Széki Hírek

A Magyarszékért Egyesület kiadványa
IX. évfolyam, 1. szám

2010. április 30., péntek
Ezután a komlói Súgólyuk Színház
verses, zenés, dalos műsora következett.

Nőnap

A megjelentek nevében köszönöm a
jó műsort, a szép virágot!
Szőke Antalné nyugdíjas

Ismét megtelt a Faluház március 5én! Nőnapi rendezvényre gyülekeztek a lányok, asszonyok, nagymamák. A terített asztalokon szendvics,
süti, üdítő. A színpad elején rengeteg
cserepes virág.
A polgármester úr bevezetője után a
cigány kisebbség táncosai mutatkoztak be. Miután lámpalázuk elmúlt,
felszabadultan töltötték ki az egész
színpadot. A vendégek nagy tapssal
köszönték meg a produkciót.
————————————————————————————

Ars poetica

Die Kunst der Poesie

Értelmes életet élj,
S ha mégoly rövidre
Szabja is a sors
Tetteidben emléked
Megmaradjon.

Du sollst ein vernünftiges Leben führen
Und wenn es kurz
Durch das Schicksal ist
Soll die Erinnerung in Dein Lebenswerk
Bleiben.

S bár tudnod kell,
Elfelednek egykor
Mégis jóleső tudat
Melegítsen;

Aber Du musst wissen,
Auch Dich werden sie vergessen,
Doch Freude soll Deine Seele
Wärmen

Szived nem dobogott
Csak a dobogásért!
Írta: Willuth András

Dein Herz hat nicht nur geschlagen,
Weil es schlagen muss.
Von Andreas Willuth

————————————————————————————

Anyák napja  Ne felejtse el!
2010. május 2.
——————————————

Köszönet
Köszönjük a helyiek és a munkások
közreműködését és segítségét a
kishertelendi terület rendezéséért.
Magyarszék Önkormányzata

Nyílászáró
Árnyékolástechnika
gyártás  forgalmazás  beszerelés
Beltéri ajtók, páncélozott kültéri ajtók fix és egyedi méretre gyártása,
forgalmazása, beszerelése. Alumínium és Lindab-tokos redőnyök és
egyéb árnyékolástechnikai termékek forgalmazása.
Magyarszék, Ipartelep

Tel.: 30/567-6731

www.kissberablak.hu
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Önkormányzati
hírek
2010 első negyedéves
beruházások
Parkosítás, virágosítás
Kishertelend
● Árpád utcai vasútállomás melletti
területen öreg fák és bozótos kivágása
● Árpád utca 16-25-ig a 66-os úttal
párhuzamos területen öreg fák és
bozótos kivágása
● Hunyadi utcában öreg fák kivágása
● Kishertelendi szabadidőpark feletti
területen bozótos tisztítása és fakivágások
● Hunyadi utcában 65 db hóbogyó
cserje ültetése
● Szabadidőpark: 25 db-os meggyfasor, 7 db csavart fűz és 1 db törökmogyoró fa ültetése
● Hunyadi utcában 50 tő bokorrózsa
ültetése
● Hunyadi utcai szennyvízátemelő
kerítése mellett fagyalsövény ültetése
● Hunyadi utcai buszfordulónál 45
méter fakerítés folytatása
● Árpád utca 16-25 között fagyalsövény ültetése 150 folyóméteren
● Vasútállomástól keletre 11 db
meggyfa ültetése
● Hunyadi és Árpád utcákban muskátli ültetése a virágtartókba
Magyarszék
● Újtelepi Csörge-közben 11 db
meggyfa ültetése
● Újtelepi terelőszigetnél 22 db
díszbokor ültetése
● Feltételes buszmegállónál 3 db
csavart eperfa, 1 db csavart borsófa
és 18 db gyöngyvirág cserje ültetése
● Körjegyzőség épülete mögötti területen fakivágás, bozótirtás
● Kossuth utca 29. mögött kis konyhakert kialakítása pályázati pénzből

● Német Kisebbségi Önkormányzat
mögötti területen fakivágás és bozótirtás
● Német Kisebbségi Önkormányzat
mögötti területen gyümölcsös kialakítása 32 gyümölcsfával
● A templom alatti park rendezése,
bozótos kivágása, 20 díszcserje ültetése
● Az ótemető területén bozótirtás és
fakivágás
● A magyarszéki szőlőhegy villamosításához szükséges fakivágások
● Szentháromság tér virágosítása
lakossági segítséggel
● Hősök Parkjánál 30 db bokorrózsa
telepítése
● Rózsa utcában 15 db rózsa telepítése

● Árpád utcával szemben gázcseretelepnél árok kialakítása 50 fm-en
● Árok tisztítás és mélyítés: Kossuth
utca 15-49. (300 fm), 34-38. (70 fm)
● Árok kialakítása a Plébánia mögötti kisközben az orvosi rendelőig (80
fm)

Németszék
● Artézi Kútnál 2 db törökmogyoró
telepítése
● Artézi Kút melletti szennyvízátemelő kerítése mellett 50 db-os
fagyalsövény ültetése
● József Attila utca és a Hársfa utca
kereszteződésében, a trafó mögötti
területen 22 db gyöngyvirág cserje és
hóbogyó ültetése
● Németszéki temetőnél 8 db
meggyfa ültetése

2010. évben megvalósuló
beruházások

A falu területén kialakított sok virágágyásban 400 tő egynyári növény
telepítése, muskátli ültetése.
Utak, járdák, árkok
Utak
● Temetői út szélesítése (60 fm)
Járdák
● Kishertelend – benzinkút – vasúti
átjáró összekötő járda, padka szélesítéssel (400 fm, májustól)
Árkok
● Bem utca: árok ásás és kőlapos
burkolat kialakítása az utca végén
(20 fm, májustól)
● Hunyadi utca: árok tisztítás és
mélyítés (500 fm, májustól)

Park- és területrendezés
● Kishertelend: vasútállomástól
nyugatra, az Árpád utcai trafó alatti
terület (kb. 2.000 m2)
● Vasútállomástól keletre: területrendezés az Árpád utcában (800 m2)
● Volt Aknai (Plébániánál) terület
felső részének területrendezése
(400 m2)
● Hunyadi utcai szabadidőpark területének rendbetétele a 66-os útig

