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Tankönyvgyűjtő akció

Június 23. Agyagozásra hívunk
mindenkit, ezzel is segítve a Szalma
Feszt-re készülést.

A tanév utolsó hetében a felsős tanulóktól begyűjtöttük az ez évi tankönyveiket. Jóleső érzés volt kézbe
venni a könyvek nagy részét, mert a
gyerekek nagyon jó állapotban
hozták vissza őket. Így jövőre a felsősöknek csak a munkafüzetet és a
témazárókat kell újonnan megvásárolniuk.

Május 19-én Siklóson volt a Népdalkörök Tavaszi Találkozója. A Nyugdíjas Klub énekesei 19 környező település dalosaival mérték össze tudásukat.
Színvonalas műsoruk és a szólóénekes
előadása elnyerte a közönség és a zsűri
tetszését. Szeretnének részt venni a
Térségi Népzenei Minősítőn is, amely
június 24-én lesz.

A nyár folyamán a leendő ovisok
jönnek hozzánk látogatóba, hogy
jobban megismerjenek bennünket és
az ovinkat.
Az óvó nénik közeli kirándulásokra és gyalogtúrákra visznek
bennünket. Sétálás közben különböző növényeket, gyógynövényeket
gyűjtünk és megismerkedünk velük.

Ezúton köszönöm a szülők és
tanulók megértését és támogatását,
a tankönyvek épségének megóvását!
Váradi Erzsébet

Ilyenkor kevesebben vagyunk
az oviban és az óvó nénik is pihenni mennek, így mindannyian egy
csoportban játszhatunk.
Július 28-án kis időre bezár az
óvodánk, hogy szeptemberben még
kellemesebb környezetben játszadozhassunk. Különböző karbantartási és javítási munkákat végeznek.
Beépül a tetőtér, végre elkészül a
sószobánk is és a konyha is megújul.
(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 6. oldalon)

Ifjúsági hírek
Megalakult a Magyarszéki Ifjúsági
Klub. A klub azzal a 28 taggal kezdte
meg működését, akik a június 13-i
Fórumon részt vettek.
A megbeszélésen 6 képviselőt választottak (Bohn István, Simon
Milán, Fekete Dávid, Fodor Noémi,
Almási Vivien, Kajtár Noémi) és
megszavazták az éves tagdíjat.
A klubtagok várják a belépni szándékozó fiatalokat, a tagság számos
előnnyel jár!
Az Ifjúsági Ház birtokba vétele
június 16-án, szombaton este megtörtént, ahol a nyitóbuli az elballagott 8. osztályosok bankettje volt.

Regionális Nyugdíjas Találkozó
volt május 26-án Komlón, a Színház- és
Hangversenyteremben. Klubunkat Prizecski Julianna szólóénekes képviselte.
Nótacsokrát a szülőhelyét látni szerető
ember dalaiból állította össze.
Dél-Dunántúli
Magyarországi
Németek Ének-Zenei Találkozóját rendezték Bárban június 2-án.
Községünk Német Kisebbségi Önkormányzatának felkérésére a Nyugdíjas
Klub énekesei jelentkeztek, hisz többen
a Német Klub tagjai is. Sipos Antal
tangóharmonikás és az énekesek szorgalmas gyakorlásának eredménye a
Bronz oklevél elnyerése volt.
Köszönjük:
- hogy Rauch János, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke elkísérte a csapatot.
- a Német Kisebbségi Önkormányzat
anyagi támogatását, mely a nevezési
díj befizetését jelentette.
- Liget község Önkormányzatának,
hogy a buszát és a gépkocsivezetőjét,
Honti Istvánt rendelkezésünkre bocsátotta.
Népdaléneklési verseny volt
Hobolon június 9-én. Községünket Prizecski Julianna és Bornai
János képviselte. Szereplésük nagy
sikert aratott.
Gratulálunk az eredményekhez!

