Széki Hírek

A magyarszéki civil szervezetek és az Önkormányzat kiadványa
VII. évfolyam, 4. szám

2008. október 23., csütörtök

Nyugdíjas hírek

Az új kenyér ünnepén

Idősek világnapja

A Széki Hírek utolsó kiadványa
közölte az augusztus 20-i ünnep
helyi programját. Kár, hogy egy órás
késéssel kezdődött. A Nyugdíjas
Klub énekesei az alkalomhoz igazodó műsorral léptek fel. Köszönet
érte Sipos Antal kórusvezetőnek!
Hálás köszönet illeti Balázskovics
Lászlónét is, aki nagyon szép és
aktuális verseivel tette emlékezetessé az ünnepet! Legyen egészségük,
hogy a jövőben is tudjanak örömet
szerezni a helyszínen megjelenő
érdeklődőknek!
Finom volt a babgulyás is!

2008. október 11-én igen jól sikerült
műsoros délután volt a Faluházban!
Kárpáti Jenő polgármester úr köszöntője és Bohn Istvánné klubvezető üdvözlő szavai után Balázskovics
Lászlóné versével kezdetét vette a
műsor. Hobolról jött nyugdíjas klubtagok vidám táncos jelenete után az
általános iskola két tanulója:
Scherdán Klaudia és Császár Kitti
szavalt. Őket Magyarhertelend nyugdíjasai követték. Dalaik és Kalauz
Lajos verses-prózás összekötő szövege az őszi feladatok közül a szüretről
és a borról szólt. Fellépett a helyi
színkör csoportja, nagy sikert aratva
a Három kívánság című mese bábelőadásával.
A Baranya megyei Nyugdíjas Képviselet elnöke, Matis Géza köszöntötte
a megjelenteket a Képviselet nevében. Prizecski Julianna szóló éneke
után a helyi Nyugdíjas Klub énekeseire került sor. Műsorukat Laklia
József magánszáma zárta le.
Ezután a polgármester úr köszöntötte a 75., 80., 85., és 90. évüket betöltő helyi lakosokat és adta át az Önkormányzat által adományozott
Emléklapot és ajándékot.
A finom vacsora után nosztalgiazene szórakoztatta a vendégeket.
Köszönet azoknak a magyarszékieknek, akik eljöttek a rendezvényre!
Remélem, jövőre is hasonló körülmények között, nem rosszabbodó
egészséggel találkozhatunk újra!
Kívánom, hogy Újhelyi Ágota és
csapata 2009-ben is legyen ilyen
fürge, mint az idén!
Szőke Antalné

Szőke Antalné

Mindenszentek,
Halottak napja
A csendes, békés temető megtelik
sürgő-forgó emberekkel. Ezen a napon virágot teszünk, mécsest gyújtunk elhunyt családtagjaink, barátaink, ismerőseink sírjára. Ezekben a
napokban gondolataink szeretteink
körül forognak.

Mama
Üres a ház,
Zárva a kapu.
Csend, némaság,
Síri, szomorú.

Fúvószenekarok
találkozója

Nem vár szava,
Nem ölel karja.
Lelke fönn,
Testét föld takarja.

A magyarszéki Ifjúsági Fúvószenekar
szervezésében 2008. augusztus 16-án
megrendezésre került fúvószenekari
találkozó a csekély érdeklődés ellenére jó sikerrel zárult. A hazai zenekar a
kezdeti nehézségek ellenére jó házigazdának bizonyult, nem csak zenéjükkel bizonyítottak, hanem a vendéglátó szerepében is jól helytálltak.
Maronics Zsolt karnagy vezetésével a
fiatalokból álló zenekar megérdemelt
sikert aratott. Nem kisebb sikert értek
el a vendégül látott zenekarok sem. A
Dombóvári Városi Fúvószenekart
Balaskó János karnagy vezette, műsorukat a hálás közönség tapssal jutalmazta. A Sásd Városi Koncertfúvós
Zenekar Elek Péter karnagy vezetésével mutatta meg tudását. Magyarszék
lakossága megint szegényebb lett egy
élménnyel, amely kikapcsolódás a
lelkének szólt volna.

