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Sulisarok

Oviújság

Pedagógus szemmel
a Tisztelt Olvasóknak!

Fejlesztések az
óvodában

Örömmel fogadtam a felkérést, hogy
tájékoztathatom a Tisztelt Olvasót
az iskolánkban folyó tanításon
kívüli tevékenységemről, bár én
konzervatív módon az iskola legfőbb
funkciójától, a tanulástól nem
szeretném elterelni senki figyelmét.

Sószoba – Különleges, bakteriológiailag rendkívül tiszta mikroklímával
rendelkező
helyiség.
Ásványi anyagokkal és jótékony
mikroorganizmusokkal telített, állandó hőmérsékletű (20-22 °C)
levegője az egészségre előnyös
negatív töltéssel bír. A szervezet
számára fontos kémiai elemeket –
jódot, káliumot,
magnéziumot,
szelént – és más hasznos anyagot
tartalmaz.

Az egyre gyorsabban változó társadalmi viszonyok következtében az
iskolákkal szemben új elvárások
fogalmazódnak meg nap mint nap.
Az egyik ilyen elvárás az, hogy az
iskola környezettudatos, környezetvédelmi nevelést biztosítson a
diákjai részére.
Magam részéről a témát szívügyemnek tekintem, ezért a lehető
legtöbbet kívánom tenni a megvalósítás érdekében. Kémiát is
tanítok heti 1-2 órában 7. és 8.
osztályban félévente váltakozó óraszámban, ami rendkívül kevés még
ahhoz is, hogy alapvető ismereteket
megtanuljunk.
Pontosan
ezért
törekszem arra, hogy lehetőleg megkedveljék a tanulók ezt a tudományágat. Ennek érdekében három éve
rendszeresen járunk az ÖKOKUCKÓ
nevű „zöld-suliba”, ahol már sok
előadáson, foglalkozáson vettünk
részt a 3 év alatt. Ilyen volt a
szelektív hulladékgyűjtés, a hulladék újrahasznosítás, a hulladék
feldolgozás, az energiatakarékosság
témaköre. Ezen program és a Föld
napja program keretében közvetlen
környezetünk megtisztításáért óriási
szemétszedő akcióba kezdtünk.
(folytatás a 9. oldalon)

Az állandóan párolgó és újra
lecsapódó só egy negatív iontöltést
hoz létre, mely a szervezetet károsító gázokat (elektroszmog, dohányfüst) megköti, a szervezet egyensúlyát visszaállítja. A só mindamellett, hogy a szervezet számára
nélkülözhetetlen, pozitív hatásokkal
bír. Előnyei, hogy gyorsan hat,
természetes anyag, helyileg magas a
sókoncentráció, nincs szisztémás
mellékhatás.
Egészségügyi javallatok: asthma
bronchiale; krónikus hörgőgyulla-

dás,
tüdőbetegségek;
krónikus
hurutos orr-, torok- és gégegyulladás; krónikus arcüreg-gyulladás;
porártalom; különféle típusú allergiák, túlérzékenység; bőrbetegségek;
szív-, és érrendszeri betegségek;
gyomor- és nyombélfekély; eurosis,
kimerültség, stressz, csökkent ellenálló képesség; pajzsmirigy betegségei; anyagcsere rendellenességek.
Beépíthető víztisztító – Az
alacsony ásványi anyag tartalmú,
tiszta víz fogyasztása lehetővé teszi
szervezetünknek a méregtelenítést,
ezzel tehermentesíti immunrendszerünket és növeli ellenálló képességünket. Óvja az egészséget, mert
nem
tartalmaz
baktériumokat,
vírusokat, klórt, szerves kémiai
anyagokat,
vegyszereket,
ipari
szennyeződéseket,
nehézfémeket,
toxikus és rákkeltő anyagokat,
hormonokat, így nem mérgezi a
szervezetünket, valamint a legtöbb
eltávolítandó salakanyagot, méreganyagot tudja felvenni és kiüríteni a
szervezetünkből.
Az elegendő tiszta víz fogyasztása
védi vesénket, javítja a keringést,
ezáltal javul a szöveteink táplálék és
oxigénellátása, amely növeli terhelhetőségünket, javítja koncentrálóképességünket, és frissé, energikussá
formál. Pozitívan hat
a közérzetünkre és
anyagcserénkre, javítja az italok és
ételek ízét, színét,
eltarthatóságát,
az
allergiás tünetek jó
eséllyel
megszűnnek.
(folytatás a
11. oldalon)
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Önkormányzati
hírek

Az elmúlt fél évben
megvalósult
beruházások

A Képviselő-testület
2007. január 23-i
ülésén készült
jegyzőkönyvből

• a Kossuth Lajos utcában a gázberuházás nyomvonalán az aszfaltburkolat ideiglenes helyreállítása
• a Rózsa utcai autóbuszmegállóban
megszüntették a használaton kívüli
távközlési aknákat
• a faluközpontban a Szentháromság szobor helyreállítása
• a Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodahelyisége a Faluházban
• a németszéki temető környékén a
bozót- és fairtás, a kerítés helyreállítása és festése, a helytelen szemétlerakók megszüntetése, elzárása
• az óvodában kicserélték a törött
csempéket és a villanybojlert, felújították a régi vízvezetékeket
• az Árpád utcában a járdafelújítás
(135 fm) és egy veszélyes szakaszon
korlát felállítása
• a kishertelendi temetőhöz vezető
út mentén a bozót- és fairtás és az
autóforduló kialakítása, a lépcső járhatóvá tétele
• a Német Kisebbségi Önkormányzat
udvarában a szennyvízelvezetés
megoldása
• a védőnői szobák felújítása
• elkezdődtek a templom állagmegóvási munkálatai (csapadékvíz
elvezetés) – elkészültek az építési
tervek és elfogadta a Műemlékvédelmi Hivatal
• a ravatalozó körüli terület kaszálása és tisztítása
• a Faluház előterének felújítása
(festés, faljavítás, ülőgarnitúrák elhelyezése), energiatakarékos világítótestek felszerelése az előtérben és
a nagyteremben, a hangosítás kiépítése, a vizesblokk teljes felújítása, a
tálalókonyha előírásoknak megfelelő kialakítása
• az iskola új sportöltőzője és a
hozzá tartozó vizesblokk kialakítása,
a tornaszoba faljavítása és festése,
az iskolai-községi közös könyvtár új
helyiségének
kialakítása,
külső

