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Önkormányzati 
hírek

Készülő és meg-
valósult beruházások

• Elkészült a Bem utcában a járda és 
a fásítás, az Árpád utcában a vízelve-
zető árok bélelése és a Liget utcában 
a fásítás
• Jó  ütemben  halad  a  közterületek 
virágosítása,  elkészült  a  központi 
autóbuszmegállóban a sziklakert, az 
Újtelepre  vezető  járda mentén és  a 
templom előtt a fásítás
• Bozótirtást  végeztünk  a  templom 
és a Zrínyi utca között, elkezdődött a 
parkosítás ezen a területen
• Elkészült  a  Zrínyi  utca  útalapja, 
pünkösd után sor kerül az aszfalto-
zásra is,  ugyanitt virágosítás és tér-
köves járda kialakítása kezdődik meg
• Elkészült  a  Hársfa  utcában  az 
óvoda előtti  vizesárok befedése – a 
vízelvezetés 300-as csővel, több tisz-
títóval megmaradt, hamarosan meg-

kezdődik  a  járda  és  a  parkolórész 
kialakítása
• A posta támogatásával 4 db 600-as 
gyűrű  került  a  hivatal  bejáratához, 
mely a könnyebb bejárhatóságot biz-
tosítja
• Elkezdődött a 66-os út menti árkok 
tisztítása  és  a  Kossuth  utca  alsó 
részén a járdák felújítása
• A 66-os út aszfaltburkolása június 
30-ig elkészül
• Megtörtént az Ifjúsági és Nyugdíjas 
Közösségi Ház teljes festése
• Befejeződött a Faluház nagytermé-
nek festése és parkettafelújítása

A  falu  régi  álma  volt  a  Szabadtéri 
Bemutató  Központ,  mely  lehetősé-
get nyújt színvonalas kulturális ren-
dezvények  lebonyolítására.  A  hozzá 
tartozó  ökopark  rendezett  és 
nyugodt környezetben várja a kikap-
csolódni és szórakozni vágyó vendé-
geket.  Május  22-én  megtörtént  a 
létesítmény műszaki átadása-átvéte-
le.
Együtt  óvjuk  és  gondozzuk 
közös értékeinket!

Skatulya
Fuldokolsz, nyomnak a mocsárba.
Fuldokolsz, kezek nyúlnak utánad.
Éhezel, megrugdosnak.
Éhezel, szeretet vesz körül.
Fázol, elveszik mindened.
Fázol, melegítenek a színek.
Sír a lelked.
Nem bíznak benned.
Életed véges, végtelen.
Tegnap eltaszítottak,
Ma kedvesen mosolyognak.
Tegnap lenéztek,
Ma harcolnak érted.
Ma is a tegnapi vagy!
Mára mi változott?
Már nem harcolsz.
Nincs jó és rossz arcod.
Te vagy minden gondolatod.
Süt a nap, ragyog az ég.
Vidám, boldog a napod,
Te, ezt, hinni akarod.
Bár az ördög megkísért,
Utadon angyalok hárfája kísér.
Szólít egy barát,
Mosollyal ölel át.
Lelked boldog,
Öröm járja át.
S mondá az Úr:
„Boldogok a lelki szegények,
Mert Övéké a mennyek országa.”
Rügyből új virág fakad,
Fedezd fel te is önmagad.
Engedd a kezek húzzanak.
Te is láthatod a napos oldalat.
Szárnyaljon lelked szabadsága.
Ne maradj, bezárt világba.

Liza
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Önkormányzati 
feladatkörök

Turner  Attiláné és  Gászné  Szűcs  
Irma igazgatási  főelőadók  és  anya-
könyvvezetők.
Szociális  ügyek: átmeneti  segély, 
temetési segély, rendszeres szociális 
segély,  ápolási  díj,  közgyógyellátás, 
szociális  étkeztetés,  hadigondozot-
takkal  kapcsolatos  teendők,  moz-
gáskorlátozottak hatósági ügyei.
Népességnyilvántartással  kap-
csolatos  feladatok: lakcím  beje-
lentések, változások bejelentése.
Anyakönyvvezetéssel  kapcso-
latos  feladatkörök: születések, 
házasságkötések,  halálesetek  anya-
könyvezése, teljes hatályú apai elis-
merő nyilatkozat felvétele, névválto-
zással összefüggő ügyek.
Általános  igazgatási  feladatok: 
környezettanulmányok  készítése 
megkeresésre,  hirdetmények  kifüg-
gesztése,  záradékolása,  működési 
engedélyek  kiadása,  II.  kategóriájú 
játékterem  működéséhez  szakható-
sági  hozzájárulás  megkeresésre, 
marhalevelek  kiállítása,  hagyatéki 
ügyek,  falusi  szálláshelyekkel  kap-
csolatos ügyek, vadkár ügyek.