Nem, nem,
Ő itt van bennem.
Siratni képtelen,
Lelkemben félelem.
Ki ró meg,
Ha vétkezem,
Ki segít,
Ha nem vagy velem.
Nem sírtam,
Most fáj nagyon,
Nem mondtam eleget,
Szeretlek nagyon.
Liza
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Önkormányzati
hírek
• Ösztöndíj
Magyarszék község Önkormányzata
az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2009. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
„A” típus: államilag finanszírozott és
költségtérítéses képzésben résztvevő
felsőoktatási hallgatók számára;
„B” típus: érettségivel rendelkező,
2009/2010-es tanévtől felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok
jelentkezhetnek. Pályázati űrlap és
tájékoztató az Önkormányzatnál
kérhető. A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.
• Templomunkról
A 250 éves évforduló alkalmából
helyreállítottuk egykori plébánosaink sírjait: Gruber György, Kemény
Boldizsár, Fent Gyula.
Az ünnepi alkalomra kiadott „Őrangyalok tiszteletére” című könyv korlátozott számban még megvásárolható a Faluházban. Ára: 2400 Ft.
• Faluszépítés
Elkészült a térköves járda a József A.
utca teljes hosszában, a falu Barátúr
felőli végéig. Így biztonságossá vált a
gyalogos közlekedés, egyben figyelmezteti az autósokat a lassú haladásra.
Fedett pavilonokat helyeztünk ki a
Liget utcába, a Hunyadi utcai játszótérre, az Árpád utcába, a Zrínyi
utca felső végére, a Hársfa utca közepére és a Rózsa utcába. Utóbbi helyen a váza a virággal, a hamutartó
és a pohár jelzi, hogy igénybe veszik
a pihenőket. Hasonló beülők kerülnek a Bem utcába, a Petőfi utcába
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két helyre, a Zöldfa utcába, az artézi
kúthoz és a József A. utcába.
Az Árpád utcai lakók megnyugtatására örömmel közöljük, hogy az önkormányzat tulajdonába került az a
több mint 2 hektáros terület, melynek szélén építési törmeléket helyeztek el. Így november hónapban elkezdődhet a rekultiváció.
• További fejlesztések
Elkészült az újtelepi utak makadámosítása, mely komfortosabb közlekedést tesz lehetővé. A végleges aszfaltozást pályázati forrásból tervezzük megoldani.
Az óvoda tetőterének kialakítása folyik, az új tetőtéri ablakok beépítésre
kerültek.
A vasúti átjárónál árokásó géppel készítik az új fénysorompó kábelezését.
A biztonság növelése érdekében félsorompót is felállít a közútkezelő.
A magyarszéki szőlőhegy villamosítása is elindulhat, erről a hetekben
születik döntés.
• Hulladékkezelés
Községünk szelektív hulladékgyűjtés
bevezetését tervezi. A környezetvédelmi szempontokon túl anyagi
megfontolás is indokolja a mielőbbi
bevezetést, mivel a Dél-Kom Kft.
drasztikus áremelést hajt végre
(lásd: Komlón már 7700 Ft negyedévente a szemétszállítási díj). A szelektív gyűjtés (zöld ill. sárga zsákos
rendszer) bevezetésével a jelenlegi
szemétszállítási díj várhatóan szinten tartható. Kérjük a lakosság
együttműködését!
• Lomtalanítás
A Dél-Kom Kft. Ez évben is megrendezi Magyarszék területén szokásos
ingyenes őszi lomtalanítási akcióját
2008. október 29-én, szerdán. A
hulladékot az adott napon reggel 6
óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat
számára úgy, hogy a tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok
gyűjtődobozokba vagy zsákokba
kerüljenek.

Hagyományok
ápolása
Nagyon régi hagyománya van a szüreti felvonulásnak. Szerencsére fiataljaink (kis vidéki besegítéssel) folytatják és ápolják a régi hagyományt.
Köszönet azoknak a szülőknek akik
több tízezreket költöttek arra, hogy
gyermeküknek saját ruhája legyen,
ezzel is jelezve, több évig szeretnék,
ha gyermekük a felvonulásban részt
venne. A falu nevében a gyerekeknek
gratulálok, akik egy nagyon szép
tánccal köszöntötték a megjelenteket. Nem kevés időt és energiát fektettek abba, hogy táncaik szépek és
hibátlanok legyenek.

