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A magyarszéki civil szervezetek és az Önkormányzat kiadványa

VII. évfolyam, 3. szám 2008. augusztus 20., szerda

Fúvósaink
Nem  mindennapi  élményben  volt 
azoknak részük, akik a szalmafeszti-
válon  hallgathatták  a  magyarszéki 
ifjúsági  fúvószenekarunkat.  Stílus-
váltásukkal új arculatot adtak zené-
jüknek.  Felülmúlták  önmagukat. 
Eddig is jók voltak, de a fellépésük 
fergetegesre  sikeredett.  Aki  nem 
konyít a zenéhez, vagy nem szereti a 
zenét,  annak  is  felüdülés  volt  hall-
gatni őket. Erre másnap Tényőn még 
rátettek egy lapáttal, mint hallottuk. 
Csak gratulálni  tudunk nekik. Fiúk! 
Lányok!  Csak  így  tovább.  Maronics 
Zsolt,  köszönjük!  Itt  hívnám  fel  a 
nagyérdemű figyelmét, augusztus 16-
án fúvóstalálkozó lesz Magyarszéken, 
17  órától  a Pihenőparkban. Fellép a 
Magyarszéki Ifjúsági Fúvószenekar, a 
Dombóvári Városi Fúvószenekar és a 
Sásd  Városi  Koncertfúvós  Zenekar. 
Mindenkinek ott a helye. Higgyék el, 
érdemes lesz eljönni!

Tánc
Zenél a banda, Ütemes hangja.

Haj da, da, da, da, Haj da, da, da, da,
Újra, meg újra, Ritmusa hajta.

Libben a szoknya, Dobban a csizma.
Pördül a lányka, Forgatja párja.

Ugrik balra, Ugrik jobbra.
Cifrázza lába, Legényest járja.

Vigadnak párba, Csárdás a lábba.
Elnémul a zene, Nem lüktet üteme.

Pörgő párok, Leülnek helyükre.

Közbiztonság
Folyamatosan  rendeződik  és  szépül 
falunk. Ennek is köszönhető, hogy a 
betörők  figyelmének  középpontjába 
került a település. Sajnálatos módon 
ismét  betörtek  egy család lakásába. 
Másodszor  fordul  elő,  hogy  alvó 
család lakásából visznek el értékeket. 
Most nem a falu központját szemel-
ték ki, hanem a kishertelendi részen 
garázdálkodtak.  Azt  viszont  nem 
tudhatjuk  a  mi  lakásunk mikor  ke-
rül  sorra.  Közbiztonságunk,  vagyo-
nunk  védelmének  érdekében  jó 
volna,  ha  ismét  járnák  utcáinkat  a 
polgárőrök.  Működésük  alapvető 
fontossággal bírna, hiszen egyben az 
éjszakákba nyúló  rendezvényekre is 
figyelhetnének.  Természetesen  nem 
csak elvárni, támogatni is szükséges 
fennmaradásukat. Kérjük az érintet-
tek figyelmét a fenti téma megfonto-
lása céljából. Köszönjük figyelmüket 
a falu nevében és érdekében.

2008.  július  elején  minden  családhoz  eljutott  az 
Önkormányzat színes kiadványa Magyarszékről.
Először  a  VII.  Jakab-havi  Folklór  Fesztiválra,  a  Széki 
Szalma  Fesztre  hívta  falunk  lakóit  július  12-re.  Igen 
színvonalas, szórakoztató műsor volt sok-sok fellépővel.

Július 26-án nyugdíjas csoportok találkoztak. 12 órától 
érkeztek a vendégek: Komló: Őszirózsa, Mánfa: Dalkör, 
Sásd: Őszirózsa. Mindenki nyugodtan elfogyasztotta az 
ebédet a szépen megterített asztaloknál, a tágas Művelő-
dési  Házban.  A  műsor  15  órakor  kezdődött.  Bohn 
Istvánné  klubvezető  és  Kárpáti  Jenő  polgármester  úr 
köszöntötte a megjelenteket. Őket Balázskovics Lászlóné 
követte:  Álomhajó  című  versének  felolvasásával.  A 
mánfai  Dalkör  köszöntőt  és  szép  dalcsokrot  hozott. 
Prizecski Julianna lépett színpadra újabb nótákkal. Majd 
Jäger Szabolcs és Kővári Patrik vidám jelenetére került 
sor. Ezután a komlóiak daloltak, táncoltak a színpadon. 

