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A Magyarszékért Egyesület kiadványa
IX. évfolyam, 2. szám

2010. július 9., péntek

Gyöngyszem a
közelünkben!
2010. július 3-án az Új Dunántúli
Naplóban „Alsómocsolád bemutatkozik” címmel cikk jelent meg a 373
fős településről. A palacsintasütésen
Magyarszéket egy jókedvű csoport
képviselte.

Gyönyörű helyen fekszik Alsómocsolád! Dombok, fák ölelése, a halastó
felől áradó hűvös levegő, szép porták, rengeteg fafaragással készült
szobor, kapu, fahidak. Csodálatos a
bekerített, árnyas játszótér! A mesék
állatfigurái adják a kerítés vázát, ökrös szekér és egyéb játékok használata a kellemes időtöltést.
A fesztiváltéren különböző csoportok
léptek fel tánccal, énekkel. Az ebéd
és a zsűrizés után Maksa Zoltán és
Vikidál Gyula adott műsort. 19.45kor tartották a tombolák kisorsolását.
Bizony elég későn értünk haza, de
szép nap volt, s a szúnyogokkal is
megbirkóztunk.
Szőke Antalné
——————————————

Szalmafeszti
álom
Balázskovics Lászlóné
Éjszaka azt álmodtam
Szalmaországba jártam
Szalmából volt a virág
Tótágast áll a világ.

Odafent volt idelent
Alant szalmafellegek
Zabszalmából volt a Hold
Szalmából font csillagok.

Kalapom is szalma volt
Nadrágomon szalmafolt
Kutyám is szalmából volt
Szalmahangon ugatott.

A Nap lentről tündökölt
Egy szalmalány rámköszönt
Szalmahintón utaztam
Szalmából volt a lovam.

A sok szalma füstté vált
Mint szalmaláng, elillant
Te itt ültél mellettem
De jó, hogy fölébredtem!
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A Baranya Megyei Nyugdíjas Képviselet megbízásából kórusok és szólóénekesek találkozójának adott helyet
a Faluház június 26-án. A rendezvény szervezését, lebonyolítását
Bohn Istvánné klubvezető végezte a
Magyarszéki Nyugdíjas Klub tagjaival. A meghívást Egerág, Komló,
Pécs, Szemely és Szentegát tudta elfogadni.
Előző nap a helyi nyugdíjasok a fogadáshoz előkészítették a nagytermet
Szabóné Újhelyi Ágota közreműködésével. A nagy eseményen a műsor
levezetését Jáger Szabolcs, falunk
fiatalja ügyesen bonyolította le.
Burján József pedig a megjelentek
pillanatnyi megnyilvánulásait örökítette meg. A klubvezető és a polgármester úr köszöntője után vette kezdetét a műsor. Indításként a múlt
felidézésének adott hangot Balázskovicsné Rózsa mama verse. Gyenis
Józsefné szép erdélyi dalokat szólaltatott meg. Őt a szemelyi Holnap
Egyesület kórusa követte. Férfi szólistájuk megmutatta, hogy a szöveget
énekelve is érthetően elő lehet adni.

A komlói Őszirózsa Klub a hímzős
estéket elevenítették fel és a férfiak
bort kereső szenvedélyét. Sára Elemér
az uránosok magyar nótákat kedvelő
számaiból énekelt. A pécsi Bokréta
énekkarból szólisták is felléptek (személyes meglepetés: a bokrétások kíséretében Csermák Ilike, községünk régi
gyermeke és férje is jelen volt). Ezután
ismét Szemely vette birtokba a színpadot: fiatal és még fiatalabb táncosok
ropták a horvát nemzetiségi táncokat.
Ruháikat a községükben élő idősektől
gyűjtötték össze, melyek 80-100 évesek, mint a csoport tagjaitól megtudtam. Érdekes volt a férfi duó vetélkedése a táncban. A szünet után Szentegát csalogányai szólaltak meg, majd
Egerág katonadalokat adott elő. Julcsi
és Mary találkozása megváltozott életünk és életvitelünk formáit és viszontagságait idézte fel. Sára Elemér operettegyvelege női és férfi szemmel nézve idézte fel a szerelem elvárásait: új
műsorhoz új férfi kell, vagy húzd el,
hogy a szerelem csak csalfa délibáb.
Az emléklapok kiosztását az ebéd,
zene, majd a tombola követte. Jól sikerült rendezvény volt, s az időjárás is
kegyes volt hozzánk.
Köszönet mindenkinek, aki a nap sikeréért erejéhez mérten hozzájárult!
Szőke Antalné

Szösszenetek

Intelem!

Ismét történt
valami!