Szeretném jó szándékkal felhívni a
fiatalok figyelmét arra, hogy én
személy szerint hiányoltam az utolsó
kocsi jelenlétét, hiszen az is a hagyományokhoz tartozna és ha már ilyen
szépen ápolják, akkor vegyék figyelembe a hosszú évek elengedhetetlen
kocsiját is. Mindig van jelentkező a
bolondozásra. Idén sem maradt el a
kidobolás, melyben közhírré tétetett,
hogy milyen balgaságok történtek településünkön egy év alatt. A rímekbe
szedett történetek érdekesek, elgondolkodtatóak. Nagyon nehéz szembesülni az igazsággal, különösen ha
érintettek vagyunk benne. Akkor
meg még nehezebb, ha mindezt egy
falu előtt teszik, még akkor is, ha mi
magunk is tudjuk milyenek vagyunk.
Vajon az érintettek mindegyike tudta, hogy róla, vagy neki szól a mondanivaló? Mert akinek nem inge ne
vegye magára. Sok ing hever a falu
utcáin, azé is akinek viselnie kellene.
Estére már csak a mulatság maradt,
amely kitartott hajnalig, és természetesen nagyon jól sikerült.
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Suliújság
Idén is lesz Márton
napi kavalkád
November 11-e a naptárban ősidők
óta a téli évnegyed kezdő napja,
amikor nagy eszem-iszomokat rendeztek. A rómaiak ludat öltek, mely
a hadisten, Mars szent madara volt.
A lúd római beceneve, az isten madara, afféle népi szófejtéssel Márton
madara lett a keresztény naptárban,
s így nem kellett eltérni az évnegyedkezdő római szokásától. De a reformációnak sem kellett fölhagynia a
Márton-napi lúdevésről. A protestánsok meg Luther Márton nevenapjára ürítgették a poharaikat ilyenkor.
A nap emlékezete a tréfás magyar
költészetben is fennmaradt. Egy
Csokonainak is tulajdonított tréfás
vers a Márton napi lúd, búcsúzó
hattyú – vagyis liba dalát így adja elő
mulatságosan:
Már liba koromba hallottam e napnak
Hírét, hogy innepe volna Mártony papnak.
Rég tudom, hogy ilykor a torkos babona
Eleitől fogva nyársra ludat vona,
Mert apám, anyám is mikor megölettek,
E nyalánk szokásnak áldozati lettek.

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is
megrendezzük a Márton napi vetélkedőt, melyre komlói iskolákat is
meghívtunk. A gyerekekből, felnőttekből álló vegyes csapatok Márton
püspökhöz és a hagyományhoz kötődő játékos feladatokkal és ügyességi
játékokkal fogják összemérni „tudásukat”. Az érdeklődők külön teremben készíthetnek tökből töklámpást,
libás képet, kukorica bábut és más
ötletes dolgokat. Mindenkit szeretettel várunk a délelőtti tanítást követő
délutáni programokra. A lampionos
felvonulásra 17:30-kor indulnak az
iskola elől az iskola tanulói, felnőtt
dolgozói és az érdeklődő szülők. Az
óvodát útba ejtő felvonuláshoz a
kicsik az óvoda előtt csatlakoznak.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a felvonulók körébe! Igény esetén iskolabuszos segítséget nyújtunk
a hazautazáshoz.
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Eseménynaptár
• okt. 20. Nemzeti ünnep – műsor
• okt. 21. Budapesti kirándulás
• okt. 23. – nov. 3. Őszi szünet
• nov. 7. Márton napi kavalkád:
játékos vetélkedők, kézműves műhely, lampionos felvonulás
• nov. 7. Városismereti verseny
Komlón (7. és 8. oszt.)
• nov. 8. Márton napi bál
a Wery-Take együttessel
• nov. 11. A 8. osztályosok pályaválasztási szülői értekezlete
• nov. 25. Nyílt nap (8:00-11:00)

Papírgyűjtés
Az Általános Iskolában október 19-ig
papírgyűjtés lesz, ezért minden
papírt köszönettel elfogadunk.
Továbbá szívesen fogadunk őszi
terméseket (tököt, kukoricát, stb.),
mellyel színesíthetjük Márton napi
programunkat.

Mátyás királyhoz megyünk vendégségbe...
Október 21-én kedden a Magyarszéki Általános Iskola 120 tanulója és tantestülete „A reneszánsz év” keretében meghirdetett pályázaton elnyert
„Reneszánsz túrán” vesz részt. A maximálisan elnyerhető összegből,
750.000 Ft-ból 3 külön busszal utazunk Budapestre. A Nemzeti Múzeumban
2,5 órás játszóházi program keretében ismerkedünk a Mátyás korabeli eseményekkel, játékokkal, jelmezekkel. Ezt követően buszos városnézést tervezünk. Elmegyünk a Parlamenthez, a Duna parton sétálunk és ezt követően a
Hősök terén tekintjük meg a látnivalókat. Az étkezésről úti csomag
formájában és a Budapesten történő éttermi „lakomával” gondoskodunk. Minden tanulót lakóhelyén veszünk fel reggel a buszra és este ugyanoda szállítjuk
vissza. Nagy izgalommal várjuk az eseményeket és a következő újságban beszámolunk élményeinkről.
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Ovisarok
A 2008/09-es tanévben az alábbiak
szerint alakult óvodánk létszáma:
Idáig beíratott óvodásunk:
Magyarszék: 51 fő, ebből bejáró: 20.
Liget: 18 fő, bejáró: 6.
Magyarhertelend: 26 fő, bejáró: 8.
Összlétszám: 95 fő.
A tanév szolgáltatásai az úszásoktatás, néptánc, logopédia, játékos német nyelv oktatás, német nemzetiségi gyermektánc oktatás, bejárók
utaztatása.
A szeptemberi szülői értekezleten a
szülői szervezetnek új elnököt választottunk. Sok volt az érdeklődő
szülő, aktív, jó közösséget alkotva, jó
partnerként segítő szándékkal állnak
melletünk.