Prizecski  Juliska  tréfás  nótával  folytatta  a  műsort.  A 
szünetben  kávézhattunk  és  az  előadás  alatt  készített 
fotókból  vásárolhattunk.  Megérkezett  a  magyaregregyi 
tánccsoport,  Lakodalmast  adtak elő.  Ezután énekeltek, 
majd  fergeteges  táncukkal  szórakoztattak  bennünket. 
Ruháik  csodálatosak!  Az  egregyiek  fellépése  után  a 
Country  Bandits  Táncegyüttes  töltötte  be  a  színpadot. 
Produkciójukat  látni  kell,  leírni,  elmondani  azt  nem 
lehet!  A  két  utolsó  csoport  ezután  érkezett.  A  fel-
szolgálást  a  helyi  Nyugdíjas  Klub  tagjai  végezték.  A 
szereplőknek,  az  összes  segítőnek  köszönjük  a  közre-
működést! Külön köszönjük Szabóné Újhelyi Ágotának 
is, aki az előkészületeknél és az utólagos munkákban is 
mellettünk  maradt.  Valamint  azoknak  a  fiataloknak, 
akik  a  hangosítást  megoldották:  Bohn  Istvánnak  és 
Balogh Zsoltnak!

Szőke Antalné

Nyugdíjas hírek
————————————————————— ◙ —————————————————————
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Önkormányzati 
hírek

• Járdaépítés
Elkészült  a  térköves  járda  a  Rózsa 
utcában;
megkezdődtek  a  munkálatok  a 
Hársfa utcában;
szeptemberben elkezdődik az építés 
a József A. utcában.

• Pályázat
Önkormányzatunk pályázatot  készít 
a  Faluház  megújítására  (tetőcsere, 
lapostető beépítése, a Faluház funk-
cióinak bővítésével kapcsolatos belső 
átalakítások).

• Templomunkról
Elkészült  a  templom  vonórudakkal 
való megerősítése.
Nyomdába került a templomról szó-
ló  könyv,  mely  magánemberek 
támogatásával  készült.  Elővásárlási 
lehetőséget  biztosítunk:  ezirányú 
igényüket  jelezve  könyvjelzőt  a  kö-
vetkező személyeknél vásárolhatnak: 
Mann  Jánosné,  Schmeller  Antalné, 
Szabolcsiné Kajtár Cecília.

• Parlagfű
Felvételek  készültek  településünkön 
a parlagfüves területekről. Külterüle-
teken  a  Földhivatal  munkatársai, 
belterületeken  az  önkormányzat 
ellenőrzött.  Az  érvényben  lévő  ren-
deletek alapján mindenkit kérünk, a 
portáját,  a  háza  előtti  és  mögötti 
területet  tartsa  tisztán  és  kaszálja 
mindannyiunk közös érdekében.

• Faluszépítés
Az  újtelepi  játszóteret  használók 
kérésére   elkészült  a  fedett  beülő, 
hasonlóan  a  pihenőparkban  és  a 
Szentháromság  téren  lévőkhöz. 
Ugyanilyen fedett pavilon készült kis 
díszkerítéssel a Hunyadi utcai busz-
fordulóban. A közeljövőben még tíz 
helyre  kerülnek  kihelyezésre  ilyen 
hangulatos pihenőhelyek.

• Óvoda és iskola
Mindkét intézményben befejeződtek 
a szokásos nyári karbantartások. Az 
óvodában  mindkét  foglalkoztató  és 
az  előtér  festére  került,  az  iskola 
nyári tisztasági festése is elkészült. A 
konyha  festése  és  a  szükséges  kar-
bantartási  munkálatai  folyamatban 
vannak.

Menyecske 
Tánccsoport

Nem  tudok  határt  szabni  meg-
döbbenésemnek, amikor visszajelzé-
seket  kapok (természetesen szájról-
szájra  járó  hírekből),  a  falunkban 
lakó  asszonyok  és  talán  lányok 
véleménye  milyen  a  tánccsoport 
összességéről, azok tagjairól. Kedves 
Véleményező  Hölgyeim!  Ahhoz, 
hogy  véleményt  mondhasson  bárki 
rólunk,  velünk  kellene  dolgoznia. 
Amennyiben  pedig  olyan  személyre 
hagyatkoznak,  aki  már  nem  táncol 
velünk, illene meghallgatni  a másik 
fél véleményét is. Nem vagyunk sem 
nagyképűek, sem beképzeltek. Meg-
hirdettük,  bárkit  szívesen  látunk 
közöttünk,  de  sajnos  nem  jelent-
kezett  senki.  A  híresztelés  szerint 
nem ildomos a társaságunkat élvez-
ni.  Kétségtelen,  három  diplomával 
rendelkező  tanárnők  és  Margitka 
társasága mellett mi kicsik vagyunk, 
de aki nem volt közöttünk, az őket is 
letette.  Milyen  jogon.  Ez  a  csapat 
nyolc  éve  dolgozik  a  faluban,  a 
falunak ingyen. Senkinek nincs joga 
bántani  ezeket  az  embereket,  ha 
pedig mondanivalója van, jöjjön és a 
szemünkbe  mondjon  véleményt  ar-
ról, amit nem tud. Az „azt mondták”, 
„azt hittem” pedig nekem nem elég. 
Ahhoz  is  bátorság  kell,  hogy  valaki 
jöjjön táncolni! Úgy látom.
Kedves  Véleményező  Hölgyeim!  A 
szájukkal  nagyon  hősök,  de  tánc-
tudásukkal nagyon gyávák. Sajnála-
tos  módon  egyre  kevesebben  va-
gyunk, ki ezért, ki azért hagyta abba. 
Mindenki  maga  tudja.  Mára  már 
olyan  kevesen  vagyunk,  hogy  a 
fennmaradásunk  veszélybe  került. 
Itt  nem  csak  a  létszám,  de  anyagi 
nehézségek  is  előtérbe  kerültek. 
Összecsapnak a hullámok felettünk. 
Én meg nem tudok úszni.  Ez  most 
nem  is  olyan  vicces.  Azért  kapá-
lózok,  hátha  sikerül  a  víz  felszínén 
maradnunk.