2006. december 14-én megalakult a Magyarszéki Polgárőr
Egyesület. Elnöke: Kispál Béla,
tagok száma 52 fő. Éjszakánként 2
ember végzi a járőrözést. A nappali
járőrözéshez kevesen vannak, a
létszám bővítése szükséges ahhoz,
hogy a feladat elvégezhető legyen. A
járőrözést ki kell terjeszteni a
szőlőhegyre is, ami miatt szükséges
lenne egy erre alkalmas gépjármű
beszerzése.
A tájékoztató elhangzása után a
Képviselő-testület a következő határozatot hozta: a Képviselő-testület a
Polgárőr Egyesület részére Lada
Niva gépjárművet vásárol.
Az utóbbi időben több probléma volt a mozgóárusokkal –
vetette fel Dr. Mátéka Gyöngyi
körjegyő – ezért szükséges egy rendelet tervezet készítése a közterületek használatáról.
A Képviselő-testület a közterületek
használatáról szóló rendeletet elfogadta.
A rendelet célja, hogy a helyi
vállalkozókat támogatva – hiszen a
helyi adót ők fizetik – a mozgóárus,
helyi adót nem fizető vállalkozásokat magas közterület-használati
díjjal terhelje az önkormányzat.
(A fentiekkel kapcsolatban bővebb
információkkal a Polgármesteri
Hivatal szolgál.)

festése, előtér készítése, esőcsatorna
felszerelése
• a 66-os út forgalomtechnikai tervei
Készül:
• a szabadtéri bemutatóközpont
• a Bem utcában a járda, az Árpád
utcában a vizesárok burkolása, a
Bem utca és a Liget utca fásítása
• a Kishertelendet és Magyarszéket
összekötő kerékpárút és járda
nyomvonalának földmunkái
• a köztéri hirdetőtáblák kihelyezése
• az óvoda sószobája, az óvoda felöli
vizesárok megszüntetése
• az óvodában és az iskolában víztisztító berendezés felszerelése
• a faluház nagytermének festése
• közterüreletek virágosítása

Az ég örök
Balázskovics Lászlóné verse
A csillag az égen
Nemcsak neked ragyog!
Csörgedező patak
Nemcsak neked csobog!
A fa, mely álmában
Rügyét bontogatja
Hóvirág harangját
Még csak hangoltatja.
Ne hidd, hogy a tavasz
Neked nyit ablakot!
Ne mondd, hogy a virág
Neked nyújt illatot!
Nem kell, hogy csak rólad
Szóljon ez a nóta
Ne rajzoljon a gond
Ráncot homlokodra.
Az igaz szív
Csak teérted dobog
A pirkadó hajnal
Csak teveled boldog
Az ég örök
Mely feletted ragyog
De ne akarj lehozni
Soha egy csillagot!
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Húsvét után,
pünkösd előtt
Április 12.
Gyula napja, az esztendő századik
napja, ezért száznapnak is nevezik.
A délvidéken féregűző nap, a nagytakarítás, mosás, tisztálkodás napja.
Ilyenkor a teheneket, lovakat is
leöntötték, lemosták vízzel.
Április 24.
Sárkányölő Szent György napja, aki
a lovagok, katonák, fegyverkovácsok, vándorlegények védőszentje
volt. A legenda szerint megölte a
sárkányt és kiszabadította fogságából a királylányt.
Az ókori Rómában ezen a napon
ünnepelték a Paliliát, amely pásztorünnep volt. Magyarországon az
állatok tavaszi legelőre hajtásának
napja, ekkor álltak újra munkába a
juhászok, kanászok. Számos hiedelem élt, melyekkel ezen a napon az
állatok termékenységére, egészségére igyekeztek jótékonyan hatni. A
döntően állattartásból élő népek
életében kiemelt jelentőséget tulajdonítottak ennek a napnak, hiszen
az állatok megóvása a betegségektől,
a járványoktól, a rontó szellemektől
rendkívül fontos volt az egyén és a
közösség boldogulása szempontjából. Sok helyütt varázserejű füvek
(gyógynövények) tűzre vetésével,

füstöléssel igyekeztek megóvni az
állatokat a rontástól. Az ország
számos pontján Szent Györgykor is
gyújtottak tüzeket, amelyeket a
legények
körbetáncoltak,
átugrottak.
Április 25.
Márk napja, búzaszentelő nap. Márk
evangelista ünnepe. Általában az
ünnepet követő vasárnap mise után
a hívek a templom körüli zászlós
körmenetben vonultak fel, majd a
mezőn a pap megszentelte a búzát.
A megszentelt búzaszálat az imakönyvbe tették és rontásűzőnek
hitték.
Május 1.
Május hónap folyamán, sok helyütt
elsején májusfát állítottak a természet újjászületésének szimbólumaként. A székelyek jakabfának,
hajnalfának is nevezik. A források
már a XV. században is említik ezt a
szép szokást, de eredete valószínűleg még régebbi, a római Florália
pogány szokásából eredeztethető.
Ezeknek a több napig tartó fesztiváloknak a késői utóda a majális.
Eredetileg termékenységünnep volt.
A májusfához való fát a legények
éjszaka vágták ki az erdőn, feldíszítették szalagokkal, virágokkal,
tojással, borral, és a lányos házak elé
állították. Ezzel adták a falu tudtára,
hogy melyik lány tetszik nekik.
Néhol a házakat is felékesítették
zöld
lombokkal.
Sok
helyütt
pünkösdkor kitáncolták a fát, azaz
kidöntését mulatságokkal, tánccal
ünnepelték.
Május 6. – Anyák napja
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik
vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az
édesanyák tiszteletére. A történelem
során később is voltak olyan
ünnepek, amikor az anyákat is
köszöntötték. Angliában az 1600-as
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években, a kereszténység elterjedésével, az ünnep vallási színezetet is
kapott. Akkoriban a húsvétot követő
negyedik vasárnapon, az anyák
vasárnapján tartották az édesanyák
ünnepét. A családjuktól messze
dolgozó
szolgálók
szabadnapot
kaptak, hogy hazamehessenek, és a
napot édesanyjukkal tölthessék. A
látogatás előtt külön erre a napra
elkészítették az anyák sütijét, az
édesanyák számára.
Az Egyesült Államokban a polgárháborúban (1861-1865) szolgálatot
teljesítő asszonyok tiszteletére jött
létre.
Magyarországon a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt honosította meg. Az
első megemlékezést 1925-ben szervezték.

Május 9. – Európa nap
Ezen a napon a második világháború európai befejezését, az
egységes és szolidáris Európa
gondolatát és Robert Schumant
ünnepeljük.
Május 12-13-14.
Pongrác, Szervác és Bonifác,
ókeresztény vértanúk napja. Időjárási
megfigyelések
kötődnek
ezekhez a napokhoz (fagyosszentek). Az egyébként meleg
májusi időjárás általában hirtelen
hűvösre fordul ilyenkor, nem ritkák
az éjszakai fagyok. Védekezésképpen a gyümölcsösökben ilyenkor
füstölnek. A kényes egynyári zöldségeket, uborkát, paradicsomot csak
a fagyosszentek után ültették el.