Nagyné  Rumi  Julianna adóügyi 
ügyintéző.
Az  adóügyi  ügyintéző  megadja  az 
adózók számára a szükséges felvilá-
gosítást,  intézi  a  lakosság  adókkal 
kapcsolatos kérelmeit, bejelentéseit.
Az önkormányzati  adóhatóság-
hoz benyújtandó bevallások:
Kivetéssel  megállapított  adók 
bevallása: Az  építményadó,  telek-
adó, a magánszemélyek kommunális 
adója  esetén  az  adókötelezettség 
keletkezését, ill. változását követő 15 
napon belül kell bevallást  benyújta-
ni.  Ezeknél  az  adónemeknél  egész 
évben az az adó alanya, aki az adófi-
zetési  kötelezettséget  megalapozó 
ingatlannak az év első napján a tulaj-
donosa.

Tekintettel  arra,  hogy  ezeknél  az 
adóhatóság  által  a  bevallás  adatai 
alapján kivetett adóknál az adóköte-
lezettséget érintő változás viszonylag 
ritkán következik be, a kötelezettnek 
mindaddig nem kell újabb bevallást 
benyújtania,  amíg  az  adatokban  az 
adót érintő változás nem következik 
be (pl.: tulajdonosváltás, az ingatlan 
méretének megváltozása).
Önadózással  megállapított  adók 
bevallása: A vállalkozók kommuná-
lis adójáról és az iparűzési adóról az 
adóévet  követő  év  május  31-ig  kell 
bevallást benyújtani.
Bár a vállalkozók kommunális adójá-
ban,  ill.  az  iparűzési  adóban  az 
önadózás  szabályai  érvényesülnek, 
az  adózónak  kell  megállapítania 
kötelezettségeit  és önként,  adóható-
sági közreműködés nélkül teljesíteni, 
a  fizetendő  adóelőleg  összegét  a 
bevallási  adatok, illetőleg a bejelen-
tett várható adó alapján az adóható-
ság állapítja meg (veti ki) és ezt fize-
tési meghagyásban közli.
Az  adóköteles  tevékenységét  az 
önkormányzat illetékességi területén 
az  adóév  közben  kezdő  vállalkozó-
nál,  vagy  ha  az  önkormányzat  az 
adót  első  alkalommal  vezeti  be,  az 
adóévre  bejelentett  várható  adó 
összege az adóelőleg.
Bevallás  termőföld  bérbeadá-
sából származó jövedelemről: A 
termőföld  bérbeadásából  származó 
jövedelem adójának legfőbb sajátos-
sága,  hogy  az  ingatlan  fekvése 
szerinti  önkormányzat  szedi  be. 
Amennyiben  kifizető  a  bérbevevő, 
akkor a bér kifizetésekor abból le kell 
vonnia az adót, ez esetben a bevallási 
és a befizetési kötelezettség is a kifi-
zetőt  terheli.  Nincs  azonban  adóle-
vonási  kötelezettsége  a  kifizetőnek, 
ha legalább öt évre kötöttek haszon-
bérleti  szerződést,  a  jövedelemadó 
szabályok  szerint  ugyanis  nem  kell 
adót fizetni a bérbeadásból származó 
bevétel után. A kifizető a levont adót 
a föld fekvése szerint illetékes önkor-
mányzati  adóhatóságnál  köteles 
bevallani  az  adóévet  követő  év 

február  15-éig.  Amennyiben viszont 
a  bérbevevő  nem  minősül  kifizető-
nek, a bevételt szerző magánszemély 
az önadózás szabályai szerint teljesí-
ti adókötelezettségét, és adóbevallá-
sát a jövedelem megszerzésének évét 
követő és március 20-áig nyújtja be 
a föld fekvése szerint illetékes önkor-
mányzati adóhatósághoz.