Szemét ügy
A  szemetesek  elhelyezésével  látványosan  csökkent  a  szemét  utcáinkon. 
Kezdünk kulturáltabban viselkedni. Láttam embereket, akik szemetüket két 
lépéssel továbbvitték és bedobták a szemetesbe. Példamutató tett volt.  Az 
eleinte üresen álló tárolók egyre jobban megtelnek, ami jelzi, szükség van 
rájuk  és  használják  is  őket.  Azt  is  láttam,  hogy  valaki  felvette  az  utca 
szemetét  és  bedobta  a  szemetesbe.  Ha így  figyelünk,  még a  végén tiszta, 
rendes falunk lesz.

De ha már szemét ügyről  beszélek, akkor meg kell  említenem a szelektív 
hulladékgyűjtés témáját is, hiszen konténer van elhelyezve, de a benne lévő 
szemét java része csak belehányt egyveleg. Kérem a kedves lakótársaimat, 
hagyják  meg  a  lehetőséget  azoknak  az  embereknek,  akik  egészségesebb, 
tisztább környezetünk érdekében az újrafelhasználás lehetőségét  megadva 
használhassák  a  célnak  megfelelően  az  artézi  kút  mellett  elhelyezett 
konténert. A szelektív hulladékgyűjtők nevében is köszönöm.

Liza

—————————————— ◙ ——————————————
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Változnak az 
idők

Már  negyven  éve,  hogy  sokunkkal 
együtt kijártam az iskolát. Nagyon jó 
tanáraink voltak, Swierkiewicz tanár 
úr,  Havas  Éva  tanárnő,  Szőke 
Piroska  tanítónéni, Fenyvesi József 
és  még  sorolhatnám  a  többieket. 
Remek  pedagógiai  felkészültséggel, 
szigorral  és  fáradhatatlan  odaadás-
sal  idejüket,  energiájukat  nem 
kímélve  tuszkolták  fejünkbe  a 
tudást.  Természetesen  kisebb,  na-
gyobb  sikerrel.  Nem  vagyunk  egy-
formák. Nálunk is voltak kiemelkedő 
tudású tanulók, akikre büszke volt az 
iskola. Az életben is megállták, állják 
a helyüket. Voltak nagy tudásúak, de 
az életben elvéreztek, életük valahol 
kisiklott és már nem képesek talpra 
állni.  És  volt  egy  középkategóriás 
mag,  akik  elevickéltek  valahogy, 
kinek-kinek  szerencsén  múlva,  fel-
felé vagy lefelé ívelt a sorsa. Mi sem 
voltunk  piskóták.  Ma  hiperaktív, 
szuperaktív  gyerekeknek  nevezik 
őket.

Amíg a mi időnkben a tanár döntött 
az  iskolában,  ma  a  gyerekek  és  a 
szülők  döntenek és  törnek  pálcát  a 
tanárok  felett.  A  kedves  szülő  egy 
kicsit  odafigyelne  gyermekére,  fi-
gyelné  hogyan  reagál  az  otthoni 
dolgaira,  valószínűleg  észrevenné, 
gyermeke az iskolában sem viselke-
dik másképpen.  Mi  nem feleselhet-
tünk vissza szüleinknek, mert annak 
egy nagy lángos volt a következmé-
nye. Tanáraink is alkalmazhatták és 
gyakorolhatták  a  szigort,  sokszor 
talán éppen a szülők kérésére.