2

Széki Hírek

A Német
Nemzetiségi
Klub hírei
Ismerkedés a
testvértelepüléssel
A Magyarszéki Német Klub tagjai két
napos baráti látogatást tettek az
ausztriai Mettersdorf faluban és környékén. Franz Gepp polgármester és
a képviselő testület fogadta a vendégeket, bemutatta a községházát,
ismertette a falu rövid történetét.
Megtekintették a falu nevezetességeit, többek között a kiállítást és két
mintagazdaságot. Seggauba is ellátogattak, ahol megnéztek egy kolostort
(Wallfahrtskirch), egy bormúzeumot, majd ellátogattak a Szlovén
határ melletti szőlőhegyre. A vacsorát borkóstoló előzte meg, ezzel biztosítva az este jó hangulatát. Másnap
elutaztak a falutól 30 km-re levő
Grazba, Ausztria második legnagyobb városába, a nevezetességeket
a polgármester mutatta be.

Események

festettünk és lufikat díszítettünk,
amiket később a levegőbe eresztettünk. Aztán csak néztük és néztük,
ahogy a szél felkapja és messzire
viszi őket.

Máj. 23. Orfűre látogattunk, ahol
megismerkedtünk a kenyérsütéssel,
bográcsoztunk és egy kisebb kirándulást tettünk. Nagyon jól éreztük
magunkat és az óvónénik is közelebbi kapcsolatba kerültek a szüleinkkel.

Jún. 14. Az óvó nénik Orfűre kísértek egy kis sétálásra és még fagyit is
kaptunk.

Oviújság

Máj. 24. Védőnői vizsgálatok. Doktornéni látogatott hozzánk és mindenkit megvizsgált.
Jún. 1. Évzáró: eltáncoltuk a szüleinknek is, amit Donovál Zoli bácsi
tanított nekünk.
Mi, kicsik bemutattuk, mit tanultunk
eddig az oviban és játszottunk egy
láncmesét, a Kis
kastély címűt.
Ballagás: mivel
itt kell hagynunk
az ovit, megmutattuk mivel telt
itt az életünk,
milyen foglalkozásokon vehettünk részt.

Jún. 15. Almamellékre utaztunk a
kisbusszal, ahol kisvonatra ülhettünk, ismerkedtünk az erdei iskolával és szalonnát is sütöttünk.
Mánfai, godisai és magyarszéki
szülők is elkísértek bennünket és
nagyon jó hangulatban telt az egész
napunk.

Jún. 8. Gyereknapot ünnepeltünk. Pecáztunk,
célba
gurítottunk,
képeket

Pincelátogatás
Az elmúlt évi németszéki pincelátogatást idén a magyarszéki követte.
Elmondható, hogy szép rendben
tartott pincéket és szőlőket láttunk
és jó borokat kóstoltunk. Jó hangulatban fogyasztottuk el a finom
ebédet, melyről a Sasvári és a
Turner házaspár gondoskodott.
Egy klubtagunk

Köszönjük a
támogatást!
Magyarszéki
Sportkör
„Outlaw Riders”
Hegyi Kerékpáros
Szakosztálya
Magyarszék
Német Kisebbségi
Önkormányzata
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Június-júliusi
jeles napok
Június 8. Medárd napja
Ismert időjárásjósló nap egész
Magyarországon. Évszázados megfigyeléseken alapul, manapság is
hagyatkozunk rá, bár már nem
vesszük olyan szigorúan szó szerint,
mint elődeink. A megfigyelés
lényege, hogy ha Medárdkor esik az
eső, negyven napos esős, hűvösebb,
felhős időjárás következik. Ha szép
napos idő van ekkor, negyven napos
aszály várható. Bizonyos vidékeken a
várható szőlő és szilvatermésre
következtetnek a Medárd napi időből. Ha meleg, napos, jó gyümölcstermés várható, ha esik, savanyú lesz
a bor, viszont bő lesz a gabonatermés.
Június 13. Páduai Szent Antal
ünnepe
Kultuszát a ferences rendi szerzetesek terjesztették el. Mivel a középkor
óta rettegett fertőző betegséget az
orbáncot Szent Antal tüzének nevezték, gyógyításával kapcsolatos szokások kötődnek ehhez a naphoz. Tájegységtől függően volt példa a
kultikus tűzgyújtásra (a tűz a mitológiában és a hiedelemvilágban mindig
a megtisztulással kapcsolatos), de
máshol például tilos volt tüzet rakni
ezen a napon, nehogy a háziak elkapják az orbáncot.
Június 24. Szent Iván napja,
azaz Keresztelő Szent Jánosnak,
Jézus megkeresztelőjének az emléknapja. (Magyarországon a délszláv
hatást mutató Iván változat honosodott meg a magyar Jánossal
szemben.)
Szent Iván a nyári napforduló
ünnepe, országszerte a kultikus tűzgyújtások ideje.
A pogány hagyományban a tűz egyrészről napszimbólum, tehát a nap
megújhodását kívánták elősegíteni a