Vargáné Szabó Gabriella, a család-
segítő-  és  gyermekjóléti  szakszolgá-
lat munkatársa.
Magyarszék, Mecsekpölöske és Liget 
községek  Önkormányzatai  együtt-
működési  megállapodást  kötöttek a 
Komlói Kistérségi Társulással, így az 
említett  feladatellátás  szakmai  irá-
nyítását  a  Komlói  Családsegítő-  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  biztosítja. 
Az  említett  településeken  Vargáné 
Szabó  Gabriella látja  el  a  család-
gondozói feladatokat.
Fogadóórák:
Magyarszék Polgármesteri hivatal:
hétfő: 8:30-11:30, 13:00-15:30
kedd: 13:00-15:30
Általános Iskola Magyarszék:
kedd 12:00-13:00
A  Családsegítő-  és  a  Gyermekjóléti 
Szolgáltatás két különböző alapellá-
tási  forma,  melyeket  külön  törvé-
nyek  szabályoznak,  azonban  meg-
egyeznek  abban,  hogy  igény-
bevételük  önkéntes,  nem  hatósági 
jellegű  tevékenységet  jelentenek, 
hanem  a  szociális  munka  elveit 
követő  személyes  segítő  szolgálta-
tást.
A Gyermekjóléti Szolgáltatás mindig 
a gyermek/gyermekek legjobb érde-
keit  figyelembe  vevő  tevékenység. 
Elsődleges cél,  a gyermek / gyerme-
kek  veszélyeztetettségének  megelő-
zése, a már kialakult veszélyeztetett-
ség megszüntetése, a családban tör-
ténő  nevelkedés  elősegítése,  a 
bármely  okból  családból  kiemelt 
gyermek visszahelyezésének elősegí-
tése.
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Leggyakrabban  előforduló  és 
kezelt problémák: szülő-gyermek 
kapcsolat nem megfelelő, iskolai tel-
jesítményromlás,  magatartászavar, 
beilleszkedési  nehézségek,  nevelési, 
gondozási,  háztartás  szervezési 
ismeretek hiánya, elhanyagolás, bán-
talmazás, szenvedélybetegség.
A  gyermekek kiszolgáltatott  helyze-
tükből  adódóan  fokozott  védelmet 
kell, hogy kapjanak. Ezért is fontos, 
hogy ha bárki gyermeket  veszélyez-
tető  körülményről  szerez  tudomást 
jelezze a szolgálat felé (a bejelentés 
lehet névtelen is).
Családsegítő  szolgáltatás  keretében 
elsősorban  a  perifériára  szorult, 
nehéz élethelyzetben lévő,  különbö-
ző problémákkal küszködő emberek 
és családjaik számára kell segítséget 
nyújtani.
A  családok  segítése  érdekében  ve-
szélyeztetettséget  és  krízishelyzetet 
észlelő  jelzőrendszer  működik.  A 
jegyző,  továbbá  a  szociális,  egész-
ségügyi  szolgáltató,  intézmény, 
valamint  a pártfogói  felügyelői  és a 
jogi segítségnyújtói  szolgálat jelzi,  a 
társadalmi szervezetek, egyházak és 
magánszemélyek jelezhetik a család-
segítést  nyújtó  szolgáltatónak,  ha 
segítségre  szoruló  családról,  sze-
mélyről szereznek tudomást.
A segítő munka keretében biz-
tosítani kell: a  szociális,  életveze-
tési  és  mentálhigiénés  tanácsadást, 
az anyagi nehézségekkel küzdők szá-
mára pénzbeli, természetbeni ellátá-
sokhoz, továbbá a szociális szolgálta-
tásokhoz való hozzájutás megszerve-
zését,  a  családgondozást,  így a  csa-
ládban   jelentkező  működési  zava-
rok, illetve konfliktusok megoldásá-
nak elősegítését.
A  cél  minden  esetben  az,  hogy  a 
jelentkező problémát maga a család 
oldja meg, ehhez a szolgáltatás alter-
natívákat  kínál,  esetleges  szaksegít-
séghez  irányít,  minden  esetben 
figyelembe véve az érintettek lehető-
ségeit.

A frissen sült 
kenyér illata…
Föld Napi program a 

Magyarszéki Általános 
Iskolában

Iskolánk  nagyon  fontosnak  tartja, 
hogy tanulóink megismerjék közvet-
len  környeze-
tünk  kulturális 
és természeti ér-
tékeit.

Környezetvédelmi 
munkacsoportunk 
ennek  jegyében 
szervezte meg az 
Orfűi  Malom-
múzeum  kör-
nyezetébe az idei 
Föld  Napi  prog-
ramot. Diákjaink 
egy része a ligeti 
és a magyarszéki 
önkormányzatok 
iskolabuszaival 
jutott ki a helyszínre, míg a többiek 
választhattak  a  gyalog-  és  a  kerék-
pártúra között.

A malomnál  mindenki  végignézhet-
te  azt  az  utat,  amíg  a  búzaszemből 
illatos, friss kenyér született, amely-
ből azután mindenki kedvére lakmá-
rozhatott.

Ezt a programot a Magyarszéki Isko-
láért Közalapítvány finanszírozta.

