóságra,  próbáltak 
engedményeket  elérni  az  uralkodónál, 
kevés  sikerrel.  Egymásba  értek  a 
háborúk,  amit  a  magyar  társadalom 
minden rétege megszenvedett.

A Reformkor kezdete
1825-ben  I.  Ferenc  országgyűlést  hív 
össze  Pozsonyban.  Széchenyi  István 
magyar nyelvű (!) felszólalásában birto-
kainak egy évi jövedelmét ajánlja fel a 
Magyar  Tudományos  Akadémia  fel-
állítására. 

A reformnemzedék megértette, hogy az 
ország  megújulása,  fölzárkóztatása  a 
társadalmi  haladást  és  a  nemzeti 
függetlenséget  követeli.  Megjelent  a 
nemzeti eszme, mely azt hangsúlyozta, 
hogy minden  népnek  megvan  a  maga 
küldetése, amely a nemzetiségből ered. 
A nemzeti  eszme  alapvető  tartalma  a 
függetlenség  követelése  és  védelme 
volt.  A  nemzeti  öntudatot  emelték  a 
nemzeti szimbólumok, nemzeti himnu-
szok és a nemzeti eszmény kibontako-
zását  szolgáló  intézmények:  Magyar 
Tudományos  Akadémia  (1825),  Pesti 
Magyar  Színház  (1837),  Nemzeti 
Színház  (1841-től),  Nemzeti  Múzeum 
(1846), Vigadó, Lánchíd stb.
1830-ban  jelent  meg  Széchenyi  Hitel 
című  műve,  amelyben  Magyarország 
gazdasági és társadalmi átalakulásának 
programját fogalmazta meg. Széchenyi 
felismerte,  hogy  a  mezőgazdaság 
kapitalista  átalakításához  hitelre  van 
szükség, a nemesi birtokot azonban, az 
ősiség törvénye alapján sem eladni, sem 
elárverezni  nem  lehetett.  A  törvény 
megszüntetése  azonban  maga  után 
vonta a nemesek adóztatását. Széchenyi 
azt vallotta,  hogy a jobbágyok feudális 
kötelezettségeit  meg kell  szüntetni,  de 
úgy, hogy a birtokosokat ne érje kár. A 
programban  tehát  benne  rejlett  a 
jobbágyfelszabadítás, de lassan, a fejlő-
déssel együtt megvalósítva. Az elképze-
lések  ellentmondásossága  már  ekkor 
kibontakozott,  az  arisztokrácia  pedig 
hevesen  támadta  a  művet.  A támadá-
sokra  Világ  című  művében  válaszolt, 
melyben  kiemelte  a  jobbágyság  fontos 
szerepét. Ezután a Stádiumban 12 pont-
ba sűrítve fejtette ki rendszerét.

1832-ben  Kossuth  Lajos  megjelentette 
az  Országgyűlési  Tudósítások  című 
lapot,  amelyből értesülhetett  az ország 
népe a tanácstermekben folyó vitákról. 
Az egyre erősödő reformmozgalmat az 
uralkodó – ekkor már V. Ferdinánd – és 
környezete nem nézte jó szemmel, ezért 
sok magyar vezetőt börtönbe záratott.
1847  nyarán  megalakult  az  Ellenzéki 
Párt,  aminek  elnöke  gróf  Batthyány 
Lajos  lett.  Programjukat,  az  Ellenzéki 
Nyilatkozatot, Deák Ferenc fogalmazta 
meg. Követelték a Parlamentnek felelős 
magyar  kormány létrehozását,  a  sajtó-
szabadságot,  az  egyesülési  és gyüleke-
zési szabadságot, Erdély Magyarország-
hoz  csatolását,  a  közteherviselés  beve-
zetését,  a  törvény  előtti  egyenlőség 
bevezetését  valamint,  hogy  a  nép  is 
képviseltethesse magát a törvényhozás-
ban és a helyhatósági választásokon. Az 
Ellenzéki Nyilatkozat a márciusi forra-
dalom programjává vált.
Franciaországban  1848  februárjában, 
Bécsben  1848.  március  13-án  kitört  a 
forradalom.  A  bécsi  forradalom  híre 
ösztönző hatással volt a magyar radiká-
lis  ifjakra  is.  Március  15-én  a  Pilvax 
Kör  tagjai,  élükön  Petőfi  Sándorral, 
Jókai  Mórral  és Vasvári  Pállal  elhatá-
rozták,  hogy maguk szereznek érvényt 
a sajtószabadságnak. Néhányan elindul-
tak Landerer Lajos és Heckenast Gusz-
táv  nyomdájához,  ahol  cenzúra  nélkül 
kinyomtatták az Irinyi József által meg-
fogalmazott 12 pontot, valamint  Petőfi 
lelkesítő költeményét a  Nemzeti Dal-t. 
Délután naggyűlést hirdettek a Nemzeti 
Múzeum  elé,  ahol  már  több  tízezer 
ember  jelent  meg.  Itt  felolvasták  a  12 
pontot és Petőfi elszavalta költeményét. 
Ezután a Várba vonultak, hogy a Hely-
tartótanáccsal  elfogadtassák  követelé-
seiket. Ez teljes mértékben sikerült, így 
vér  nélkül  győzött  a  forradalom.  Az 
összegyűlt tömeg követelésére Táncsics 
Mihályt is szabadon bocsátották.
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Magyarszék 
község 