Jótékonysági bál
a szeretet jegyében
Mint köztudott, tervbe volt véve a
magyarszéki óvodában egy sószoba
elkészítése, amely nagy fontossággal
bírna a gyerekek egészsége szempontjából, hiszen egyre több légúti
megbetegedésben szenvedő gyermekünk, unokánk, dédunokánk jár,
vagy járni fog az óvodánkba. Sajnos
az Önkormányzati Hivatal nem tudja
finanszírozni a költségvetést. A benyújtott pályázatok pedig nem nyertek, nyernek. A kilátástalannak látszó kivitelezés megvalósulásához
most a szülők, vállalkozók és támogatók, segíteni szándékozók segítségét kérjük.

Az elmúlt év Márton napi felvonulásán nagy számban vettünk részt. A
szülőkkel együtt idén is ezt tervezzük, készülünk rá.

Nem szokványos, hogy egy vidéki
zenekar kérés nélkül felajánlja egy
jótékonysági bál zenélését. Tagjaik
közül csak egyiküknek a gyermeke
jár a magyarszéki óvodába és mégis
kerestek azonnal egy megfelelő időpontot: 2008. december 20. Négy
nappal szenteste előtt. A Perfect
zenekar ezen a napon ingyen és
bérmentve vállalta a bál lezenélését,
hozzájárulva a sószóba megépítéséhez. A karácsony a szeretetről szól,
arról, jobb adni, mint kapni. Hiszen
amíg adni tudunk, addig mindig van
mit. A jócselekedet lelkünkben és
szívünkben egyaránt harmóniát teremt önmagunkkal.
Kérem álljanak a zenekar mellé és
Önök is tegyék lehetővé a sószoba
megépülését, ne csak a bálon való
részvételükkel, de külön adományukkal is. Lécci, lécci, nyúljanak a
zsebükbe, hátha zizeg benne egy pár
sószobának szánt bankó. Jó? Ugye
segítenek. Köszi, köszi minden óvodás és leendő óvodás nevében. A
szeretet és tenni akarás, összefogás,
csodákra képes.

Szervezzük a nagykarácsonyi utazásunkat, amikor is ellátogatunk a
Mikulásházba a szülőkkel együtt.

Most nagy csodára lenne szükségünk. Ugye részt akarnak venni
benne!

Az őszi időszakban sokat kirándulunk a környékre, Orfű, Sikonda,
szőlőhegy szerepel a programjainkban.

Ellátogattunk a Misina Állatmenhelyre, élelmet vittünk az állítoknak.
Bemutató keretében
Bemutató keretében megismerkedtünk a tibeti hangtálak jótékony
hatásával.