● A 3 érintett település nevében aláírásra került a kerékpárút kivitelezési szerződése. Kivitelező: Trigon Kft.,
a munkálatok májusban kezdődnek,
október 30-ig befejeződik
(100 millió Ft).
● Lezárult a közbeszerzési eljárás a
tornacsarnok építési szerződésével
kapcsolatban. A kivitelezés májusban kezdődik, a szerződés szerint
október végére befejeződik
(169.122.000 Ft).
● Július 10-ig a Folklór Fesztiválig
elkészül a tájház és a bormúzeum
(szintén elnyert pályázati forrásból,
2.787.118 Ft).
● Elkezdődhet a kispiac építése pályázati pénzből. Legkésőbb őszre
lehetőség lesz helyi kispiacok, „faluvásárok” rendezésére (3.237.345 Ft).
folytatás a 11. oldalon
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Suliújság
Köszönöm!
2006 őszén 23 félénk, nyílt tekintetű, mosolygós kisiskolás ült az első
osztályban, Lenke néni szárnyai
alatt. Mindenki tele volt várakozással, lelkesedéssel, félelemmel, az új
iránti kíváncsisággal.
Sajnos az élet gyakran hoz olyan
változásokat, amiről nem tehetünk!
Egyszercsak ott találtam magam egy
osztály élén. Erőt és lendületet adott,
hogy a Szülők bennem is bíztak, engem is elfogadtak, mindig őszintén
és bátran fordultak hozzám problémáikkal.
Teltek az évek, és most itt állok egy
negyedik osztály előtt, amely szeptembertől már nem hozzám tartozik.
3 és fél évet töltöttünk együtt.
Mondhatjuk: Nem nagy idő! Egy
gyermek életében nagyon fontos időszak, egy pedagógus életében pedig
emlékezetes.
Ma is ugyanazok a nyílt, őszinte
tekintetek néznek rám. Életük egy
fontos részének voltam szereplője, és
remélem sokáig emlékezni fognak
erre az időre. Sok-sok emlék fűz
össze bennünket. A kirándulások, a
vidám beszélgetések, a jókedvű tanórák, amikor önfeledtem tudtunk
beszélgetni,
viccelődni.
Mindig
őszintén megbeszéltük a gondjainkat, soha nem kellett – és nem is
akartam – a valóságot eltitkolni.
Csak reménykedni tudok abban,
hogy felső tagozatosokként is megkeresnek időnként, és szólnak, ha
segítségre lesz szükség. Kívánok
minden jót, örömöt, bánatot – mert
néha az is kell, hogy értékelni tudjuk
a boldog pillanatokat!
A Szülőknek köszönöm!
 hogy megbíztak bennem és taníthattam a gyermekeiket;
 hogy bármikor volt szükség segítségre, mindig mellettem álltak;
 hogy nem reklamáltak, mikor

kevesebb időm volt az osztályra;
 hogy őszintén elmondták ha problémájuk volt, és megértették az én
problémámat is – ehhez nem kellett
magyarázkodnom;
 hogy minden munkában az elsők
voltak, amikor az iskola vagy az osztály érdeke azt kívánta.
Köszönöm, hogy ilyen szülői közösséggel dolgozhattam!
Az emlékek között ott lesznek majd a
reggeli beszélgetések, a szülői értekezletek, a farsangi beöltözések, a
kirándulások is.
Kívánom, hogy – mint Szülő – sok
örömben legyen részük az elkövetkező években!
Suti Károlyné (Kati néni)
elköszönő osztályfőnök

Tisztelt Szülők!
A TÁMOP (Társadalmi Megújulás
Operatív Program) pályázat miatt
tantestületünk április-május-június
hónapban több alkalommal továbbképzéseken vesz részt, ami a pályázat
megvalósítása miatt kötelező.
Az esetleges tanítási szünetekért és a
délutáni napközi és tanulószoba elmaradásáért kérjük megértésüket!
Köszönjük!

Hírek, információk az
iskolai életről
● Április 14-15-én megtörtént a leendő első osztályosok beiratkozása. A
2010/2011-es tanévben 22 első osztályos kezdi meg tanulmányait a
Magyarszéki Általános Iskolában.
● Papírgyűjtési akciónk május 17-ig
tart. Kérjük, akinek felesleges papírhulladéka van, értesítse az iskolát, a
diákokat!
● Terveink szerint 2010. június 12én 10 órakor elballagnak a 8. osztályos tanulóink. Szeretettel várjuk a
rokonokat, ismerősöket és az érdeklődőket!
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Kérés
az első osztályos szülőkhöz!
Minden szülő és gyermek életében
fontos lépés, amikor gyermekünk iskolába kerül. Úgy gondoljuk, hogy a gyermekünknek mindenből a legjobbat kell kapnia,
mert akkor biztos, hogy megvalósítja
álmunkat, talán még azt is, ami
nekünk nem sikerült. Jól kell tehát
választanunk iskolát, tanító nénit,
felszerelést, tanszert, talán még ruhát is. Meghallgatjuk a szomszéd, a
rokon tanácsait, de magunkban már
eldöntöttük, hogy mindenképpen
milyen nyelvet fog tanulni, hogy
informatikára majd jár, mert az a
mai világban fontos, hogy sportolni
is jó lenne, hogy hangszeren játszani
mindenképpen tanuljon és táncra
feltétlen járjon, mert a nagymama
majd büszke lesz az unokára, és...
vajon meddig lehetne ezt még folytatni? Mennyi dolog forog a fejünkben, ami jó lenne, ha csak az én
gyerekem tudná?
A mi felelősségünk jól választani és jól dönteni!
Ne feledjük!
 Gyermekünk még gyerek akar maradni sokáig! Iskola után fára mászni, és a barátokkal csatangolni a kiserdőben.
 Legyen mindennapi kötelesség, de
az mindig legyen ellenőrizve!
 Az iskolai munkát, házi feladatot
akkor is el kell végezni, ha családi
program volt!
 Ne kelljen gyakorolni, ha ez nem
szükséges!
 Este időben kell lefeküdni, hogy
reggel kipihenten, mosolygósan érkezhessünk az iskolába!
Ugye nem nagy kérés ez kedves
Szülők? Sok örömöt és kitartást
kívánok az elkövetkező tizenöt évre!
Suti Károlyné (Kati néni)
a leendő első osztályos tanító néni
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Katasztrófavédelmi
nap

Iskolánk idén is részt vett a Katasztrófavédelmi napon, melyet április
22-én, a hagyományoktól eltérően
Komlón a volt Dávidföldi Általános
Iskolában rendezték meg.

Általános és középiskolák együtt
vetélkedtek, összesen 84 versenyző
21 állomáson küzdött a helyezésekért. A Magyarszéki Általános Iskolából két csapattal képviseltettük
magunkat. Úgy érzem tisztességes
verseny volt, melyen szép helyezéseket értünk el. A csapatok tagjai:

Alapítványi hírek
Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske községek önkormányzatai 2000-ben 130.000 Ft alaptőkével hozták létre a közalapítványt. Célunk: a Magyarszéki Általános
Iskolában tanuló gyermekek oktatásának, nevelésének,
művelődésének elősegítése, támogatása, az iskola tárgyi
eszközeinek javítása, különös figyelemmel a tehetséggondozás, a továbbtanulás elősegítésére.
A közalapítvány a cél érdekében támogatja:
● az oktatás színvonalának emelése céljából az eszközés szemléltetőeszköz beszerzését, a könyvállomány fejlesztését;
● az iskolában működő amatőr művészeti csoportokat,
sportköröket, kulturális, egészségnevelési, környezet- és
természetvédelmi klubokat, szakköröket;
● a tanulók részére szervezett vetélkedőket, táborozást,
kirándulást – kiemelt figyelemmel a szociálisan rászoruló gyermekekre;
● a tanulásban, a kultúrában és a sportban kiemelkedő
eredményt elért tanulókat egyénileg is;
● a tehetséggondozást, az egyéni képességek fejlesztését,
a továbbtanulás elősegítését.
Tevékenységünk:
A kuratórium mindig a jelentkező igények teljesítését
célozta meg az anyagi lehetőségek függvényében.
Jelentősebb kiadásaink : a játszóudvar kialakítása, nyári
táborozások, iskolai sporteszközök és szemléltető eszközök beszerzése, néptánccsoport támogatása, úszásoktatás, tanulók jutalmazása, higiéniai eszközök vásárlása.
Ezen kívül hangversenybérleteket vásároltunk, tanulmányi-, sport- és kulturális versenyek nevezési díjait befizettük, szponzoráltuk az egészségnevelési, környezetvédelmi napokat, erdei iskolát.
Bevétel-kiadás:
Államháztartási (SZJA 1%-a) és államháztartáson kívüli
forrásokból (alapítványi bál, adományok, egyéb) származnak bevételeink. Éves bevételünk az utolsó 4 év átlagát tekintve 404 ezer forint. Sajnos a személyi jövedelemadó 1 %-ából származó összeg évről-évre csökken.
Az alapítványnak a támogatásokon kívül egyéb kiadásai
is vannak: bank- és postai költség, szerzői jogdíj,
könyvvizsgálati- és hirdetési költség, alapítványi bál
megrendezésének költségei.

Kozma Kitti, Kajdy Dóra, Drescher
Ádám, Harczi Kristóf, Petrovics Lajos,
Horváth Tünde, Varga Beatrix, Csabai
Csaba, Balázs Gergő és Benedek
József szép teljesítményt nyújtottak,
mellyel öregbítették iskolánk jó hírét. Gratuláció és köszönet érte!
Fellner Miklós

A Magyarszéki Iskoláért Közalapítvány kuratóriuma
tájékoztatja a tisztelt olvasókat az alapítvány 2009-es
gazdálkodásáról. A Magyarszéki Iskoláért Közalapítvány
mérlege a 2009. évről:
Áthozat a 2008-as évről:
Bevételek: 1. SZJA 1%:
2. Alapítványi bál:
3. Egyéb adományok:
Összes tőke:
Kiadások:

Összesen:

1.196.945 Ft
122.306 Ft
230.320 Ft
43.454 Ft
1.593.025 Ft

1. Iskolai eszközvásárlás:
165.014 Ft
2. Tanulók jutalmazása
(könyv, utalv., egyéb):
60.690 Ft
3. Úszásoktatás:
55.000 Ft
4. Táborozás:
20.060 + 300.000 Ft
5. Hangversenybérlet:
13.500 Ft
6. Hirdetés (net szolg.):
17.400 Ft
7. Postai költségek:
560 Ft
8. Banki költségek:
22.036 Ft
654.260 Ft

Mérleg 2009. dec. 31-én:
Lekötött betét:
Folyószámlán:
Házipénztár:
Összesen:

224.830 Ft
707.575 Ft
6.360 Ft
938.765 Ft

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik eddig is
támogatták tevékenységünket. Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával idén is
támogassanak bennünket!
Adószámunk: 18318663-1-02
Nevünk: A Magyarszéki Iskoláért Közalapítvány
Az SZJA 1%-os felajánlásokon kívül is örömmel fogadunk minden támogatást:
Bankszámlaszámunk: 11731063-20038540
Pénzkezelő intézmény: OTP Bank Komló
Számítunk segítségükre!
Az alapítvány kuratóriuma
nevében: Rudl Jánosné
a kuratórium elnöke
folytatás a 8. oldalon
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Sásd-Komló; Komló-Sásd változott: 2010. január 15.
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VOLÁN menetrend

érvényes: 2010. december 11-ig

Egyes nem rendszeresen közlekedő iskolai, vásári, szerződéses, nyári, stb. járatok hiányozhatnak a menetrendből.
A menetrendek kivonatosak, a közbenső megállóhelyeket nem tartalmazzák. Az adatokban pontatlanságok
előfordulhatnak. Információ: Pécs távolsági 72/520-155, Pécs helyi 72/224-654, Komló 72/481-541.
n: naponta

mn: munkanapokon msz: munkaszüneti napokon mk: munkaszüneti napok kivételével naponta szn: szabadnapokon
szm: szabad- és munkaszüneti napokon szk: szabadnap kivételével naponta hu: a hetek utolsó munkanapján
huk: a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon iem: tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző munkaszüneti napon
i: iskolai előadások napján ik: iskolai előadási napok kivételével naponta ie: hetek első iskolai tanítási napján
im: a hetek első tanítási napját megelőző napokon imk: iskolai előadási és munkaszüneti napok kivételével naponta
|: a megállóhelyen áthalad (nem áll meg) ×: a megállóhelyet nem érinti (más útvonalon közlekedik)
a hetek feltüntetett napjai tájékoztató jellegűek, ünnepnapokon és az iskolai időszakhoz köthető járatoknál a fenti jelmagyarázat irányadó
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×

07:20

×

×

08:20

10:18 10:20 10:43 11:00

07:41 08:14 08:44

× 07:20 07:32
07:14 07:26 07:38

×

10:44

×

×

×

×

×

09:00

×

×

×

09:06 10:35

×

×

12:34

×

×

×

11:08 11:20

×

06:00 06:17 06:18 06:29 07:02

×

07:29 07:41 07:47 08:23 08:51 09:09

×

10:51

×

06:16 06:20 06:21

×

07:05

×

07:32

×

×

08:54 09:12

×

10:54

04:48 06:22 06:24 06:25

×

07:10

|

07:38

×

×

08:58 09:18 10:39 10:58

06:34

×

×

×

×

Sikonda, fürdő

04:38 04:48

×

×

×

×

Komló, aut. áll.

04:50 05:00 05:00 06:34 06:36 06:37 06:41 07:22 07:25 07:50

07:52 08:29

×

×

×

×

×

×

×

×

×

12:42

×

×

×

(1)

11:26

×

×

12:48

08:02 08:41 09:10 09:30 10:50 11:10 11:25 11:38 13:00

(1): megáll 11:13-kor M.pölöske, újtelep megállóhelyen; áthalad M.pölöske, aut. vt. megállóhelyen

Sásd – Komló
Dombóvár, aut. áll.

msz mk
v
h-szo

mn
h-p

i
h-p

msz mk
v
h-szo

szn
szo

mn
h-p

n
h-v

mn
h-p

szk
h-p,v

mn
h-p

mk
h-szo

n
h-v

n
h-v

mn
h-p

mn
h-p

n
h-v

mn
h-p

11:49

Bakóca, orvosi rend.

×

Gödre, ABC

×

12:15

Szágy, forduló

×

×

Sásd, aut. vt.

12:18

M.hertelend, aut. vt.

×

Liget, forduló

×

M.szék, vasúti átj.

imk
szo

12:40

13:25

20:06

×

×

12:15 12:15

×

12:36 12:46 12:46

×

×

×

×

×

×

×

×
13:40 14:20

16:25

18:20

13:53 14:04 14:44

16:49

18:44

×

20:20 20:55

20:34 20:44

×

13:30 13:40

×

×

×

15:45

×

17:18 18:25

×

20:28

×

×

×

12:43 12:46 12:57 13:07 13:07 13:36 13:46

×

×

×

15:51

×

17:24

×

20:34

×

×

21:15

18:31

M.szék, barátúri elág.

