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A Magyarszékért Egyesület kiadványa
VII. évfolyam, 5. szám

Újságunk
mottója...
„ – Elég! Pösze...
– Ezt még sose mondták nekem.
– Nekem elhiheti. Otrombán pösze.
– Ne tessék ezt mondani!
– A tények makacs dolgok. ”
Botosné
P.J.

2008. december 12., péntek

Szilveszter a Faluházban
A Magyarszékért Egyesület és a Faluház közös szervezésben vidám
szilveszteri óévzáró bulit rendez december 31-én 21 órai kezdettel.
A vacsorával egybekötött rendezvényhez a Tequila Együttes szolgáltatja
a zenét. Éjfélkor értékes tombolahúzás. Jegyek csak elővételben
kaphatók a Faluházban Szabóné Újhelyi Ágotánál.
Érdeklődni a 30/975-1595 és a 72/521-014 telefonszámokon lehet.
Sok szeretettel várunk mindenkit!
A szervezők

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

Hírek
A Nyugdíjas Klub
életéből
• 2008. október 15., Görcsöny
Nóta- és Népdaléneklési Versenyre
hívták meg a Nyugdíjas Klub énekeseit. A rendezvényt az iskola tornatermében lehetett megtartani a megjelentek száma miatt. 39 fellépő volt:
csoportok, szólisták. A szervezők az
értékelésnél figyelmet fordítottak
arra, hogy a szociális otthonokból
érkezőket és a községi klubok tagjait
külön értékeljék. Az otthonok lakói
példát mutattak arra, hogyan lehet
megszépíteni az embernek az életét,
megfogyatkozott egészséggel, de erős
akarattal. Itt vált valóra az „Életet az
éveknek” mozgalom célja! A községi
klubok szólistái közül Prizecski
Julianna 1., Sipos Antal 2. helyezést
ért el. Gratulálunk nekik és a többi
fellépő klubtagunknak is! Legyen jó
egészségük, hogy a jövőben is közönség elé tudjanak állni, amihez bátorság és akaraterő is szükséges!
• 2008. október 19., Kaposvár
Az Együd Árpád Művelődési Központban megrendezésre kerülő 15.

Nóta- és Népdaléneklési Versenyre
községünk és klubunk szólistái
meghívást kaptak: Balaskó József,
Bornai
János,
Laklia
József,
Prizecski Julianna és Sipos Antal. Új
énekest is vittek magukkal, így felkérték Magyarhertelendről Almási
Sándort, tartson velük. A rendezők
nagyon megörültek, hogy egy újabb
település nótát és népdalt kedvelője
kapcsolódik be a mozgalomba. A
Győr közeli Beledről és Nógrád megyéből is jöttek szereplők. Sok szép
nótát és népdalt hallhattunk! A zenei
kíséretet Szekszárdról Kovács János
és cigányzenekara szolgáltatta. A
fellépők előtt Dankó Pistáról volt
megemlékezés. 15.oo-18.25-ig tartott
a megmérettetés. A zsűri nehezen
tudott dönteni, végül 20.oo-kor
eredményt hirdetett. Különdíjban
Bornai János, Prizecski Julianna,
Sipos Antal, nótaéneklésben Laklia
József 3., Balaskó József 2. helyezett
lett. Péterbence István szekszárdi
nótás került az 1. helyre. A rendezők
a szereplőknek az emléklap mellé
ajándékkal is kedveskedtek.
• 2008. október 24., Komló
Az Őszirózsa Tánccsoport Sipos
Imréné vezetésével fennállásának
10. évét ünnepelte a Közösségek
Házában. Az eseményre három

klubot hívtak meg. A műsor után a
Vadvirág vendéglőben folytatódott a
szórakozás finom vacsora és jó zene
mellett. Szépkorú társaimnak megfelelő egészséget kívánok, hogy a jövőben is részesei lehessenek az ilyen
meghívásoknak!
Szőke Antalné
Az időskor is az élet része, írja Ecsédi
Baginé Erzsi.
Néhány gondolat tőle:
Csendesedik már a járás
Fáradtabb a gondolkodás
Visszagondolok a múltra
Mikor égett kezemben a munka!
Most csendesebbek az évek
De még mindig szép az élet!
A munkát most is megtaláljuk
Az időnket mi kihasználjuk.
Van ki kézimunkázgat csendben
Van, ki kapálgat a kertben
Konyhában is szorgoskodunk
Unokákkal játszadozunk.
Szükség van ránk a családban
Oly jó, hogy vagy, nagymamácska
Meleg szíved, szorgos kezed
Nekünk csak hasznunkra lehet.
Tudom, nem könnyű az élet
Mégis azt kívánom Néked
Bármilyen nehéz is az élet
Isten tartson meg még soká Téged!
lejegyezte: Szőke Antalné
Magyarszék, 2008. október 26.
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Harmadik évezred

Virágos
Magyarszék

Csillogó hópihék,
Hullanak szerteszét.
Kíváncsiság tölti,
E napnak estéjét.

Harmadik évezred, első ébredése
Kétezer éves múlt örök ünneplése
Minden fényben úszik, hangok, égig érnek
Ünnepel a világ, szól Mennyei ének.

Mi lesz a fa alatt,
Ajándékot kaphat?
Jézuska teljesíti,
Amit Ő akarhat.

Nap nem tündökölt mindég a kék égen
Sokszor nem ragyogott csillag a sötétben
De csodás a világ csodás a természet
Istentől kaptad e páratlan kincset.

Csilingel a csengő,
Hívogató szava.
Itt járt ma náluk,
Itt volt a Jézuska.

Egy porszem vagy mégis oly nagy tudsz lenni
Igazgyöngy mit kaptál próbáld megbecsülni
Küzdelem az élet sohasem ér véget
Pedig már elhagytál bő kétezer évet.

Szobába lépve,
Tátva marad szája.
Hatalmas fenyőfa,
A helyiség pompája.

Úristen! Hogy tudtál? Ily csodásat alkotni
Világmindenséget csillaggal takarni
Kétezer év után nincs hozzá hasonló!
Kétezer év után vidám és szomorú.

Csillogó gömbök,
Lángoló gyertyák.
Szebbnél szebben,
Villogó csodák.

Harmadik évezred! Múló évszázadok!
Elfelejtett és megvalósult álmok
Békét a világnak békét a népnek
Hány évezredet kell addig még megélned.

Pillantása megakadt,
Csomagokon a fa alatt.
Kerekre nyíló szeme,
Boldogsággal lett tele.

Istentől kaptad e gyönyörű ékszert
Ne hagyd elveszni! Ha kell küzdj meg érte!
Utókor! Fogadd el az új EZERÉVET!
Vigyázz rá! Őrizd meg! Ezt az örökséget.
Balázskovics Lászlóné

Édesanyja mutatta,
Mit hozott a Jézuska.
Papírját csak tépte,
Masniját sem kímélte.

Nagyon szívesen és jó érzéssel írok jó
és szép dolgokról, mint például az
alábbiakról is.
A Magyarszékért Egyesület virágokat
kért és kapott is a falu lakóitól. Nagyon hálásak vagyunk a szép növényekért. Most ősszel is kaptunk
virághagymákat és évelő növényeket,
ezzel egyre színesebbé tehetjük a
virágos részeket.
Most azonban nem csak a növényekért mondunk köszönetet, hanem
azért is, hogy segítő kezek a postától
a hídig eső részt magukra vállalták
és betelepítették növényekkel. A feltételes buszmegállónál is szorgalmasan tevékenykednek az ott lakók,
virágosítanak, gyomlálnak, rendszeresen. Nagyon kedves gesztus.
Közös erővel, segítő kezekkel, sokkal
virágosabb, ezáltal szebb lesz falunk.
Köszönjük a segítséget!
(szkc)

Bűnbocsánat

Előbújt a csoda,
Áhított piros autója.
Nem kérte a mesét,
Álomra hajtotta fejét.

Bűnbocsánatot gyakorolnom,
Nem megy az nekem, nagyon.
Inkább Önök elé teszem lelkem,
Hulljon le földre, büszke fejem.

Attól igazán ember az ember,
Élete során, hibákat elkövessen.
Mikor hibáimból nem tanulok,
Árat fizetni értük, azt nagyon tudok.

Szálltak a hópihék,
Álomország mezején.
Piros autóval járt Ő,
Karácsony szentestéjén.
Liza

Kritikáimat bőven osztogatom,
Sok van belőle asztalomon.
Bár a bírálatot én sem értékelem,
Előtte azért, meghajtom fejem.