tűzgyújtással, másrészt mindig a
megtisztulás szimbóluma is. A
keresztény egyház Szent János ünnepét az V. század óta jegyzi, a pogány
hagyományokra
visszavezethető
kultikus tüzeket az egyház liturgiájába átültette, a tüzeket megszentelte.
A Szent Iván napi tűzgyújtáshoz
számos hiedelem fűződik. Azt tartották, ezek a tüzek megvédenek a
betegségek, elsősorban a pestis ellen,
a termést pedig védik a jégveréssel
szemben.
Magyarországon erről a szokásról a
XV. század óta vannak feljegyzések.
A tűz körül a fiatalok termékenység
és szerelemvarázsló dalokat énekeltek, a tüzet körüljárták és szokásban
volt a tűz átugrása is. Ennek általában szerencsehozó erőt tulajdonítottak.
Időjárási, éghajlati okokkal magyarázható, hogy Szent Iván éjjelének
ünnepe az északi (skandináv és balti)
népeknél a mai napig élő, valódi
ünnep. A zord, hűvös éghajlaton az
egyébként rövid nyár érkezése igazi
öröm az emberek számára. Ma is
ezerszámra lángolnak fel a máglyák
Szent
Iván
éjjelén,
általában
valamely magaslaton, hogy minél
messzebbre látszódjék.
A fiatalok „páfrányvirágot” keresnek
(a hiedelem szerint ezen az egyetlen
éjjelen virágzik és aki a virágot megtalálja boldog és gazdag lesz). A
János nap mágiájához tartozik az
egészség-bőségvarázslás is. Gyógynövényeket, füveket is szórtak a
tűzbe, máshol a füvekből koszorút
fontak, ettől remélték a jószág termékenységét, egészségét.
Az észtek különös jelentőséget tulajdonítottak a János nap hajnalán
szedett harmatnak, ezt életvíznek
tartották, ezzel mosták meg a beteg
szemet, úgy tartották, ettől meggyógyul. Szokás volt még a házba nyírfaágat vinni, amely szintén az ünnep
szimbóluma északon.