×

12:49

×

×

13:11 13:39 13:49 14:01 14:11 14:51 15:15 15:54 16:56 17:27 18:34 18:51 20:37 20:42 20:51

×

M.szék, vasúti átj.

×

×

×

×

13:14 13:42 13:52

×

×

14:54

×

15:57 16:59

×

18:37 18:54

×

20:54

×

M.pölöske, aut. vt.

(2)

×

13:03 13:13 13:20 13:48 13:58

×

×

14:58

×

16:03 17:03

×

18:43 18:58

×

20:58 21:21

×

12:55

×

15:21

Sikonda, fürdő
Komló, aut. áll.

×

×

×

×

×

14:07 14:17

×

×

17:33

×

×

20:48

13:00 13:07 13:15 13:25 13:32 14:00 14:10 14:19 14:29 15:10 15:33 16:15 17:15 17:45 18:55 19:10

×

×

21:00 21:10 21:33

(2): megáll 12:48-kor M.pölöske, újtelep megállóhelyen; áthalad M.pölöske, aut. vt. megállóhelyen

Komló – Sásd
Komló, aut. áll.
Sikonda, fürdő

n
h-v

mk
h-szo

i
h-p

mn
h-p

szm
szo,v

i
h-p

×

×

×

04:57 05:52 06:11

M.szék, vasúti átj.

mn
h-p

mn
h-p

05:01 05:58 06:15

08:35 08:45 10:10 11:35 12:15 12:15 12:45 13:10 14:10 14:15
×

14:22 14:27

×

06:52

×

07:01 07:18 07:17

08:53 09:01 10:28 11:52

×

12:32 13:01

×

14:26 14:33

Liget, forduló

×

06:10

×

×

07:05

×

06:34

×

mn
h-p

12:27 12:57

×

06:49

mn
h-p

×

06:59

06:31

mk
h-szo

08:47 08:57 10:22 11:47

×

05:35

n
h-v

06:57 07:12 07:12

×

Sásd, aut. vt.

msz
v

×

06:03

×

mn
h-p

06:47

×
05:10

mk
h-szo

×

M.szék, vasúti átj.
M.hertelend, aut. vt.

mn
h-p

06:50

06:28 06:56 06:55 07:04

×

n
h-v

×

×

×

n
h-v

06:22

M.szék, barátúri elág. 05:04 06:00

Gödre, ABC

mn
h-p

04:45 05:40 06:00 06:10 06:35 06:42 06:45 07:00 07:00

M.pölöske, aut. vt.

Szágy, forduló

n
h-v

×

×

×

×

×

07:21 08:50

×

×

×

07:24

08:53

×

×

×

×

07:30 08:59

×

×

×

×

09:10

×

07:01 07:10

×

07:18 07:35 07:38
08:12

×

12:27

×

×

13:22

×

09:04 10:32 12:08 12:33 12:36 13:04 13:30 14:29
10:35 12:11

09:13 09:35 10:55

12:17

×

×

×

12:39

×

13:33

×

×

12:45

×

13:40

×

12:42

13:10

×

×

13:35

14:53

×

×

×

×

×

11:17

×

15:15

Hetvehely, aut. vt.

×

×

Dombóvár, aut. áll.

×

09:44

Kaposvár, aut. áll.

07:20

13:18

6

Széki Hírek

Komló – Sásd
Komló, aut. áll.
Sikonda, fürdő

mn
h-p

mn
h-p

szn
szo

n
h-v

msz
v

mn
h-p

hu
p

mn
h-p

huk
mk
h-cs h-szo

n
h-v

mn
h-p

n
h-v

n
h-v

mk msz
h-szo
v

mn
h-p

mn
h-p

14:45 15:00 15:00 15:00 15:00 15:10 15:40 15:55 16:15 16:20 16:45 17:15 18:00 18:45 19:55 20:20 20:30 22:50
×

15:12 15:12

M.pölöske, aut. vt.

14:57

×

M.szék, vasúti átj.

15:01

×

M.szék, barátúri elág. 15:04 15:18

15:22

×

16:07

×

15:12 15:12

×

|

×

|

15:30 15:18 15:18

×

×

×

×

×

×

20:32

×

×

18:12 18:57 20:07

×

|

23:02

16:26 16:38 17:01 17:26 18:18 19:01 20:13

×

16:32 16:57

15:51

×

(3)

×

15:22 15:28

×

16:13

×

16:42 17:04

×
|

×

×

×

20:41 23:06

×

18:34 19:04 20:17 20:38

×

23:20

M.szék, vasúti átj.

×

×

15:20

×

15:25

15:31

×

×

×

16:45

×

×

18:31

×

20:20

×

23:17

Liget, forduló

×

×

15:25

×

15:31 15:37

×

×

×

16:51

×

×

18:24

×

20:26

×

23:12

16:19

17:10

×

19:10

×

23:28

19:35

20:55

×

M.hertelend, aut. vt.

15:10 15:26 15:40

Sásd, aut. vt.

15:35

Szágy, forduló
Bakóca, orvosi rend.

×

×

×

×

15:38

16:05

×

×

16:12

×
16:40

17:35 17:40

×

16:14 16:30

23:59

(3): megáll 15:18-kor (Liget, forduló megállóhely felé); megáll 15:32-kor (M.hertelend, aut. vt. megállóhely felé)

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

Polgárőr
Híradó
● Kirsch Sándor a Baranya Megyei
Polgárőr Szövetség elnökétől dícséretet kapott. Gratulálunk!
● A magyarszéki polgárőrök a reggeli
és délutáni időszakra az iskolánál
található gyalogátkelőhelyhez biztosítást szerveztek. Ezáltal az iskolába
igyekvő gyerekek biztonságosabban
kelhetnek át az úttesten. További jelentkezőket várunk a biztosítószolgálatban történő részvételre.
● A rendőrség és a polgárőrség közösen járőrözik településünkön.
● Magyarszék község Önkormányzata a polgárőrséggel közösen térfigyelő kamerarendszer kiépítésére nyújtott be pályázatot.
● Az óvodások télűző felvonulását és
az iskolások farsangi bálját biztosította a helyi polgárőrség.
● A magyarszéki polgárőrök formaruhája:

Az elsõ karácsonyfánk...
2009. dec. 18-án hagyományt teremtő újdonságal rukkolt elő Kiss
Lászlóné Terike. Kishertelend lakosait is meglepve azon gondolatot
vetette fel, milyen jó lenne, ha itt is
lenne „Mindenki karácsonyfája”.
Pozitív visszajelzések hatására a

gondolatot tettek követték, s az álom
megvalósult. Mindenki lelkesen díszítette a fát, nagyon örültünk neki.
Reméljük, ez a hagyomány a jövőben
is folytatódik.
Külön köszönetet mondok a polgármester úrnak, valamint Jocónak a
nagyvonalú segítségért.
Kiss Lászlóné

————————————————————————————————

30/871-4861

● A magyarszéki polgárőrség telefonszáma: 30/871-4854

Széki Hírek

Ovisarok
Óvodánk 2009. szeptember 1-től a
TÁMOP
3.1.4-08/2-2008-0034
„Kompetencia alapú nevelés, oktatás
bevezetése, egyenlő hozzáférés biztosítása a Kökönyösi Oktatási Központban” pályázat kapcsán bevezetésre került a kompetencia alapú
nevelés. Ezzel az új módszerrel nem
elvetettük az eddigi gyakorlatunkat
– mely során az óvodai életet az évszakok változásához és az ünnepekhez igazítottuk, – hanem színesebbé,
sokoldalúbbá tettük.
A gyerekek nevelésének, oktatásának
fő módszere a tapasztalás. Sokat
kísérleteztünk, kirándultunk, megfigyeltünk.