Mindenkinek meg nem felelhetek,
Ellenségeket meg bőven szerezhetek.
A szeretet minden ember elvárása,
Egyszerűbb mégis lenyomni a sárba.

Vitába is gyakran keveredek,
Sokszor bizony én is tévedhetek.
Egy igaz barátom azért vagyon,
Bíráló tükröm, tőle elvárhatom.

Mikor az Úr színe elé léphetek,
Bűnbocsánatot, Tőle még nyerhetek.
Vétkeim Ők, fejemre olvassák,
Lelkemet ha kell, tisztára is mossák.
Liza

Széki Hírek
Jótékonysági

batyus bál a Faluházban

A Magyarszékért Egyesület és a Faluház közös szervezésben bált rendez
december 20-án 21 órai kezdettel az óvoda sószobájának megvalósításáért.
A rendezvényhez a Perfect Együttes szolgáltatja a zenét, akik ingyen
zenélik a bált. Kérjük, minél többen álljanak e nemes cél elérése
érdekében melléjük! Jegyek a helyszínen és elővételben is kaphatók a
Faluházban Szabóné Újhelyi Ágotánál. Érd.: a 30/975-1595 és a
72/521-014 telefonszámokon. Mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők
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Elhatároztuk, karácsonyi számunkban, csupa-csupa jó és szép eseményt fogunk nyomtatásban kiadni.
Terveztünk, a történtek meg nem
kérdeztek meg bennünket, így olyan
dolgokkal is foglalkozunk, amelyekkel eredetileg nem szándékoztunk.
Némely kényes cikk témáját épp
olvasóink kérték, foglalkozzunk vele,
írjunk róla.
(szné)

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

Nos, még
egyszer a
szüreti bál...
(reakció)

A produkcióban részt vevő fiatalok
már a nyári szünet utolsó heteiben
elkezdtek készülni, próbálni, minden
héten több alkalommal is. Önszerveződés! De nem önös érdekből, mely
önmagában is mostanság nem túl
divatos dolog. Ezek a fiatalok – nevezhetjük őket gyerekeknek is – közösséget építettek-formáltak, összefogásra buzdítottak. Egymást tanították, a képzettebbektől tanulták a
táncot. Elfogadták, megértették és
szerették társaikat. Lehetne tanulni
tőlük a „felnőtteknek” is. Hiszen
nem teljesen gördülékenyen ment a
megvalósítás azon szakasza, mely a
„felnőttek” kompetenciájába tartozott. Úgy gondolom nem lett volna
szabad még gondolati síkon sem
felmerülni annak, hogy a szereplők
bérleti díjat fizessenek a faluházért.
Igen keserű volt ez a pirula, bár a
kérvény megírásának hatására engedett a hatalom. Ha már nem támogat, ne vegyen el, ne akadályozzon jó
akaratot.
Kifejezetten sajnálatosnak és aggasztónak tartom, hogy a helyi elöljárók
közül senki nem jelent meg a szereplők között, akik a zord időjárás

ellenére – ugyan kicsit összefagyva –
maradandót alkottak az érdeklődőknek. Senki nem méltatta, senki meg
nem köszönte ennek a még romlatlan, őszinte, tettre kész fiatal csapatnak a munkáját. Nem hiszem, hogy
ez a – Magyarszék község jó hírnevét
öregbítő – produkció csak egy ismeretlen szerző tollából származó három elismerő mondatot érdemel.
A miértek költőiek, mert válasz
nincs, de kombinációk vannak garmadával, mely csak egymásra mutogatást eredményez és bizalmatlanságra sarkall.
Én úgy gondolom, hogy a fiatalok
figyelmét nem utólag kell felhívni,
hanem a felkészülő szakaszban, mert
annak ott van a helye. Ha a szándék
jó akkor megelőző, segítő és nem
utólag kiigazító. Ugyanis a külsős
„hozzáértők” közül senki nem segített a felkészülés során sem anyagilag, sem taktikailag. De azt nagyon a
szülők lelkére kötötték, hogy a
produkcióval kapcsolatos vásárlásaikról a számlát az egyesület nevére
állíttassák ki és adják le...
Én bízom abban, hogy ifjaink lendületét és a jó akaratúak szándékát
semmi nem töri meg és a következő
esztendőben is olyan kultúrát közvetítenek, mely követőkre és őszinte
tisztelőkre talál.
Magyarszék, 2008. október 20.
Barátsággal: Fekete László

Ünnep
az ünnep
Október 23-át egyesek úgy ünnepelték, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat zászlaját összetépték.
Feltételezem, ugyanazon egyének a
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet épületére kihelyezett nemzeti
színű zászlót is elvitték helyéről.
(szné)
——————————————

Köszönet a
falunak
Köszönetet szeretnénk mondani
mindazoknak, akik a mai nehéz helyzetben támogatták a falu intézményeinek fenntartását, fejlődését. Köszönet a vállalkozóknak a település
rendezvényeihez adott természetbeni, vagy anyagi támogatásaikért. Kööszönet azoknak is, akik adójuk 1 %át felajánlották a Magyarszéki Iskoláért Közalapítvány (18318663-1-02),
a
Magyarszékért
Egyesület
(18323007-1-02), valamint a Magyarszék Önkormányzat Sportegyesület (18301612-1-02) számlájára.
Számítunk az Önök segítő hozzáállására, kérjük továbbra is támogassák adójuk 1 %-ával valamelyik
civil szervezetünket.
Magyarszéki civil szervezetek
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A csík tolja a
repülőt II.
Az elmúlt számban jelent meg egy
cikk, mely randalírozó fiatalok jogsértő cselekményét vázolta.
Én úgy gondolom, hogy a randalírozás – mely magában hordozza az
agressziót, öncélú, motiválatlan kár
okozást – nem keverendő a hangoskodással. Ha hangoskodás, jó kedv,
egymás közti élcelődés hazafelé menet, akkor a tolerancia az irányadó
(hiszen mindenki volt fiatal). Persze,
ha ez mindennapos, akkor más a
helyzet, mert alkotmányos jogok sérülhetnek (pl. pihenéshez való
jog, ...).
A terminológia nem ismer megtorlást, mint joggyakorlatot. A megtorló
jellegű cselekmény mindig jogsértő
és az elkövetővel szemben eljárásnak
van helye!!
Azt írja a cikk szerzője „... mindig
látja valaki, kik voltak azok...” És aki
látja mit tesz? Próbált-e valaha is
szóbeszéden, bolti, utcai pletyin kívül bármit is tenni? Felmeri-e vállalni a jó szerepét? Nem. Mert ez manapság nem nagyon divatos dolog.
„Vétkes az is, ki bűnösök közt néma.”
Egy ilyen kis településen, ahol mindenki ismer mindenkit meg lehetne
beszélni, ki lehetne tárgyalni (persze
nem hát mögött...). Meg lehetne keresni a fiatalokat, leülni beszélgetni
velük, felelősséget várni és támasztani velük szemben. Természetesen a
személyes példamutatással kezdeni.
És legelőször otthon a családban.
Hiszen ezek a fiatalok a mi gyerekeink, mi nemzettük, mi neveljük őket.
A mi személyes példánkon át kezdik

meglátni a világot, alkalmazkodni az
élethez. Aztán jön az iskola és a
nagybetűs élet, de a szülők felelőssége ekkor sem érhet véget.
És ha a gyermek otthoni – elsődleges
– szocializációja rendben van, akkor
a későbbiekben is meg lehet vele
beszélni a tinédzser kori problémákat, agressziókat stb.
Én úgy gondolom, hogy nem kell
megkérdőjelezni az ifjak bátorságát
sem, akkor természetes, hogy rá
tesznek még egy lapáttal. Nem cukkolni, nem idegenként kezelni, nem
ellehetetleníteni, nem névtelenül
rendőrt hívni ellenük, hanem társat,
partnert nevelni belőlük. Ellenkező
esetben az ellenséget látják bennünk
felnőttekben és agresszívakká válnak. Magunkhoz szoktatni, beszélni
velük a problémáikról, megosztani
velük a miénket is.
Egyébként minden településen helyen van olyan civil szerveződésnek,
mely a közrendet, közbiztonságot hivatott elősegíteni és biztosítani az ott
lakók zavartalan, harmonikus életfeltételeit. Ez a polgárőrség, mely ha
jól működik nagy lehetőségek tárhelye lehet.
„... nem elég a jóra vágyni, a jót
akarni kell és nem elég akarni, de
tenni, tenni kell...” (Váczi Mihály)
Természetesen tudom, hogy ez nem
egy lap hasábjain megoldható kérdés, sajnos ma társadalmi jelenség,
de ha mindenki egy kicsit elgondolkodik és jobbítani akar, akkor ez
sikert kell hozzon. És közelebb hoz
minket, felnőtteket is egymáshoz.
Magyarszék, 2008. október 20.
Barátsággal: Fekete László

————————————— ◙ —————————————
Sajnálattal közöljük újságunk olvasóival, hogy a
december 14-ére meghirdetett
templomi hangverseny technikai okok miatt
elmarad.

