
Széki Hírek
A magyarszéki civil szervezetek és az Önkormányzat kiadványa

VI. évfolyam, 6. szám 2007. október 22., hétfő

Őszi szél
Balázskovics Lászlóné Dalmady Rózsa verse

Mért van az, hogy az őszi szél elfújja a legszebb nyarat?
Mért van az, hogy minden virág a szellővel tovaszalad?
Mért van az, hogy minden levél sírva lehullik a földre?
Mért van, hogy a legszebb emlék veled marad mindörökre?

Mért van az, hogy az őszi szél elfújja a falevelet?
Mért van az, hogy az őszi szél a nyárból visz üzenetet?
Mért van az, hogy a napsugár titkon lekacsint a földre?
Mért van, hogy a derült égre ráborul az éj sötétje?

Mért veti le minden faág aranyszínű lombruháját?
Mért van az, hogy nem felejted ifjúságod legszebb álmát?
Mért van, hogy a boldogságból már nincs elég a szívedbe?
Mért van az, ha nem akarod, mégis könny ül a szemedbe?

Hova tünt a virágillat, mit az őszi szél rabolt el?
Hova tünt a hullócsillag, mit az őszi éj takart el?
Hova tünt a Nap az égről? Hol bujt meg a Hold világa?
Mért van, hogy a boldogságnak fájdalom és könny az ára?

Mért lesz árva minden faág? Mitől deres hajad szála?
Mért van, hogy nem nyílik virág árván hagyott sírhalomra?
Mért van az, hogy az őszi szél elfújja a legszebb nyarat?
Mért van az, hogy minden virág a szellővel tovaszalad?

Nyugdíjas hírek
2007. október 12-én a Nyugdíjasok és Idősek „Életet az 
Éveknek” Országos Szövetsége Baranya megyei Szerve-
zete rendezésében Komlón a  Színház és  Hangverseny-
teremben Idősek napi rendezvény volt. Más műkedvelő 
nyugdíjas klubok mellett községünk nyugdíjasai is szere-
peltek:  Prizecski  Julianna első  dala  az  Anyák sorsáról 
szólt. Balázskovics Lászlóné saját verseiből kettőt adott 
elő. Az egyik, A kalap, az idős ember ragaszkodását mu-
tatta meg egy-egy megszokott tárgyhoz. A kórus 9 taggal 
tudott fellépni, de lelkesedésük megduplázta létszámu-
kat.
Október  14-én  Kaposvárra  mentek  azok  az  énekesek, 
akik magyar nótákat is szeretnek előadni.
A  helyi  Nyugdíjas  Klub  tagjai  a  községi  Idősek  napi 
rendezvényre meghívtak néhány klubot szerepelni a pol-
gármester  úr  és  a  Faluház  vezetőjével  egyetértésben. 
Reméljük,  hogy  nyugdíjas  korú  társaink  sokat  fognak 
tapsolni!

Nyugdíjasok mind sorstársak,
Kik egymás kedvében járnak.

Mi egymásnak énekelünk,
Verselünk és kedveskedünk.

Szőke Antalné
klubvezető

Márton nap
Szent Márton Gallia nemzeti szentje, 
Pannóniában Sabaria városában szü-
letett  316-ban  vagy  317-ben.  A  kö-
zépkor  legnépszerűbb  szentje  volt, 
kultusza hazánkban is virágzott. Em-
lékét  helységnevek,  imák  és  oltár-
képek  egyaránt  őrzik.  A  krónikák 
szerint Szent Márton napja a fizetés, 
tisztújítás, jobbágytartozás leróvásá-
nak napja volt. Az erdélyi pásztorok 
e napon kérték járandóságukat. Sor-
ra járták a házakat, köszöntőt mond-
tak,  nyírfavesszőt  ajándékoztak  a 
gazdának, aki megőrizte és tavasszal 
az  állatok  kihajtására  használta.  A 
régiek  a  Márton  napi  időjárásból 

következtettek a télre, mondván: Ha 
Márton fehér lovon jön enyhe tél, ha 
barnán, kemény tél várható. Sokfelé 
azt tartják, a Márton napi a márciusi 
időjárást  mutatja.  Dologtiltó  nap 
volt. Tilos volt mosni, teregetni, mert 
ez a jószág pusztulását okozta volna. 
Sok  helyen  rendeztek  Márton  napi 
bálakat, vásárokat.