Havas  Éva  tanárnő 
nemcsak  oroszt,  de 
testnevelést  is  taní-
tott.  Nem  igazán 
voltak  elhízott  gye-
rekek.  Mindenki 
sportolt.  Magyar-
széken  akkoriban 
voltak  focisták,  öt-
tusázók,  talajtorná-
szok,  kézilabdások. 
Mindegyik  sport-
ágban  versenyekre 
jártak  a  tanulók,  sőt  falusi  szinten 
később is gyakorolták a sportágakat 
a  már  kijárt  tanulók.   Nincsenek 
edzésben  a  mai  fiatalok,  egy  kis 
gyaloglásba  is  bele  akarnak  halni. 
Igaz,  a  számítógép  előtt  nem 
izmosodott  meg  még  senki. 
Kétségtelen,  ma  is  járnak  szakköri 
versenyekre a diákok nem kis ered-
ményeket  elérve.  Sportélet  azonban 
nincs.

Falunk  régebbi  generációiból  nagy 
emberek  születtek.  Többek  közt 
Forrai Miklós és Forrai István. Ma is 
élnek  falunkban  művész  emberek. 
Sipos  Toncsi  bácsi  évtizedek  óta 
zenél.  Fia  szintén  zenei  pályán 
mozog,  az  unokája  is  zenél.  Toma 
Magdi  közismert  festőművész, 
Kajtár  Gergely  fafaragó,  Miklós 
Marika  néni  gépi  hímzést  folytat 
profi  szinten.  Molnár  Jani  kosarat 
fon  saját  felhasználásra,  de  ért 
hozzá. Margittai Piroska éppen most 

tanulja a szőnyegszövés tudományát. 
Balázskovics  Lászlóné  verseket  ír. 
Harányi  Attila  fafaragó,  Kusz 
Zsuzsanna  selyemfestő.  Van  egy 
kórusunk,  kettő  tánccsoportunk, 
fúvószenekarunk,  színjátszókörünk, 
foltvarró asszonyaink, és japán harc-
művészünk is. Falunkba telepszik le 
egy  fazekas  mester.  Vannak  asszo-
nyok  akik  hetente  kétszer  tornász-
nak az iskola tornatermében.

Változnak  az  idők.  Valószínűleg  az 
iskolapadból  kikerülve  én  sem  így 
láttam a dolgokat  mint most.  Meg-
idősödve,  ha  okosabb  nem  is  de 
tapasztaltabb  lettem.  Mert  ugye, 
változnak az idők és változunk mi is 
immár negyven éve.

Köszöntöm  a  volt  tanárainkat, 
Piroska  nénit  és  mindazokat  a 
tanulókat,  aki  idén  negyven  éve 
léptek  ki  az  iskolapadokból  a 
nagybetűs életbe.
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Egy fesztivál 
viszontagságai

„Nem tudhatom, hogy
másnak e tájék mit jelent,
Nekem szülőhazám itt
e lángoktól ölelt
Kis ország, messze ringó
gyermekkorom világa.”
részlet (Radnóti Miklós)

Kérem  az  olvasót  mielőtt  tovább 
olvasna, álljon meg egy pillanatra és 
gondolatban sétáljon végig dombsá-
gunkon,  utcáinkon,  parkjainkban. 
Ugye szép helyen lakunk. Nem önt el 
bennünket a Duna vize, nem  csavar-
ja  ki  fáinkat  a  hurrikán,  és  igazán 
nagy  viharjaink  sincsenek.  Mi  ezt 
mégsem  látjuk,  pontosabban  a 
kedves olvasó nem látja.  Vagy nem 
akarja  látni?  Miért  van,  hogy  az 
idetévedő  idegen  gyönyörködik  a 
természet  adta  szépségben?  Miért 
van,  hogy  egyre  többen  itt  szeret-
nének  letelepedni?  Beleszerettek  a 
mi kis településünkbe. Ami az olvasó 
számára természetes, az egy idegen-
nek megkapó, szép és felejthetetlen. 
Rá újdonság erejével  hat  a  látvány, 
míg  az  itt  lakó  számára  egy  rossz 
házassághoz hasonlítható. Unalmas, 
egyhangú,  nem  történik  benne 
semmi  új  és  érdekes.  Hiába  van 
valakinek egy új, gyönyörű autója, ha 
azt a garázsban tartja.