3
A csíki székelyeknél az angyalozás
szokása járta. A faluban a házak elé
lombokból sátrat emeltek, abban
imádkoztak. A falubéli kislányok
csoportosan jártak házról-házra,
köszöntő énekeket mondtak, cserébe a háziaktól süteményt, néhány
fillért kaptak.
Július 2. Sarlós boldogasszony
napja
A katolikus egyház az áldott állapotban lévő Mária Erzsébetnél tett látogatásáról emlékezik meg ezen a
napon. Boldogasszony a várandós
asszonyok, a szegények, a betegek,
elesettek védőszentje. Szokás volt
ezen a napon búcsút tartani.
Csakúgy mint Péter-Pál napja, ez a
nap is az aratás kezdőnapja. A
„sarlós” elnevezés is az aratás hajdan
volt módjára utal.
Július 20. Illés, ószövetségi
próféta napja
Időjárási megfigyelések szerint ezen
a napon gyakoriak a viharok.
Mennydörgéskor azt mondják, Illés
szekere zörög. (A Szentírás szerint
Illés próféta tüzes szekéren ment föl
az égbe.) A mezőn ezen a napon
munkatilalom volt, nehogy a villám
csapjon valakibe a szabad ég alatt.
Általában féltek ettől a naptól, mert
gyakran fordult elő jégverés, vagy a
vihar szétzilálta illetve felgyújtotta a
kazlakat.
Július 22. Mária Magdolna
napja
Szeged környékén az asszonyoknak
tilos volt a mosás, sütés ezen a
napon, és szokás volt a kislányok
hajából egy keveset levágni, hogy
gyorsabban nőjön. Ha esett az eső,
úgy tartották, Mária Magdolna
siratja bűneit.
Július 26. Szent Anna (Szűz
Mária édesanyjának) napja
A katolikus asszonyok hozzá könyörögnek gyermekáldásért.
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Végre
itt a nyár!
SIKONDA
TERMÁLFÜRDŐ
Fürdő nyitvatartás:
- hét közben 10:30-20:30
- hétvégén 8:00-20:30
Óradíj termálfürdő:
Felnőtt 300 Ft
Nyugdíjas/Gyermek/Diák 200 Ft
(3 éves korig a belépés díjtalan.
Gyermek/Diák: 4-18 éves korig.)

Javallatok:
emésztőrendszeri megbetegedések
(bélműködési zavarok, emésztőrendszer hurutos megbetegedései);
fogászati megbetegedések; idegrendszeri betegségek (idegi fáradtság,
idegkimerültség); női ivarszervek
betegségei (idült méh-, petefészek
gyulladás).

Szolgáltatások: strand, uszoda, gyógyászati szolgáltatások, masszázs,
finn szauna, szolárium, infravörös
hőkabin, tükrös tornaterem, büfé,
étterem.

Nyitva tartás:
- strand: 9:00-22:00
- gyógyfürdő: 9:00-18:00
Medencék száma: 8
3 gyógymedence: fedett, részben
fedett, nyitott,
strandmedence,
gyermekmedence,
jacuzzi.

Nyitva tartás: 8:00-19:00
Belépődíjak:
Felnőtt napi: 650 Ft
Felnőtt félnapos: 400 Ft
Nyugdíjas, diák napi: 400 Ft
Nyugdíjas, diák félnapos: 200 Ft
Gyerek (0-6 éves korig): 200Ft,
ill. du. 100 Ft
Az úszómedence hőfoka: 30°C

Medencék száma: 4
(353, 485, 1050, 75 m2)
Vízhőmérsékletek: 24, 26, 26, 30 °C.

HARKÁNYI
GYÓGYFÜRDŐ

Óradíj szauna:
Felnőtt 690 Ft
Nyugdíjas/Gyermek/Diák 460 Ft
Szauna nyitvatartás:
- hét közben 10:30-20:30
- hétvégén 8:00-20:30

MAGYARHERTELEND

PÉCS
HULLÁMFÜRDŐ

Gyógykezelések és wellness
szolgáltatások:
- termoterápia: szauna, gőzkabin,
- wellness: akupunktúra,
- mechanoterápia: gyógymasszázs,
reflexzóna masszázs,
- egyéb: orvosi vizsgálat, köpölyözés
(vákuumharangos masszázs), fülgyertya.
Javallatok:
mozgásszervi,
nőgyógyászati és urológiai,
emésztőrendszeri és anyagcsere.

KAPOSVÁRI GYÓGYÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ
Nyitva tartás:
- Élményfürdő: 10:00-20:00
- Termálfürdő: 9:00-18:30
- Uszoda: 5:30-21:00
Belépődíjak:
Élményfürdő
Felnőtt: 1920 Ft
Gyermek: 1320 Ft
Csoportos 20 fő felett: 1620 Ft
(Az élményfürdőbe szóló belépő a
termálfürdő és az uszoda látogatására is jogosít.)