Nézzük hogyan került kapcsolatba a 
mai Szombathelyen született tours-i 
püspök a ludakkal. A legenda szerint 
úgy, mikor hírét vette, hogy püspök-
nek szemelték ki, az érte jövő küldöt-
tek elől  nagy alázatosságában a  lu-
dak óljába bújt. A szárnyasok azon-
ban gágogásukkal, szárnyuk verdesé-
sével  óriási  zajt  csaptak,  s  miként 

egykor az éjnek idején a Rómára tö-
rő barbárokat – ezúttal Márton rej-
tekhelyét árulták el. De nem emiatt 
faljuk fel őket, hanem mert a tavaszi 
kisliba erre az időre érte el a  vágó-
súlyt  és  lehetett  tömni is.  A  néphit 
szerint  a  lúd  mellecsontjából  meg 
lehet  jósolni,  a  következő  hónapok 
időjárását,  ha  a  liba  csontja  fehér, 
hosszú, havas, hideg telünk lesz, ha 
barna, csak amolyan fekete karácso-
nyos,  locspocsos  időre  számítha-
tunk.

Márton  az  újbor  bírája,  tartja  a 
hiedelem, azaz ilyenkor már iható az 
újbor. A francia „beaujolois” mintá-
jára  nálunk  is  egyre  több  borász 
jelentkezik primőr borokkal.
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Önkormányzati 
hírek

Megvalósult, elkészült 
fejlesztések

• a Kossuth u. alsó részén (a régi ma-
lom közelében) 200 m járda épült,
• a  66-os  út  faluközponton  átvezető 
szakaszának aszfaltozása befejeződött,
• a Rózsa u. aszfaltozása elkészült, a 
szegélykövezést  az  Önkormányzat 
végezte,
• a  volt  gázcseretelep  helyén  elké-
szült a buszforduló és az autóparkoló,
• a  faluközpontban  befejeződött  a 
járdák és buszmegállók térkövezése, 
pakolók felfestése,
• elkészült a Hársfa u. aszfaltozása a 
hídtól a Petőfi utcáig, a szegélyköve-
zés  az  Önkormányzat  saját  beruhá-
zása,
• elkészült  a  Hársfa u.  szélesítése a 
József A. u. és a Petőfi u. közötti sza-
kaszon és az Óvodánál az autóparko-
ló kialakítása (átmenetileg kavicsos),
• befejeződött az Óvoda tetőcseréje, 
így  utólagos  tetőtérbeépítés  vált  le-
hetővé, valamint a teljes külső festés 
is elkészült (csatornák, falak),
• elkészült  az  Óvoda  sószobájának 
fal- és tetőburkolása,
• az Iskola tornaszobája mellett két 
új  vizesblokk  épült,  zuhanyzóval, 
WC-vel, külön a fiú és külön a lány 
öltözőhöz,
• az  Iskolában  belső  fakerítés  ké-
szült,  ezzel  zárttá  és  biztonságossá 
vált az udvar,
• elkészült az Iskola teljes külső fes-
tése (ablakok, csatornák, falak) és az 
ablakok hőszigetelése.

Készülő beruházások
• novemberig pályázati forrásból elké-
szül a „Hősök parkja” és az Iskolával 
szembeni „Szökőkutas park” felújítása 
(térkő, zöldövezet, rehabilitáció),
• a  megnyert  vis  major  pályázatból 
(még nem érkezett meg a pénz) meg-
kezdődhet a magyarszéki és német-
széki  szőlőhegyek  felé  vezető  utak 
felújítása, sokak nagy örömére,
• készül a József A. u.  aszfaltozása a 
faluvégtől a Kossuth u. kereszteződésig,
• a Petőfi utcában folyamatosan ké-
szül a sávos helyreállítás és novem-
ber  közepéig  minden  más  felvágott 
helyen,
• november végéig a szennyvízháló-
zat  beruházói  minden  járda-  és 
egyéb  hibát  helyreállítanak  a  falu 
egész területén,
• folytatódnak a Magyarszék és Kis-
hertelend közötti kerékpár és gyalog 
összekötő  út  földmunkái  (jelenleg 
90%-os készültség).

Ezekkel az összes, Önkormányzat ál-
tal  elkezdett  beruházás  a  terveknek 
megfelelően befejeződik a hideg be-
állta előtt.

Az utak és parkolók aszfaltozásához a 
következő vállalkozók járultak hozzá:
• Lajos ABC: 240e Ft (96 m2),
• Pálma Cukrászüzem: 85e Ft (36 m2),
• Willuth András Fehérház Vendéglő 
és bolt: 500e Ft (200 m2).
Az Önkormányzattal kötött megálla-
podás  alapján  a  saját  területükön 
végzett munkákat fizették ki.