4

„Itt van május
elseje…”
E nap 1889-ben a II. Internacionálé megalakulásával lett
a nemzetközi munkásmozgalom, a Munka ünnepe. A választás igen szerencsés volt.
Mint az ősi tavaszi ünnepkör
kitüntetett napjához, Európaszerte régóta hozzákapcsolódott a majális és a májusfaállítás szokása. A határozat az
ünneplő nép számára csak új
tartalommal gazdagította az
ünnepet. Népszerűsége láttán
az egyház, hogy a kommunista
befolyást ellensúlyozza, még
meg is szentelte a napot. XII.
Piusz május elsejét Munkás
Szent József ünnepévé avatta.
Előzményei egészen a brit ipari
forradalomig nyúlnak vissza, amikor
egy gyártulajdonos, Robert Owen
1817-ben megfogalmazta és közzétette a munkások követelését, benne
többek között az addig 10-16 órás
munkaidő nyolc órára csökkentését,
a roppant hangzatos (hazánkban a
Beatrice együttes által is feldolgozott) nyolc óra munka, nyolc óra
pihenés, nyolc óra egyéb tevékenység szlogennel.
A követelés érvényre juttatása végett
több kisebb tüntetést, illetve
sztrájkot is tartottak, azonban a
mozgalom hamar kifulladt, mert
törvényi szabályozás híján ezeket az
alkalmazottakat hamar elbocsátották, és más gyárak sem voltak
hajlandóak felvenni őket. Habár
1847-ben a nők és gyerekek munkaidejét 10 órában maximalizálták
Nagy-Britanniában és gyarmatain,
egészen 1856. április 21-ig a
kérdésben nem történt előrelépés.
Ezen a napon léptek sztrájkba az
ausztráliai Melbourne városában a
kőművesek és építőmunkások, hogy
a Melbourne-i Egyetemtől az auszt-
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rál Parlamentig menetelve követeljék a 8 órás munkaidő bevezetését a
kontinensen. Akciójuk sikerrel zárult, még csak a fizetésük sem lett
kevesebb a rövidebb munkaidő ellenére, így egyben a világon első
alkalommal sikerült egy szervezett
munkácsoportnak (későbbi nevén
szakszervezetnek) sikert elérni fizetésmegvonás és retorziók nélkül. Ez
a siker is nagyban inspirálta a
munka ünnepének ötletét, illetve a
majálisok megszületését.
1886. május 1-jén a chicagói munkás szakszervezetek sztrájkot szerveztek a nyolc órás munkaidő bevezetéséért, melyet május 4-én a
Haymarketi zavargás zárt le, amikor
a tüntető munkások közé vegyült
anarchisták egy bombát dobtak a
rendőrök közé, akik viszonzásul
azonnal tüzet nyitottak. Több tucat
sebesült maradt a helyszínen, akik
félve a letartóztatástól nem mentek
kórházba. Összesen 11 ember (7
rendőr és 4 tüntető) vesztette életét,
a későbbi perek során nyolc
szocialista-anarchistát állítottak bíróság elé Mathias J. Degan rendőr
meggyilkolásának vádjával.
1889. július 14-én Párizsban
megalakult a II. Internacionálé
(1889–1916 között működött, a
munkásság szervezeteinek nemzetközi egyesülése volt), melyen úgy
határoztak, hogy a három évvel
korábbi chicagói tüntetés kezdetének negyedik évfordulóján, 1890.
május 1-jén a szakszervezetek és
egyéb munkásszerveződések együtt
vonuljanak fel országszerte a nyolc
órás munkaidő bevezetéséért, ahol
az még nem történt meg, illetve a
nemzetközi szolidaritás kifejezéséért. A tüntetések az Egyesült Államokban olyan jól sikerültek, hogy a
II. kongresszuson, 1891-ben május
elsejét hivatalosan is a „munkásosztály nemzetközi összefogásának
harcos ünnepévé” nyilvánították.
(Szintén ez az internacionálé deklarálta 1910-ben a VIII. Kongresszusán a nők választójogának elérése

céljából, szolidaritásból március 8át nemzetközi nőnappá).
1904-ben az amszterdami kongreszszuson ismét egy felhívást adtak ki,
miszerint „Minden ország összes
szociáldemokrata pártja, és hasonló
kötődésű bármilyen szervezete nagy
erőkkel demonstráljon május elsején a nyolc órás munkaidő bevezetéséért, a proletariátus osztályszükségleteiért és az egyetemes békéért”.
Mivel a legkézenfekvőbbnek erre a
sztrájk ígérkezett, elfogadtak és
kihirdettek egy felszólítást is, melyben kijelentették, hogy „a Föld
összes országában kötelező minden
munkás-proletár szervezetnek május elsején felfüggeszteni a munkát
mindenhol, ahol az a munkások
testi épségének veszélyeztetése nélkül lehetséges”.
Május 1-jén nem csak a munkások, a
katolikusok is ünnepelnek, Jézus
nevelőatyjára emlékezve. Munkás
Szent József ünnepét 1955. május 1jén rendelte el XII. Piusz pápa.
Korábban a szent tiszteletének
hónapja általában március volt.

Eseménynaptár
Ápr. 29. Táncház 19 órától a Faluházban. Mindenkit szeretettel vár a
születésnapját ünneplő Kétszék
Néptáncegyüttes és utánpótlás csoportja, valamint a Menyecske
Tánccsoport
Máj. 1. Majális a Sportpályán
Vetélkedők, versenyek: célbadobó-,
célbarúgó-, főző-, sörivó-, lángosevő- és macska szépség verseny,
nősök-nőtlenek foci- és „élő-csocsó”
bajnokság, stb.
Érdeklődni:
Nagy Gábor, tel.: 20/337-2060
Kárpáti Jenő, tel.: 30/499-2134
Máj. 4. Anyák napja
Máj. 27. Megemlékezés a felvidéki
magyarok kitelepítésének 60. évfordulója alkalmából
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VOLÁN menetrend
érvényes: 2007. december 8-ig
Egyes nem rendszeresen közlekedő iskolai, vásári, szerződéses, nyári, stb. járatok hiányozhatnak
a menetrendből. Az adatok pontosságáért, frissességéért nem vállalunk felelősséget.
Információ: Pécs 72/520-155, Komló 72/481-541
h-p: hétfőtől-péntekig sz: szombaton v: vasárnap és ünnepnapokon
ie: iskolai előadási napokon im: a hetek első tanítási napját megelőző napokon