Széki Hírek
Termálfürdő és uszoda
Felnőtt: 620 Ft
Diák, nyugdíjas: 470 Ft
Gyermek: 280 Ft

Délutános felnőtt
Egésznapos nyugdíjas
Délutános nyugdíjas
Egésznapos diák
Délutános diák
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1 250 Ft
1 400 Ft
1 000 Ft
1 400 Ft
1 000 Ft

Kék zóna: gyógyfürdő, strandfürdő
Egésznapos felnőtt
1 200 Ft
Délutános felnőtt
850 Ft
Egésznapos nyugdíjas
900 Ft
Délutános nyugdíjas
650 Ft
Egésznapos diák
900 Ft
Délutános diák
650 Ft
Egésznapos gyermek
350 Ft
Délutános gyermek
200 Ft
Medencék száma: 7
típusa
hőfoka
fedett gyógy
38-41
fedett úszó
24
nyitott élmény
fedett mártózó 26
nyitott gyógy
Csúszdák száma: 3

száma
2
2
1
1
1

Gyógykezelések és wellness
szolgáltatások:
- termoterápia: szauna,
- balneoterápia: komplex gyógyfürdő-ellátás, kádfürdő,
- hidroterápia: víz alatti vízsugármasszázs (tangentor), víz alatti
gyógytorna, gyógyúszás,
- mechanoterápia: gyógymasszázs,
- elektroterápia, iontoforézis, ingeráram, ultrahang, galvánkezelés.

GUNARASI STRAND
ÉS GYÓGYFÜRDŐ
Nyitva tartás:
- Strandfürdő: 9:00-20:00
- Gyógyfürdő:
hétfőtől péntekig: 8:00-19:00
szombat, vasárnap: 9:00-19:00
Belépődíjak:
Piros zóna: gyógyfürdő, finn szauna, infraszauna, gőzkabin, jacuzzi,
strandfürdő
Egésznapos felnőtt
1 800 Ft

Medencék száma: 9
típusa
hőfoka
termál ülő
36, 38
gyermek
30, 32
strand
27-30
úszó 50 m
23-25
gyógy
30-32, 34, 38
Csúszdák száma: 1

száma
2
2
1
1
3

Javallatok:
mozgásszervi,
idegrendszeri (lumbago),
nőgyógyászati és urológiai,
bőrbetegségek (pikkelysömör),
emésztőrendszeri és anyagcsere,
(gyomorhurut, bélhurut).

Eseménynaptár
Június 23. Családi játszóház és
alkotónap
Készülődés a Széki Szalma Fesztre
(VI. Jakab-havi Folklór Fesztivál).
8:30 Faluház: gyülekezés
Feladatok:
- virágdíszek, madárijesztők, egyéb
dekorációk készítése,
- aratótallér nyomása,

- óriás szalmabábuk, szalmaszék építése.
Június 23. Mozgat az ifjúság!
Sportnap és koncert a Patakvölgye
Pihenőparkban.
13:00-tól versenyek: kosárlabda,
foci, röplabda, petanque, célba
rúgás- és dobás, sorversenyek.
(Közben AIDS és drogprevenciós
előadások.)
20:00-tól vacsora: bográcsgulyás
21:00-tól a Rockofon zenekar élő
koncertje.
22:00-tól karaoke-show
23:00-tól esti foci
Június 30. - július 1. Hegyi Kerékpár Verseny OB
9:00-tól Magyarszék, Újtelep
Július 14. Széki Szalma Feszt

Gyógykezelések és wellness
szolgáltatások:
- termoterápia (szauna),
- balneoterápia (iszapkezelés, szénsavas fürdő, gyógyszeres kádfürdő),
- hidroterápia: súlyfürdő, víz alatti
vízsugármasszázs (tangentor), víz
alatti gyógytorna,
- mechanoterápia (gyógymasszázs,
gyógytorna),
- elektroterápia.
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Sulisarok