Pályázatok
Három pályázat beadását tárgyalta a 
képviselő-testület:

1.  Forgalomcsillapítás  három  hely-
színen  a  főút  falun  átvezető  szaka-
szán,

2. Közoktatási  intézmények (Iskola) 
teljes körú akadálymentesítése,

3. Magyarszéki Integrált Közoktatási 
Központ kialakítása (iskola és okta-
tás korszerűsítése),

+1. Sikonda – Magyarszék – Mecsek-
pölöske – Komló kerékpárút építése 
(befogadásra került).
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Suliújság
A 2007/2008. tanév 

rendje
A szorgalmi idő
• első tanítási nap: 2007. szeptem-
ber 3. (hétfő),
• utolsó tanítási nap: 2008. június 
13. (péntek).
A szorgalmi idő  első féléve 2008. 
január 18-ig tart. Az iskolák 2008. 
január  25-ig  értesítik  a  tanulókat, 
illetőleg a tanulók szüleit az első fél-
évben elért tanulmányi eredmények-
ről.

Tanítási szünetek
• őszi  szünet:  2007.  október 29-
31.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 
október 27.  (szombat),  a  szünet 
utáni  első  tanítási  nap  novem-
ber 5. (hétfő).
• téli szünet:  2007. december 22. 
- 2008. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 
2007. december 21. (péntek),  a 
szünet  utáni  első  tanítási  nap 
2008. január 3. (csütörtök).
• tavaszi  szünet:  2008.  március 
21-25.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 
március 20. (csütörtök), a szünet 
utáni  első  tanítási  nap március 
26. (szerda).

Erről álmodtam
Még a nyáron, egyik reggel különö-
sen jól ébredtem.
– Képzeld Anya, azt álmodtam, hogy 
ide  járok  a  magyarszéki  iskolába! 
Annyira  várom  már!  Olyan  klassz 
lesz!
Anya  elmosolyodott,  láttam,  hogy 
örül, viccelődött is velem:
– No, ilyen sem volt még, hogy Te a 
vakáció végét, a tanítás kezdetét vár-
nád!?
Bizakodhattam,  mert  hiszen  a  Pol-
gármester  úr,  az  igazgató  néni,  a 
tanár  nénik  és  az  akadálymen-
tesítésen  dolgozók  megígérték  ne-
kem,  hogy  segíteni  fognak és  min-
dent megtesznek azért, hogy ide jár-
hassak.
Ez így is történt, amit ezúton szeret-
nék megköszönni.
Mozgássérült vagyok születésem óta. 
Kerekesszékkel  közlekedem.  Négy 
éve  költöztünk  Magyarszékre.  Ko-
rábban  Komlón  laktunk,  de  mivel 
ott is minden iskola lépcsős – vagyis 
nem  akadálymentes  –  ezért  Pécsre 
kellett járnom iskolába.
Ezt  az  iskolát  azonban  bezárták, 
szeptembertől már nem indult taní-
tás.  Az  egyre  kevesebb  gyereklét-
szám miatt 8 fős volt csak az osztá-
lyom.
Egyrészt  emiatt,  másrészt  azért, 
mert  Magyarszéken  az  utcánkban 
nem laknak gyerekek, szinte alig volt 
barátom.

Nagyon nem szerettem a mindenna-
pos utazást, főleg rossz időben, eső-
ben, hóban. Anya minden nap négy-
szer járta meg a Mecseket, szóval egy 
hónapban  legalább  nyolcvanszor... 
Szokta  is  mondani:  szinte  csukott 
szemmel  is  vezethetne,  úgy  ismeri 
már  a  kanyarokat.  A  Mecsek  külö-
nösen  balesetveszélyes  útszakasz, 
emiatt  is  sokat  aggódtunk.  Nagy 
könnyebbség,  hogy  nem  kell  már 
annyit autóznunk. Azt gondolom, ve-
lem nagyon-nagyon jó dolog történt. 
Itt Magyarszéken olyan családias lég-
körű iskolába kerültem, ahol érzem a 
gyerekek és a  felnőttek (az  igazgató 
néni, a tanár nénik, tanárok, konyhás 
nénik,  takarító  nénik,  a  dolgozók) 
őszinte szeretetét, türelmét, figyelmét 
és  segítőkészségét.  Nem  utolsó  sor-
ban  köszönöm  húgomnak  Kittinek, 
hogy  mindenben  támaszkodhatom 
rá. Itt valóban úgy érzem, mindenki 
összefogott  értem.  Nagyon  szeretek 
ebbe az iskolába járni. Amit sajnálok 
talán az, hogy nem előbb történt.

Kedves Gyerekek!
Mindenkinek  köszönöm  az  elfoga-
dást,  és  hogy  befogadtatok.  Biztos 
vagyok  benne,  hogy  a  legklasszabb 
osztályba és a legnagyszerűbb tanár 
nénihez  kerültem.  Arra  vágyom, 
hogy  Ti  is  büszkék lehessetek  rám. 
Ígérem, én igyekezni fogok.