Az eddigieknél is nagyobb súlyt
kapott a játék, a játékba ágyazott
tapasztalatszerzés, tanulás. Minderről az első szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket.
A pályázathoz több kiemelt feladat is kapcsolódik:
Az első, melyet november első hetében valósítottunk meg mindkét csoportban, a témahét. A Márton napi
szokásokat dolgoztuk fel a gyerekekkel egy héten keresztül.

A pályázat hivatalos aláírása után
tartottuk meg projektindító napunkat. A szülők, partnerek, kollégák
kaphattak ezen a napon tájékoztatást
a kompetencia alapú nevelésről,
ehhez
kapcsolódó
feladatokról,
valamint bevezetésének szükségességéről, várható eredményeiről. A
projektindító nap előadója Görög
Gabriella a Baranyai Pedagógiai
Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának igazgatóhelyettese volt.
A következő nagy lélegzetű esemény
a három hetet meghaladó projekt
volt. Ez január 25-től február 17-ig
tartott. A farsangi népszokásokat
ölelte fel. Az egész falut megmozgató
zenés farsangi felvonulással, az óvodások munkáiból összeállított kiállítással, valamint a hagyományos ovis
farsangi bállal záródott a projekt.
Április 19-től tartottuk modulunkat,
melynek fő célja a környezettudatos
magatartásra nevelés volt. Első nap
az egészséges táplálkozásról, egészségmegőrzésről volt szó. Délelőtt az
óvodások, délután az érdeklődő vendégek, szülők kóstolhattak egészséges ételeket, italokat. Molnár Judit
természetgyógyász tartott előadást
az egészségmegőrzésről, életmódváltásról, prevenciós lehetőségekről.
Ingyenes energetikai szűrésen, állapotfelmérésen is részt vehettek vendégeink.
A második nap az állóképesség, fizikai
erőnlét javítását tűztük ki célul. Kirándultunk a nagyokkal, a kicsik pedig a
focipályán fejleszthették testüket.

7
A szerdai napon a tisztálkodás, testápolás témakörben szerezhettek ismereteket a gyerekek. Fogászati szűrővizsgálaton is részt vettek óvodásaink.
Csütörtökön a nagycsoportosok a
Zöld Híd alapítványhoz látogattak
Pécsre. A környezetvédelemmel, a
falu-város élettér különbségével kapcsolatban vettek részt foglalkozáson,
míg a kiscsoportosok a szelektív
hulladékgyűjtést gyakorolták.
A pályázat kapcsán óvodánk pedagógusai két önálló intézményi innováció kidolgozását vállalták. Az egyik a
szülő-óvoda kapcsolattartásának új
módszerei, eszközei, a másik pedig a
környezettudatos magatartásra nevelés projekt.
Az innovációnkkal célunk a jól
együttműködő társadalmi kapcsolatrendszer kiépítése, működtetése, a
megújuló élményszerű óvoda-szülő
kapcsolattartás kialakítása, a környezeti harmóniát biztosító életvitel
igényének, óvodásaink környezettel
kapcsolatos értékrendszerének, viselkedéskultúrájának megalapozása.
Mindkét elméleti munka kidolgozásához szolgáltatások vásárlására van
lehetőség, melyekkel bővíthetjük
gyermekeinknek, szülőknek szervezett programjainkat.
Ilyen volt az április 23-án Bikalra, a
Reneszánsz Élményparkba tett egész
napos kirándulás is.
A további programok között szerepel
még állatkert, barlanglátogatás, előadók meghívásával szülős gyerekprogram.
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Óvodánk pedagógusainak 18 továbbképzést kell elvégeznie ebben az évben, melyből 4 van még hátra.
Munkánkat könnyíti, színesíti, gazdagítja a pályázat által kapott laptop,
videokamera, meseládikó, fejlesztő
játékok.
A nevelési év további programjai:
Máj. 3. Anyák napja
Máj. 10. Állatkert
Máj. 26. Gyermeknap Figura Ede
közreműködésével
Máj. 28. Évzáró
Máj. 31. Abaliget barlanglátogatás
Nyílt napok májusban több alkalommal teszik lehetővé majd, hogy a
szülők betekinthessenek az óvoda
mindennapi életébe.
Az óvodai nyári szünet időpontja:
2010. július 19. – augusztus 29.
Ez úton mondunk köszönetet az óvodát támogató valamennyi szülőnek,
partnerünknek az egész éves együttműködésükért, munkájukért.
Köszönjük Jakab László adományát,
kárpitosmunkáját.
A nyárra jó pihenést kívánunk
mindenkinek!

Családi Napközi
Örömmel tudatjuk, hogy a
Játszó-Vár Családi Napközi
kitárta kapuját Magyarszéken!
Sok család kerül nehéz helyzetbe,
amikor döntenie kell, hogy a GYED
lejártával az édesanya visszatérjen-e
a munkaerőpiacra, vagy továbbra is
otthon maradjon gyermekével.
Néhányuk számára nem kétséges,
hogy a munkába állást kell választani, mert a családnak az ő fizetésére
is szüksége van, vagy mert munkája
nem engedi meg a hosszú ideig történő távolmaradást. Ilyenkor kerülnek szembe az újabb nehézséggel, a
kisgyermekek megnyugtató elhelyezésének gondjával. Erre nyújtunk mi
megoldást.
De mi is a családi napközi?
A családi napköziben a gyermekek
ellátása a bölcsődei ellátáshoz hasonló, de a kis csoportlétszám miatt
a gyermekek egyéni igényeit, fejlesztését jobban szem előtt tartó ellátás
biztosítható.