Rosszindulat
Sajnálatos módon embertársaink
egyre többet foglalkoznak azzal, mit
csinál a szomszédjuk, vagy aki éppen
lakókörnyezetükbe, látókörükbe kerül. Divat lett a feljelentgetés. Valós
vagy valótlan jogosultsággal, de
megtörténik. Nem tudom milyen sérelem éri, érte azokat az embereket
akik ezt megtették. Mekkora elégtétel számukra, ha valakit ellenőriznek, esetleg megbüntetnek. Régen
inkább a segítségnyújtás volt jellemző az embertársainkra. Együtt építették fel házaikat,
kerítéseiket. Ma
azt nézik, kinek
miből telik erre,
vagy arra. A
nagy munkanélküliségben nem szabadna egymásnak keresztbe tenni, akkor sem, ha
az illető munkáját nem éppen a törvénynek megfelelően végzi. Természetesen ezt nem felbujtásnak szántam azoknak, akik törvénysértést követnek el. Egyre nagyobb (nem)
szeretetben élünk, de azért még nem
kellene egymást jelentgetni. Inkább
támogatni kellene embertársainkat.
(szné)
——————————————

Béke
Aranyfény piros kalácson
Csodát tett megint Karácsony.
Színes cukorkák zöld ágon
Szívünkbe angyal-csönd szálljon.
Ma este minden jobb legyen
Ajkunkon békecsók terem.
Karunkban boldog ölelés
Találja egymást meg a kéz.
Az legyen jézusi jászol
Társadra hogyha vigyázol.
Fekete gondja derüljön,
Szemébe csillagfény gyűljön.
Sebet, ha adtál, ne fájjon
Szavadban vigaszt találjon.
Kozma László, Kövesdy Zsuzsa
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Suliújság
„Akármiben különbözünk is,
A közös bennünk, hogy szeretni vágyunk,
És azt is szeretnénk, hogy szeressenek”
Hazat Inaiat Khan

Kedves Ilike!
Sok-sok tanítványod, kollegáid, szűkebb és tágabb környezeted kézzel
megfoghatatlan emlékkönyvébe láthatatlan tintával, Te írtad a lapokat.
Az együtt megélt események pillanatképeit, vagy hosszú sorát, melyek
felidézésekor megjelenik a 33 év
Ilikéjének kedves hangja, mosolya.
33 évet töltöttél el a magyarszéki
iskola falai között. Egykori tanítványaid már régen anyukák, apukák
lettek. Nincs az életben nagyobb
felelősség és nagyobb megtiszteltetés, mint hogy felnevelhetjük a következő nemzedéket. Egy pedagógus
számára az igazi fizetség az, amikor
a diák jól használja megszerzett tudását, és igaz, értékes, helytálló emberré válik.
Első magyarszéki tanítványaid közül
ketten is pedagógusok lettek, példaképpen említem, hogy a körünkben
levő kollegáink közül az egyik tanítónő is. Bizonyára a tanárrá, óvónővé
lett diákjaidban te ültetted el a magot, a pedagógus pálya iránti elköteleződés csíráit.
Tanítóként, tanárként, igazgatóként
és emberként egyaránt példaértékű a
pályafutásod. Mindig szent dolognak
tartottad a hivatásod, kötelességeidet. A múlt pénteken, mikor a tanulókkal meglepetést terveztünk számodra, és titokban vártunk, akkor is a
füzeteket javítottad, és az utolsó
munkanapod kora estig tartott.
Számomra irigylésre és követésre
méltó a precizitásod, kitartásod,
pontosságod. De a kollegákkal, gyerekekkel szemben tanúsított emberséged, empátiád is követésre méltó.
Sok kisdiáknak Te tanítottad meg a

betűvetés, olvasás, számolás titkait,
de biológiatanárként sok gyereknek
szereztél örömet és sikerélményt a
versenyeken szerzett eredményekkel.
Pályád kezdetén tanítottál összevont
osztályban, és folyamatosan képezted magad.
Igazgatói 21 éved alatt sokat tettél a
magyarszéki iskoláért, mellyel kicsik
és nagyok körében tiszteletet és
megbecsülést vívtál ki. Én magam is
tiszteletre és követésre érdemes kollegaként ismertelek meg. Korrekt
módon, méltóságteljesen adtad át a
vezetői feladatkört.
Köszönöm.
Nyugdíjas lettél, de életedben csak
formálisan zárul le egy fejezet. Iskolánkba mindig szívesen látunk, tapasztalataidra számítunk, s ha a hétköznapok során már nem is itt dolgozol, el ne felett, hogy: Mindig ide
tartozol!
És most a tanítói, tanári és igazgatói
munkád jól megérdemelt elismeréseként átadom a Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet.
Nyugdíjas éveidhez kollegáim és a
magam nevében kívánok neked jó
egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas éveket!
L.K.
Prohászka Ottokár: Kő az úton
Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.
De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.
Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.
S ha lelked Istennel találkozott,
Utadban minden kő áldást hozott.
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Márton napi vigadalom
2008. 11. 14-én tartottuk hagyományos rendezvényünket.
Az ünnepség csapatversennyel kezdődött. Sok érdekes és izgalmas
feladat várt ránk. Volt libatömés,
zsíros kenyér kenő verseny. A kenyeret később meg is lehetett enni.
Aki nem vett részt a vetélkedőn, sok
más érdekes dolgot készíthetett:
tököt faraghatott, kézműveskedhetett és agyagozhatott. Amit készített, azt hazavihette.
Később a bolt előtt a nyugdíjas klub
éneke szórakoztatott bennünket,
majd kezdődött a lampionos felvonulás. Ezt követően többféle zsíros
kenyeret és sült tököt lehetett enni,
hozzá meleg teát és forralt bort inni.
(Utóbbit persze csak felnőtteknek!)
Így végződött a Márton napi vigadalom, amin nagyon jól mulattunk.
Salamon Ádám
6. oszt.

6

Széki Hírek

Budapesten voltunk!
Hunyadi Mátyás királlyá koronázásának 550. évfordulója tiszteletére
2008-ban a Reneszánsz Évét ünnepeljük. Az ország több száz múzeumában várták – várják az érdeklődőket. Az Oktatási Minisztérium által
kiírt pályázaton iskolánk 750.000
Ft-ot nyert és így 2008. október 21én 115 tanuló és a tantestület, az
iskola dolgozói és néhány szülő kíséretében egész napos budapesti kiránduláson vehetett részt. A pályázaton nyert összeg fedezte az útiköltség, a múzeumi belépők és a résztvevők étkezési (úticsomag,
ebéd
Budapesten) költségeit. Az elsősök
kivételével minden osztály – szinte
teljes létszámban – részt vett ezen a
programon. Heteken keresztül folyt
a készülődés: a gyerekek képeket,
anyagot
gyűjtöttek
Hunyadi
Mátyásról, az ország reneszánsz
emlékeiről, korabeli dalokat tanultak
stb.
Nagy volt az izgalom október 21-én
kora reggel az induláskor. Lelkes
gyerekek, aggódó szülők állták körbe
az autóbuszokat. Sikerült úgy megszervezni az indulást, hogy minden
tanulónkat a lakóhelyén vett fel az
autóbusz – tehát a környező falvakban lakó gyerekeknek sem kellett
előbb felkelniük.
Sásdon, a benzinkútnál találkoztak
egymással az osztálytársak és így –
kis rendezkedés után – a kialakult