Versenyeredmények

Kiváló minősítésű
tanulók

Aerobik nemzetközi versenyek:
• Thaiföld: Károcs Attila II. hely
• Cseh-Open: Károcs Attila II. hely
• Szlovák-Open: Károcs Attila I. hely

1. osztály:
Kocsándi Klarissza,
Thoma Luca, Gyurisán Dániel,
Buzás János, Scherdán Arnold,
Kispál Levente,
Horváth Benjamin,
Márton Roland, Tóth Martin
2. osztály:
Böjthe Bereniké, Császár Kitti,
Andrasek Boglárka,
Kirsch Dorottya, Orcsik Máté
3. osztály:
Kocsándi Evelin
Kunos Enikő
Bank Patrik

Kitűnő tanulók
4. osztály:
Sipos Márk
Drescher Ádám
5. osztály:
Horváth Eszter
Márton Anita
Hamerli András
6. osztály:
Bónert Barbara
Varga Katalin
7. osztály:
Plesz Dóra

Jeles tanulók
4. osztály:
Scherdán Klaudia
6. osztály:
Horváth Evelin
Ábel Krisztián

Országos verseny:
• Nyugat-Magyarországi Aerobic Diákolimpia: Károcs Attila I. hely
• Aerobic Magyar Kupa: Károcs
Attila II. hely
• Diákolimpia II. forduló: Károcs
Attila I. hely
• Kerékpár Four-Cross Profi:
Scherdán Benjámin II. hely
• Kerékpár Szuper Döntő: Scherdán
Benjámin III. hely
• MECSEXTRÉM Downhill Kerékpár Magyar Kupa Junior férfi:
Scherdán Benjamin III. hely
• PALETTA Országos Művészeti Tanulmányi Verseny rajz kategória:
Kozma Kitti 17. hely
Regionális Anyanyelv Verseny:
Böjthe Bereniké III. hely
Megyei versenyek, országos
„Bendegúz” levelező versenyek:
• Anyanyelv arany fokozat: Böjthe
Bereniké, Horváth Eszter, Hamerli
András, ezüst fokozat: Sipos Márk
• Matematika arany fokozat:
Hamerli András, ezüst fokozat:
Sipos Márk
• Természetismeret arany fokozat:
Sipos Márk
• Rátermettség arany fokozat: Sipos
Márk

• Természetismeret 5-6. oszt.:
Horváth Eszter III., Márton Anita
VI., Bónert Barbara VIII., Orsós
Mária VIII. hely
• Biológia 8. oszt.: Fábos Dorottya
V. hely
• „Zrínyi Ilona” matematika verseny:
Varga Kata 26. hely (375 induló
közül)
• Kisiskolák matematika versenye:
Varga Kata II., Hamerli András
III., Böjthe Bereniké III., Szeifert
Cintia IV., Sipos Márk V. hely
• Jonatán levelező Könyvmolyképző
verseny, Anyanyelv, Kiváló mesteri
cím: Böjthe Bereniké 2. o., Sipos
Márk Levente 4. o., Ábel Krisztián 6.
o., Scherdán Klaudia 4. o.
Területi, kistérségi versenyek:
• „Szép magyar beszéd”: Bónert
Barbara III., Noviczki Vivien III.
hely
• Német nemzetiségi vers- és prózamondás: Szeifert Bianka II. hely,
Scherdán Klaudia különdíj
• Mezei futóverseny: Varga Beáta I.,
Halász Vivien II. hely, lánycsapat 3.
korcsoport III. hely
• Labdarúgás: 2. korcsoport III. hely

A tanulmányi verseny
győztesei
Alsó tagozaton szöveges értékelés
van 1-3. osztályban, ezért itt nincsenek osztályátlagok.
Felső tagozaton az 5. osztály átlaga:
3,76. Osztályfőnök: Vargáné Jäger
Barbara.
Jutalmuk: 1 kirándulási nap.
A tisztasági verseny győztese: a 2.
osztály. Osztályfőnök: Bíróné Fodor
Klára.
Jutalmuk: egy tábla csokoládé.
A második helyezett is említést
érdemel, hiszen csak 1 ponttal
maradt le. Ők a 3. osztályosok
voltak. Osztályfőnök: Ábel Lászlóné