Mialatt készült a kenyér, a gyerekek 
az  osztályfőnökökkel  közösen  derí-
tették fel a környék természeti szép-

ségeit, végighaladva a vízfői tanösvé-
nyen,  kipróbálva  az  erdei  tornapá-
lyát is.
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A pünkösdi 
ünnepkör

Máj. 17. Áldozócsütörtök
A húsvétot  követő negyvenedik nap 
áldozócsütörtök,  Krisztus mennybe-
menetelének  napja.  Neve  onnan 
ered,  hogy  az  évi  egyszeri  áldozás 
határidejéül  az  egyház  ezt  a  napot 
szabta.  Sok  helyen  ez  a  gyerekek 
elsőáldozásának napja is.

Máj. 25. Orbán napja
A  szőlősgazdák,  kádárok,  kocsmá-
rosok  védőszentje.  Sajnos  ekkor  is 
gyakori a hideg éjszaka, ami a szőlő-
nek különösen ártalmas, ezért a sző-
lőben szobrokat emeltek neki, illetve 
ezen a  napon a  szőlőtermő  vidéke-
ken szentmisét tartottak tiszteletére.

Máj. 27-28. Pünkösd
A  húsvétot  követő  ötvenedik  nap. 
Mozgó  ünnep,  neve  a  görög  pente-
kosztész (ötvenedik) szóból ered.
Eredetileg a zsidó nép ünnepe. Előbb 
a  befejezett  aratást,  később pedig a 
Sínai-hegyi  törvényhozást  (ekkor 
kapta  Mózes  Istentől  a  törvényeket 
kőtáblákon)  ünnepelték  a  Pészah 
szombatját követő ötvenedik napon, 
Sabouthkor.
A keresztény egyházi ünnep történe-
te  a  következő:  a Szentháromság 
ünnepei a karácsony,  a húsvét  és  a 
pünkösd.  Jézus  keresztre  feszítése 
után  harmadnapra  feltámadt,  meg-
jelent  a  tanítványoknak,  majd  a 
negyvenedik  napon  felszállt  a 
mennybe.  Erről  emlékezünk  meg 
húsvétkor és Urunk mennybemene-
telének ünnepén, más néven áldozó-
csütörtökön (2007. máj. 17.).
Krisztus  mennybemenetele  után,  az 
ötvenedik napon az apostolok össze-
gyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvi-
har támadt, s a szentlélek lángnyel-
vek  alakjában  leszállt  a  tanítvá-
nyokra.
„És mikor  a  pünkösd  napja  eljött,  
mindnyájan  egy  akarattal  együtt  

valának. És lőn nagy hirtelenséggel  
az  égből  mintegy  sebesen  zúgó 
szélnek zendülése, és eltelé az egész  
házat, ahol ülnek vala. És megjelen-
tek előttük kettős  tüzes nyelvek,  és 
üle mindenikre azok közül. És meg-
telének  mindnyájan Szent  Szellem-
mel, és kezdének szólni más nyelve-
ken,  amint  a  Szellem  adta  nékik 
szólniuk.” (Csel 2:1 4)
Ekkor  Péter  prédikálni  kezdett, 
beszédére sokan figyeltek,  követték, 
megalakultak az első keresztény gyü-
lekezetek.  Pünkösd tehát  az  egyház 
születésnapja is.
Pünkösdvasárnap mindig május 10-
e és június 13-a közé esik, a húsvét 
utáni  50.  napra.  A  római  egyház 
papjai  pünkösdkor  piros  miseruhát 
öltenek magukra, amely a Szentlélek 
színe.
Pünkösd  a  Gergely-naptár  szerint 
változó dátumú ünnep. A következő 
sorokban  az  ünnepnap  időpontjai 
olvashatóak:
2008. május 11-12.
2009. május 31 - június 1.
2010. május 23-24.

Pünkösdi 
népszokások 

Magyarországon  csakúgy  mint 
Európa  számos  országában  a  Pün-
kösd  ünneplésében  keverednek  a 
keresztény  illetve  az  ősi  pogány, 
ókori  (római)  elemek.  A  népszoká-
sokban elsősorban a termékenység, a 
nász  ünnepe,  és  ezek  szimbolikus 
megjelenítése dominál.

A Római birodalomban május hónap 
folyamán  tartották  az  ún.  Florália 
ünnepeket.  Flóra  istennő  a  római 
mitológiában  a  növények,  virágok 
istennője.  Pünkösd  ünneplésében 
ma  is  fontos  szerepet  játszanak  a 
virágok, elsősorban természetesen a 
pünkösdi rózsa, a rózsa, a jázmin és 
a bodza.