Működése, ahogy a neve is mutatja,
egy sokgyermekes családéhoz hasonlít. A gyermekek ellátása magában
foglalja nemcsak a játékot, de a közös fejlesztő foglalkozásokat, valamint a minőségi étkeztetést is.
1-4 éves korú gyermekek számára
biztosítunk nappali felügyeletet,
családias légkörben, kis létszámú,
maximum 7 fős csoportban.
Szeretetteljes, biztonságérzetet adó
érzelmekben gazdag nevelési környezet megteremtésére törekszünk,
ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy fejlődési lehetőséget,
önállóságot ad a gyermekeknek.
Mottónk: „Segíts nekem, hogy magam tudjam jól csinálni.”
Montessuori
Keressenek fel bennünket! Akár telefonon, akár személyesen is szívesen
adunk további felvilágosítást szolgáltatásainkról. A napközi fenntartója:
Széki-Játszó Nonprofit Kft. Címünk:
7396 Magyarszék, Kossuth u. 90.
Tel: 30/689-6203
Pálfyné Kepecz Adrien

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

Német vers- és
prózamondó verseny
Iskolánkban már hagyomány, hogy minden évben megrendezzük német vers- és prózamondó házi versenyünket. Ebben a tanévben erre az eseményre február 23-án
került sor. A versenyen 1-5. osztályos német nemzetiségi
nyelvet tanuló diákjaink mérték össze tudásukat.
A zsűritagoknak (Kusz Zsuzsanna, Rauch János, Willuth
András, Németh Ágnes) ebben az évben is nehéz volt a
döntés, mivel minden tanuló nagyon alaposan felkészült
és színvonalas mesét, történetet adott elő.
Az eredmények:
1. hely: Böjthe Bereniké (5. oszt., felkészítő: Vargáné
Jäger Barbara)
2. hely: Kirsch Dorottya (5. oszt., felk.: V.J.B.) és
Olman Lili (3. oszt., felk.: V.J.B.)
3. hely: Császár Kitti (5. oszt., felk.: V.J.B.) és
Varga Medárd (1. oszt., felk.: Szeitz Renáta)
Különdíj: Eichert Bettina (1. oszt., felk.: Sz.R.)

A házi versenyen résztvevő tanulók képviselték iskolánkat a Komlón megrendezett kistérségi német vers- és
prózamondó versenyen.
A gyerekek az előző évekhez hasonlóan itt is nagy sikert
arattak. Saját kategóriájában szinte minden helyezést a
magyarszéki tanulók birtokolnak.
 1-2. osztályos kategória:
1. hely: Varga Medárd (1. oszt., felk.: Sz.R.),
Orosz Márk (2. oszt., felk.: V.J.B) és
Eichert Bettina (1. oszt., felk.: Sz.R.)
 3-4. osztályos kategória:
1. hely: Horváth Benjámin (4. oszt., felk.: Sz.R.)
2. hely: Olman Lili (3. oszt., felk.: V.J.B.)
 5-6. osztályos kategória:
1. hely: Császár Kitti (5. oszt., felk.: V.J.B.)
2. hely: Böjthe Bereniké (5. oszt., felk.: V.J.B.)
3. hely: Kirsch Dorottya 5. oszt., felk.: V.J.B.)
Gratulálunk!

Széki Hírek
Suliújság
TÁMOP 3.1.4
A Magyarszéki Általános Iskolában
2009. szeptemberétől a TÁMOP
3.1.4 pályázat keretében 3 tanulócsoport kompetencia alapú oktatásban
vesz részt.
A kompetencia alapú oktatás az 1. és
4. osztályban szövegértés-szövegalkotás, 2. osztályban matematika, 4.
osztályban idegen nyelv (német) területen valósul meg.
A Magyarszéki Általános Iskola 4.
osztályos tanulói Suti Károlyné tanító néni irányításával november 29. –
január 6. között „Téli ünnepkör”
címmel három hetes projekten vettek részt.
A tanulók délelőtt magyar nyelv és
irodalom, rajz, technika, ének-zene
és informatika órákon, valamint délutáni foglalkozásokon ismerkedtek
meg a téli ünnepkörhöz tartozó hagyományokkal, népszokásokkal.
Ismereteiket a könyvtárban, interneten és a nagyszülőktől szerzett információkkal is bővítették.
A gyerekek és tanítójuk a sógyurmázás,
mézeskalács-házikó
sütés,
ablakdísz és üdvözlőkártya készítés
mellett megismerték a Luca-napi
szokásokat, a Mikulás eredetét és a
téli ünnepkör egyéb szokásait.
A tanulók munkájukat a téli ünnepkörhöz kapcsolódó „Élménykönyv”ben rögzítették, melyet fotókkal,
fogalmazásokkal és más információkkal tettek érdekessé.
Iskolánkban a tavaszi szünet előtti
héten a teljes tanulólétszámra kiterjesztett témahetet tartottunk, melynek programjai a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódtak.
A „Húsvétváró”-n a tanulók délelőtt
a tanórákon, délután pedig szabadidős programokon (bábszínház,
tojásmúzeumba való kirándulás, játszóház) vehettek részt és ismerkedhettek meg a húsvéti hagyományokkal, népszokásokkal.

Iskolába hívogató
Ismét sikeresek voltak a leendő első
osztályosok számára meghirdetett
iskolába hívogató foglalkozásaink.
Idén sajnos csak két alkalommal volt
lehetőségünk a rendezvény megtartására, mivel a karácsonyi időpont
idején tanítási szünetet rendelt el az
iskola orvosa és az ÁNTSZ.
Az óvodai nagycsoportosok február
9-én lépték át először az iskola kapuját. A meghívásra 16 iskolásjelölt
érkezett, akiket a szülők, testvérek,
nagyszülők kísértek el.
Farsangi hangulat várta a kisgyermekeket az intézmény minden helyiségében. Az apróságok megtekintették a leendő osztálytermüket, végigjárták az osztályokat és a szaktantermeket.
A vidám kézműves foglalkozáson
farsangi álarcot, kalapot és szemüveget készítettek a tanító nénikkel közösen, amit boldogan vittek haza.
Alkalomhoz illően a szakácsnénik
csörögefánkkal és teával készültek a
megvendégelésre.
A március 23-i rendezvény már a
húsvét jegyében zajlott. Húsvéti dalok mellé az iskola ének-zene szakos
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pedagógusa Orsi néni szintetizátoron, illetve Renáta néni gitáron
szolgáltatta a kísérő zenét.
Az iskolás jelöltek a tornateremben
játékos sorversenyen mutathatták
meg ügyességüket, a zsibongóban
pedig mese és húsvéti ajándékok
várták őket.
A szülőket az intézmény vezetője
tájékoztatta az intézmény kínálatáról, szolgáltatásairól, majd az első
osztályt tanító pedagógus az iskolakezdés előkészítéséhez bevásárló listát osztott ki a szükséges felszerelésekre vonatkozóan.
Mindkét rendezvény vidám, jó hangulatban telt el!
A már hagyománynak számító iskolába hívogató foglalkozás-sorozatot a
továbbiakban is folytatni szeretnénk.
A beilleszkedés szempontjából komoly segítségül szolgál, hogy a
kisgyerekek már ismerősként köszönthetik a tanító nénit, hogy az
intézmény nemcsak kívülről, de
belülről is ismerős számukra. Így a
nyolc évig második otthonuknak
számító iskolában már nem félve és
szorongva kezdik meg életük újabb
szakaszát a tanulást, az „iskolai
munkát”.