Széki Hírek
Tanév végi
jutalmazások
A tanév végi jutalmazásban a Szülői
Munkaközösség (SZM) és az iskola
alapítványán kívül az önkormányzatok és több civil szervezet is részt
vett, mint szponzor, akik vásárlási
utalványokat ajánlottak fel a gyerekeknek. A jutalomkönyveket az SZM
és az iskola alapítványa vásárolta.
• Az „Akikre büszkék vagyunk” díjat
kapták: Fábos Dorottya, Károcs
Attila, Bónert Barbara, Varga
Kata, Ábel Krisztián
• „Az év tanulója” díjat kapták: alsó
tagozat: Böjthe Bereniké 2. oszt.,
felső tagozat: Varga Katalin 6.
oszt.
• A legeredményesebb diák német és
német nemzetiségi tantárgyból: Magyarszék alsó tagozat: Scherdán
Klaudia 4. oszt., felső tagozat: Ábel
Krisztián 6. oszt., Magyarhertelend
alsó tagozat: Szeifert Bianka 4.
oszt., Böjthe Bereniké 2. oszt.
• A legeredményesebb roma tanulók: Magyarszék alsó tagozat:
Kirsch Dorottya 2. oszt., Liget
alsó tagozat: Buzás János 1. oszt.,
felső tagozat: Orsós Mária 5. oszt.
• A legeredményesebb mecsekpölöskei tanulók: alsó tagozat: Andrasek
Boglárka 2. oszt, felső tagozat: Plesz
Dóra 7. oszt.
Június 1-jei kirándulásaink
A másodikos, harmadikos, negyedikes és ötödikes diákok
Budapestre utaztak. Programjuk:
Tropicarium, Állatkert, Fővárosi
Nagycirkusz. Mind a gyerekek, mind
az őket kísérő pedagógusok (Bíróné
Fodor Klára, Ábel Lászlóné, Hencz
Ildikó, Jäger Barbara) jól érezték
magukat a tartalmas, izgalmakkal
teli napon.
A hatodikosok június 1-jén
Pécsre látogattak. A diákok a belvárosi körséta során megismerked-