Nyugodt éjszakák, pihentető
hétvégék
Amikor az utcánkba költöztem,
olyan csend volt, sokszor mintha
kihalt volna belőle a lakosság.
Aztán egy vasárnap reggel fűnyíró
hangja ébresztett. Ez rendszeres időközönként a mai napig megtörténik.
Egy másik hétvégén a fát fűrészelték.
A harmadikon csatornát cseréltek. A
negyediken kerítést gyártottak. Az
ötödiken barkácsoltak. A hatodikon
kiköltöztek. A hetediken beköltöztek.
A nyolcadikon levágták a felesleges
ágakat. A kilencediken szennyvizet
csatlakoztattak. A tizediken veszekedtek. A tizenegyediken ugattak a
kutyák. A tizenkettediken megszólalt
a riasztó. A tizenharmadikon hajnalban jött haza valaki és becsapta az
autó ajtaját. A tizennegyediken a
nagy csendre mindenki korán ébredt
és elkezdtek beszélgetni.
Mindezektől függetlenül nagy általánosságban jól elvagyunk egymással.
Persze kivételek mindig vannak, de
azok csak erősítik a szabályokat.
Nem ébredünk egyforma hangulatban és aznap a másikat is rossz
színben látjuk, pedig az a nap is
olyan mint máskor, csak mi nem
vagyunk azok. Az együttlakás sok
toleranciát kíván mindegyik féltől.
Reggelente söprögetünk a saját portánkon és néha a másik portája előtt
is, de nem rosszindulatból, hanem
segítő szándékkal. Nyugodt, békés
környezetben élek, csak azok a hétvégék lennének egy kicsit nyugisabbak. Miért szombaton vagy vasárnap
reggel jut valakinek eszébe, hogy
nincs rend a portáján.
Ezek az állítólagos pihenőnapok
mindenki számára, vagy nem?
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A csík tolja a
repülőt
Egy augusztus végi csendes hétvégén
az éjszaka csöndjét, nyugalmát
redőnyverés zavarta meg. Nem csak
az ott élőket zavarva, zaklatva ezzel,
hanem a környéken lakókét is.
Három fiatal nyomdafestéket nem
tűrő szavakat kiabált a tulajdonosra
vélt sérelmük miatt. Mert róla feltételezték, hogy előző randalírozásukat, hangoskodásukat jelentették a
rendőrségnek, akik ki is vonultak.
Most amikor tényleges zaklatásért
megtehették volna, nem tették. A
fiatalok megtoroltak egy vélt, ellenük
irányult sérelmet, ami talán még
jogos is volt, bárki tette a bejelentést
a szerv felé. Rendszeressé váltak a
hétvégi randalírozások. Két fiatal a
harmadikat buzdította arra, hogy
rúgjon szét egy táblát. Tudni kell,
mindig látja valaki, kik voltak azok.
Remélem magukra ismernek. De
nem csak az itt lakóknak köszönhetjük a károkat. Vidékről is jönnek és
nem ismernek határokat. Az alkohol
és a kábítószer hatása alatt olyat is
megtesznek amit egyébként sohasem
tennének. Ha még van aki megkérdőjelezi bátorságukat, merészségüket akkor meg rátesznek egy
lapáttal. Fordított világban élünk,
nem a repülő hagyja maga után a
csíkot, hanem a csík tolja a repülőt.

Vezetői morál
Rohanó világunkban egyre több
baleset történik figyelmetlenségből,
vagy éppen dacból, mert csak nekem
lehet igazam. Ebből adódóan csak
azért is nem engedünk a huszonegyből. Búcsú napján nem volt
könnyű a közlekedés az autósok és
buszosok számára egyaránt. A
menetrend szerinti járat a sok beparkolt autó és a bazárosok, gyalogosok
végett nem tudott bemenni a részére
kialakított megállóba, ezért a régi
rendszer szerint (főútról visszatolatva) próbálta megközelíteni az őt
megillető megállót. Tolatás közben
viszont észrevette, hogy mögötte egy
márkás személyautó indulóban van.
Lassabban, de folytatta a tolatást
ezzel jelezve szándékát. Az autós
hátulról hirtelen a busz mellett
termett és elkezdte anyázni a vezetőt. Talán végig sem gondolta, hogy
milyen helyzetet teremtett a rendezvény a buszosok számára. Vagy csak
a páni félelem váltotta ki belőle az
anyázást. Talán féltette az autóját?
Már megtörtént és ami megtörtént
azt nem lehet visszacsinálni. A
kimondott szavak ottmaradtak a
busz vezetőjének tudatában. Vezetői
morálunk a béka … alatt van. A tolerancia szót meg egyre jobban nem
ismerik az autósok, hogy ezt Trabantból, vagy Béemvéből nem ismerik, az teljesen mindegy, de szomorú.
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Zúgolódó
szülők
Nem kis felháborodást keltett a
szülők körében, hogy nem kapják
meg a beiskolázási támogatást,
mert nem a település iskolájába
járatják gyermeküket. Elhangzott
többek között az is: meg kell nézni,
miért is nem járnak ide a gyerekek!
Mi lehet a magyarázata, hogy szülők
úgy döntenek, hogy gyermekeiket
kiteszik a fáradságos utazásnak amikor szájukban a lehetőség. Mi alapján döntenek szülők, hogy gyermeküknek, gyermekeiknek nem jó ez az
iskola? Netalán a tanári karral van
problémájuk? Vagy csak egyes tanárokkal? A tanítási módszerekkel?
Talán az egyre növekvő kisebbség
létszáma nem felel meg a szülőknek?
Egy vitában mindig mindenkinek
igaza van, a maga szemszögéből. A
lehetőség a szülők kezében volt.
A döntések következményeit pedig
sajnos minden esetben vállalni kell.
Ez a döntés most a megvonás
következményét hozta magával.
Az önkormányzat és az iskola érdeke
is azt kívánja, hogy minél több
tanuló járjon a község iskolájába,
ami normál körülmények között, a
világ legtermészetesebb dolga lenne.