Kozma Laci
6. osztály

Iskolánk pedagógusai
Lipták Katalin igazgató
Suti Károlyné igazgatóhelyettes, a 2. osztály osztályfőnöke
Ábel Lászlóné tanító, a 4. osztály osztályfőnöke
Bíróné Fodor Klára tanító, a 3. osztály osztályfőnöke
Dobszay Emőke rajz-földrajz szakos tanár
Gasz Gabriella matematika-testnevelés szakos tanár
Gyurisán László informatika-technika szakos tanár
Hencz Ildikó tanító, az 1. osztály osztályfőnöke
Németh Gyuláné matematika-kémia szakos tanár,

        a 8. osztály osztályfőnöke
Prenek Istvánné napközis tanító, könyvtáros
Rudl Jánosné biológia szakos tanár

Szeitz Renáta német nemzetiségi tanító,
  az 5. osztály osztályfőnöke

Váradi Erzsébet történelem-angol szakos tanár,
      a 7. osztály osztályfőnöke

Vargáné Jäger Barbara német nemzetiségi tanító,
                   a 6. osztály osztályfőnöke

Vincen Éva magyar-történelem szakos tanár
Mészáros Zsolt pályaválasztást segítő mentor tanár
Heigl Zsolt helyettesítő tanár
Dalmady Árpád informatika szakkörvezető
Farkas Balázs angol szakkörvezető
Hegyiné Tóth Lívia aerobic szakkörvezető
Császár András, Figura Ede, Donovál Zoltán művészeti 

                    szakkörök vezetői
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Balatoni táborozás
Iskolánk tanulói közül az idei nyáron 
35-en Balatonfenyvesen táboroztunk 
Váradi  Erzsébet  tanárnő  szervezé-
sében.
A  magyarszéki  és  a  ligeti  önkor-
mányzat  kisbuszával  utaztunk.  Mi-
kor  odaértünk,  megismerkedtünk  a 
táborral,  ami  nagyon  tetszett  ne-
künk.  Négy  szobát  kaptunk,  két 
lányszobát,  egy fiú szobát,  a  negye-
dikben „gondviselőink” laktak. Napi 
ellátásként  ebédet,  vacsorát  kap-
tunk. A reggelit és a pótvacsorát mi 
magunk  készítettük  el.  Az  egy  hét 
alatt  sokat  fürödtünk a  Balatonban 
és több alkalommal vízibicikliztünk, 
vetélkedőt  szerveztünk.  Egyik  nap 
Keszthelyre  mentünk  kirándulni, 
ahol  megtekintettük  a  babamúzeu-
mot  és  a  csigaparlamentet  is.  Nem 
volt olyan nap, amelyen unatkoztunk 
volna.  Hazafelé  vonattal  jöttünk, 
melyre elemózsiaként szendvicseket, 
különféle  finomságokat  és  gyümöl-
csöt kaptunk.

A  nagyon  kellemes  balatoni   élmé-
nyeket  gyakran  és  szívesen  idézzük 
fel.  Reméljük,  jövőre  is  lesz  tábor, 
ahova ismét elmehetünk.

A táborozók

Nyílt nap
Tájékoztatjuk  a  tisztelt  Szülőket, 
hogy  november  29-én,  csütörtökön 
iskolánkban  nyílt  napot  tartunk, 
melynek keretében teljes iskola bejá-
rási lehetőséget biztosítunk.
Szeretettel  várunk minden érdeklő-
dőt reggel 8 órától 14 óráig.

Iskolánk tanulói számára biztosított
szabadidős tevékenységeink

Szakkörök

megnevezés időpont
a tevékenységet 
irányító felnőtt

Biológia hétfő 6. óra Rudl Jánosné
Angol kicsiknek szerda 6-7. óra Váradi Erzsébet
Angol nagyoknak szerda 7-8. óra Farkas Balázs
Német nem nemzetisé-
gis 7-8. osztályosoknak

kedd 6. óra Vargáné Jäger Barbara

Német 
nemzetiségiseknek

péntek 5-6. óra Szeitz Renáta

Újságíró csütörtök 6. óra Lipták Katalin
Matematika szerda 6. óra Németh Gyuláné
Informatika kicsiknek
nagyoknak

hétfő 7-8. óra
kedd 7-8. óra
szerda 6-7. óra

Dalmady Árpád
Gyurisán László

Aerobic péntek 5-6-7. óra Hegyiné Tóth Lívia

Művészeti tevékenységek

Kézműves szakkör péntek 5-6. óra Dobszay Emőke
Furulya szerda 12:00-13:00 Császár András
Színjátszó hétfő 8-9. óra Figura Ede
Néptánc csütörtök 6-7. óra Donovál Zoltán

Egyéb lehetőségek

Hittan kedd 6-7. óra Pál József plébános
Felzárkóztató 
foglalkozások

magyar nyelv és irodalom
matematika

Vincen Éva
Németh Gyuláné

Foci-kosár edzés 
kicsiknek
nagyoknak

hétfő 6. óra
kedd 6. óra

Heigl Zsolt

Úszás 2. osztályosoknak hétfőnként
Gyógytestnevelés csütörtök 7. óra Szeitz Renáta