Pünkösdikirály-választás
A pünkösdi királyt a legények közül 
választják  ügyességi  versenyeken. 
Európa nagy részén a középkor óta 
élő szokás, gyakoriak a lovas verse-
nyek,  különféle  ügyességi  próbák, 
küzdelmek.  Magyarországon a  XVI. 
századtól  kezdve  vannak  írásos 
nyomai  a  hagyománynak.  Legérde-
kesebb  leírása  Jókai  Egy  magyar 
nábob című regényében olvasható. A 
pünkösdi  király megválasztása  után 
egy évig „uralkodott”, azaz ő paran-
csolt  a  többi  legénynek,  az  ivóban 
ingyen ihatott, minden lakodalomra, 
mulatságra meghívták.

Pünkösdölés  (Adománygyűjtő 
népszokás)
„Elhozta  az  Isten  piros  pünkösd 
napját,
Mink  is  meghoztuk  a  királykisasz-
szonykát,
Nem  anyától  lettem,  rózsafán  ter-
mettem,
Piros  pünkösd  napján  hajnalban 
születtem.”
Szokás  volt  pünkösdi  királynét  is 
választani a falubéli kislányok közül. 
A „királynő” feje fölé kendőből sátrat 
formáltak a többiek, így járták sorba 
a  falu  házait,  ahol  rózsát,  virágot 
hintettek  az  udvarra.  Köszöntőt 
mondtak,  mely  tulajdonképpen  a 
termékenység-varázslások  sorába 
tartozik.  Énekeltek,  táncoltak,  ado-
mányként  pedig  almát,  diót,  tojást, 
esetleg  néhány  fillért  kaptak.  Az 
ismert dal alapján („Ma vagyon, ma 
vagyon  piros  pünkösd  napja”)  
néhol „mavagyonjárásnak” is nevez-
ik a pünkösdölést.
Gyakran a pünkösdöléskor a lakodal-
mas menetek mintájára menyasszony 
és vőlegény vonult kíséretével házról-
házra. Előfordult, hogy a vőlegény sze-
repét  is  lányok  játszották  el,  termé-
szetesen  megfelelő  ruhadarabokba 
öltözve. A menyasszony vagy pünkös-
di királyné díszes ruháival, fejékével is 
kitűnt  a  menetből.  Az  egyik  kislány 
kosarat vitt magával, abba gyűjtötték 
az adományokat.
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Mátkálás (komatál küldés)
Általában  egynemű,  ritkábban 
különnemű  fiatalok  barátságának 
megpecsételése.  A  mátkatálat  sze-
mélyesen illett vinni a megajándéko-
zottnak, aki ha elfogadta a barátsá-
got ugyanezt a tálat  kaláccsal, süte-
ménnyel,  gyümölccsel  megrakva, 
hímzett  kendővel  letakarva  küldte 
vissza.

Zöldág-járás, zöldág-hordás
A májusi  pünkösdi  időszak jelentős 
szertartása a zöld ágak házba vitele. 
Az ablakokra, az ajtók fölé, a szobák 
falára,  a  kútgémre,  a  malmokra 
frissen vágott zöld ágakat tűztek. Az 
ősi termékenységvarázslások emléke 
ez a szokás, de egyben védelem is a 
rontás,  a  boszorkányok  ellen.  A 
földbe  tűzött  zöld  ág  a  hiedelem 
szerint, megóvja a vetést a jégverés-
től és a kártevőktől.

Hiedelmek

Aki pünkösd hajnalban születik, sze-
rencsés lesz.
A hajnalban merített kútvízben való 
mosdás egész évre elűzi a betegséget, 
keléseket.
A  teheneket  nyírfaággal  veregették, 
hogy jól tejeljenek.
Van  ahol  kenyérhéjat  égettek, 
hamuját  a  gabonaföldre  szórták, 
hogy  jó  termés,  gazdag  aratás 
legyen.

Étkezési szokások

Pünkösdkor a paraszt családoknál is 
ünnepi  ételek  kerültek  az  asztalra. 
Egyébként húst ritkábban ettek, de a 
juhtartó vidékeken nem csak húsvét-
kor,  hanem  pünkösd  napján  is 
fogyasztottak  bárányt,  birkapörköl-
tet.  Máshol  inkább  marhahús, 
baromfi került az asztalra.
A  tojásrántottának  mágikus  hatást 
tulajdonítottak  (a  tojás  termékeny-
ségszimbólum),  és  szintén  kötelező 

volt valamilyen édes kalács készítése 
(fonott  kalács,  túrós  lepény,  mákos 
kalács).
Sárközben  azonban  nem édes  tész-
tát,  hanem  sós  kalácsot  sütöttek, 
melyet tejföllel, borssal kentek meg.
A bodza leveléből és virágából főzött 
szörpnek, teának minden betegséget 
gyógyító hatást tulajdonítottak.