Ebben  az  unalmas,  egyhangú  kis 
faluban van pár ember, aki minden 
szabadidejét  feláldozva  szeretne 
tenni  azért,  hogy  az  itt  lakók 
számára  ne  legyen  egyhangú  és 
unalmas az élet. Már csak azért sem, 
hogy legyen miről csámcsogni. Az a 
pár  ember,  hiába  dolgozik  egy 
rendezvényért,  ha  a  falubeliek  nem 
kíváncsiak rá. Azt viszont halljuk:
–  Minek  kell  ez  nekünk?  Nincs  rá 
pénz, minek ez a felhajtás.
Azért  amikor eljön az ideje,  a  falu-
tévén  mégis  megnézik.  Mert  ugye, 
oda nem kell elmenni. Valószínűleg 
a  pihenőpark  a  világ  végén  van. 
Valószínűleg nem kell megtisztelni a 
meghívott  vendégeket,  még  akkor 
sem, ha ők a testvérközségből jöttek. 
Ismét  bizonyította  a  falu,  nincs 
szüksége rendezvényekre. Bizonyára 
csak én vártam, hogy azon vezetőink 
számára  is  természetes  legyen  a 
megjelenés,  akik  nem  voltak  ott. 
Nekik  kellene  példát  mutatni,  de 
bizonyára ez is csak az én elvárásom 
volt. Most megint lehet mondani:
– Senki nem kérte a rendezvényt.

Kedves  Olvasó!  Ez  a  rendezvény 
már  a  hetedik  alkalommal  került 
megrendezésre.  Ennek  köszönhető-
en egyre  több idegen tiszteli  meg a 
rendezvényt  és  viszi  el  rendezvé-
nyünk  és  a  kicsi  falunk  hírét  a 
nagyvilágba,  ezzel  tudatva,  élünk, 
létezünk,  vagyunk.  Ebben a  rohanó 
világban egy pár órára elfeledhetjük 

milyen  nehéz  az  életünk.  Erre  az 
idegeneknek  szükségük  lehet,  mert 
ők  eljönnek,  a  falubeliek  viszont  a 
szomszéd települések  rendezvényeit 
tisztelik  meg.  Az  biztosan  jobb  és 
érdekesebb. Fő az összetartás. Itt is 
van. Tavasszal kértük a segítségüket, 
hogy  szép  virágos  legyen  a  falunk. 
Jöttek  és  hozták  a  hagymákat, 
palántákat.  Miért  ne  hinném,  van 
összetartás,  csak  nem  mindig  jön 
elő.  Ezek  a  virágok  ott  díszítik  a 
falut.  Na,  volt  akinek  nagyobb 
szüksége  volt  rá.  El  is  vitte.  Nála 
biztosan szebben virágzik. 

Azért ez a „szedett-vedett társaság” a 
falu  egyes  vezetőivel  és  sok  támo-
gatóval, segítővel megcsinálta a fesz-
tivált. Mert vannak akik adnak is és 
vannak  akik  csak  követelnek.  Test-
vérfalunk, Kisszállás tett eleget meg-
hívásunknak.  Megvendégelésükhöz 
kértük a foltvarró asszonyok és tes-
tületi  tagok  feleségeinek  segítségét 
egy-egy tál süteménnyel. Sütöttek és 
hozták.  Köszönet  nekik.  Miért  gon-
dolnám,  hogy  nincs  összefogás.  A 
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet 
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minden  évben  támogatja  a 
rendezvényt,  idén  százezer  forintot 
kaptunk tőlük.  Szabó  István  vállal-
kozó évek óta kérés nélkül támogatja 
a rendezvényt. Turner Attila és Nagy 
Gábor  (Bánusz  tanya)  szalmával 
támogat.  Papp  Zsolt  hűtőkocsiját 
adta  a  rendezvény  idejére,  Musitz 
Béla  kenyeret  biztosított,  Pálma 
Cukrászda  pogácsát  és  süteményt 
adott,  Pölöske-Liget  sátrakkal  segí-
tett,  Hucker  Józsi  ingyen  szállított, 
Aknaiék  szintén  támogatták  a 
rendezvényt.  Végh  Zoltán  biztosí-
totta számunkra ingyen a nagy vizes 
ballonokat és a szódát. Schaff Anikó 
pályázatot  írt,  csoportokkal  egyez-
tetett.  A  pályázat  eredménye 
négyszázhúszezer forint. Szabolcsiné 
Kajtár  Cecilia  végigvezényelte  a 
rendezvényt.  Margittai  Lilla  a  kéz-
műveseket hívja és fogadja évek óta. 
Reggeltől késő estig állták a kemence 
melegét  a  langallót  sütő asszonyok. 
Ezt  tették  a  konyha  dolgozói  és  a 
segítő  nyugdíjasok  is.  Keményen 
helytálltak  az  információs  sátorban 
és az eladó pavilonban dolgozók. A 
hangosításban  Dalmady  Gábor  és 
Dalmady  Árpád  jeleskedett.  A 
felszerelés ennyit  tudott,  a  minőség 
nem a kezelők hibájának mondható. 
Előző  napokban  az  önkormányzat 
fizikai  dolgozói  tettek  ki  magukért. 
Nem kis erőfeszítésbe került a sátor 
ponyvájának felvitele. Mi már csak a 
végeredményt,  az  árnyékot  érzékel-
hettük  belőle.  Idén  a  fiatalok  is 
kísérték  a  vendég  csoportokat. 
Burján Jocó többek között   fotókat 
készített  a  rendezvény  ideje  alatt. 
Szabó Peti munka után,  két éjszaka 
is vigyázott a rendezvényhez szüksé-
ges kellékekre. Erzsike a rendezvény 