Útravaló program
7-8. osztályosoknak

folyamatosan

Vincen Éva
Németh Gyuláné
Váradi Erzsébet
Szeitz Renáta

Pályaválasztás, 
patronálás

folyamatosan Mészáros Zsolt

Napközi
1-4. osztályosoknak

naponta 11:30-16:00 Prenek Istvánné

Tanulószoba
5-8. osztályosoknak

naponta 13:00-16:00
Dobszay Emőke
Gyurisán László
Gasz Gabriella

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy iskolánk munkarendje az 
ünnepek miatt a következőképpen alakul:
• október 27-én szombaton tanítás lesz, a pénteki órarend szerint,
• október 29-től november 3-ig őszi szünet lesz, az első tanítási nap: 
november 5. hétfő.

           Iskolavezetés
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Bárkivel előfordulhat!
A fejtetvességről

A fejtetvesség előfordulása évről évre 
visszatérő  jelenség  a  gyermekkö-
zösségekben,  iskolákban,  elsősor-
ban az általános iskolákban, de ese-
tenként az óvodákban és bölcsödék-
ben is.
A fejtetű jellemzői: A fejtetű 3-4 
mm nagyságú rovar, amely színét a 
haj színének megfelelően változtatja, 
ovális alakú petéit – amelyeket ser-
kének  nevezünk  –  erős  cement 
anyaggal szorosan a hajszálak tövé-
hez ragasztja. A legtöbb serke rend-
szerint a halánték- és a tarkótájékon 
található. A serke a hajszál növeke-
désével a hajas fejbőrtől eltávolodik, 
elhelyezkedéséből  tehát  a  tetvesség 
időpontjára  következtethetünk.  A 
serkéből  a tetvek 7-8 nap alatt  kel-
nek ki. Általában egy-egy fejen – ha 
csak nem nagyon elhanyagolt – rit-
kán van 5-10 tetűnél több. Kizárólag 
az ember vérét szívja, naponta 6-12 
alkalommal.  Az  éhezést  rosszul  tű-
rik. Ártalmuk elsősorban a viszketés 
és a vakarózás, amely felsebzi a bőrt 
és ennek következtében másodlagos 
bőrgyulladás  alakulhat  ki.  A  fejtetű 
fertőző betegséget nem terjeszt.
Terjedésük: A  fejtetű  közvetlen 
érintkezés  útján  terjed,  leggyakrab-
ban úgy, hogy játék közben a gyere-
kek feje egymáshoz ér.  Közös hasz-
nálati tárgyakkal, pl.: sapkacserével, 
fésűvel  átvihető  egyik  személyről  a 
másikra.  A  gyermekektől  fertőződ-
hetnek  aztán a  szülők,  testvérek  és 
egyéb  családtagok.  Akik  a  fejtetűt 
továbbadhatják.
Felderítésük: Fejtetvességre  utaló 
gyanú esetén a hajat lazán szét kell 
választani.  Elsősorban  a  fülek 
melletti, illetve mögötti területet kell 
gondosan  megvizsgálni.  Mivel  a 

tetvek  fény  elől  gyorsan  menekül-
nek, ezért főleg a serkéket kell keres-
ni. A serke és az élő tetű a barna és a 
fekete  hajban  szabad  szemmel  is 
könnyen észrevehető, a világos hajú-
aknál  azonban  már  fokozottabb 
figyelem szükséges. A korpától való 
elkülönítés  sok  esetben  igen  nehéz 
lehet.  A  serke  a  két  köröm  között 
összenyomva  pattanó  hangot  ad, 
amíg a kikelteknél vagy az elpusztul-
taknál ez már nem tapasztalható. A 
fejtetvesség  vizsgálatát  kézi  nagyító 
használata megkönnyíti.
Irtásuk: Elölésük aránylag egysze-
rű. A gyógyszertárakban beszerezhe-
tő  tetűirtószerek  (Nittyfor,  Pedex, 
Nix)  a  tetveket  és  a  serkéket  rövid 
időn  belül  biztosan  elpusztítják!  A 
kezelést  a  tetűirtószerhez  mellékelt 
használati  utasítás  előírásai  szerint 
el kell  végezni.  A hajas fejbőrt  és a 
hajat  a  hajszesszel  alaposan át  kell 
nedvesíteni,  majd be kell  dörzsölni. 
Ezután  meg  kell  várni,  amíg  a 
hajszesz  a  hajra  rászárad.  Ügyelni 
kell  arra,  hogy  a  tetűirtószer  ne 
kerüljön a szembe, mert kötőhártya-
gyulladást okozhat. Kisebesedett fej-
bőrre nem szabad alkalmazni. A ké-
szítmények tetűirtó hatásukat a kö-
vetkező  hajmosásig  megőrzik  és  a 
hajra rákerülő fejtetveket még azok 
megtelepedése,  elszaporodása  előtt 
biztosan  elpusztítják.  A  tetűirtó-
szeres kezeléstől elpusztult serkéket 
a gyermek hajáról el kell távolítani. 
Ugyanis a serkementesség jelzi, hogy 
a kezelés szakszerűen történt. A ser-
kék a hajszálról ecetbe mártott sűrű 
fogazatú fésűvel,  két körmünk közé 
fogva,  esetleg  csipssszel  történő  le-
húzással,  vagy egyszerűen a hajszál 
levágásával távolíthatók el. A fésűn, 
kefén található fejtetvek néhány per-
ces forró vízbe mártással,  a  sapkán 
levők  pedig  mosással  pusztíthatók 
el.