A csíksomlyói búcsú

A  csíksomlyói  búcsút,  a  székelyek 
nagy ünnepét  hagyományosan pün-
kösdkor  tartják.  Messzi  földről  ér-
keznek  a  zarándokok  a  kegytemp-
lomhoz Máriát dicsőíteni. Története 
1567-re  nyúlik  vissza,  amikor  is  a 
székelyek  legyőzték  János  Zsig-
mond seregeit  a  Hargita  Tolvaj-há-
gójánál.  Ennek  a  győzelemnek  az 
emlékére kezdtek el a hívek a kegy-
helyre  járni,  hogy  pünkösd  napján 
együtt várják a szentlélek eljövetelét. 
Manapság 5-600 ezer hívő is eljön a 
világ  minden  tájáról.  A  csángók,  a 
székelyek, a magyarok együtt imád-
koznak a Szűz Anyához, sokan nyír-
faágat  tartanak  a  kezükben,  amit 
Mária  szimbólumnak  tartanak.  A 
körmeneten  gyakran  felcsendül  a 
Boldogasszony  anyánk és  a  Székely 
himnusz.

A Csíksomlyói  
Segítő Mária
nagy faszobra a 
kegytemplom főol-
tárának díszeként.
(15. század)

Jún. 3. Szentháromság vasárnapja
A pünkösd utáni vasárnap a Szent-
háromság ünnepe. kultusza a barokk 
korból  ered.  A  pestisjárványok 
idején szerte Európában emeltek ún. 
pestis oszlopokat, melyeket a Szent-
háromság szimbolikus képi megjele-
nítésével díszítettek. Egyes vélekedé-
sek  szerint,  a  parasztházak  nap-
sugaras homlokzatain is  a  Szenthá-
romság ábrázolása köszön vissza.

Jún. 7. Úrnapja
Az Oltáriszentség ünnepe, a pünkösd 
utáni  második  hét  csütörtökje.  A 
templomkertben ún. úrnapi sátrakat 
készítenek,  melyeket  zöld  ágakkal, 
lombbal,  virágokkal,  megszentelt 
növényekkel  díszítenek,  melyeknek 
rontást űző, gyógyító hatást tulajdo-
nítottak.
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Oviújság

Máj. 4. Anyák napja
Már német versekkel  is  készültek a 
gyerekek.
A  kiscsoportcsoportosok  mézeska-
lácsból  készült  ajándékokkal  ked-
veskedtek  az  anyukáknak,  nagyma-
máknak, a nagycsoportosok gyönyö-
rű papírmunkákat készítettek.

Május elején egy szakértő érkezett a 
mánfai óvodából (melyet  június 30-
án bezárnak) és felmérte a körülmé-
nyeket. Mánfáról már 4 kisgyermek 
jár  a  magyarszéki  óvodába,  szep-
temberben még  ketten  érkeznek.  A 
szeptemberben várható létszám: 49. 
Ebből  az  új  beíratottak  száma  17. 
Magyarszékről:  10,  Mecsekpölöské-
ről: 2, Mindszentgodisáról: 3, Mán-
fáról: 2.

A  nagycsoportosok  ellátogattak  az 
iskolába  és  megnéztek  egy  tanítási 
órát,  valamint  megajándékozták  az 
őket  vendégül  látó  elsősöket.  Szep-
tembertől nyolc ovis kezdi meg álta-
lános iskolai tanulmányait.

Máj. 14. A kiscsoportosok látogatá-
sa a Misina Állatmenhelyre
Évente többször is meglátogatják az 
állatokat  miután  élelmet  gyűjtöttek 
számukra.

Máj. 18. A nagycsoportosok kirán-
dulása a Pogányi Repülőtérre
Megtekintették  a  repülőgép  fel-  és 
leszállását.

Jún. 1. Évzáró és ballagás
16:00 A kiscsoportosok évzárója
16:30 Ballagás
Az ünnepségen a gyerekek bemutat-
ják a  Donovál Zoltántól tanult tán-
cokat.

Júl.  30-tól  aug.  26-ig az  óvoda 
zárva tart, megkezdődnek a felújítási 
munkák.