Magyarszék (Barátúri elágazás) - Mecsekpölöske - Komló
h-p
sz
v

6:05
6:05
7:29

7:04
7:04
13:39

9:09 ie12:46
7:29 13:49
15:54 18:34

13:49
18:34

15:54

18:34

h-p
sz
v

5:40
5:40
6:45

7:00
6:45
12:15

h-p
sz
v

4:32
4:42
-

4:42
12:49

h-p
sz
v

6:10
7:00
20:20

ie6:42
13:10

7:00
15:00

h-p

4:49
6:24
14:47 15:28
6:53
8:02
21:41
6:53
8:02
19:17 im20:04

ie6:28
17:01
8:42

6:48
18:05
8:56

7:57
19:17
9:09

8:37
20:55
11:10

8:56
21:36
11:23

9:09

10:02

11:05

11:23

13:08

13:13

14:52

15:33

17:06

19:17

8:42
21:41

8:56

9:09

9:59

11:10

11:23

14:52

15:25

17:06

18:22

14:30

14:45

15:20

16:20
16:05

17:00
16:20

18:20
17:00

Komló - Mecsekpölöske - Magyarszék (Barátúri elágazás)
10:10
11:35
15:00

11:35
16:20
18:00

14:10
18:00

15:00
19:55

16:20

18:00

19:00

19:55

22:50

Magyarszék (Barátúri elágazás) - Sikonda - Komló
6:29
14:01

ie7:47
17:27

8:23

12:42

12:49

14:13

17:27

20:42

Komló - Sikonda - Magyarszék (Barátúri elágazás)
12:15

13:10

15:00

16:45

Magyarszék (Barátúri elágazás) - Pécs
sz
v

Pécs - Magyarszék (Barátúri elágazás)
5:40
6:40
7:30
8:30 10:00 11:30
12:30 13:40 14:00
16:20 17:00 18:20 20:30 22:30
át19:00 (ko19:55)
sz
5:40
6:40
7:30
8:30 10:00 11:30
12:30 14:00 14:45
v
5:40
6:40
7:30 10:00 11:30
12:30 13:10 14:00 14:45
18:20 20:30
át: Pécs-Komló, Komló (Autóbusz állomás) megállóhelyen átszállással
ko: Komló-Magyarszék, Komló (Autóbusz állomás) megállóhelyről továbbindulási időpont
h-p

Magyarszék (Barátúri elágazás) - Liget
h-p
sz
v

6:05
6:05
7:06

7:21
7:06
12:36

8:50
12:08
15:22

h-p
sz
v

4:23
7:20
7:20

7:35
12:40
13:30

9:00
13:40
15:45

12:08
13:30

13:30
15:18

15:18
16:42

16:42
20:17

20:17

Liget - Magyarszék (Barátúri elágazás)
12:40
15:25
18:25

13:40
17:18

15:45
18:25

17:18

18:25

20:28

23:12
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Magyarszék (Barátúri elágazás) – Sásd

h-p
sz
v

6:12
mh14:16
6:12
17:32
6:12
18:53

iemh6:55 7:11
14:28 15:03
7:11
7:59
18:53
7:11
7:59
21:01

7:59
9:02 mh9:10
15:14 mh15:26 15:56
9:02 mh9:40 10:33

10:32
16:41
12:02

10:33
17:32
12:59

12:02 mh12:05 12:59
18:53 mh19:19 21:01
13:37 14:28 15:14

13:37
23:03
16:49

10:33

13:37

14:28 15:14 16:30 16:49
mh: Magyarhertelenden át

17:32

12:02

12:59

Sásd - Magyarszék (Barátúri elágazás)
h-p
sz
v

4:27 mh5:51
10:52 11:08
6:37
7:42
19:04 21:26
6:37
7:42
19:04 im19:49

6:05
12:22
8:29
8:29
21:26

6:32 mh7:20
7:37
12:49 mh13:40 14:27
8:38
8:50 mh9:05
8:38

8:50

9:45

8:24
15:09
10:57

mh8:30
8:38
16:48 17:52
11:08
12:54

8:50
19:04
14:32

9:49 mh10:45
20:35 21:21
15:14 16:53

10:57

11:08
14:32 15:12 16:53
mh: Magyarhertelenden át

18:02

Magyarszék (Barátúri elágazás) - Magyarhertelend
h-p
sz
v

6:31
7:18
-

ie6:55
9:40

h-p
sz
v

4:34
4:34
-

6:15
6:55

7:18
15:32

9:10

12:05

12:33

14:16

15:18

15:26

17:03

19:19

23:20

Magyarhertelend - Magyarszék (Barátúri elágazás)
6:55
9:29

ie7:41
13:53

8:14

8:54

11:09

12:34

14:04

20:34

———————————————————————— ◙ ————————————————————————

Magyarszék (Vasúti átjáró) - Mecsekpölöske - Komló
h-p
sz
v

4:43
6:21
7:32

6:21
7:07
11:20

7:07
7:32
12:43

9:12 ie10:35
11:08
12:42
13:42 15:57

h-p
sz
v

5:40
19:55
5:40
6:45

ie6:00
22:50
6:45
8:35

h-p
sz
v

4:29
12:46
-

6:22
17:24

h-p
sz
v

13:10
13:10
-

15:00
15:00

h-p
sz
v

6:07
6:07
7:02

7:17
7:02
12:32

8:53
11:52
15:18

11:52
13:33
18:18

h-p
sz
v

4:23
6:15
7:20

6:15
7:20
13:30

7:35
12:40
15:45

9:00
13:40
18:25

11:08 ie12:49
13:52 18:37
18:37

12:57

13:52

15:57

18:37

21:05

18:00

19:00

Komló - Mecsekpölöske - Magyarszék (Vasúti átjáró)
7:00

8:35

10:10

11:35

14:10

14:15

8:35
12:15

11:35
15:00

15:00
18:00

16:20

18:00

19:55

15:00

16:20

Magyarszék (Vasúti átjáró) - Sikonda - Komló
12:46

17:24

Komló - Sikonda - Magyarszék (Vasúti átjáró)

Magyarszék (Vasúti átjáró) - Liget
13:33
15:20

15:21
16:38

16:38
18:18

18:18
20:13

20:13

23:06

18:25

20:28

Liget - Magyarszék (Vasúti átjáró)
12:40
15:25

13:40
17:18

15:45
18:25

17:18

23:12

Széki Hírek
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Magyarszék (Vasúti átjáró) - Pécs
h-p
sz
v

4:46
18:03
6:50
6:50

ie6:25
19:15
7:59
7:59

6:45
20:52
8:40
8:40

7:54
21:34
8:54
8:54

8:35

8:54

10:00

11:03

13:05

14:44

15:25

16:59

11:08
9:57

13:10
11:08

14:49
14:49

15:30
15:23

17:04
17:04

19:15
18:19

21:39
19:15

21:39

14:45

15:20

16:20

16:20
16:20

17:00
17:00

18:20
18:20

Pécs - Magyarszék (Vasúti átjáró)
5:40
6:40
7:30
8:30 10:00 11:30
12:30 14:00 14:30
17:00 18:20 20:30 22:30
át19:00 (ko19:55)
sz
5:40
6:40
7:30
8:30 10:00 11:30
12:30 14:00 14:45
v
5:40
6:40
7:30 10:00 11:30
12:30 14:00 14:45 16:05
20:30
át: Pécs-Komló, Komló (Autóbusz állomás) megállóhelyen átszállással
ko: Komló-Magyarszék, Komló (Autóbusz állomás) megállóhelyről továbbindulási időpont
h-p