Megelőzésük: Ennek  egyik  leg-
hatékonyabb tényezője a szülői gon-
doskodás!  Vegyük figyelembe,  hogy 
személyes  tapasztalataink  hiánya 
miatt gyakran magunk sem vesszük 
észre, ha a gyermek az óvodából, az 
iskolából  tetvesen  érkezik  vissza, 
ezért  a  közösségbe  tetvesen  en-
gedjük el. Ha viszont nem figyelünk 
fel  arra,  hogy  gyermekünk gyakran 
vakarja a fejét, otthon nem fordítunk 
kellő gondot a rendszeres hajápolás-
ra, a hajmosásra és fésülésre, úgy a 
hajra került fejtetű könnyen és gyor-
san elszaporodhat. Ezért a gyermek 
tisztálkodásának,  fésülködésének 
rendszeres  ellenőrzése  nagyon  fon-
tos.  Időről  időre vizsgáljuk át  gyer-
mekeink  haját,  hogy  nincs-e  benne 
élő tetű vagy serke.
Téves az a hiedelem, hogy a tetves-
ség csak piszkos, elhanyagolt  csalá-
dokban fordul elő. Vegyük tudomá-
sul, hogy a tetű „demokrata”! Nincs 
tekintettel korra, nemre, beosztásra, 
rangra  vagy  vagyonra,  egyszerűen 
táplálékát,  a  vért  keresi.  Fejtetűvel 
tehát  bárki  fertőződhet,  restellni 
csak azt kell, ha valaki eltetvesedik. 
Mert ez azt  jelenti, hogy nem törő-
dött  gyermeke  gondozásával.  Meg-
kapni tehát nem szégyen, de eltitkol-
ni, nem kezelni, továbbadni és ezzel 
a  közösséget  veszélyeztetni  ne  csak 
szégyen, hanem felelőtlenség is.
Gyermekközösségekben  a  védőnő 
szeptemberben,  januárban  és  ápri-
lisban  –  de  fejtetvesség  előfordulá-
sakor soron kívül is – szűrővizsgála-
tot végez és ha tetves gyermeket talál 
– bár ez elsődlegesen a szülő felada-
ta  –  szükség  esetén  azok  kezelését 
elvégzi.

A  gyermek  kezelése  elsődlege-
sen  a  szülők  feladata  és  köte-
lessége!

Köszönetet mondunk minden tanulónak, szülőnek, nagyszülőnek, szomszédnak
és egyéb segítőnek, aki támogatta iskolánk őszi papírgyűjtési akcióját.

Örömmel közöljük a hírt, hogy 9.240 kg papírt gyűjtöttünk összesen, 83.160 Ft értékben.
A következő papírgyűjtést tavaszra tervezzük. Reméljük, a jövőben is számíthatunk segítségükre.
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Urlaub in Mettersdorf
Am 4. Juli sind 10 Schülerinnen und 
2 Lehrerinnen nach Österreich, nach 
Mettersdorf  gefahren.  Wir  haben 
dort 5 tage verbracht. Wir haben bei 
Gastfamilien gegessen und geschla-
fen.  Unsere  österreichischen  Gäste 
haben  uns  ein  interessantes  und 
buntes  Programm  zusammenges-
tellt.  Am  ersten  Tag  haben  wir  an 
einem  Sportwettbewerb  auf  dem 
Sportplatz  teilgenommen.  Das  was 
sehr  lustig.  Am  Freitag  haben  wir 
eine Wanderung auf der Weinebene 
gemacht. Das war sehr anstrengend, 
außerdem  war  es  sehr  kalt.  Der 
Samstag  war  „unser  großer  Tag”. 
Das Elternverein in Mettersdorf hat 
eine  Mini  Playback  Show  organi-
siert.  Hier  haben  die  österreich-
ischen Kinder aufgetreten. Als Über-
raschung  haben  wir  mit  Hilfe  der 
Lehrerinnen einen Tanz einstudiert 
und  am  Abend  vorgeführt.  Wir 
haben  einen  großen  Applaus  be-
kommen.  Am  Sonntag  waren  wir 
sehr  traurig,  weil  wir  nach  Hause 
fahren  mussten.  Wir  haben  uns  in 
Mettersdorf  sehr  gut  gefühlt.  Wir 
warten  auf  den  Sommer,  weil  wir 
uns  mit  unseren  Feunden  treffen 
können.