könyvtára
Jelenleg a könyvtár mintegy 3000 kötet-
tel rendelkezik és már CD-k és DVD-k 
kölcsönzésére is lehetőség van. A tarta-
lom minél nagyobb bővítésére törekszik 
Prenek Istvánné (Lenke néni), a könyv-
tár vezetője.
A  könyvek  beszerzésénél  a  kötelező 
irodalmakra  fekteti  a  hangsúlyt.  Az 
általános  iskolában  az  osztályokban 
80%-nak  tudják  biztosítani  a  könyve-
ket,  valamint  a  középiskolai  kötelező 
irodalmak nagy része is fellelhető.
Hamarosan  található  lesz  olyan  kiad-
vány, mely a nehezen kezelhető gyere-
kek  nevelésében  nyújt  segítséget  és 
olyan is, mely a diákok önálló tanulását 
segíti.  Felnőtteknek  kaland,  fantasz-
tikus  és  szerelmes  regényeket,  főzést, 
kertészkedést  segítő kiadványokat,  stb. 
ajánlanak.
Diákoknak a kötelező irodalmakon túl 
ifjúsági  regények,  mesekönyvek állnak 
rendelkezésre.  Óvodáskorúak  pedig 
lapozható  leporellók,  mesekönyvek 
közül  válogathatnak.  Helyben  haszná-
latos  kiadványok:  a  kézikönyvek,  szó-
tárak, lexikonok, enciklopédiák, stb.
A  falu  minden  lakosa  jogosult  a 
kölcsönzésre.  Egy  olvasó  3  kötetet 

kölcsönözhet,  a  kölcsönzés  időtartama 
21  nap.  CD,  DVD esetében  2  nap.  A 
könyvek  kiadása  minden  olvasó 
számára tasakos kölcsönzéssel történik. 
A kikölcsönzött  dokumentumokról  –  a 
kiadástól  visszavételig  –  nyilvántartást 
vezetnek. Az olvasó aláírásával kötelezi 
magát  a  könyvtár  szabályainak  betar-
tására.  A vissza nem hozott könyveket 
felszólítással,  térítési  kötelezettség 
megvalósításával  kell  a  könyvtár 
állományába  visszajuttatni.  Az  elve-
szett, megrongálódott könyv, CD, DVD 
pótlásáról  az  olvasónak  kell  gondos-
kodnia  annak  megvásárlásával  vagy 
forgalmi értékének megtérítésével.

A tanórák  és  egyéb  csoportos  foglal-
kozások  ideje  alatt  a  kölcsönzés 
szünetel.

Rövid hírek
• A könyvtár új helyre költözik, várha-
tóan március 20-án már avathatjuk.
• A Baranya Megyei Könyvtárral kötött 
szerződés eddigi eredményei: 200 db új 
könyv  érkezett,  támogatást  kapunk 
könyvpótlásra és könyvtárfenntartásra.
• Bevezetendő új  szolgáltatások:  fény-
másolás,  számítógéppel  segített  kötet-
keresés, kölcsönzés szélesebb körben.
• Nyitvatartási  idő:  hétfő 15:30-17:30, 
kedd 16:00-17:00,  szerda 13:00-15:30, 
csütörtök 7:30-10:40, péntek 16:00-17:00.