ideje  alatt  folyamatosan  takarította 
el a szemetet. Munkájával tisztább és 
esztétikusabb környezetet biztosított 
mindenki  számára.  A  hivatalból 
Schuber Zoltánné biztosította  a fel-
lépők kifizetését.  Majd a fesztivállal 
kapcsolatos  papírmunkák  is  őrá 
hárultak.

Szóval,  tényleg  nincs  összefogás? 
Köszönöm  mindenkinek  azt,  hogy 
amit vállalt, azt teljesítette. Köszönet 
azoknak  akik  megtisztelték  jelen-
létükkel  a  rendezvényt,  és  köszönet 
azoknak  is  akik  nem.  Köszönet 
mindazoknak akik elősegítették azt, 
hogy a rendezvény létrejöhessen.

Az én barátnőm azt mondta:
– Nincs értelme elmondanod a véle-
ményedet.
Én viszont megkérdeztem:
– Annak van értelme, ha hallgatok?
Egyiknek sincs, de hinni szeretném, 

azok,  akik  nem jöttel  el,  okuk  volt 
távol  maradni.  Természetesen  nem 
bántani  szeretnék  az  elmondot-
takkal. Mert ugye akinek nem inge, 
nem is veszi magára.
Egy  volt  táncos  társam  egyszer  azt 
mondta nekem:
–  Irigylem,  hogy  van  bátorságod 
odaállni  mások  elé  és  szemükbe 
mondani a véleményedet. De ő sem 
szeretett ezért a tulajdonságomért.

Szabóné Újhelyi Ágota
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Magyar Máltai 
Szeretet-
szolgálat

Dél-dunántúli Régió
Magyarszéki csoport

„Adassék nekem annyi lelki erő,
Hogy mindazt elfogadjam,
Amin változtatni nem tudok, és
Bátorság ahhoz, hogy mindazt
Megváltoztassam, amire képes 
vagyok és
Bölcsesség ahhoz, hogy el ne 
tévedjek közöttük. ’’
(ír áldás)

A csoport megalakulásának időpont-
jául Péter Pál ünnepét választottuk. 
A  szeretetszolgálat  megnyitója  a 
helyi  katolikus  templomban  tartott 
ünnepélyes  szentmisével  kezdődött 
2008.  június  28-án  10  órakor.  A 
szentmisét  Pál  József  celebrálta.  A 
mise  befejeztével  a  kis  csoport  a 
magyarszéki  Művelődési  Házba 
ment.  A  Magyar  Máltai  Szeretet-
szolgálat  Területi  vezetője 
Szentgyörgyvári  Károly  megnyitó 
beszédet  mondott,  majd  a  tagság 
megválasztotta  a  helyi  tisztség-
viselőket.
A  helyi  csoport  vezetőjének  Kiss 
Dezsőnét,  a  csoportvezető  helyette-
sének  Margittai  Lillát,  a  gazdasági 
vezetőjének Schmeller Antalnét, lelki 
segítőnek  Pál  József  plébánost  és 
jogi  tanácsadónak  Dr.  Mátéka 
Gyöngyit  egyhangú  szavazással  vá-
lasztotta meg a tagság.

A  vendégek  megnézték  az  önkor-
mányzat  által  a  szolgálat  részére 
biztosított  2  helyiséget,  melyet 
adományokból már berendeztünk. A 
helyiség  a  Nyugdíjas  ház  régi 
konyhai része.

Szolgálatunk  készpénzt  nem 
gyűjthet,  de  a  későbbiekben  a 
szeretetszolgálat saját helyi   számlá-
jára  pénzadomány  utalható,   csak 
természetben nyújtott  adományokat 
fogadhatunk el a rászorulók részére.

A szolgálat célja:
„Tuitio  fidei  et  obsequium 
pauperum”
A  hit  védelme  és  a  rászorulók 
segítése.
Az,  hogy  segítséget  nyújtsunk  a 
szükségben  levőknek,  a  hátrányos 
helyzetűeknek, és mindenkinek aki a 
szolgálat segítségét kéri.

Tevékenységünk  az  önkéntesek 
összefogásával,  a  keresztény  szelle-
miség megjelenítésével végezzük.