Nyaralás 
Mettersdorfban

2007. július 4-én utaztunk – 10 gye-
rek  és  két  tanárnő  –  az  ausztriai 
Mettersdorfba.  5  csodálatos  napot 
töltöttünk  vendéglátó  családjaink 
körében, akik egy színes és érdekes 
programot  állítottak  összes  szá-
munkra,  melyben  szerepelt  sport-
vetélkedő  is.  Pénteken  a  hegyekbe 
kirándultunk,  ami  után  kellemesen 
elfáradtunk.  Szombaton  a  szülői 
munkaközösség által rendezett nagy-
sikerű  Mini  Playback  Showban 
léptünk  fel.  Tanáraink  segítségével 
egy  táncot  tanultunk  be,  amellyel 
nagy  sikert  arattunk.  A  vasárnap 
szomorú hangulatban telt, mert haza 
kellett utaznunk. Nagyon jól éreztük 
magunkat Mettersdorfban és nagyon 
várjuk már a nyarat, hogy újra talál-
kozzunk osztrák barátainkkal.

Ovisarok
Az óvodai nyári szünetben elkészült 
az óvodaépület tetőcseréje. Ezúton is 
köszönjük a  segítséget  minden szü-
lőnek,  támogatónak,  akik  részt  vet-
tek a munkában. A sószoba kialakí-
tása is megtörtént, beépítése az elkö-
vetkező időben történik.  Az év eleji 
létszám 49 fő, ami 15 gyermekkel je-
lent többet az átlag kezdőlétszámhoz 
képest. Feladatunk volt a tárgyi fel-
tételek biztosítása, eszközbeszerzés a 
bővítéshez,  plusz fekvőhelyek bizto-
sítása. Dolgozói létszámban változás 
nem  történt  a  növekvő  gyermek-
létszám ellenére. Nagyobb terheltség 
mellett  dolgozunk,  szeretnénk  a 
megszokott  minőségi  munkát tarta-
ni, de ahhoz az is feltétel, hogy ele-
gendő pedagógus foglalkozzon a gye-
rekekkel,  ha  nem  is  a  törvényesen 
előírt számban. A létszám bővítésén 
felül  még két  tagóvodával  is  bővült 
óvodánk, így az összóvodai létszám a 
tagóvodákkal 93 fő. A bejáró gyere-
keket iskolabusz szállítja a megfelelő 
menetrend  szerint.  Szolgáltatások: 
az  előző  évhez  hasonlóan  zeneovi, 
gyerobik, úszás, néptánc, színjátszás, 
német foglalkozásokon vesznek részt 
a  gyerekek  korcsoportuknak  meg-
felelően, beépítve a heti kötelező és 
kötetlen  foglalkozások  mellé.  Prog-
ramokon  az  évszaknak  megfelelően 
veszünk  részt.  Voltunk  a  Zsirmon 
tanyán,  állatokat  néztünk  meg, 
rövidebb  sétákon,  kirándulásokon 
vettünk  részt  idáig.  A  szeptemberi 
szülői  értekezleten  kihangsúlyoztuk 
a  házirend  betartásának  szükséges-
ségét  és  fontosságát,  mindenki  ka-
pott kivonatot belőle. A Szülői Szer-
vezet  megszavazta  az  óvodai  támo-
gatás mértékét.  A  szülők már most 
elkezdték  gyűjteni  a  természetes 
anyagokat az őszi barkácsoláshoz és 
az  adventi  munkadélutánhoz.  Min-
denféle alapanyagot, terményt szíve-
sen fogadunk és megköszönünk!

Kusz Zsuzsanna

Röviden
• Iskolánk minden tanulója ingyen kapja a tankönyveit, ingyen utazik 
(kisbusszal, bérlettérítéssel).
• Bíróné Fodor Klára a Magyarszéki Általános Iskola tanítója a Magyar 
Köztársaság Bronz Érdemkereszt kitüntetést vehette át Budapesten, 2007. 
augusztus 20-án, amit a Magyar Köztársaság elnökének megbízásából Hiller 
István oktatási miniszter adott át.
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Halálraítéltek www.1956.hu Eseménynaptár
• október 27. Faluház 15:00
Nyugdíjas teadélután
• november 10.
egésznapos rendezvény
Márton napi Új bor ünnepe,
az Általános Iskola alapítványi bálja
Jegyek csak elővételben kaphatók:
az Óvodában, az Iskolában, Ligeten 
Drescherné Balázs Szilviánál és
Mecsekpölöskén Schvab Editnél és 
Rudl Jánosnénál
zene: Wery Take
Mindenkit szeretettel várunk!
• november 17.
Erzsébet bál
• december 1.
Sport bál
• december 3-4-5.
„Ádventi készülődés”
• december 6.
Óvodásaink Mikulás műsora
• december 7.
Iskolásaink Mikulás műsora
• december 8.
A falu karácsonyfájának díszítése
• december 8-16.
„Aranykapu” karácsonyi vásár
• december 15. Templom 16:00
Karácsonyi hangverseny
• december 21.
Iskolásaink karácsonyi műsora
• december 22. Faluház
Aerobic nap
• december 23. Templom
Betlehemi játékok
• december 31.
Szilveszteri bál