Magyarszék (Vasúti átjáró) - Sásd
h-p
sz
v

6:15
15:06
6:15
17:35
6:15
17:35

7:13
7:18
8:01
15:16 mh15:16 15:18
7:13
8:01
8:53
18:56
7:13
8:01
8:53
18:56 21:03

8:53
15:59
9:05

9:05
16:26
10:36

10:35
16:44
12:05

10:36
17:35
13:01

12:05 13:01 14:30
18:56 mh19:16 21:03
14:30 15:16 15:18

14:33
23:06
16:52

10:36

12:05

13:01

14:30 15:16 15:18 16:32
mh: Magyarhertelenden át

16:52

Sásd - Magyarszék (Vasúti átjáró)
h-p
sz
v

4:26
4:27
ie12:22 12:37
6:37
7:42
21:26
6:37
7:42
19:04 21:26

6:05
12:49
8:29

6:32
14:27
8:38

7:00
15:09
10:47

7:37
16:48
10:57

8:24
17:52
12:22

8:38
19:04
12:54

9:49 ie10:19
20:35 20:45
14:32 15:14

10:47
21:21
16:53

10:52

8:29

8:38

9:45

10:57

11:00

12:22

14:32

16:53

18:02

15:12

19:04

———————————————————————— ◙ ————————————————————————

MÁV menetrend
érvényes: 2007. december 8-ig
Információ: Pécs 72/312-443, Komló 72/481-406
vk: 2007.VI.22-ig és VIII.27-től vasárnap kivételével naponta, 2007.VI.23-tól VIII.26-ig naponta
ny: 2007.VI.22-ig és VIII.27-től vasárnapi közlekedési rend szerint, 2007.VI.23-tól VIII.26-ig naponta

vk
ny
ny
ny

4:16 Dombóvár
5:21 Komló
6:09 Sásd
6:50 Komló
7:55 Sásd
10:42 Komló
12:25 Sásd
13:45 Komló
14:42 Dombóvár
15:40 Komló
16:17 Godisa
16:55 Komló
18:58 Dombóvár
20:07 Komló
20:07 Komló
20:52 Godisa
21:37 Komló

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

4:48 Magyarszék
5:34 Magyarszék
6:24 Magyarszék
7:03 Magyarszék
8:13 Magyarszék
10:55 Magyarszék
12:43 Magyarszék
13:58 Magyarszék
15:13 Magyarszék
15:53 Magyarszék
16:28 Magyarszék
17:08 Magyarszék
19:30 Magyarszék
20:20 Magyarszék
20:20 Magyarszék
21:03 Magyarszék
21:50 Magyarszék