közösségek együtt utazhattak. Sok
tanuló először vett részt országjáráson, illetve először járt Budapesten.
Az utazás órái szinte észrevétlenül
suhantak a kilométerekkel együtt – a
gyerekek élvezték minden percét.
Néha – néha sikerült figyelmüket
felhívni egy-egy településre, melyet
elhagytunk.
Budapest látványa mindenkit lenyűgözött: a hatalmas forgalom, a
nyüzsgés, az először látott villamosok, trolibuszok, egy igazi nagyváros
a széles utakkal, kirakatokkal, a régi
és új épületcsodákkal. Elragadtatással fogadták, amikor először megpillantották az Erzsébet-hidat, a
Dunát, a Várhegyet és a többi hidat.
A pályázati kiírás alapján a Nemzeti
Múzeum programján vettünk részt.
2-6. osztályosaink játszóházi foglalkozáson vettek részt: korabeli ruhákba öltöztették őket, énekeltektáncoltak, fegyvereket és ékszereket
készítettek, melyet haza is hozhattak. A hetedikesek és nyolcadikosok
nagyon érdekes kiállítást néztek
meg, melyen megismerkedhettek
Mátyás korának legérdekesebb tárgyi emlékeivel: láthatták Mátyás
személyes használati tárgyait, imakönyvét, kódexeit stb. A modern
technika segítségével rekonstruálták
a visegrádi királyi palota belsejét is.
Láthattuk néhány reneszánsz kori
építkezés makettjét is.
Láttuk Magyarország Mátyás-korabeli építészeti emlékeinek arányosan

kicsinyített másolatát. A kiállítás a
kor jellegzetes fegyvereinek bemutatásával végződött. A tanulók egy feladatlap kitöltésével tehették próbára
a kiállításon szerzett tudásukat.
A múzeumbeli foglalkozás mindenki
számára nagy élményt jelentett: ebben nagy szerepet játszott a Magyar
Nemzeti Múzeum alkalmazottainak
kedvessége, gyermekközpontúsága
és szakmai felkészültsége. Rövid
szabadidő állt rendelkezésünkre,
melyet a televízióból és képekről jól
ismert Múzeum-kertben töltöttünk:
a híres lépcsősoron való ücsörgés,
Arany János szobrának körbejárása
(megmászása) a parkbeli séta maradandó emlék mindannyiunknak.
A nap következő élménye a
McDonald's-beli ebéd elfogyasztása
volt: mindenki türelmesen kivárta,
amíg sorra került és élvezte a hely
hangulatát. Hálásan gondolunk viszsza az eladók szolgálatkészségére.
A délután hátralevő részében sok
érdekes látnivaló várt bennünket:
jártunk a Hősök terén, a Városliget
szélén felállított hatalmas Homokóránál, az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére emelt
emlékműnél. Hosszabb időt töltöttünk a Kossuth téren és megcsodáltuk az Országház gyönyörű épületét.
Hazafelé közelebbről is láthattuk a
Citadellát, a Halászbástyát és a Várnegyedet. Élményekben gazdag, szép
napot töltöttünk Budapesten.
V.E.

A budapesti kirándulás
Reggel 5 óra 30 perckor elindultak a buszok Sásdról a
benzinkútról. Mindenki izgatottan várta, mi fog történni.
A hosszú, izgalmas utazás után végre megérkeztünk
Budapestre. Sok-sok nevezetességet láttunk: A Dunát, a
Hősök terét, a hidakat, a Parlamentet és még sok mást.
Elmentünk a Nemzeti Múzeumba, ahol sok érdekességgel ismerkedtünk meg. Tetszett, hogy a Mátyás király
korát bemutató beszélgetéshez, ismertetőhöz kapcsolódóan lehetett gyűrűt, karkötőt, bárdot, fejdíszt, pajzsot
és dobot készíteni. Ezután a McDonald's-ba is ellátogattunk, ahol rengeteg finomság volt, még fagylaltot is
kaptunk. Majd elbuszoztunk a világ legnagyobb

homokórájához és egy emlékműhöz. Utána elsétáltunk a
Hősök terére. Majd a Parlament elé. Sajnos hamar vége
lett a napnak. Elindultunk hazafelé, néha-néha megálltunk pihenni. Mikor Sásdra értünk, a benzinkútnál
rendeződtünk a szerint, ki hol lakik. Mindenki szerencsésen és fáradtan hazaért.
Soha nem felejtem el ezt a napot.
Andrasek Boglárka, 4. oszt.
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Önkormányzati
hírek
2008. évi fejlesztések
és beruházások

• Utak aszfaltozása, burkolása
Erdőalja u. – A szakasz 300 m2,
makadám alap kialakítása – B szakasz 480 m2.
Javítás: Erdőalja és Szőlőhegy utca
kereszteződésben süllyedés kijavítása; Berek utca aszfaltjavítás.
• Járdák
Rózsa utca 150 fm térköves;
Hársfa utca 100 fm térköves;
Petőfi utca 10 fm térköves;
József Attila utca 360 fm térköves;
Kossuth Lajos utca 150 fm betonos.
• Útszegélyek
Rózsa utca 50 fm;
Hársfa utca 25 fm;
Petőfi utca 10+40 fm;
József Attila utca 360 fm.
• Zrínyi utca
Kis virágoskert társadalmi munkával.
• Parkoló kialakítása
Volt Aknai területen földmunka és
alapkövezés;
Hársfa utca, óvoda előtt térköves –
125 m2;
Artézi kútnál parkoló kialakítása
fehér alapkővel.
• Rácsos víznyelő kialakítása
Rózsa utcában 7 fm;
Zrínyi utcában 7 fm.
• Faluszépítés
Padok kihelyezése 30 db;
Szemetes edények elhelyezése 64 db;
Utcatáblák 82 db és útjelzők;
Parkolók festése: nagy parkoló, bolt
előtt, gyógyszertár előtt;
Hirdetőtáblák 10 db kicsi, 5 db nagy;
Információs táblák 5 db kicsi, 5 db
nagy;

Fedett kiülők 12 db: Kishertelendi
pihenőpark, Hunyadi u. buszforduló,
Hársfa u., Bem u., Liget u., Árpád u.,
József A. u., Zöldfa u., Rózsa u.,
Újtelep játszótér, Zrínyi u., Petőfi u.;
Buszmegállókba padok: 8 fm (pécsikaposvári);
Hunyadi utca buszforduló kialakítása és fakerítés készítése (köszönet
a magántámogatásért);
Kishertelendi játszótér felújítása
(homokozó, mérleghinta);
Járdatisztítás 50 fm;
Emlékpark kialakítása a
Szentháromság téren – földmunkák;
Szentháromság téri park – földmunkák befejezése;
Növényültetetés;
Virágosítás a központban és a
mellékutcákban.
• Vízelvezető árkok
Kőlapos: Kossuth L. u. 100 fm;
Berek u. társadalmi munkával 30
fm; Bem u. vége decemberben 2 fm.
Betongyűrűs: Sörfőzdén túl – Szőlőhegyi út 6 fm; Bem u. sarka 1 fm;
József A. u. 1 fm; Petőfi u. végénél 1
fm; Plébánia mögött szolgalmi út 5
fm társadalmi munkával; Árpád u.
átjáró Hunyadi u. felé 1 fm; Árpád u.
7-10. előtt járda mellett 50 fm;
Árpád utcában vasút oldalán 100 fm;
Árpád u. Hunyadi utcai végénél 85
fm árok kialakítása.
Ároktisztítás: a Szőlőhegy utcában
és az újtelepi játszótérnél 30+30 fm.
• Szennyvízbekötések
Sportöltöző; Iskola; Óvoda; Faluház;
Nyugdíjas és Ifjúsági Ház, Rózsa u. 1.;
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Védőnői szolgálat, Német Kisebbségi
Önkormányzat; Körjegyzőség –
Polgármesteri Hivatal.
• Intézményi felújítások
Óvoda: Tetőtér beépítése – CÉDE
pályázat (válaszfalak, ajtók stb.);
kapu javítása; játszótér felújítása;
belső festés; informatikai pályázat;
átjáró folyosó kialakítása; szennyvízbekötés.
Iskola: Tornaterem – külső festés;
könyvtár – kőlábazat készítése; belső
festés; ajtózárak cseréje; padok,
szekrények beszerzése.
Faluház: Integrált Közösségi Színtér
című pályázat beadása; hátsó udvar
rendbetétele; díszkert kialakítása;
szennyvízbekötések; fogorvosi rendelő tetejének javítása.
Temető: Plébánosok emlékművei;
ravatalozó melletti terület tisztítása;
régi sírok helyreállítása (Gruber
György plébános).
Magyar Máltai Szeretszolgálat –
Nyugdíjasház: Helyiség kialakítása;
festés; javítás; berendezés; ajtó készítése; tereprendezés.
Családsegítő mikroközpont
(pályázat): Ajtó beállítása; előtér;
esőbeálló; vizesblokk – WC kialakítása; világítás felújítása; festés.
Védőnői helyiség: szennyvízbekötés.
Német Kisebbségi Önkormányzat:
Garázs; betonozáshoz anyag; plafonburkoláshoz anyag; festéshez anyag
biztosítása; szennyvízbekötés.
Köszönjük a klubtagok segítségét!
Templom: Abroncsozás; lábazat
vakolása; repedések vakolása; belső
oszlopfestés társadalmi munkával.
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• Pályázatok
• Egyéb beruházási pályázatok
Oktatási – Iskola Konzorcium (torKEOP – Szeméttelep rekultiváció
naterem, óvoda és iskola egyéb költ6 millió Ft;
ség) 168 millió Ft;
MÁV – Fény- és félsorompó MagyarInformatikai Iskola 348.000 Ft;
széken (Mecsekpölöskei kiegészítésInformatikai Óvoda 102.000 Ft;
sel) 40 millió Ft, pakuratárolók felReneszánsz pályázat 750.000 Ft;
számolása 3 millió Ft, illegális épüOktatási Integrációs és Esélyegyenlettörmelék lerakás megszüntetése;
lőségi 2.534.500 Ft;
TEKI – 1,3 millió Ft járdák;
Informatikai 14 számítógép, 5 db
CÉDE – 2,9 millió Ft Óvoda tetőtér;
smart-tábla + 1 laptop teljes konfiVillamosítás a németszéki szőlőguráció 7,5 millió Ft;
hegyen 2009-es, a magyarszéki szőProjektorpályázat 280.000 Ft;
lőhegyen 2009-10-es kivitelezésben;
Sportpályázat 100.000 Ft;
Villamosítás a Zöldfa u. végén 150
Nyári sporttábor 420.000 Ft;
méteren (2008).
Egyéb kisebb iskolapályázatok
500.000 Ft;
• Terv készítések
DDOP terelőszigetek 20.277.000 Ft; Óvoda tetőtér;
IKSZT-cím elnyerése esetén 2009Németszéki kishíd megtervezése;
ben 35 millió Ft.
Faluház tetőtér megtervezése.
Magyarszék, 2008. december 10. – Kárpáti Jenő polgármester
————————————— ◙ —————————————