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

Új gyógytermék

Báli szezon

Egy világszabadalommal rendelkező
prevenciós, illetve terápiás lábbelit
mutatunk be 2008. október 28-án a
Faluházban 17 órai kezdettel. A termék elsősorban gerincbántalmak, ízületi panaszok (térd, sarok, csípő, izomzati bántalmak, lúdtalp) kezelésére,
illetve a tünetek enyhítésére használható gyermekek és felnőttek esetében
egyaránt. Várjuk az érdeklődőket!

• 2008. október 25-én 21 órai kezdettel bál lesz a magyarszéki Faluházban.
A zenét a Perfect zenekar szolgáltatja, 22 órától éjfélig Ivett énekel az
együttessel.
• A 2008. december 31-i szilveszteri óév búcsúztató mulatságra a jegyek
elővételben megvásárolhatók a Faluházban Szabóné Újhelyi Ágotánál.
Érdeklődni a 30/975-1595 és 72/521-014 telefonszámokon lehet. A jegy ára
magában foglalja a vacsora árát is. A talpalávalót a Tequila zenekar
szolgáltatja. Éjfélkor tombolasorsolás, értékes nyeremények.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
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Tisztelet a
templomnak
A nyári rendezvénysorozat méltó
befejezéseként, tisztelettel ünnepeltük a templom újjáépítésének 250.
évfordulóját 2008. augusztus 31-én,
a Búcsú napján.
Erre az ünnepségre sok elszármazott
is ellátogatott szülőföldjére, ezzel
megtisztelve a rendezvényt.
Schaff Anikó felvezetése után
Kárpáti Jenő polgármester úr köszöntötte az egybegyűlteket és a rendezvényt. A német nemzetiségi fúvószenekar játéka és a volt egyházi
vezetők síremlékeinek megkoszorúzása után a templomban folytatódott
a műsor a Him Singers együttes
egyházi témájú énekeivel. Jáger
Szabolcs és Császár Kitti verse és
felolvasása után az egyházközség
legidősebb plébánosa, János esperes
szólt az egybegyűltekhez. Lebeda
Zsuzsanna csodálatos előadásában
hallgathattuk meg az Áve Máriát.
Takács Dóra orgonajátéka szintén
növelte az ünnepi műsor színvonalát
a kórussal együtt. Végezetül Dr.
Mayer Mihály megyés püspök ünnepi szentmiséjében az őrangyalok
jelentőségére hívta fel a figyelmet.
Mint ismeretes, a magyarszéki templomot az őrangyalok tiszteletére építették. Erre az alkalomra a Magyarszéki Önkormányzat és a Magyarszéki Egyházközség jóvoltából a
templom történetéről „Őrangyalok
tiszteletére” címmel könyvet adtak
ki, amely a helyszínen megvásárolható volt.
A kiadvány korlátozott példányban
még kapható a Faluházban.
A 2008-as Búcsú programja a
Patakvölgye Pihenőpark szabadtéri
szórakoztató műsorával zárult.

Ünnepelt a falu
Templomunk újjáépítésének 250.
évfordulóját
ünnepelték
2008.
augusztus 31-én. Köszönetet kell,
hogy mondjunk Kárpáti Jenő polgármester úrnak, aki minden követ
megmozgatott, azért a célért, hogy
valami maradandó szép emlék maradjon ebből az alkalomból. A könyv
csodálatos szép úgy külsőleg, mint
belsőleg, nem kevés munkája fekszik
benne, mint ahogy az ünnepi hangverseny szervezésében sem. Nagyon
sokszor ütközött kemény fába, botlott süllyesztőbe, de azért volt olyan
is, aki ilyenkor kezet nyújtott és mindenki örömére szép emlék maradt az
esemény. Sajnálattal kell azonban
azt is megemlítenem, hogy akinek a
legjobban ott kellett volna lenni, a
helyi plébános úrnak, az nem volt
sehol. A kegyelet koszorúját, amit az
elhunyt lelkipásztoroknak elhelyeztünk, úgy gondolom neki kellett
volna az első sorban kísérni és uram
bocsá, de talán még egy ima is
belefért volna. A hangversenyen
nyújtott viselkedését még méltatni
sem tudom, milyen
ember az ilyen, aki mások keserves munkáját
egy mozdulattal tönkreteszi. A Püspök úr
engedélyezi, hogy fejezzék be a műsort, természetesen megvárja, a
plébános úr, mert 11
óra, megrántja a mise
kezdetét jelző csengőt.
Köszönöm annak a
hölgynek a nevében,
akibe belefojtotta a
műsorát. A hab a
tortán már csak az volt,
amikor a fogadáson
büszkén
fogadta
a
Püspök úr dicséretét,
de ennyi bőr már nem
volt a képén, hogy felálljon, és azt mondja,
köszönöm Püspök úr.
Azóta már tudja, kik