A nép ügyvédje
Ingyenes jogi tanács-
adás rászorulóknak

Ügyfélfogadást  tart  a  nép  ügyvédje 
Magyarszéken.  Az  ingyenes  szolgál-
tatást azok igényelhetik, akiknek az egy 
főre  jutó  jövedelme  azt  igazolja.  (A 
tanácsadás  az  Igazságügyi  Minisz-
térium Jogi Segítségnyújtási Programja 
keretében  valósul  meg.)  Amennyiben 
élnének  a  lehetőséggel,  ne  felejtsék el 
személyazonossági,  illetve  szociális 
rászorultságukat  igazoló  okmányaikat 
magukkal vinni.
Ügyfélfogadási  hely  és  időpont: 
Magyarszék Faluház, Kossuth L. u. 51., 
páros hetek pénteki napján 11:30-12:30 
óráig. 2007. március 23., április 6., 20., 
május 4., 18., június 1., 15.

——————— ◙ ———————

Polgármesteri 
fogadóóra

Hivatalos  fogadóóra:  kedd 9:00-10:00, 
14:00-15:00.  Telefonon  történő  beje-
lentkezés  után  (Polgármesteri  Hivatal, 
polgármester:  72/521-007)  bármilyen 
egyeztetett  időpontban,  vagy  sürgős 
esetben személyesen.

Farsangi karnevál
Magyarszéken

2007. február 16.
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Eseménynaptár
•  Március  21. szerda  18:00  Faluház: 
Színjátszó kör Figura Edével
•  Március  23. péntek  18:00  Faluház: 
Falumeghallgatás
• Március 26. hétfő Faluház: „Hangoló” 
Bábszínház
•  Március  27. kedd:  Képviselő-testület 
ülése
•  Április  3. kedd  Faluház:  iskolásaink 
Ki-Mit-Tud műsora
• Április 8. vasárnap Faluház: Locsoló-
bál
•  Április  14. szombat  Újtelep:  Four-
Cross Magyar Kupa kerékpárverseny
• Április 21. szombat Faluház: Cigány-
bál

——————— ◙ ———————

Postai díjak, 
szolgáltatások

Postahivatal Magyarszék
Hársfa u. 4.

Tel.: 72/390-713 – Nyitvatartási idő:
hétfő-péntek: 8:00-12:00, 12:30-15:45, 

pénztárzárás: 13:00 – amit később adnak 
fel az már csak a következő napi 

postával megy el.

• Bankkártya-elfogadás
• Telefonkártya-feltöltés bankkártyával
Pannon: 900,  1.800,  3.600,  7.200, 
14.400  Ft;  T-Mobile: 3.500,  5.000, 
10.000  Ft;  Vodafone: 1.500,  3.000, 
5.000, 7.000, 12.000 Ft értékben
• Biztosítások: az OTP kirendelt szolgál-
tatása
• Szépirodalmi könyvek árusítása
• Újságok: a lapokat a Hírlapcentrumból 
szállítják.  A megmaradt  példányokat  a 
lefutási  idő  után  visszaküldik.  Így  ha 
valamely  újságra  nincs  igény,  ki  sem 
küldik, tehát nem kapható.

2006-2007 Labdarúgó Bajnokság
tavaszi idény

Megyei I/B. osztály felnőttek
16. forduló Magyarszék-Egerág 0:0
17. forduló Hidas-Magyarszék Hidas, 03. 18. (vasárnap) 15:00
18. forduló Magyarszék-Boda Magyarszék, 03. 25. (vasárnap) 15:00
19. forduló Töttös-Magyarszék Töttös, 04. 01. (vasárnap) 15:30
20. forduló Magyarszék-Somberek Magyarszék, 04. 08. (vasárnap) 15:30
21. forduló Drávafok-Magyarszék Drávafok, 04. 15. (vasárnap) 15:30
22. forduló Magyarszék-Görcsöny Magyarszék, 04. 22. (vasárnap) 16:00
23. forduló F.szentmárton-Magyarszék F.szentmárton, 04. 29. (vasárnap) 16:00
24. forduló Magyarszék-Majs Magyarszék, 05. 06. (vasárnap) 16:30
25. forduló Újpetre-Magyarszék Újpetre, 05. 13. (vasárnap) 16:30
26. forduló Magyarszék-Kökény Magyarszék, 05. 20. (vasárnap) 17:00
27. forduló Palotabozsok-Magyarszék Palotabozsok, 05. 27. (vasárnap) 17:00
28. forduló Magyarszék-Bicsérd Magyarszék, 06. 03. (vasárnap) 17:00
29. forduló Hosszúhetény-Magyarszék Hosszúhetény, 06. 10. (vasárnap) 17:00
30. forduló Magyarszék-Himesháza Magyarszék, 06. 17. (vasárnap) 17:00