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

5:00 Komló
5:53 Sásd
6:35 Komló
7:22 Sásd
8:27 Komló
11:14 Sásd
12:57 Komló
14:31 Dombóvár
15:24 Komló
16:06 Godisa
16:39 Komló
17:47 Dombóvár
19:44 Komló
21:08 Dombóvár
20:33 Godisa
21:14 Komló
22:27 Dombóvár
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Lajos ABC – Magyarszék, Kossuth L. u. 42. – Tel.: 72/390-731
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 6:30-16:00, szombat: 6:30-11:00, vasárnap: 6:30-10:00
Erika ABC – Magyarszék, Kossuth L. u. 63. – Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 6:00-14:00, szombat: 6:00-11:00
Zizi ABC – Magyarszék, Hunyadi u. – Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 6:00-15:00, szombat: 6:00-11:00
Mini Market Vegyeskereskedés – Magyarszék, Kossuth L. u. 30.
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 6:00-12:00 14:00-17:00, szombat: 6:00-12:00
Háziorvosi rendelő – Dr. Stéger Miklós háziorvos – Magyarszék, Kossuth L. u. 57. – Tel.: 72/521-025,
(sürgős esetben) 20/9-123-123 – Rendelési idő: hétfő: 7:30-9:30 13:00-14:00, kedd: 7:00-9:00 (krónikus beteggondozás
14:30-15:20), szerda: 7:30-10:30 13:00-14:30, csütörtök: 7:30-8:30, péntek: 7:30-10:30 13:00-14:30
Központi segélyhívó szám: 112, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105, Rendőrség: 107
Polgárőrség sürgősségi hívószáma: 30/924-2001
Fogászat – Dr. Pirk Tibor fogszakorvos – Magyarszék, Kossuth L. u. 51. – Tel.: 72/521-015
Rendelési idő: kedd, csütörtök: 13:00-16:00, szerda: (iskolafogászat) 8:00-12:00
Védőnő – Kozmáné Kiss Ágota – Magyarszék, Kossuth L. u. 33. – Tel.: 72/481-081, 70/227-0479
Tanácsadás: péntek: 7:30-9:30
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat – Vargáné Szabó Gabriella családgondozó – Magyarszék, Kossuth L. u. 33.
Tel.: 72/521-016, 30/560-5297 – Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-16:00, péntek: 8:00-12:00
Gyógyszertár – Rózsadombi Öttorony Patika – Magyarszék, Kossuth L. u. 63. – Tel.: 72/390-841
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 8:00-12:00
Ügyeletek – Orvosi: ● Rendelőintézet – Komló, Kossuth L. u. 103. – Tel.: 72/481-510
● Kórház – Komló, Majális tér 1. – Tel.: 72/582-340
Állatorvosi: Dr. Bakonyi Sándor állatorvos – Magyarszék, Kossuth L. u. 80. – Tel.: 20/919-0212
Gyógyszertári: (Komlón) ● Kökönyös (Petőfi tér 2.) ● Szilvás (Függetlenség u. 34.) ● Piramis (Kossuth L. u. 71.) ●
Kenderföld (Tompa M. u. 10.) ● Zöldkereszt (Pécsi u. 1.)
eMagyarország pont (internet, nyomtatás, fénymásolás) – Magyarszék, Faluház, Kossuth L. u. 51. – Tel.: 72/521-014
Nyitvatartási idő (2007. május 31-ig): kedd: 13:00-17:00, csütörtök, péntek: 14:00-18:00, szombat: 9:00-13:00
Völgység–Hegyhát Takarékszövetkezet – Magyarszék, Kossuth L. u. 49. – Tel.: 72/521-030
Nyitvatartási idő: hétfő-szerda: 7:45-15:30, csütörtök: 7:45-16:30, péntek: 7:45-14:00
Postahivatal – Magyarszék, Hársfa u. 4. – Tel.: 72/390-713 – Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 8:00-13:30 14:10-15:45
Önkormányzat – Polgármesteri Hivatal – Körjegyzőség – Magyarszék, Kossuth L. u. 33. – Tel.: 72/521-016, 72/521-017
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8:00-11:30 13:00-16:00, szerda: 8:00-11:30, csütörtök: 13:00-16:00
Körzeti Általános Iskola – Magyarszék, Kossuth L. u. 44. – Tel.: 72/521-021, konyha: 72/521-020
Óvoda – Magyarszék, Hársfa u. 3. – Tel.: 72/521-071
Okmányirodák ● Komló, Városház tér 3. – Tel.: 72/584-013 – Ügyfélfogadási rend: hétfő, szerda: 8:00-16:00, kedd, csüt.: 8:00-12:00
● Sásd, Rákóczi F. út 3. – Tel.: 72/475-691 – Ügyfélfogadási rend: hétfő, szerda: 8:00-11:00 13:00-16:00, kedd, péntek: 8:00-11:00
Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ – Komló, Bajcsy-Zs. E. u. 9/1. – Tel.: 72/582-300
Ügyfélfogadási rend: hétfő-csütörtök: 8:00-15:00, péntek: 8:00-12:00
Gyámhivatal – Komló, Városház tér 3. – Tel.: 72/584-011 – Ügyfélfogadási rend: hétfő, szerda: 8:00-16:00, kedd: 8:00-12:00
Közjegyző – Dr. Győrpál Árpád – Komló, Kossuth L. u. 117. – Tel.: 72/481-445
Ügyfélfogadási rend: hétfő, szerda: 9:00-11:45 13:00-16:00
Földhivatal – Komló, Berek u. 3. – Tel.: 72/483-110, 72/481-247
Ügyfélfogadási rend: hétfő, szerda: 8:00-12:00 13:00-15:00, kedd, csütörtök: 8:00-12:00, péntek: 8:00-11:00
KábelTV hibabejelentés: (munkaidőben) 20/971-0267 – ügyfélszolgálat: 74/450-450
Szennyvízszállítás igénybejelentés: 74/463-979, 20/992-5149, 20/486-9874
Komló–Víz Kft. hibabejelentés: 72/582-210 – ügyfélszolgálat: 80/201-651, 72/582-196
E.ON DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés: 80/20-50-20 – Mérőóraállás-bejelentés: 80/210-211, (SMS) 30/3-444-999
Ügyfélszolgálat: (7:00-20:00) 40/545-545, 20/45-99-600, 30/45-99-600, 70/45-99-600
A közvilágítással kapcsolatos észrevételek, hibák bejelentése a helyi önkormányzatnál lehetséges: 72/521-016
E.ON DDGÁZ Rt. hibabejelentés: 40/40-40-40 – Mérőóraállás-bejelentés: 40/22-00-22
Ügyfélszolgálat: (7:00-18:00) 40/22-00-22, 20/45-99-722, 30/45-99-722, 70/45-99-722
Biokom Kft. Ügyfélszolgálat: 80/200-590, 72/502-111
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Sulisarok
Pedagógus szemmel
a Tisztelt Olvasóknak!
Ezerszám szedtük a cigarettacsikkeket, szemetet az árkokból, a
buszmegállók környékéről, a járdákon és az egész faluban egyaránt.
Sok apró pici kéz takarította a
felnőttek által szétszórt csikkeket és
szemetet, ezért gyermekeinket minden elismerés megilleti. Ez a program most is folytatódik.
A szelektív hulladékgyűjtés egyik
legkritikusabb formáját, az elemgyűjtést is sikerült megvalósítanunk. Iskolánk zsibongójában egy
elemgyűjtő
került
kihelyezésre
2006. szeptemberében, melybe
diákjaink lelkesen és szorgalmasan
hordják a kihelyezés óta az elhasznált elemeket.
Az ÖKOKUCKÓ legutóbbi előadásán
a globalizáció témakörével ismerkedtek a 7. osztályos tanulók. Valamint a korcsoportoknak megfelelően „vendég oktató” segítségével
hulladékhasznosítási gyakorlati foglalkozást tartottunk, melyet nagy
ügyességgel oldottak meg a 7-es
diákjaim.
Már hivatkoztam az alacsony óraszámra, mert ez a legnagyobb probléma, ami nagyon érzékenyen érint,
de ennek ellenére a tananyagtartalom változatos oktatása érdekében a
porcelángyártás című leckét tanulmányi kirándulás keretében a Zsolnay porcelángyárban fogják április
18-án megtanulni a 7. és a 8. osztály
tanulói. Itt idegenvezetéssel megismerhetik a most működő teljes
gyárat, a Zsolnay család és gyár
történetét, a világhírű porcelán kézi
festését. Ennek költsége tanulónként 300 Ft, melyet a szülőknek
kellett befizetni, hogy a program
létrejöhessen. Köszönöm a szülők
hozzáállását, hogy anyagilag támogatták gyermekük részvételét. Valamint köszönöm a Liget és Magyar-

szék község polgármestereinek,
hogy az iskolabuszokat birtokba
vehettük a tanulók utaztatása érdekében, így a szülőket útiköltség nem
terhelte. Köszönöm az iskolavezetők
pozitív hozzáállását, hogy engedélyt
kaptam a két osztály programjának
megvalósításához.
Németh Gyuláné
tanár

KI-MIT-TUD
Márciusban
lázasan
készültek
tanulóink a KI-MIT-TUD-ra, melynek színvonala minden eddigi ilyen
rendezvényt túlszárnyalt. A nívós
bemutatkozás kategóriái is változatosak voltak: zene, magyar és
német nyelvű vers, próza, ének,
aerobic és szórakoztató jelenetek. A
győztesek a következők:
Alsó tagozat
• Vers:
1. Orcsik Máté 2. o. (61 pont)
2. 1. o. tanulók verse: Piacos (59 p.)
3. Császár Kitti 2. o. (57 p.)
Különdíj: 3. o.: Évszaktündérek
• Jelenet:
1. 2. o.: A kislány (62 p.)
2. 4. o.: Micimackó (61 p.)
2. 3. o.: Mátyás király és a varga (61 p.)
3. Napközisek: Az egerek gyűlése
(50 p.)
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• Mese:
1. Szeifert Bianka 4. o. (59 p.)
2. Andrasek Boglárka 2. o. (55 p.)
• Német vers-mese:
1. Szeifert Bianka 4. o. (62 p.)
2. Scherdán Klaudia 4. o. (59 p.)
3. Böjthe Bereniké 2. o. (57 p.)
• Német tánc:
Különdíj: 2. csoport
Felső tagozat
• Vers:
1. Bónert Barbara 6. o. (66 p.)
2. Ábel Krisztián 6. o. (65 p.)
3. Varga Katalin 6. o. (60 p.)
• Ének:
1. Horváth Roxána 5. o. (68 p.)
2. 8. o. kórus (67 p.)
3. 8. o. Európa (60 p.)
• Verses-mese:
1. Horváth Eszter 5. o. (68 p.)
2. Márton Anita – Varga Emese 5. o.
(57 p.)
3. 7. o. Humoros fogyókúra (55 p.)
• Német mese:
Különdíj: Hófehérke (68 p.)
• Aerobic:
Különdíj: Károcs Attila 8. o. (70 p.)
• Zene:
Különdíj: Ábel Krisztián 6. o. (65 p.)
• Jelenet:
Különdíj: 5. o. Varázsszavak (64 p.)
A műsorból ízelítőt adunk az iskolai
anyák napi rendezvényünkön, melyet május 7-én (hétfőn) tartunk a
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Faluházban. Szeretettel várunk
minden kedves édesanyát és nagymamát.