Egészségünk érdekében
Hallgatom a rádiót, nézem a tv-t, folyamatosan az egészségünkről beszélnek. Mit tegyünk és mit ne. Mégsem érzem, hogy valóban az ember egészségének védelme állna az első helyen. A zöldek vigyáznak a természet megóvására, de folyamatosan
habzik a Rába. Az állatvédők épp a liba- és kacsatömés kérdését vitatják. És azt
mondja meg valaki, hogy minket, dolgozó, lélegző embereket ki óv meg? Mert elmegyünk az orvoshoz, ha betegek vagyunk. Sok esetben olyan gyógyszereket kapunk, amelyek vagy egymást ütik, vagy több kárt okoznak szervezetünkben mellékhatásaikkal, mint amennyi gyógyítást a bajunkra. Pár évvel ezelőtt hallgattam, milyen egészséges a falusi levegő. Ma már sajnos falunkra ez nem mondható el. Először is, itt halad át a 66-os főútvonal, amelynek köszönhetjük az egészségtelen port,
nap-nap után szívjuk a kipufogógázt. Hatalmas zajjal haladnak át a kamionok és
teherautók, idegtépő a félórás várakozás, míg sikerül átjutnunk a zebrán. Az Árpád
utcaiaknak még rosszabb a helyzetük, hiszen a komlói út irányából közlekedők Sásd
felé becsatlakoznak a forgalomba. Ezen a szakaszon nem csak a forgalom növekedése, hanem maga az úttest minősége is kritikán aluli. Az már csak hab a tortán,
hogy kamionparkoló lett a volt Zizi ABC parkolójából, amelynek köszönhetően
nem tudnak pihenni az ott lakók. Az Árpád utca végén a csatornázási munkálatok
miatt kidőltek a fák, amelyek a zaj és por védelmét szolgálták régen. Helyettük újak
betelepítésére nem került sor. A falu több részén, de legfőképp a kishertelendi szakaszon folyamatos az aszfaltgyártó bűze, amely állítólag a normális értékhatárokon
belül van. Idegenek is jelezték, hogy azelőtt egészséges, friss levegő volt nálunk,
most meg hányingerük van, amikor beérkeznek településünkre. Biztonságban érezhetjük egészségünket ilyen körülmények között? Mennyire rombolják szervezetünket (tüdőnket) a beszívott káros anyagok? Egyre több rákos megbetegedés üti fel
fejét településünkön. Egyértelműen azonban nem állíthatom, hogy mindez csak a
gyár üzemelésének köszönhető. Valóban az ember a fontos? Áldozatai vagyunk egy
gyár működésének? Nem tudom, de ma annyira óvják egészségünket, hogy közben
mi abba belebetegszünk, belepusztulunk.
(szné)

Eseménynaptár
• dec. 9-18., 9:00-16:00, Faluház
Adventi vásár az óvodások
munkáiból.
• dec. 9-18., 9:00-16:00, Faluház
Kusz Zsuzsanna selyemfestő
kiállítása.
• dec. 14., vasárnap, 15:30, Faluház
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
teadélutánja.
• dec. 16., kedd, 16:30, Faluház
Nyilvános képviselő-testületi ülés és
falumeghallgatás.
• dec. 20., szombat, 21:00, Faluház
Jótékonysági bál az óvoda
sószobájának megvalósításáért.
Zenél a Perfect zenekar.
• dec. 31., szerda, 21:00, Faluház
Szilveszteri bál a Tequila zenekarral.
• 2009. febr. 28., szombat, Faluház
Svábbál a pilisvörösvári Donau
Power zenekarral. Jegyek csak
elővételben kaphatók a Faluházban.

Széki Hírek
„Azért vannak a jó barátok...”
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Amikor november 14-én becsengettek, Ilike / Igazgató
néni / Tanár néni / Ilike néni (az utóbbi évek megszólításai) utolsó tanórájára, a tanáriból kilépve az iskola
összes tanulójának sorfala fogadta őt – és néhány köszöntő mondat után az 1-8. osztály nevében egy-egy tanuló virágcsokorral búcsúzott az iskola volt igazgatónőjétől és nagyszerű pedagógusától.
Megható percek voltak!

megtervezése, a meghívottak névsorának elkészítése
mindenki számára feladatot adott. Csütörtökön és
pénteken virágokkal díszítettük fel az iskolát – a faliújságra Ilike személyiségéhez illő idézeteket helyeztünk
el. Elkészült egy különleges ajándék, a kollegák búcsú
gondolatait tartalmazó Emlékkönyv is. A délután 2
órakor kezdődő ünnepségen jelen voltak a tantestület
jelenlegi és volt tagjai, az iskola dolgozói, a Fenntartó
önkormányzatok polgármesterei és dolgozói. Sok volt
tanítvány is eljött.
Bevezetésül tanulóink műsora hangzott el. Ezután
Lipták Katalin igazgatónő búcsúztatta el elődjét és az
Oktatási Minisztérium Pedagógus Szolgálati Emlékérmét adta át a nyugdíjba vonulónak.
A tantestület nevében Gyurisán László mondott köszöntőt – az elmúlt években ő volt Ilike legközvetlenebb
munkatársa. Az iskolafenntartó nevében Dr. Mátéka
Gyöngyi méltatta Rudl Jánosné iskoláért folytatott több
évtizedes munkáját.
Az ajándékok és személyes búcsúzkodás után a Tantestület – külön meglepetésként – egy Máté Péter dal
eléneklésével köszönt el.

A hivatalos búcsúztatásra november 21-én, péntek
délután került sor. Hetekig készülődtünk erre az ünnepre: a gyerekek műsorának összeállítása, a dekoráció

Sohasem feledjük Ilike meghatódottságát, mikor – a rá
jellemző szerénységgel – köszönetet mondott.
V.E.

Néhány gondolat Rudl Jánosné nyugdíjba vonulása
alkalmából...
Tavaly óta tudtuk, hogy az idei tanév nagy változást hoz
iskolánk és saját életünkben: Rudl Jánosné, aki 21 éven
át igazgatóként vezette intézményünket, nyugdíjba vonul. Egy 33 éven átívelő, áldozatos pedagógus pálya ért
véget 2008. november 14-én, mikor utolsó tanóráit tartotta második otthonában, a magyarszéki iskolában.
Méltóképpen szerettünk volna búcsúzni: egyszerűen,
mégis érzelem gazdagon. Úgy érezzük, ez a tervünk
sikerült.