A fejlesztő munkáról
Iskolánkban egy éve már, hogy szakképzett fejlesztő pedagógus segíti a tanulási,
magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő tanulóinkat. 2009. áprilisában a
polgármester úr közreműködésével sikerült kialakítani a fejlesztő munkához egy
külön álló fejlesztőszobát. A tanulási nehézséggel küzdő, segítségre szoruló alsó
és felső tagozatosok, kicsik és nagyok szívesen járnak Vali nénihez a fejlesztő
foglalkozásokra. Szeretik, ha kiscsoportban, vagy egyénileg beszélgethetnek, játékos feladatok megoldása közben sikerekhez juthatnak. Észre sem veszik, hogy
a változatos, kreatív játékok folytán valójában nem is játszanak, hanem tanulnak. A TÁMOP-os pályázat és az integrációs program kertében rendelkezésre
álló összegből sikerült fejlesztőeszközeinket gyarapítani. A teljesítmények javulása, a tanulási kudarcok számának csökkenése hosszadalmas kitartó munka
eredménye. Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánkban tudatos, hatékony fejlesztő munka folyik, a korszerű mai iskola elvárásainak megfelelően.

Kórus

Iskolánkban szeptember óta 24 főt számláló
kórus működik, amely az iskolai ünnepélyeken, valamint a
falu rendezvényein is sikeresen szerepel.
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Zengővárkonyi
kirándulás

„Egyforma, mint két tojás” – tartja a
mondás. A kézműves szakkör tagjai
március 29-én azonban meggyőződhettek arról, hogy ez alól a hímes
tojások kivételek.
A Zengővárkonyi Míves Tojás Múzeumban a kiállított több, mint 2000
tojás között nem találtunk két egyformát. Különlegesen szépek voltak
a csipkére emlékeztető áttört tojások, ill. a patkoltak.
A Múzeumlátogatás után falubeli
nénik segítségével kipróbáltuk az
írókázást és a festést. Megnézhettünk egy érdekes bemutatót, mely a
tojáspatkolást ismertette meg velük.
Jó szívvel ajánlom mindenkinek az
európai ritkaságnak számító múzeumot.
Hencz Ildikó

Országos Anyanyelvi
Tanulmányi Verseny
Iskolánkban hagyomány, hogy részt
veszünk az Országos Anyanyelvi
Tanulmányi Versenyen. A verseny 3
fordulós.
Iskolánkból 12 tanuló mérettette
meg magát az első fordulóban, s
közülük 7 kisdiák bejutott a megyei
döntőbe, melynek Pécs adott otthont
április 9-én.
A következő eredmények születtek:
3. hely: Varga Medárd (1. oszt.)
7. hely: Andrasek Rebeka (1. oszt.)
6. hely: Andrasek Boglárka (5. oszt.)
A negyedik osztályosok versenyében
iskolánk tanulója Gyurisán Dániel 1.
helyezést ért el, s továbbjutott az országos döntőbe. Ő képviseli Baranya
megyét május 15-én Szegeden.
Gratulálunk minden versenyzőnek,
Daninak pedig sok sikert kívánunk a
következő fordulóban!
Bíróné Fodor Klára

Mesemondó verseny

Vöröskereszt

Február 11-én ismét megrendeztük
iskolánkban a Mesemondó Versenyt
két kategóriában. 1-2., ill. 3-4. osztályban is 10-10 fő vett részt. A gyerekek valamennyien nagyon színvonalas mesékkel készültek.

Iskolánk 7. osztályos tanulói (Kajdy
Dóra, Szeifer Bianka, Kovács Lilla,
Salamon Ádám) 2010. 04. 15-én vettek részt a már 40. éve megrendezett
Vöröskeresztes Versenyen, Komlón,
a Közösségek Házában.

 1-2. osztály:
1. hely: Varga Medárd (1. oszt.) és
Bakonyi Márton (1. oszt.)
2. hely: Orosz Márk (2. oszt.)
3. hely: Horváth Melissza (1. oszt.)

12 csapat, egyenként 5 fővel jelent
meg a vetélkedőn. Az első feladat egy
teszt kitöltése volt, majd három állomáson (kárhelyen) kellett forgószínpadszerűen mozogniuk a többi csapattal együtt. Az első kárhelyen egy
közúti baleset sebesültjeit kellett
ellátni, a másodikon az újraélesztést
mutatták be az erre a célra kifejlesztett bábun, végül kisebb sérülést kellett felismerni, majd ellátni a lehető
legszakszerűbben. Amíg várakoztak
a gyerekek egy-egy kárhely között,
addig a Vöröskereszt önkéntesei műsebeket varázsoltak a versenyzőkre.

 3-4. osztály:
1. hely: Horváth Benjamin (4. oszt.)
2. hely: Olman Lili (3. oszt.) és
Orsós Alexandra (4. oszt.)
3. hely: Buzás János (4. oszt.)
Felkészítő tanárok: Bíróné Fodor
Klára, Ábel Lászlóné, Hencz Ildikó
Április 13-án rendezték a Komlói
Területi Mesemondó Versenyt, 1. és
2. osztályosok részére. Iskolánkat
két tanuló képviselte:
3. hely: Varga Medárd (1. oszt.)
Különdíj: Bakonyi Márton (1. oszt.)
Felkészítő tanár: Bíróné Fodor Klára
Gratulálunk!
Bíróné Fodor Klára

Tanulóink sok-sok élménnyel gazdagodva becsületesen helyt álltak a
versenyben. A megszerzett ismeretek
és tapasztalatok birtokában bizonyára ügyesen segédkeznek egy valós
balesetnél, de néhány év múlva a
jogosítvány megszerzéséhez is hasznosak lesznek a verseny kapcsán
szerzett ismeretek.
Dóró Adrienn

Szépkiejtési
versenyek sikerei

Színjátszó szakkör

A Magyarszéki Általános Iskola tanulói kiemelkedő sikereket értek el
idén februárban a Komlón megrendezésre került szépkiejtési versenyeken. A Kazinczy Ferenc Szépkiejtési
Versenyen az 5-6. osztályosok között
Császár Kitti (5. oszt.) 1. helyezést
ért el.

A Magyarszéki Általános Iskolában
szeptembertől sikerrel működik a
Színjátszó szakkör. A szakkör tagjai
minden iskolai rendezvényen, megemlékezésen részt vesznek. A lelkes
gyerekcsapat az iskolai kórussal karöltve szép és magható karácsonyi
műsort adott elő a Művelődési Házban.

Az alsó tagozatos diákok számára
meghirdetett Montágh Imre Szépkiejtési Versenyen Orsós Alexandra
(4. oszt.) 3. helyezett lett.

Szintén nagy sikert aratott a március
15-i megemlékezés, melyet a Ligeti
Faluházban is megtekinthettek az
érdeklődők.