„Akasztófa alá kerülni”
Obersovszky Gyula

„Lebuktam a levéllel”
Wittner Mária

„Biztosan agyon fog ütni”
Fónay Jenő

„Pusztuljatok!”
Kalina János

„Elszakad a kötelem!”
Varga József

„Be kell kísérnünk!”
Márton Erzsébet

„Automatikusan lőttem”
Puchert János

„Combon talált, éreztem”
Kabelács Pál

„Lakodalomba jöttek értem”
Dobrosi Lajos

„Agyonverte volna a tömeg”
Kovács Sándor

„Tartottam a géppisztolyt”
Hrzova Erzsébet

„Egy halott nem fázik”
Gazdagh Sándor

„A diákok harcoltak volna”
Tittmann József

„Most ítéltek halálra!”
Varró Csaba

„Meg akarsz dögleni?”
Lucza Béla

„Kértünk páncélöklöt”
Koroly T. György
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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

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.

——————————— ◙ ———————————

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttünk

Bohn Andrea Terézia és Dankos Tamás 2007. július 7-
én házasságot kötöttek. Sok boldogságot kívánunk!

Megszülettünk
Orsós Ildikónak és Jauck Lászlónak 2007. szeptember 
24-én Dávid Csanád; Zelkó Klaudiának és Weimann 
Bernátnak 2007. október 4-én Noel nevű gyermeke 

született. Jó egészséget és örömteli babázást kívánunk!

Búcsút mondtunk
2007. július 4-én Puskás Józsefné Juhász Magdolnától; 
2007. október 10-én Ernszt Józseftől búcsúzott családja, 

ismerősei és a falubeliek.

——————————— ◙ ———————————

Újságunk a
Nemzeti Kulturális Örökség

Minisztériuma
által regisztrált kiadvány.

Kiadják a magyarszéki civil szervezetek 
és az Önkormányzat.

Szerkesztő: Dalmady Árpád

A&A A&A AKNAI TÜZÉPAKNAI TÜZÉP
BARKÁCSBOLTBARKÁCSBOLT

SZÉN,SZÉN,
TÜZELŐANYAGOKTÜZELŐANYAGOK

SZENNYVÍZSZENNYVÍZ
SZERELVÉNYEK,SZERELVÉNYEK,
PVC CSÖVEK ÉSPVC CSÖVEK ÉS

IDOMOKIDOMOK

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

Focieredmények

Megyei II. osztály „Czibulka” csoport
  1. M.szék 3:3 Kishárságy     2. M.szék 1:2 Hobol
  3. Hetvehely 1:1 M.szék     4. M.szék 4:0 Drávafok
  5. Bükkösd 1:2 M.szék     6. M.szék 2:2 Szabadszt.király
  7. Pellérd II. 0:6 M.szék     8. M.szék 5:1 Nagydobsza
  9. Vajszló – Magyarszék  2007. 10. 21., 14:30
10. Magyarhertelend – Magyarszék  2007. 10. 28., 14:00
11. Magyarszék – Mágocs  2007. 11. 04., 14:00
12. Kökény – Magyarszék  2007. 11. 11., 13:30
13. Magyarszék – Kovácshida  2007. 11. 18., 13:00
  1. Kovácshida 24 p., 2. Bükkösd 19, 3. Magyarszék 15.

Megyei I/B. osztály U18 „B” csoport
  1. M.szék 5:0 Geresdlak     2. Hosszúhetény 1:4 M.szék
  3. M.szék 1:1 Palotabozsok   4. M.szék 2:1 Somberek
  5. Majs – Magyarszék  2007. 10. 21., 10:00
  6. Magyarszék – Drávaszabolcs  2007. 10. 28., 10:00
  7. Töttös – Magyarszék  2007. 11. 03., 10:00
  8. Magyarszék – Véménd  2007. 11. 11., 10:00
  9. Himesháza – Magyarszék  2007. 11. 17., 10:00
  1. Magyarszék 10 p., 2. Geresdlak 9, 3. Himesháza 8.
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