Márton nap a
magyarszéki iskolában
A tavalyi, nagysikerű iskolai Mártonnapi rendezvény kedvező fogadtatása felbátorított Bennünket: idén
kiléptünk az iskolai keretek közül és
meghívót küldtünk a komlói iskoláknak is.
Megtiszteltetésnek vesszük, hogy három iskola (Kodály Zoltán Általános
Iskola, Felsőszilvási Általános Iskola
és a Gagarin Általános Iskola) csapatot delegált november 14-i versenyünkre és az előzetes versenykiírásnak megfelelően, lelkiismeretesen készültek. Szerettük volna
méltóképpen fogadni vendégeinket
(nemcsak a komlóiakat, hanem
iskolatársainkat, szüleinket, nagyszüleinket és a helyi közélet vezetőit), ezért napokon keresztül díszítettük iskolánkat: az osztályok ablakain megjelentek a Márton-nap
hagyományos jelképei. A zsibongót

sütőtökökkel és lámpásokkal díszítettük. A nagy faliújságokon az
iskolások legszebb munkáit helyeztük el. A verseny előkészítéséből
mindenki kivette részét: a gyerekek
dekorációt színeztek, kellékeket
készítettek elő, berendezték a verseny helyszínét. A tanárok a versenyfeladatok kidolgozásában, a verseny
lebonyolításában vettek részt. A
versenyen a komlói csapatok mellett
három magyarszéki csapat vett részt
és különböző mókás feladatok végrehajtásában mérte össze erejét (Lúdas
Matyi hasonmások, néma jelenetek a
Lúdas Matyiból, „libatömés”, totó
Márton püspök életéből, pattogatott
kukorica-fűzés, zsíros kenyér kenés,
libás dal éneklése és még sok érdekes feladat várt a versenyzőkre.
A zsűrinek (melynek tagjai: Rudl
Jánosné elnök, Pál József plébános,
Bakonyi Sándor állatorvos és
Gyöngyösiné Szűcs Gabriella ligeti
óvónő) nem mindig volt könnyű az
értékelés. A versenyen mindenki jól

érezte magát, nemcsak a versenyzők,
hanem a nézők soraiban helyet foglaló gyerekek, szülők, nagyszülők.
A versennyel egy időben három
helyszínen játszóház szerű foglalkozáson vehettek részt az érdeklődő
gyerekek: töklámpást faraghattak,
lampionokat és agyagból különböző
tárgyakat készíthettek. Az egész
iskolát jókedv, móka töltötte be.
És még mindig nem volt vége az
élményeknek: a vetélkedő után a
nyugdíjasok énekkara néhány – az
alkalomhoz illő – dallal kedveskedett, majd lámpásfelvonuláson vettünk részt az óvodásokkal.
A felvonulás végén jóízűen fogyasztottuk el a bolt előtt felszolgált
hagymás-zsíros kenyeret, sült tököt
és a forró teát (volt forralt bor is).
Bízunk abban, hogy jövőre hasonlóan jól érezzük magunkat a harmadik Márton-napi rendezvényünkön!
Horváth Evelin
8. oszt.
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Alapítványi hírek

A Magyarszéki Iskoláért Közalapítvány Kuratóriuma az iskola Szülői
Munkaközössége aktív közreműködésével november 8-án jótékonysági
bált rendezett. A Wery-Take zenekar
jó hangulatot teremtett. Örültünk,
hogy a bálon jóval több szülő vett
részt, mint a megelőző években. A
bál bruttó bevétele 348.700 Ft volt,
nettó bevétel: 219.200 Ft.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni azoknak a szülőknek, akik a
bál előkészítésében és a lebonyolításban részt vettek, valamint mindazoknak, akik báli belépő vagy
támogatói jegy vásárlásával, illetve
tomboladíjak felajánlásával támogatták az alapítványt. Utóbbiak névsorát is közzé tesszük.
Támogatói jegyet vásároltak:
Kajdy Emil 1000.-, Scherdán
Krisztiánné 1000.-, Kürti József
3000.-, Kárpáti Jenő 3000.-,
Vargáné Szabó Gabriella 3000.-,
Tóth Róbertné 1000.-, Szép Lászlóné
1000.-, Hamerli Tiborné 1000.-,
Kozmáné Bedő Erika 1000.-, Schaff
Anikó 1000.-, Dr. Óberling János
2000.-, Gyenis László 2000.-,
Bischoff László 5000.-, Hucker
Attiláné 1000.-, Andrasek Károly
2000.-, Fogt Zoltán 2000.-, Vincen
Éva 1000.-, Kubikné Zsirmon Éva
1000.-, Luczóné Rubint Ildikó
1000.-, Tóth Mihályné 1000.-,
Kőhalmi Rajmundné 2000.-, Csaba
Attiláné 1000.-, Horváth István
3000.Tomboladíjat ajánlottak fel:
Miklósné Somogyvári Zita, Molnár
János, Drescherné Balázs Szilvia,
Tóth Mihály, Kőhalmi Rajmundné,
6. osztály, Orcsik Ferenc, Csernik
István, Török Tibor, Major Károly,
Poór Zoltán, Kubik Sándor, Kusz &
Kusz Kft., Napsugár Böngészde,
Lóga Zoltán, Vincze István, Piero
Taglienti, Pallos László, Fogarasi
Zsolt, Rajna Jánosné, Poór Zoltánné,

Lajos László, Kubikné Zsirmon Éva,
Stadler János, Kapucinus Sörgyár,
Magyarhertelendi Teleház, Magyarhertelend Termálfürdő, Magyarhertelend Önkotmányzata, Farkas
Istvánné, Horváth István, Balásné
Aknai Szidónia, Szabolcsiné Kajtár
Cecília, Magyarszéki Önkormányzat,
Kispál Béla, 2. osztály, Tokodiné
Villuth Erika, Lajos János, Rudl
Jánosné, 4. osztály, Hucker Attiláné,
Bejanné Laklia Mónika, Laklia
Józsefné, 3. osztály, Hencz Ildikó, 7.
osztály, 1. osztály, Pálma Cukrászda,
Nagy János, Storcz József, 8. osztály,
Váradi Erzsébet.
Külön köszönjük a fenntartó önkormányzatok támogatását is.
2007-ben a személyi jövedelemadók
1 %-ából 140.667 Ft bevétele származott az alapítványnak. Ezt az öszszeget úszásoktatásra, hangversenybérletekre, nevezési díjakra és a tanulók jutalmazására fordítottuk.
2008-ban várhatóan 133.600 Ft-ot
kapunk az 1 %-os felajánlásokból.
Ezt az összeget korábbi megtakarításainkkal kiegészítve (kb. 300.000
Ft) az iskola szemléltető eszközeinek
gyarapítására kívánjuk felhasználni.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik adójuk 1 %-át alapítványunk javára ajánlották fel.
Bírunk benne, hogy 2009-ben is
számíthatunk támogatásukra.
Adószámunk: 18318663-1-02
Lehetőség van arra is, hogy átutalással vagy csekkben történő befizetéssel támogassanak bennünket.
Bankszámlaszámunk:
11731063-20038540
Pénzkezelő intézmény:
OTP Bank Rt. Komló
Csekk az iskolatitkárnál kapható.
Tel.: 72/521-021, 11-es mellék
Alapítványunkról egyéb információt
találhatnak:
www.adhat.hu adományozási portál
Rudl Jánosné
kuratórium elnöke

Ovisarok
• Az óvodai programokban aktívan
és szívesen vesznek részt az óvodás
szülők, ezt mutatja a közös Márton
napi felvonulás is. Indulás előtt megvendégeltük a szülőket hagymászsíros kenyérrel, sütőtökkel. Felvonulás előtt a gyerekek által készített
lampionokból és libás fejdíszekből
válogathattak a szülők és gyerekek.
• Az óvodai évek meghatározóak a
gyerekek életében. A készülődés a
csoportmunkát, összefogást, a részvétel az összetartozás érzését fejleszti. Az élmény pedig felejthetetlen.
Köszönjük mindenkinek!
• Az aktuális karácsonyi fotózással
(sokan igényelték) is növeltük a karácsonyi ajándéklapok választékát.
• A hagyományos karácsonyi vásárunkra két munkadélután alkalmával készültünk a szülőkkel együtt. A
munka, az alkotás öröme és a tanulás lehetősége gazdagította nemcsak
a gyerekeket, de a szülőket is. Az
óvodában előre készítettünk kerámia
tárgyakat, mázaztuk és ékesítettük.
Szép, igényes kézműves portékák készültek, amelyek sok otthont díszíthetnek majd az ünnepek alatt. Volt,
aki otthon készített ajándékkal járult
hozzá a vásárhoz és így támogatja az
óvodát. Köszönjük!
• December 8-án Nagykarácsonyban
jártunk a Télapónál. A helyi postán
feladtuk a karácsonyi lapokat, majd
a játszóházon is részt vettünk.
• Igyekszünk a gyerekek és felnőttek
részére az ünnepek előtti időszakot
széppé, élményekben gazdaggá varázsolni, amennyire csak lehet.
Köszönjük az egész éves támogatást
az óvodát patronáló segítőknek, szülőknek, civil- és magánszevezeteknek, fenntartóknak!
Mindenkinek boldog békés karácsonyt kívánunk sok szeretettel: az
óvoda gyermekei és dolgozói.
„Karácsonyi rege ha valóra válna
igazi boldogság szállna a világra.”