Megyei I/B. osztály serdülő U17
11. forduló Magyarszék-Boda Magyarszék, 03. 18. (vasárnap) 10:00
12. forduló Görcsöny-Magyarszék Görcsöny, 03. 24. (szombat) 10:00
13. forduló Magyarszék-Bicsérd Magyarszék, 04. 01. (vasárnap) 10:00
14. forduló Kökény-Magyarszék Kökény, 04. 07. (szombat) 10:00
15. forduló szabadnap
16. forduló Magyarszék-Újpetre Magyarszék, 04. 22. (vasárnap) 10:00
17. forduló Egerág-Magyarszék Egerág, 04. 28. (szombat) 10:00
18. forduló Magyarszék-F.szentmárton Magyarszék, 05. 12. (szombat) 10:00

——————————————— ◙ ———————————————

Ajánlott levél:
180,-
Tértivevény:
115,-
Saját kézbe:
170,-
Postai lezáró 
szolgálat:
170,-

Levélpostai díjak Elsőbbségi Nem elsőbbségi
Szabvány 30 g-ig 95,- 62,-
Egyéb 50 g-ig 135,- 90,-
100 g-ig 170,- 107,-
250 g-ig 210,- 137,-
500 g-ig 325,- 250,-
750 g-ig 520,- 400,-
2000 g-ig 680,- 525,-
Levelezőlap 95,- 62,-
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A&AA&A

AKNAI TÜZÉPAKNAI TÜZÉP
BARKÁCSBOLTBARKÁCSBOLT

MAGYARSZÉK, ÁRPÁD U. 2.MAGYARSZÉK, ÁRPÁD U. 2.

NYITVA: H-P 7-17, SZO 7-12NYITVA: H-P 7-17, SZO 7-12

TEL./FAX: 72/390-805TEL./FAX: 72/390-805

20/976-965520/976-9655

Pálma Cukrászda
Magyarszék, Kossuth L. u. 42.

Nyitvatartás: hétfő szünnap, kedd-péntek 12:00-21:00,
szombat-vasárnap 11:00-21:00

• Internet kávézó
• Üdítõk, sütemények, torták
• Lakodalmak, rendezvények

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttünk

Mezőlaki Zita és Domonkos László 2007. január 27-én 
házasságot kötöttek. Sok boldogságot kívánunk!

Megszülettünk
Gungl Krisztinának és Hegyesi Róbertnek 2007. február 12-én 

Csaba; Csabai Zsuzsannának és Turner Attilának 2007. 
március 1-jén Levente; Ernszt Mónikának és Schindler  

Attilának 2007. március 6-án Dávid Achilles nevű gyermeke 
született. Jó egészséget és örömteli babázást kívánunk!

——————————— ◙ ———————————

Hirdetések díjai
Széki Hírek újságban: 400 Ft / 1/8 oldal – apróhirdetés ingye-
nes; FaluTV képújságban: 200 Ft / hó – 3 hónap előre fizetve: 
500 Ft; FaluTV reklámfilm vállalkozóknak: 500 Ft / perc.

——————————— ◙ ———————————

Újságunk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
által regisztrált kiadvány.

Kiadják a magyarszéki civil szervezetek és az Önkormányzat.
Szerkesztők: Ottó Bettina, Dalmady Árpád

Gazdabolt
Magyarszék, Kossuth L. u. 53. – Tel.: 30/631-9265

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8:00-16:00, szombat 8:00-11:00

• Magyar Bazár hirdetésfelvételi hely nyílt
• GLS Csomagpont – csomagfeladás belföldre, külföldre
• Akciós Fraktál ADSL internet csomagok 3.996 Ft-tól

Polgárőrség sürgősségi hívószáma: 30/924-2001

Idén isIdén is

ORSZÁGOS MOUNTAIN-ORSZÁGOS MOUNTAIN-
BIKE VERSENYEKBIKE VERSENYEK
MAGYARSZÉKEN!MAGYARSZÉKEN!

2007.04.14. Four-Cross Pontszerzõ verseny2007.04.14. Four-Cross Pontszerzõ verseny

2007.04.15. Downhill Magyar Kupa2007.04.15. Downhill Magyar Kupa

2007.07.01. Four-Cross Országos Bajnokság2007.07.01. Four-Cross Országos Bajnokság

2007.07.02. Downhill Pontszerz2007.07.02. Downhill Pontszerzõõ verseny verseny

Gyertek el, fergeteges buli lesz!Gyertek el, fergeteges buli lesz!
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