tek a város különböző történelmi
korszakaiból származó műemlékeivel, múzeumaival, a kulturális
életben játszott szerepével. A városfal körbejárásával képet kaphattak az
egykori település
nagyságáról.
Jutott idő önfeledt játékra a Sétatéren, fagyizásra a Király utcában és
egy kis csatangolásra az Árkádban.
A nyolcadikosok Észak-Magyarországon nyaraltak május 31. és
június 3. között. Az éjszakákat az
Eger melletti Felsőtárkányban, faházakban töltötték. Ellátogattak Egerbe, az Aggteleki cseppkőbarlangban
részt vettek egy 2 órás túrán, Szilvásváradon utaztak a kisvasúton, majd
gyalogtúra volt a Szalajka-völgyben,
mely során megtekintették a Fátyol
vízesést is. Az egyik napon Lillafüreden sétáltak és a Miskolctapolcai
Barlangfürdőben is megmártóztak.
Egerszalókon megnézték azt a mészkőképződményt, melynél termálvíz
tör fel a földfelszínre és egy hatalmas
fürdőkomplexum építésébe kezdtek.
A
négynapos
osztálykirándulás
felejthetetlen élményt jelentett!
Köszönjük a Szülői Munkaközösségnek és Magyarszék község polgármesterének támogatását!
Június 8. Gyereknap
A délelőtt első részében a gyerekek
különböző játékos feladatok – hullahoppozás, kosárlabda-dobás, talicskázás, mocsárjárás, szkanderezés, célbadobás, stb. – elvégzésével
zsetonokat szereztek, melyeket a nap
folyamán beváltottak édességre,
fagylalt-, pizza- és melegszendvics
bónuszokra. A tízórai szünet után
birtokba vehették a légvárat és a
trambulint, melyeken kicsik és
nagyok egyaránt lelkesen ugráltak. A
játékos sorversenyen 4 csapat indult
15-15 fővel, a győztesek jutalma
édesség volt. A délelőtt további
részében a fiúk fociztak, a lányok
pedig izgatottan készülődtek a
smink- és divatbemutatóra. Közben
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a tornateremben az alsósok vegyes
csapatai kör-kidobóztak. Ezen a
napon az iskola minden tanulója
kapott ebédet. Nagy sikere volt a
babgulyásnak és a pogácsának. A
nagy melegben a gyerekek ásványvízzel olthatták szomjukat. Ebéd
után szó szerint zengett az iskola, a
nyolcadikosok karaoke-zásától. Hencz
Ildikó és Szeitz Renáta a kavicsfestés
rejtelmeibe avatták be az érdeklődőket, Dobszay Emőke pedig „kipingálta” a bátor jelentkezőket. Így a kicsik
nyuszi és cica arcot öltöttek, a
nagyobbak pedig büszkén viselték a
hippi-korszakot idéző virágmotívumokat. Bátor sminkkel, divatos ruhákban vonultak fel iskolánk trendylányai, akiket gyerekzsűri rangsorolt.
Két órától Figura Ede szórakoztatta
a gyerekeket zenés műsorával. A
rendezvényt három órakor zárták, a
kimerült gyerekek jókedvűen, szép
emlékekkel térhettek haza.
Köszönjük a támogatást:
Magyarszék
Önkormányzata,
Szülői Munkaközösség, Magyarszéki Iskoláért Közalapítvány,
Pálma Cukrászda, Kulcsár Józsefné (Iskola Büfé), Figura Ede,
és a lebonyolítást segítő szülők
Mettersdorfi
csereüdültetés,
július 4-8.
Iskolánk 10 tanulója Szeitz Renáta
és Jäger Barbara kíséretében az
ausztriai Mettersdorfba utaznak. A
gyerekek osztrák családoknál lesznek elszállásolva és ottani gyerekekkel vesznek részt az alábbi programokon:
strandolás,
kirándulás,
hegymászás, játékos vetélkedő a
mettersdorfi iskolában, városnézés
Grazban, falunap, aratófesztivál.
Balatoni táborozás, július 16-22.
A hagyományos balatonfenyvesi
nyaralásra 32 tanuló jelentkezett,
akiket két pedagógus és két szülő
kísér el. A kedvezményes táborozást
az Iskola és a Családsegítő Szolgálat
közösen szervezi.
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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

Focieredmények
Labdarúgás Megyei I/B. osztály felnőttek
27. forduló Palotabozsok-M.szék
2:0
28. forduló Magyarszék-Bicsérd
0:0
29. forduló Hosszúhetény-M.szék
1:2
30. forduló Magyarszék-Himesháza 1:1
Labdarúgás Megyei I/B. osztály serdülő U17
rájátszás 1. ford. Somberek-M.szék
1:0
2. forduló Magyarszék-MTE U15
1:0
3. forduló Magyarszék-Somberek 2:1
4. forduló MTE U15-Magyarszék
4:2
——————————— ◙ ———————————

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.

A&A AKNAI TÜZÉP
BARKÁCSBOLT
FESTÉK SZÍNKEVERÉS
GLETTANYAGOK
CSAVAROK
VIRÁGFÖLD
FŰNYÍRÓ DAMIL
LOCSOLÁSTECHNIKA
——————————— ◙ ———————————
Újságunk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
által regisztrált kiadvány.
Kiadják a magyarszéki civil szervezetek
és az Önkormányzat.
Szerkesztők: Ottó Bettina, Dalmady Árpád

MAGYARSZÉK, ÁRPÁD U. 2.
NYITVA: H-P 7-17, SZO 7-12
TEL./FAX: 72/390-805