Széki Hírek

Németek
Baranyában
és Tolnában
a XX. század
sodrában

A török uralom magyarországi
pusztításai következtében (állandó
háborúskodások, járványok, stb.) –
főleg az ország déli részein – a népesség hallatlanul megcsappant. A
törökök kiűzése után az állandó
termelésnek ezeken a területeken is
meg kellett indulni és bekapcsolódni
az országos kereskedelembe. (A török idő alatt is létezett némi kereskedelem az elszakított országrészek
között.) A déli sík vidékek lakói
többségében magyarok voltak, őket
érintette legközvetlenebbül a pusztítás, a pusztulás. Ennek a vákuumnak
a betöltésére nyugati telepesek érkeztek hazánkba, a legtöbben németek (svábok), akiket a Habsburgok a
németországi népfölösleg miatt az
önkéntes jelentkezőkből toboroztak.
Néhány olasz, francia és spanyol
telepes család is érkezett. Ezek a
bevándorlók különböző kiváltságokat kaptak a földesuraktól (szabad
költözködés, hosszú időre mentesség
az úrbéri terhek alól, stb.). Az ottani
fejlett termelési kultúra letéteményese lett a XIX-XX. századi Bánát
és Bácska legjobb gabonatermelő
vidékeinek. Így került sor a Baranyába és Tolnába való telepítésre is.
A trianoni határokon belül az ország
legnagyobb nemzetiségi tömbje e két
megyében jött létre.
Betelepítésük óta zavartalanul élhettek itt egészen 1945-46-ig. Ekkor
ugyanis durván beavatkoztak a német nemzetiség életébe, melynek
traumái a mai napig mély nyomokat
hagytak a hazai németek tudatában.
Még az 1919-es trianoni „csonkítás”
sem érintette őket, hiszen a baranyai-tolnai területeket nem szakították ketté. A II. világháborút lezáró

potsdami konferencián (1945. július
17-től augusztus 2-ig) kimondták,
hogy „az emberiség ellen elkövetett
súlyos bűntettei miatt bűnhődnie
kell az egész német népnek”. Ennek
értelmében – három országot konkrétan meg is neveztek: Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország –
ki kell telepíteni a német nemzetiségű lakosságot vagy annak egy
részét. Ez persze maga után vonta a
többi vesztes nemzetiség kitelepítését, mégpedig lakosságcsere-akció
útján. Ez egyes országok a homogén
nemzeti államok létrehozását akarták megvalósítani. Ezt az elképzelést
nem lehet másképpen értelmezni,
mint úgy, hogy a „fasiszta népeket”
nem kevésbé fasiszta módszerekkel
akarták megbüntetni. 1946 végén az
USA és Anglia változtatott álláspontján, és elutasította a kitelepítéseket,
sőt nem fogadta be saját megszállási
övezeteibe a kitelepítetteket. A
nemzetiségi kérdés megoldásának a
módszere elsősorban a sztálini elképzeléseket tükrözte. Hazánkból főleg a mai NDK területére irányultak
a kitelepítések. Magyarországon
1948-tól fokozatosan szűnnek meg a
kitelepítések. Le kell azonban szögezni, hogy az akkor hatalmon levő
Nagy Ferenc kormányára a csehek
ráerőszakolták a két ország közötti
kitelepítési egyezményt. Ugyanez a
kormány lép fel nyíltan területi követelésekkel Románia és burkoltan
Csehszlovákia ellen.
folytatás a következő számban
B.M., 1988
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1944
karácsonya...
Weihnachten
im Jahre 1944

A magyarországi németek kálváriája
1944 decemberében kezdődött el. A
december 22-én kelt 0060. számú
szovjet katonai parancs értelmében:
Minden német nevű egyén akár
beszéli a német nyelvet vagy sem,
tekintet nélkül előéletére, a hadműveletek mögöttes területein közmunkát köteles végezni. A rendelet
hatálya alá esnek azok a magyar
nevű egyének is, akiknek nagyszülőjük német nevű illetőleg német
származású.
A parancs szerint a férfiak 17-45, a
nők pedig 18-30 éves korig voltak
kötelezettek a munkára. Ezeket az
embereket azonban nem a parancs
szerinti tevékenységre kötelezték,
hanem a Szovjetúnióba hurcolták
kényszermunkára.
Magyarszéken a németek körében az
1944-es karácsony fekete karácsony
volt. Szinte minden családban volt,
aki a rendelet hatálya alá tartozott.
Abban az időben a korán férjhez menő lányok szinte mindegyike családot, gyereket hagyott maga után. A
nem hadköteles fiúk és az idős beteg
férfiak, akik a bevonultak helyett
tartották el családjaikat, nehéz helyzetbe kerültek.
A kényszermunka felőrölte életük
legszebb időszakát, elvesztették ifjúságuk legszebb éveit. Meggyötörve,
4-5 év kényszermunka után tértek
vissza hazájukba, ahol akkor már
jogfosztott idegenként kezelték őket.
Magyarszékről 112 főt vittel el szovjet kényszermunkára. 1 fő, Scwéd
Antal a fogságban meghalt, ő már
nem térhetett haza szeretteihez...
folytatás a következő számban
Rauch János
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„Ünnepelt
a falu”
avagy a papír
mindent elbír?

A „Széki Hírek” legutóbbi számában
szokatlan hangvételű cikk jelent meg
a templomunk újjászentelésének
250. évfordulója tiszteletére szervezett búcsúi templomi ünnepségsorozatról. A cikk első részében a szerző
az elismerés hangján szól az előkészítésben és a szervezésben részt
vállaló polgármester úr érdemeiről,
majd nyomdafestéket nem tűrő stílusban (?) marasztalja el egyházközségünk lelkipásztorát. Számon kéri a
plébános úr távolmaradását a falu
két, korábban elhunyt plébánosa síremlékének koszorúzásáról, majd az
ezt követő templomi hangverseny
félbeszakításával vádolja. Minősíthetetlennek ítéli a plébános úr viselkedését a Mayer Mihály megyéspüspök
tiszteletére adott fogadáson, és zárszóként „több magyarszéki nevében”
felkínálja a távozás lehetőségét Magyarszékről a plébános úr számára.
A Magyarszéki Egyházközség képviselő testülete, a magyarszéki civil
szervezetek, minden jóérzésű magyarszéki hívő és nem hívő nevében
mélységesen elítéljük a cikk hangvételét, annak mondanivalójától elhatárolódunk. A cikkben leírtak csak
pár ember véleményét tükrözhetik:
nevezetesen a szerző Vajda Józsefnéét (aki gondolatait a cikk aláírásával
bátran felvállalta), valamint azok véleményét, akik a cikk közölt változatban történő megjelenését engedélyezték.
Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a
Magyarszéki Önkormányzat és a
magyarszéki civil szervezetek hivatalos lapjában bárki személyes sértődöttségtől indíttatva, kellő körültekintés nélkül, igaztalan vádakkal
sározzon be köztiszteletnek örvendő
személyeket. Teheti mindezt a lap

Harangszentelés (1923)
kiadásáért felelősök jóváhagyásával.
A sajtószabadság ilyetén értelmezésével messze nem értünk egyet. Az
önkormányzat és vezetői igenis felelősek az önkormányzat és falu civil
szervezeteinek hivatalos lapjában
megjelenő írások tartalmáért.
A cikk írója (aki 3-4 éve még rendszeres templomba járó volt) bizonyára elfelejtette, hogy Magyarszék
lelkipásztora éppen Mayer Mihály
megyéspüspök úr kinevezése alapján
további 10 községben látja el lelkipásztori feladatát, vasárnaponként
5-6 szentmisét celebrál különböző
helyszíneken. A koszorúzás időpontjában azért nem tudott imát mondani a magyarszéki temetőben, mert
½ tíztől éppen Magyarhertelenden
misézett. A lelkipásztor kinevezése
és visszahívása a mindenkori megyéspüspök hivatali jogköre. Éppen
ezért plébánosunk – még ha szándékozna is – önként el sem hagyhatja
hivatalát. A távozásra felszólítás a
cikkben megjelent formában olyan
magánvélemény, amely a cikkírót
minősíti.
Nem elhanyagolható tény, hogy a
szentmise kezdésének csúszása valójában az azt megelőző templom környéki rendezvények jelentős késésével magyarázható. A 9 órára meghirdetett események valójában 30-