voltak a szervezők, kik voltak a
segítők, remélem a plébános úr
elgondolkozott egy kicsit a tettén. Az
is igaz hogy nem ez volt az első esete,
ha ennyire nem jó Magyarszéken
lenni, el lehet innét menni, nem
tartóztatjuk, ezt bátran kijelentem
több magyarszéki lakos nevében.
Vajda Józsefné

Széki Hírek

Egy kiállítás
képei
Azt mondják az okosok, mindannyiunkkal vele születik az adottság, csak
nem mindenkiből tör felszínre.
2008. augusztus 31-én délután 3
órakor zsúfolásig megtelt a Faluház
előtere. Thoma Magdolna festményeit tekinthették meg az érdeklődők. Schaff Anikó megnyitója után
Zag József beszélt a művész pályájáról, festői stílusáról, fejlődéséről. A
kiállított szebbnél szebb képek
önmagunkért beszélnek, tudatva a
nagyérdeművel: „ez vagyok én”. A
befelé fordulás, magány, fájdalom és
az újbóli önmagára találás megtalálható nemcsak a képek jellegében,
hanem a színeiben is egyaránt. Mondanivalójuk tükrözi a művész akkori
hangulatát. A kezdetektől napjainkig
nagy fejlődés mutatkozik nemcsak
hangulatilag, de szakmailag is. Este
nyolcig lehetett megtekinteni a képeket. Nagyon sokan nem tudtak eljönni, és sajnálatukat fejezték ki. Mások
még egyszer megnézték volna. Akik
szívesen megnéznék a képeket, azoknak figyelmébe ajánlom Magdi internet címét: www.m-thoma-m.hu.tl
Büszkék lehetünk arra, hogy Magdi
megosztotta velünk tehetségének
gyümölcseit. Gazdagabbak vagyunk
egy művésszel, az Őáltala készített
képek látványának befogadásával.
——————————————

Felhívás
Az egyre növekvő és mára már szinte
elviselhetetlen teherforgalom miatt
november hónapban figyelemfelkeltő forgalomlassító demonstrációt szervezünk. Részvételi szándékát kérem jelezze Kispál Bélánál a
Gazdaboltban, vagy a 30/631-9265
telefonszámon. Mindannyiunk érdekében számítunk támogatására!

Sporthírek
Focieredmények
1. Mágocs 2 : 0 M.szék
2. M.szék 1 : 0 Orfű
3. Patapoklosi 2 : 0 M.szék
4. M.szék 2 : 1 Szalánta
5. Magyarhertelend 0 : 1 M.szék
6. M.szék 1 : 1 Lakócsa
7. Vajszló 1 : 2 M.szék
8. M.szék 3 : 3 Nagydobsza
következik:
9. Kishárságy : M.szék
október 19. 13:30
10. M.szék : Bükkösd
október 23. 13:30
11. Drávafok : M.szék
október 26. 13:00
12. Kökény : M.szék
november 2. 13:00
13. M.szék : Szabadszentkirály
november 9. 13:00
tabella:
1. Bükkösd
21 p.
2. Szabadszentkirály 19
3. Szalánta
15
4. Magyarszék
14
5. Kökény
13