Széki Hírek
Önkormányzati hírek

Járdák
● Megkezdtük a térköves járdák
garanciális javítását

Építések, beruházások, egyebek
Iskola
● Szertár kialakítása a földszinten –
mosogatóval, csempézve, villannyal
● Folyamatban van az orvosi szoba
kialakítása a volt szertár helyén
● Tornacsarnok építése májustól
Aknai telephely
● Kis garázs a polgárőrségnek
● Nagy garázs és épület a szerszámoknak és műhelynek
Tájház
● Folyamatban van a Plébánia volt
gazdasági épületének felújítása
● Májusban: a Plébánia alatti pince
Bormúzeummá alakítása
● Júniusban: Szabadtéri Eszközmúzeum kialakítása a Plébánia
udvarában
● Külön áramellátás a Tájház két
részének
● A Bormúzeum bejáratánál kis támfal kialakítása és vízelvezető árok
készítése
Faluház
● Folyamatban van az IKSZT-beruházás előkészítése
Körjegyzőség
● Konyha kialakítása (burkolat festése, bútorok)
Térfigyelő kamerarendszer kialakítása
● 7 db kamerával – a község több
pontján, a pályázatnak megfelelően
Kispiac kialakítása
● Folyamatban: a Patakvölgye Pihenőpark kézilabdapálya melletti területén (a pályázatnak megfelelően)
Pavilonsor kialakítása
● Folyamatban: kulturális-, szabadidős-, sportszolgáltatások, közösségi
színterek fejlesztése (pályázat szerint)

Pályázati döntések
● 2010-ben elindul az IKSZT (Integrált Közösségi Színtér, Faluház felújítására elnyert) támogatással kapcsolatos közbeszerzési eljárás. Az
építkezés kezdése 2011-ben várható.
Megítélt és folyósításra kerülő támogatás: 37.921.204 Ft.
● Döntés született a Mecsek-Hegyhát Leader Egyesületnél és az MVHnál (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal). 3 pályázatunkat elfogadták: 2010. évi Folklór Fesztivál
rendezése (1.066.000 Ft), Sportlétesítmény bővítés (Patakvölgye Pihenőpark, 2.227.745 Ft), Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (953.000 Ft).
Villamosítás
● Elkészült a németszéki hegyoldal
villamosítása és használatba vételi
engedélyt kapott. A beruházás összege 42 millió Ft volt. 60 szőlő- és földtulajdonosnak lett bekötve a villany.
● Indul a magyarszéki oldalon a
hegyoldal villamosítása, 38 millió
Ft-os beruházási összeggel. Kitűzésre kerültek a villanyoszlopok helyei.

Megkérdeztük a
polgármestert
● 2008. évben nagy vitát váltott ki a
közvilágítás időszakos csökkentése
és felújítása. Milyen eredményt mutat a 2009. évi zárszámadás?
A hivatalos zárszámadás szerint közvilágításra 2009. évben 2.176.000
Ft-ot költött a falu karbantartással
együtt, míg 2008-ban ez az összeg
3.317.000 Ft volt úgy, hogy a 4. negyedévben már csak a lámpák fele
világított a faluban. A megtakarítás
konkrét összege 1.141.000 Ft volt
2009-ben (ha ehhez hozzászámoljuk
a 2008/4. negyedéves csökkentésből
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eredő költséget is, a megtakarítás elérte a 1,5 millió Ft-ot). Köszönöm a
lakosság türelmét az átmeneti időszakra, de csak így tudtuk az E.ON-t
rákényszeríteni a korszerűsítésre.
Így a jelenleg fizetett éves közvilágítási energiadíj a 2004. évi szintnek
felel meg.
● Az önkormányzat által fenntartott
járművek kihasználtságáról kérdeztük a polgármestert.
Az önkormányzat két db, 18 és 19
személyes kisbuszt tart fenn, ezen
kívül működteti a Német Kisebbségi
Önkormányzat által nyert 9 személyes mikrobuszt.
A buszokra a következő feladatok
miatt van szükség: az iskolába és az
óvodába járó gyerekek szállítását
oldjuk meg Mecsekpölöskéről, Ligetről, Mánfáról és Mindszentgodisáról.
Ezen kívül a bodolyabéri rehabilitációs munkahelyre szállítunk naponta
Magyarszékről 9 főt, a foglalkoztató
cég havonta téríti ennek költségét.
Az iskolások és óvodások szállítása
azért fontos, mert a bejáró tanulók
után normatívaként kapnak a fenntartók pénzt. Amennyiben nem magunk oldanánk meg a szállítást, úgy
elesnénk a normatíva egy részétől,
másrészt más vállalkozóval, pl. a
Pannon Volánnal többe kerülne és
rugalmatlanul történne a szállítás. A
mikrobusz a falugondnoki szolgálatot támogató jármű, segít a szociális
étkeztetés megoldásában és más
szállítási feladatokban.
Ezen kívül a helyi civil szervezetek,
az iskola és az óvoda használhatják
kedvezményes térítésért, esetenként
önkormányzati támogatásként a buszokat (óvodai, iskolai úszásoktatás,
kirándulások, fellépések, sportrendezvényekre szállítás).
Természetesen térítési díjat kapunk
a Kökönyösi Oktatási Központtól a
diákok és óvodások szállításáért, ez
az összeg nagyrészt fedezi a sofőrök
bérköltségeit és a buszok fenntartási
költségeit.

Széki Hírek
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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

Anyakönyvi hírek
Megszülettem
Nagy Annamáriának és Aladics Zoltánnak 2010.
január 2-án Dóra Anna; Ömböli Anitának és Boronyák
Zsoltnak január 5-én Zsolt és Anna; Ábel Nikolattának
és Brassai Viktornak január 18-án Viktor Bence; Czárt
Eszternek és Schuber Gábornak január 30-án Noel nevű
gyermeke született.
Jó egészséget és örömteli babázást kívánunk!

Házasságot kötöttünk
Czikora Mária és Seres János 2010. március 19-én;
Bohn Erika és Léder Róbert április 9-én házasságot
kötöttek. Sok boldogságot kívánunk!

Búcsút mondtunk
2010. március 8-án Magyar Tibortól; március 22-én
Aknai Boldizsártól búcsúzott családja, ismerősei
és a falubeliek.

Felhívás
Tisztelettel kérjük a falu lakosságát, hogy az idei „Széki
Szalma Fesztivál”-ra is készítsenek (hagyományos)
madárijesztőket és helyezzék ki házaik elé június 10től július 3-ig. Ismét díjazzuk munkáikat! Ezzel a rendezvény reklámozásához is hozzájárulnak. Köszönjük!

Eseménynaptár
• május 1. szo.

Családi Majális
Patakvölgye Pihenőpark

• május 8-9. szo.-v.

Petanque verseny
Faluház, Patakvölgye Pihenőpark

• június 19. szo.

Juniális és Játszóház
Kishertelendi Szabadidő Park

• július 10. szo.

Széki Szalma Feszt
Patakvölgye Pihenőpark

• 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
Közérdekű telefonszámok:
Szociális étkeztetés (Kirsch Melinda):
30/871-4861
Ifjúsági és turisztikai felelős (Burján József):
30/871-4864
Közterület felügyelő (Pfeffer Csabáné):
30/871-4865
Újságunk következő száma várhatóan
2010. július 2-án jelenik meg.
Lapzárta május 21-én, cikkeiket, írásaikat,
hirdetéseiket kérjük eddig az időpontig
juttassák el a szerkesztőkhöz.
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Szerkesztőségünk nem feltétlenül ért egyet
az újságban megjelenő cikkek tartalmával.
A cikkekre érkező válaszok, viszontválaszok terjedelmét
¼ oldalban (max. 1 hasáb) határoztuk meg, ennél
hosszabb reakciókat 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