„Legyen előtted mindig út,
Fújjon hátad mögül a szél,
Melegen süsse arcodat a nap,
Az eső puhán essen földjeidre,
S amíg élsz hordozzon
tenyerén az Isten.”
(ír áldás)

Kiss Dezsőné, Margittai Lilla

Roma nap
Jó  hangulatban,  meglepően  nagy 
létszámú  nézővel  telt  a  2008.  évi 
roma nap rendezvénye augusztus 2-
án a magyarszéki pihenőparkban. A 
színvonalas  műsort  hálás  közönség 
tapsolta.  A  hangulatról  pedig  kora 
délutántól egy kéttagú igen jó zene-
kar  gondoskodott.  A  vidámság  haj-
nalig tartott, aki mulatott az jól érez-
te  magát,  aki  meg  aludni  szeretett 
volna, azt elaltatta a zene, vagy nem? 
Köszönjük  a  támogatók,  hozzátar-
tozók  segítségét:  Baranya  Megyei 
Cigány  Önkormányzat,  Magyarszék 
Községi és Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzata, Pálma Cukrászüzem.
Ezúton meghirdetjük: a fellépő roma 
tánccsoport Magyarszéken  táncisko-
lát  indítana.  Jelentkezőket  várunk, 
érdeklődni  Orsós  Lászlónál  lehet, 
tel.: 20/574-2651.

Virágos falunk
Sajnálatos  módon  egyre  több  ren-
dezvény után szembesülhetek azzal a 
ténnyel,  hogy  egyeseknek  szemet 
szúrnak a virágok. Valakik rendszert 
csinálnak a virágok kihúzásából. Az 
egy  dolog,  hogy  a  palántát  haza-
viszik,  hogy  figyelmetlenül  letapos-
sák, de nem értem mi a ráció abban, 
hogy kihúzzák a virágzó növényeket. 
A Nyugdíjas Nyár rendezvénye után 
fedeztük fel, hogy valakik a Faluház 
felső  szintjén  az  összes  büdöskét 
kihúzták  és  szépen  egymás  mellé 
fektették  a  földre,  mint  a  döglött 
libákat.  Nekimentek  a  kúpvirágok-
nak is,  de azokból csak kettőt sike-
rült kiszedni a helyéről. Jött a Roma 
nap,  amikor  vasárnap  reggelre  egy 
rózsatövet  vittek  el  a  Fehérházig, 
majd  ott  eldobták.  Bizonyára  meg 
akarta  mutatni  magának  milyen 
erős,  bátor, macsós tud lenni.  Sike-
rült! Büszke lehet magára az illető.
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Eseménynaptár
• augusztus 16., szombat
Fúvószenekari  Találkozó a  Patak-
völgye  Pihenőparkban  17:00  órától 
(rossz idő esetén a Faluházban).
Fellépnek:  Magyarszéki  Ifjúsági 
Fúvószenekar,  Dombóvári  Városi 
Fúvószenekar, Sásd Városi Koncert-
fúvós Zenekar.

• augusztus 20., szerda
Az új kenyér ünnepe a  Patakvölgye 
Pihenőparkban 16:00 órától.
Program:  kenyérszentelés,  sütés  a 
kemencében, a Nyugdíjas Klub mű-
sora.
19:00 órától István a király (Szörényi-
Bródy, a rockopera megtekintése ki-
vetítőn), tábortűz.
Étkezési lehetőség: babgulyás.

• augusztus 30., szombat
Búcsúbál a  Faluházban  a  Sport-
egyesület szervezésében.

• augusztus 31., vasárnap
250 éves a magyarszéki templom – 
ünnepi rendezvénysorozat.
Programok:  kiállítás  a  Patakvölgye 
Pihenőparkban  a  templom  történe-
téről, könyvsátor a templomnál.
9:00  órától  könyvbemutató,  példa-
beszéd  a  templomról,  eredeti,  több 
száz éves könyvek kiállítása, emlék-
tábla avatás a 250. évforduló tiszte-
letére, síremlékek koszorúzása.
10:00  órától  ünnepi  hangverseny  a 
templomban: Him Singers (férfikar), 
Lebeda Zsuzsanna (orgona és ének), 
Magyarszéki  Ifjúsági  Fúvószenekar 
(egyházi darabok).
11:00  órától  hálaadó  szentmise, 
celebrálja: Dr. Mayer Mihály megyés 
püspök.

11:45-től állófogadás a Német Nem-
zetiségi Klubban.

Az  1758-ban  újjáépített  római 
katolikus   templomunk  250 
éves évfordulójának tisztelgünk 
augusztus 31-én. A feljegyzések 
szerint  a  legnagyobb  létszámú 
szentmisén  több  mint  800-an 
vettek  részt!  Kérem,  tiszteljék 
meg az ünnepi szentmisét; csak 
egyszer van 250 éves évforduló.