További programjaink
A húsvéti ünnepekre lelkesen
készültek a gyerekek. Az ablakokat
saját
készítésű
színes
papírtojásokkal és nyuszikkal díszítették.
Részt vettünk a Faluház-beli Húsvétváró játszóház szervezésében,
lebonyolításában. Alsós és felsős
diákjaink – néhányan elhozták szüleiket is – lelkesen próbálták ki a
hímestojás-készítés különböző fortélyait. Jó hangulatban, kellemesen
telt el a délután.
Március hónapban iskolai színjátszókör szerveződött Figura Ede
vezetésével. Jelenleg 15 gyerek tagja
a színjátszó csoportnak.
Újraszerveződött az aerobic oktatás
is Hegyiné Tóth Lívia vezetésével. A
csoportba főként 1-4. osztályos
tanulókat várnak. Mindkét szolgáltatásunk ingyenes.
Március 30-án az „ÖKO-KUCKÓ”
Zöldsuli szervezésében az 1. osztályos tanulók itt helyben ismerkedtek
meg a szelektív hulladékgyűjtéssel,
annak előnyeivel, és a hulladékválogatás szabályaival. Az elméleti
ismereteket játékos feladatokkal
gyakorolták. A hulladékok újrahasznosítása kapcsán italdobozból pénztárcát készítettek, amit boldogan
vittek haza.
Köszönjük a „Zöld-suli” segítségét!
Befejeződött az idei tanév ifjúsági
hangverseny sorozata, melyen mindig az arra „érdemes” gyerekek
vehetnek részt. Mindhárom előadás
nagy élményt nyújtott a tanulóknak.
A hangversenybérleteket az iskola
alapítványa vásárolta meg, a szállítás az iskolabusszal történt.
Köszönjük a segítséget!
Egy kis ízelítő a programból:
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2006. november 20.: Figaro házassága (Mozart) Opera keresztmetszet
– előadók: PTE Művészeti kar
Énekes hallgatói
2007. március 6.: Budapesti Hegedű
és Hárfa Duó – téma: A hárfa
bemutatása
2007. április 18.: A jazz története –
előadó: Szekszárd Big Band
2007. március 26-án hétfőn a
kézműves szakkör tanulóival a Pécsi
Bóbita Bábszínház 3 előadásból álló
bérletével a Csipkerózsika c. előadást tekintettük meg a bábszínház
kamara termében.
A színházba utazásunkat a Magyarszéki és Ligeti Önkormányzat
együttműködésével sikerült megoldani, amit ezúton is köszönünk.
Az előadáson 1 szülő és 1 kistestvér
is részt vett.
A következő előadásra április 25-én
szerdán kerül sor, ahol a Griffmadár
c. előadást fogjuk megtekinteni.

1848
Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharcra emlékeztünk március 14-én a Faluházban. A műsort
az általános iskola tanulói adták.
Rendezte: Németh Gyuláné és
Szeitz Renáta tanár néni. A műsort
rockkoncert követte. Figura Ede és
zenekara élvezetes stílusban adta elő
Petőfi Sándor megzenésített verseit.
A megemlékezést fáklyás felvonulással fejeztük be. Az eseményen az
általános iskolásokon kívül szülők,
önkormányzati képviselők és a falu
lakói is részt vettek.

Versenyeredmények
A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági
Akadémia tanulmányi versenyén a
következő tanulók értek el kiváló
eredményt:
Böjthe Bereniké 1. o.: anyanyelv tantárgyból ARANY fokozat
Sipos Márk 4. o.: környezetismeret
tantárgyból ARANY fokozat, rátermettségből ARANY fokozat, matematika tantárgyból EZÜST fokozat,
anyanyelv tantárgyból EZÜST fokozat
Felkészítő tanító: Bíróné Fodor
Klára és Hencz Ildikó
A Szlovákiában megrendezett nemzetközi aerobic bajnokságon Károcs
Attila 8. osztályos tanuló 1. helyezést ért el.
A magyar kupán: 2. hely
Cseh-Open kupán: 3. hely
Felkészítő: Hegyiné Tóth Lívia
2007. április 13-án (pénteken) a
sásdi körzeti mezei futóversenyen 21
tanuló képviselte iskolánkat. A III.
korcsoportban Varga Beatrix 5.
osztályos tanuló I. helyezést, Halász
Vivien 6. osztályos tanuló II.
helyezést ért el. A III. korcsoportos
lányok csapatban elsők lettek. A
versenyen résztvevő többi tanuló is
szép eredményt ért el.
Felkészítő: Gasz Gabriella és Hencz
Ildikó
A Mágocson megrendezett regionális anyanyelvi versenyen Böjthe
Bereniké 2. o. tanuló 3. helyezést ért
el.
A megyei természetismeret és
biológia versenyen iskolánk tanulói
a következő helyezéseket érték el:
Természetismeret:
Horváth Eszter 3. hely
Márton Anita 6. hely
Biológia:
Fábos Dorottya 5. hely

Széki Hírek

Oviújság
További fejlesztések
• Megkezdődött az óvoda könyvtárának német tananyaggal való
feltöltése.
• Kötelező eszközfejlesztés: informatikai fejlesztések (monitorújítás,
projektor beszerzése).