A hegyikerékpáros
szakosztály
idei eredményei
Magyar Kupa – Vodafone Bükk
Bike Napok Downhill – Bükkszentlászló, ápr. 27.
3. Tarr Tamás
5. Czimmer Patrik
8. Scherdán Benjámin
Harmadik Rajzás Downhill – Orfű,
máj. 4.
1. Scherdán Benjámin
3. Tarr Tamás
5. Kálmán János
8. Szabó Péter
10. Ulmer Ákos
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Magyar Kupa – Dakine Bükk Kupa
Downhill – Bükkszentlászló, máj 18.
3. Scherdán Benjámin
7. Tarr Tamás
Dirtpark Kupa – Nemzetközi UCI
C2 Four Cross – Komló, máj. 24.
2. Tarr Tamás
3. Kálmán János
8. Szabó Péter
Magyar Kupa – Eged Downhill –
Eger, jún. 1.
6. Tarr Tamás
7. Czimmer Patrik
Magyar Kupa – Kőszeg Downhill –
Kőszeg, jún. 29.
5. Scherdán Benjámin
6. Tarr Tamás
7. Czimmer Patrik
Magyar Ranglista – Felsőtárkány
Downhill – Felsőtárkány, júl. 6.
2. Tarr Tamás
Országos Bajnokság – Győrújbarát
Four Cross – Győrújbarát, aug. 17.
11. Scherdán Benjámin
18. Szabó Péter
Magyar Ranglista – Nagykanizsa
Four Cross – Nagykanizsa, szept. 7.
3. Kálmán János
5. Tarr Tamás
6. Scherdán Benjámin
8. Matyók Máté

Pétanque
A szakosztály egy tagja a napokban
zajló törökországi világbajnokságon
vesz részt.
A tavalyi első hely után idén egyéni
3. hely sikerült az országos bajnokságban, ezzel versenyzőnk a világbajnokságon részt vevő 3 fős csapatba került.
A franciaországi nemzetközi versenyen 64 csapatból 6. helyen végzett a
fenti összeállítás.
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PÁLMA Cukrászda

Megnyílt

Újra megnyitotta kapuit
a pizzéria Magyarszéken!
Frissen sült pizzák házi készítésű tésztából és
pizzaszószból, elérhető árakon.
Nyitva: minden hétköznap 11.00-22.00, hétvégén 24.00-ig
Pizzák telefonon is rendelhetők: a 20/211-7009-es számon.
Pizzák:
Soknás
sonka, sajt

650

Szalámis
szalámi, sajt

650

Sonkás-gombás
sonka, gomba, sajt

690

Hawaii
690
sonka, kukorica, ananász, sajt
Csupa csoda
680
sonka, gomba, szalámi, kukorica,
mexikói zöldség, pepperone
Son-Go-Ku
730
sonka, gomba, kukorica, sajt
Bud Spencer
730
szalámi, bacon, bab, pepperone

Mega Vega
650
tejfölös alap, paradicsom, paprika,
mexikói zöldségek, kukorica, sajt
Magyaros
780
szalámi, bacon, paprika, paradicsom
Széki
830
tejfölös alap, szalámi, bacon,
sonka, paprika
La Piccante
750
szalámi, füstölt sajt, erős paprika
Zoli kedvence
850
tejfölös alap, dupla sajt, bacon,
sonka, paprika, paradicsom
Ahogy szeretnéd
szósz, egyedi választás,
4 féle feltéttel

830

Eseménynaptár
• október 25. szo. 21:00
• november 7. p. 17:00
• november 8. szo. 21:00
• november 22. szo. 21:00
• november 29. szo. 15:00
• december 1. h. 9:00
• december 6. szo. 16:00
• december 8. h. 10:00
• december 8-14. 9-16h
• december 8-24. 9-16h
• december 14. v. 15:00
• december 20. szo. 21:00
• december 31. sze. 21:00

Bál (Perfect zenekar)
Márton napi felvonulás
Az iskola alapítványi bálja
(Wery-Take zenekar)
Erzsébet bál
50 éves a Magyarszéki
Vöröskereszt (Német klub)
„Hangoló” színház
óvodásoknak
Iskola Mikulás bálja
Falu fenyőfája díszítése
Kusz Zsuzsanna selyemfestő kiállítása (Faluház)
Ádventi vásár (Faluház)
Karácsonyi hangverseny
a templomban
Az óvoda jótékonysági bálja
(Perfect zenekar)
Szilveszteri bál
(Tequila zenekar)

Magyarszék, Kossuth L. u. 40. – Tel.: 72/521-032
Nyitva tartás: hétfő szünnap, kedd-péntek 12:00-21:00,
szombat-vasárnap 11:00-21:00

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

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
Búcsút mondtunk
2008. szeptember 3-án Péter Ferencné Tóth Iréntől
búcsúzott családja, ismerősei és a falubeliek.
——————————— ◙ ———————————
Újságunk a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
által regisztrált kiadvány.
Kiadják a magyarszéki civil szervezetek
és az Önkormányzat.
Szerkesztők: Liza, Dalmady Árpád
Szerkesztőségünk nem vállal felelősséget
az újságban megjelenő cikkek tartalmáért.