Bizonyára  Ön  is  tudja,  hogy  idén  ünnepeljük  a 
Magyarszéki  Római Katolikus Templom újjáépítésének 
250. évfordulóját.

Ennek  alkalmából  2008.  augusztus  31-én  10  órától 
hangverseny  lesz  a  templomban,  11  órai  kezdettel  Dr. 
Mayer Mihály megyés püspök hálaadó szentmisét tart.

A  Magyarszéki  Ön-
kormányzat  és  a 
Magyarszéki  Egyház-
község  jóvoltából  ez 
alkalomra készült egy 
64  oldalas  könyv  a 
templom történetéről 
„Őrangyalok  tisztele-
tére” címmel. A kiad-
vány  sok  régi  és  új 
fotót  is  tartalmaz.  A 
könyv jelenleg nyom-
dában  van,  hivatalos 
átvételét  augusztus 
31-től tervezzük.
Ára: 2400 Ft.

A könyv korlátozott számban jelenik meg!

A könyvet most megrendelheti az alábbi terjesztőknél:
Urbán Magdolna (30/405-5299)
Schmeller Antalné (30/336-4227)
Schaff Anikó (30/317-1299)
Szabolcsiné Kajtár Cecília (20/447-6408)
Margittai Lászlóné (30/358-8449)
Mann Jánosné (72/390-741)
Burján József (30/223-9767)
Újhelyi Ágota (30/974-1595)

Ön egy Magyarszéki  Önkormányzat  által  szárazbélyeg-
zővel hitelesített könyvjelzőt kap, melynek felmutatásá-
val veheti majd át a könyvet.
(Kérem, jól őrizze meg a könyvjelzőt!)

Gondoljon  a  névnapokra,  születésnapokra, 
ünnepekre!  A  könyvvel  rokonait,  szeretteit  is 
megajándékozhatja.

Tisztelettel:
Kárpáti Jenő
polgármester

Kedves Hölgyem/Uram!
————————————————————— ◙ —————————————————————
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Varrodai hírek
Szeptember  elsejével  nemcsak  az  iskola  nyitja  meg 
kapuit, hanem beindul régi helyén a varroda is.
Magyarszék Önkormányzata a helyiség ismételt  bérbe-
adásával  tíz  helyi és  hat körjegyzőségi  (Liget,  Pölöske) 
lakosnak  biztosít  munkalehetőséget.  Jelenleg  ezzel  a 
létszámmal  indul  a  munka,  de  a  későbbiek  folyamán 
talán esély lesz további dolgozók foglalkoztatására.
Reméljük  a  kapcsolat  hosszú  távú  és  előnyös  lesz 
mindkét fél számára.

——————————— ◙ ———————————

Újságunk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
által regisztrált kiadvány. Kiadják a magyarszéki civil 

szervezetek és az Önkormányzat.
Szerkesztők: Liza, Dalmady Árpád

PÁLMA Cukrászda
Magyarszék, Kossuth L. u. 40. – Tel.: 72/521-032

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

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

A&A A&A AKNAI TÜZÉPAKNAI TÜZÉP
BARKÁCSBOLTBARKÁCSBOLT

LENGYELLENGYEL

DIÓSZÉNDIÓSZÉN
ÉRKEZETT!ÉRKEZETT!

3790 FT/MÁZSA3790 FT/MÁZSA

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

Botok, fokosok
Magam készítette sétabotok,
fokosok – bambuszból is –

többféle stílusban kaphatók.

Három részre szétcsavarható
változatok is kaphatók, egyedi

rendeléseket is teljesítek.

Kajtár Gergely fafaragó
Tel.: 72/719-178, 30/553-9932

Anyakönyvi hírek
Megszülettünk

Cseh Hajnalkának és Apaceller Norbertnek 2008. 
június 25-én Lora Dalma; Ernszt Mónikának és 

Schindler Attilának július 28-án Attila József
nevű gyermeke született.

Jó egészséget és örömteli babázást kívánunk!

Búcsút mondtunk
2008. július 11-én Märcz Jánosné Föglein Eteltől 

búcsúzott családja, ismerősei és a falubeliek.

——————————— ◙ ———————————

Toborzó
A  magyarszéki  Menyecske  Néptánccsoport  tagfelvételt 
hirdet lányoknak és akár fiúknak – és máris nem leszünk 
csak menyecskék.
Akik kedvet éreznek a tánchoz, minden hétfőn este fél 7-
kor  megtalálnak  bennünket  a  Faluházban,  de 
Szabolcsiné Kajtár Cecíliánál bármikor jelentkezhetnek.
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