Események
Március
• Gyerobik bevezetése – keddenként
a kiscsoportosoknak az oviban,
csütörtökönként a nagycsoportosoknak az iskola tornatermében.
• Bevezetés a színjátszásba Figura
Edével.
• Márc. 26. – „Hangoló” zenés előadás a Faluházban: első alkalommal
vendégeket is hívtak (az alsós
általános iskolásokat, valamint a
ligetieket
és
a
magyarhertelendieket), ezzel is népszerűsítve az
orfűi Németh László műsorát.
• Fényképezés: profi fotós anyák
napi- és csoportképeket készített.
• A leendő ovisok szüleit személyesen keresték fel és hívták meg az
áprilisi nyílt napra az óvónők. A
magyarszékieken kívül mánfai és
magyarhertelendi szülőket is meglátogattak.
Április
• Ápr. 3. – Nyílt nap. Az érdeklődők
között a helyieken kívül mánfai,
mindszentgodisai és magyarhertelendi szülők is voltak. Mindenkit
CD-vel és prospektussal ajándékoztak meg, valamint bemutatták a
kiscsoportosok munkáit, melyek a
húsvét jegyében készültek. A
rendezvényen Kárpáti Jenő polgármester is jelen volt és biztosította a
szülőket, hogy az ovisok utaztatásához az önkormányzati buszt rendelkezésre bocsátják.

• Ápr 5-6. – Nevelés nélküli munkanap. Az óvónők iparművészeti
továbbképzése:
agyagművesség,
mázazás elsajátítása (a jövőben az
óvoda
agyagégető
kemencéjét
jobban ki tudják használni). Mázak,
alapanyagok, textilek (néptáncos
ruhák készítésére) vásárlása az előző
évi megyei közalapítványi pályázaton nyert összegből.
• Ápr. 10-13. – Beíratás (16 gyereket
írattak be).
• Ápr. 11. – Húsvéti meglepetés az
óvoda udvarán: kosárba rakott
nyuszival, tojással kedveskedtek a
kicsiknek.
• Ápr. 20. – Nyílt nap a nagycsoportban.
Május
• Máj. 4. – Anyák napja. Már megkezdték a készülést az anyák napi
ünnepségre. Ajándékokkal és versekkel, (német nyelven is) fognak
kedveskedni az anyukáknak.

Sporthírek
Extrém bringás hétvége
Magyarszék, Újtelep, április 14.,
szombat, downhill (bulifutam)
A tét nélküli versenyen a nevezők
létszáma elérte a 37-et. Bulinak
indult az egész, de a végére
mindenki komolyra vette a dolgot és
sajnos beugrott 1-2 durva baleset is.
A pálya gyors, és igen technikás volt,
teletűzdelve épített akadályokkal,
így megviccelt néhány embert, közte
hazai indulókat is. A bringások
megmutatták, hogy tudnak egy
célért tekerni, ugyanis a versenyből
befolyt nevezési díjat a magyarszéki
óvodának ajánlottuk fel, sportszerek
vásárlására. Volt olyan kerekes, aki
nem indult, mégis dobott a
perselybe pár forintot!
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Magyarszék, Újtelep, április 15.,
vasárnap, four-cross (EB/VB
válogató és pontszerző futam)
Szép számban, mintegy 50 gyűltek
össze a four-cross-t kedvelő ríderek.
A pálya már az ismert, jól megszokott technikás, gyors, más
szavával „brutális”. Tele tréfás akadályokkal, melyek az edzésen szinte
percenként szedték az áldozatokat.
Szerencsére komolyabb baleset nem
történt. Az elit mezőny is megmutatta, a sok néző üdvrivalgása
közepette, hogy is kell nagy esésből
szerencsésen kijönni. Mind a hobby,
mind az elit kategóriákban voltak
nagy meglepetések, többek között a
tavalyi évet sérülés miatt kihagyó
Papp „Papszi” Norbert, aki a
következőket nyilatkozta a versenyről: „Jó verseny, jó idő volt, örülök,
hogy sokan voltak. Magamhoz
képest gyengén mentem, de 1 év
kihagyás után jól sikerült a verseny.
Folytatás majd júliusban! Scherdán
Beninek gratula!”
Scherdán „Beni” Benjámin: „13
évesen nagy meglepetést szereztem
mind magamnak, mind szüleimnek.
Életem első elit kategóriás versenyén mindjárt a dobogó 3. fokáig
jutottam. Igaz, a hazai pálya előnyeit élvezhettem, de a vidéki
versenyeimen is megpróbálok megfelelni magamnak. Nehéz volt a
kategória, de csak itt tudok továbbfejlődni. A szuperdöntő 2. helyezése
számomra is hihetetlen, még most is
furcsán nézek az éremre.”
Dalmady „Qky” Gábor: „Nagyon
örülök, a csapatunk jól szerepelt!
Beni számomra nagy meglepetés,
megérte a sok munka. Számora a
verseny emléke a sok keréknyom a
mezem hátulján, de 34 évesen már
sokra nem számíthatok. Köszi
azoknak, akik eljöttek versenyezni,
szurkolni, és mindenkinek, aki a
verseny lebonyolításában segédkezett.”
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Sporteredmények

Gazdabolt

Kerékpár Four-Cross pontszerző EB/VB válogató
Profi
1. Deli Gábor, 2. Gulyás Mihály, 3. Scherdán Benjámin
Nők
1. Kiss Dalma, 2. Szeghalmi Orsolya
Hobby
1. Papp Norbert, 2. Horváth Ferenc, 3. Szoboszlai Patrik

Magyarszék, Kossuth L. u. 53. – Tel.: 30/631-9265
Nyitvatartás: hétfő-péntek 8:00-16:00, szombat 8:00-11:00

Labdarúgás Megyei I/B. osztály felnőttek
17. forduló Hidas-Magyarszék
0:0
18. forduló Magyarszék-Boda
1:0
19. forduló Töttös-Magyarszék
2:1
20. forduló Magyarszék-Somberek 0:1
21. forduló Drávafok-Magyarszék
0:0
22. forduló Magyarszék-Görcsöny 0:1
Labdarúgás Megyei I/B. osztály serdülő U17
11. forduló Magyarszék-Boda
0:5
12. forduló Görcsöny-Magyarszék 2:0
13. forduló Magyarszék-Bicsérd
1:1
14. forduló Kökény-Magyarszék
1:0
15. forduló szabadnap
16. forduló Magyarszék-Újpetre
2:1

A&A

* Mindenféle 2 és 4 ütemû motorolajok
* Totó-lottó átvevõhely
* Magyar Bazár hirdetésfelvételi hely
* GLS CsomagPont – csomagfeladás bel- és külföldre
* Akciós Fraktál ADSL internet csomagok 2.994 Ft-tól

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
Jakab Zsuzsanna és Tóth Zoltán 2007. március 16-án,
Kálmán Anett és Märcz Roland 2007. április 14-én
házasságot kötöttek. Sok boldogságot kívánunk!

AKNAI TÜZÉP
BARKÁCSBOLT
MAGYARSZÉK, ÁRPÁD U. 2.
NYITVA: H-P 7-17, SZO 7-12
TEL./FAX: 72/390-805
20/976-9655

——————————— ◙ ———————————

Hirdetések díjai
Széki Hírek újságban: 400 Ft / 1/8 oldal –
apróhirdetés ingyenes;
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