Sulisarok
Versenyeredmények

• Károcs Attila 8. oszt. tanuló ismét 
kiválóan szerepelt  aerobic sportág-
ban:
Szlovák Open versenyen : 1. hely
Diákolimpia 2. forduló: 1. hely
Felkészítője: Hegyiné Tóth Lívia
• Kozma  Kitti 4.  oszt.  tanuló  részt 
vett  a  „PALETTA   Országos 
Művészeti  és  Tanulmányi  Ver-
seny”-en, ahol rajz kategóriában 17. 
helyezést ért el.
Meghívást  kapott  az  országos  dön-
tőben való részvételre is.
• A  „Zrínyi  Ilona  matematika 
verseny” megyei fordulóján  Varga 
Katalin 6.  oszt.  tanuló  375  tanuló 
közül 26. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Németh Gyuláné
• Scherdán Benjámin 7. oszt. tanuló 
a  Mecsextrém  Downhill  Ma-
gyar Kupa futam Junior férfi kate-
gória kerékpárversenyen 3. helyezett 
lett.
• A  Kisiskolák  megyei  matematika 
versenyén  iskolánkat  a  következő 
tanulók képviselték:
Varga Kata 6. oszt.: 2. helyezés
Hamerli András 5. oszt.: 3. helyezés
Böjthe Bereniké 2. oszt.: 4. helyezés
Szeifert Cintia 7. oszt.: 4. helyezés
Sipos Márk 4. oszt.: 5. helyezés
Felkészítő  tanárok:  Németh  Gyulá-
né  és Hencz Ildikó
• A  Sásdon  megrendezett  körzeti 
Diákolimpia  labdarúgó  versenyen 
iskolánk  a  III.  korcsoportban  3.,  a 
IV. korcsoportban 5. helyezést ért el.

Anyák napi ünnepély
Május  7-én  közel  két  órás  műsort 
adtak  iskolánk  diákjai  anyák  napja 
tiszteletére.  Elsőként  az  édesanyák, 
nagymamák  tiszteletére   Várnai 
Zseni,  Ratkó  József,  Nagy  László, 
Ady Endre,  Mécs Károly és  Csoóri  
Sándor versei csendültek fel Enya és 
Vikidál Gyula zenei aláfestésével, 18 
gyerek előadásában.

A műsor második részében KI-MIT-
TUD-os produkciók hangzottak el: a 
3  legjobb  jelenet,  aerobic,  német 
néptánc, szintetizátoros zene, német 
vers- és próza társaságában.

Hogy  milyen  volt  a  fogadtatás? 
Akiket megérintett – gyermekek, fel-
nőttek közül  – sírva  fakadtak,  vagy 
éppen jót kacagtak egy-egy humoros 
produkción.

No, de ne én értékeljem a produkció-
kat!  Tekintsék  meg  a  róla  készült 
videofelvételt!  Legközelebb  pedig 
szeretettel  várjuk  Önöket  előadása-
inkon.

Vincen Éva

Osztálykirándulás

Június  1-jén  osztálykirándulásokon 
vesznek  részt  az  általános  iskola 
tanulói.

A 8. osztályosok 4 napos kirándulást 
tesznek az Északi-Középhegységben: 
megtekintik: Eger – Aggtelek – Szil-
vásvárad – Miskolc-Tapolca és kör-
nyékének nevezetességeit. A 2-3-4-5. 
osztály Budapestre látogat, melynek 
során szórakoztató programokban is 
részük lesz a gyerekeknek. A 6. osz-
tályosok  Pécs  középkori  emlékeivel 
ismerkednek.  A  7.  osztályosok 
Kőlyuki  kirándulást  terveztek.  Az 
első  osztályosok  „Pince-partira” 
mennek Bodolyabérre.
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ábécéskönyv paplan
aszkéta párás
asztronómus passzív
barnásvörös poén
bosszúálló strázsa
botcsinálta szappanhab
búcsú szívdobogás
fricska szóda
lipcse tivornya
odakint tizenéves
oszlop

A betűhalmazban 21 szót rejtettük el nyolc irányban: balról jobbra vagy 
jobbról  balra, függőlegesen felülről lefelé vagy alulról felfelé, valamint 
átlósan. Keresse meg és húzza  át a felsorolt szavak  betűit, majd az át 
nem húzottakat olvassa össze balról jobbra és felülről lefelé haladva.

Ház eladó
Néhány évvel ezelőtt kétségbeesetten próbáltuk eladni 
a  házunkat,  egy  zajos,  forgalmas  út  mellett,  de 
hónapokon  át  nem  akadt  rá  vevő.  A  gyerekekre 
szigorúan ráparancsoltunk, hogy ha jön egy érdeklődő, 
semmi rosszat ne mondjanak a házról.
Egyszer  betoppant  egy  vevő,  aki  úgy  tűnt,  elégedett 
lenne  a  körülményekkel,  és  az  árat  is  elfogadta. 
Odafordult  a  6  éves  lányunkhoz,  és  bizalmasan 
megkérdezte tőle:
-  Mit  gondolsz,  van  még  valami,  amit  tudnom  kéne 
erről a házról?
A kislány ijedten felelte:
- Én nem mondhatok semmit.
A  férfi  tovább  erősködött,  míg  a  gyereknek  végül 
megeredt a nyelve:
- Tudod..., - suttogta - van egy mumus a kamrában...