35 perc késéssel kezdődtek csak el.
Sajnálatos dolog, hogy a program
kétségkívül egyik legszínvonalasabb
műsorszámának befejezésére nem
jutott emiatt idő.
Talán rugalmasabb szervezéssel,
akár minden műsorszám arányos
rövidítésével az ünnepi szentmise 11
órai kezdése is biztosítható lett
volna. Az egyházi hivatali és hatalmi
hierarchiát valamennyire is ismerő
vendéglátóknak, szervezőknek tudnia kell, hogy az olyan egyházi méltóság, mint a püspök úr megvárakoztatása kimeríti az udvariatlanság
fogalmát.
Fentiek alapján úgy ítéljük meg,
hogy Vajda Józsefné cikkével igaztalan vádaskodás érte falunk plébánosát. A távolmaradásért, a rendezvények csúszásáért nem ő felelős. Ezért
valamennyi magyarszéki nevében
sajnálatunkat fejezzük ki és kérjük
elnézését, bocsánatát.
(Szükségesnek tartjuk még megemlíteni, hogy a Széki Hírek ugyanezen
számában közölt eseménynaptárban
a december 14-i templomi hangversenyről Pál József plébános urat
az illetékesek részéről senki sem
tájékoztatta, a hangverseny megrendezésének lehetőségéről személyes
egyeztetést vele nem folytatott.)
A leírtak szolgáljanak tanulságul a
Széki Hírek szerkesztőinek és kiadóinak, hogy a továbbiakban hasonló
hangvételű magánvélemények akár
aláírással vagy anélkül ne jelenhessenek meg az önkormányzat és civil
szervezetek hivatalos lapjaként terjesztett falu újságban.
Magyarszék, 2008. december 3.

Széki Hírek

A tények

MMSZ Híradó

Mindannyiunkban szép emlék, hogy
pontosan 10 órakor megszólaltak a
harangok a 250 éves érfordulós tábla
avatóbeszéde után, 1 percig álltunk a
harangszót hallgatva a templom
bejárata előtt (a tervezett program
szerint).
Fotódokumentumok szerint 10 óra
12 perckor a templomban már tartott a hangverseny. Egy 50 évvel ezelőtti ünnepi beszéd szónoka kapott
lehetőséget újból megszólalni a mise
előtt. A mecsekjánosi plébános beszéde 11 óra előtt pár
perccel ért véget, a püspöki
mise 11 óra után 5 perccel
kezdődött el.
A szervezőbizottság tagja volt
Váradi István is. A templomi
rendezvények programját, az
elhangzó énekszámokat a
püspökséggel kell egyeztetni A misecsengő megszólalásának pillanatában
és természetesen tájékoztatni készült felvétel (2008.08.31. 11:05)
kell a helyi plébánost. Azonban ha a
meghívott együttes sajnálatos módon technikai okok miatt nem tud
részt venni a hangversenyen, akkor
– mint most, december 14-én is – a
hangverseny elmarad.
A cikkre reagálók aláírásukkal kérték
a saját írásuk vágatlan formában
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történő megjelenését. (Nincs lehetőségünk, és eddig sem éltünk cenzúrázással az újság hét éves fennállása alatt – a szerk.)
Minden cikk tartalma természetesen
az íróját minősíti.
Kárpáti Jenő

————————————— ◙ —————————————

Kedves Magyarszékiek!
Az egész évi rohanás után nemsokára elcsendesedik minden. Bezárnak az
üzletek, leáll a forgalom és mindenki igyekszik családi körben tölteni a
karácsonyt, a béke, a szeretet és a család ünnepét.
Az év vége az öröm, az ünnep mellett alkalmat ad arra is, hogy
számvetést készítsünk az eltelt esztendőről és megtervezzük a jövőt.
Önkormányzatunk köszönetet mond minden dolgozójának és segítőkész
magyarszékinek, akik ebben a nehéz, de sikeres évben munkájukkal vagy
egyéb módon támogatták terveink megvalósítását.
Magyarszék község minden polgárának szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket, békés, boldog, eredményekben
gazdag új évet kívánok!
Kárpáti Jenő polgármester

„Mert éheztem és ennem adtatok,
Szomjaztam és innom adtatok,
Idegen voltam és befogadtatok...
Bizony mondom néktek:
Amikor megtettétek ezt egynek
A legkisebb testvéreim közül,
Nekem tettétek.”
• A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
magyarszéki csoportja csatlakozik az
„Adni öröm” akcióhoz.
Ezúton kéri a lakosságot, hogy a
lehetőségeihez képest a rászorulók
megsegítésére rendezett gyűjtéshez
hozzájárulni szíveskedjenek.
A gyűjtés helye: Magyarszék Faluház
(Szabóné Újhelyi Ágota)
Ruhanemű gyűjtése december 8-tól
folyamatosan, élelmiszer: december
9-16-ig. Szívesen fogadunk használható (tiszta, rendes) ruhaneműt, tartós élelmiszert (cukor, liszt, olaj,
tésztafélék, édesség, stb.). Pénzt
nem fogadhatunk el, csak élelmiszert.
Kérjük, ismerőseikkel is tudassák,
hogy Komlón a Spar (Szilvás) áruház
előtt is ugyanezeken a napokon
szervezzük meg a gyűjtést 9-17 óráig.
Az összegyűjtött adományokból csomagokat készítünk, melyeket karácsony előtt szeretnénk kiosztani.
• Kis karácsonyi ünnepély megrendezésére készülünk a magyarszéki
plébános úr segítségével. Időpontjáról értesítést küldünk.
Gondoljunk a rászorulókra, milyen
öröm lesz, hogy karácsony napján a
szeretet ünnepén, amikor meggyújtjuk a fenyőfán a gyertyát az ő ünnepükhöz is egy kicsit hozzájárultunk.
Ebben a rohanó világban, amikor
nincs idejük az embereknek egymásra, legalább ezen a napon jót cselekedtünk, mert a szeretet, a béke, a
segítség igen fontos az ember életében.
Minden segítséget megköszönünk!
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Magyarszéki Csoportja

14

Széki Hírek

Anyakönyvi hírek

PÁLMA Cukrászda

Megszülettem

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

Szabó Ivettnek és Mizák Zoltánnak 2008. december
8-án Tamás nevű gyermeke született. Jó egészséget és
örömteli babázást kívánunk!

Házasságot kötöttünk
Szabó Ivett és Mizák Zoltán 2008. október 17-én
házasságot kötöttek. Sok boldogságot kívánunk!

Botok, fokosok

Aranylakodalmat ültünk
Bózsing Magdolna és Tihanyi Ferenc 2008.
novemberében házasságkötésük 50. évfordulóját
ünnepelték. Erőt, egészséget kívánunk!

Búcsút mondtunk
2008. november 10-én Balaskó Józsefné Rab Ilonától;
december 12-én Gunszt Józseftől búcsúzott családja,
ismerősei és a falubeliek.

Megnyílt

Újra megnyitotta kapuit
a pizzéria Magyarszéken!
Frissen sült pizzák elérhető árakon. Hamburgerek, Gyros.
Totó-lottó átvevőhely, mobil feltöltőkártyák árusítása.
Nyitva: minden nap 9.00-21.00
Pizzák előrendelhetők a 30/631-9265-ös telefonszámon.
Pizzák:
Sonkás
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, pepperoni
Son-Go-Ku
730
sonka, gomba, kukorica, sajt
Bud Spencer
730
szalámi, bacon, bab, pepperoni

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

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

830

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
Újságunk következő száma várhatóan
2009. március 15-én jelenik meg.
Lapzárta február 28-án, cikkeiket, írásaikat, hirdetéseiket
kérjük eddig az időpontig juttassák el a szerkesztőkhöz.
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Szerkesztőségünk nem vállal felelősséget az újságban
megjelenő cikkek tartalmáért. A cikkekre érkező
válaszok, viszontválaszok terjedelmét ¼ oldalban
(max. 1 hasáb) határoztuk meg, ennél hosszabb
reakciókat a továbbiakban a fizetett hirdetésekkel
megegyező díjszabás szerint jelentetünk meg.
Újságunk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
által regisztrált kiadvány.
Kiadja a Magyarszékért Egyesület.
A kiadást támogatja Magyarszék Község Önkormányzata.
Szerkesztők:
Szabóné Újhelyi Ágota, Dalmady Árpád