Bölcsi
A  bölcsödében  csendes  pihenő  közben  két  kisgyerek 
beszélget:
- Én már felvilágosult vagyok, tudom mi a különbség a 
fiú  és  a  lány  között.  Én  például  fiú  vagyok. 
Megmutassam?
- Igen!
- Akkor figyelj, felemelem a takaróm és íme: a lábamon 
kék zokni van!

Matek órán 
- Gyerekek, ki tudja, hogy kell szöget másolni? - kérdezi 
a matektanár.
Julcsika majd kiesik a padból, úgy jelentkezik:
- Kontroll cé, kontroll vé...

- Ha egy almát nyolcadokra vágok, majd megfelezem, 
mit kapok?
- Tizenhatodokat.
- És ha újra megfelezem?
- Harminckettedeket.
- Nagyszerű! És ha azt is megfelezem?
- Almapürét.

Az első osztályban a tanítónéni megkérdezi:
- Mit mond a tehén?
- Múú.
- Mit mond a disznó?
- Uíííí-uííí.
- Remek! És az egér?
- Klikk!

Bakterház
A  vasutas  család  csemetéje  először  ment  iskolába. 
Amikor hazaér, csalódottan kifakad:
-  Az  egész  egy nagy átverés!  Az  ajtóra  az  van kiírva, 
hogy első osztály, bent meg minden csak fapados!

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

Magyarlapád és Magyarszék
Partneri bizonyítványt írt alá a két község polgármestere 2007. május 19-én az erdélyi Magyarlapádon.

A nemzetközi egyezmények és a baráti kapcsolatok keretében mindkét község kötelezettséget vállal, hogy a
kölcsönös szívélyességet, a kulturális együttműködést és az információcserét ápolja.
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Gazdabolt
Magyarszék, Kossuth L. u. 53. – Tel.: 30/631-9265

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

* Mindenféle 2 és 4 ütemű motorolajok
* Totó-lottó átvevőhely
* 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

Dudók Mónika és Zsadony Gábor 2007. május 12-én 
házasságot kötöttek. Sok boldogságot kívánunk!

Megszülettem
Mezőlaki Zitának és Domonkos Lászlónak 2007. május 
21-én Diána nevű gyermeke született. Jó egészséget és 

örömteli babázást kívánunk!

Búcsút mondtunk
2007. április 28-án Balázs Józseftől, 2007. május 14-én 

Balogh Jenőtől búcsúzott a megrendült család és a
hozzátartozók.

——————————— ◙ ———————————
Újságunk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

által regisztrált kiadvány.
Kiadják a magyarszéki civil szervezetek 

és az Önkormányzat.
Szerkesztők: Ottó Bettina, Dalmady Árpád

A&A A&A AKNAI TÜZÉPAKNAI TÜZÉP

BARKÁCSBOLTBARKÁCSBOLT

FESTÉK SZÍNKEVERÉSFESTÉK SZÍNKEVERÉS
GLETTANYAGOKGLETTANYAGOK

CSAVAROKCSAVAROK
VIRÁGFÖLDVIRÁGFÖLD

FŰNYÍRÓ DAMILFŰNYÍRÓ DAMIL
LOCSOLÁSTECHNIKALOCSOLÁSTECHNIKA

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

Sporteredmények
Labdarúgás Megyei I/B. osztály felnőttek
23. forduló F.szentmárton-M.szék 3:0
24. forduló Magyarszék-Majs 0:2
25. forduló Újpetre-Magyarszék 2:3
26. forduló Magyarszék-Kökény 0:1

Labdarúgás Megyei I/B. osztály serdülő U17
17. forduló Egerág-Magyarszék 0:5
18. forduló M.szék-F.szentmárton 0:3

——————————— ◙ ———————————

Eseménynaptár
• Máj. 27. Felvidéki magyarok kitelepítésének 60. évfor-
dulója – Templom, Faluház
• Jún. 8. Gyermeknap: szeretettel várunk minden gyer-
meket,  akiknek  légvárral,  trambulinnal,  vetélkedőkkel 
kedveskedünk
• Jún. 16. Általános iskolai ballagás
• Jún. 19. Iskolai tanévzáró
• Jún. 30. Kispályás focikupa
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