A teve a sivatag hajója,
– ebből adódik, hogy a hajó a tenger
tevéje, – ebből adódik, hogy a tenger
a hajók sivatagja, – és ebből adódik,
hogy a sivatag a tevék tengere.
Nagy Lajos
Képtelen természetrajz

Ki örök kötést tesz vigyázzon,
Hogy a szív a szívhez találjon,
mert különben
Kurta kéjt hosszu gyász
követ!
Friedrich Schiller
nyomán

Mottó:

Értő kezekben a
sovány gebe táltossá
válhat, s ez nem rege!
1947 nyara lehetett, a közös szérűn
gabonát csépeltek. S ahogy elkészültek az egyik asztaggal, odébb kellett
húzatni a cséplőgépet, az elevátort és
az irdatlanul nehéz gőzkazánt.

Megjelent a lovas gazda lesoványodott gebéivel, elhúzatta a cséplőgépet, az elevátort, de a nehéz kazánt
sehogy sem bírták el a legyengült paripák. Ütötte, verte őket, káromkodott, de mindhiába. Ekkor kivált az
emberekből az etető, a lovak korábbi
gazdája. Megpaskolta a két lovat,
megsimogatta sörényüket, kézbe vette a gyeplőt.
„Madár, Kese” – hallatszott szinte
egyszerre a kemény, de határozott
vezényszó! És a hatalmas vastömeg,
mintha könnyű játékszer lett volna,
úgy gurult új helyére. A régi gazda
szeméből könny patakzott, a gabonától poros arcon két csík jelent meg.
Aztán az emberek újra munkához
láttak, búgott a gép, folyt a kenyérmag a szürke zsákok mélyébe napszálltáig.
Bizony tanulság:
Értő kezekben
a sovány gebe
táltossá válhat,
s ez nem rege!
A fenti történetet gyermekként éltem
meg és láttam, s íme, most közreadtam.
Willuth András
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Suliújság

Vakáció!
Az általános iskola tanulói megérdemelt nyári szünetüket töltik.
Június 18-án, a bizonyítványosztással véget ért a tanulók számára a
2009/2010-es tanév. A tanévzáró
ünnepélyen jutalmakat, okleveleket
vehettek át példás szorgalomért,
magatartásért, és kitűnő tanulmányi
eredményért.
Kitűnő bizonyítványt kapott:
 1. osztály: Bakonyi Márton, Varga
Medárd, Schwab Loretta, Andrasek
Rebeka, Bischoff Dóra, Szabó Eszter,
Horváth Melissza
 2. osztály: Váradi István, Orosz
István Márk
 3. osztály: Olman Lili, Fogt Fanni
 4. osztály: Gyurisán Dániel
Gergő, Scherdán Arnold
 5. osztály: Andrasek Boglárka,
Böjthe Bereniké
 6. osztály: Kunos Enikő
 7. osztály: Drescher Ádám,
Szeifert Bianka
 8. osztály: Hamerli András,
Horváth Eszter
Az év tanulói:
Gyurisán Dániel Gergő és Hamerli
András

Közérdekű
információk
A 2010/2011-es tanév tankönyveinek átvételi helye: Magyarszéki
Általános Iskola, időpontjai: 2010.
augusztus 23., 13-17 óra és
augusztus 24., 8-12 óra.
Tanévkezdés: 2010. szeptember 1.
(szerda). Tanévnyitó ünnepély:
2010. szeptember 1. (szerda) reggel
8 órakor
Nyári ügyelet az iskolában:
• Július 15.: Fuchs Attiláné
• Augusztus 5.: Lipták Katalin
• Augusztus 12.: Fuchs Attiláné
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Versenyeredmények

Helyreigazítás

A Magyarszéki Általános Iskola
tanulói a körzeti atlétikai Diákolimpia versenyein vettek részt Komlón
2010. május 12-én. A versenyzők a
következő eredményeket érték el:
5. osztály:  Bartalovics Ágnes: 60
m futás 1. hely, 600 m futás 2. hely,
4x100 m váltó 2. hely;  Hassza
Antal: 600 m futás, kislabda dobás,
távolugrás;  Kalányos Beáta: 600
m futás 1. hely, 60 m futás 5. hely;
 Schmidt Erik: 60 m futás 7. hely,
távolugrás 6. hely, kislabda dobás;
 Gyenis Zoltán: 60 m futás 4. hely,
600 m futás 5. hely, kislabda dobás
7. osztály:  Drescher Ádám: 300 m
futás 5. hely, 4x100 m váltó 3. hely;
 Harczi Kristóf: 300 m futás 3.
hely, 4x100 m váltó 3. hely, 100 m
futás 9. hely;  Kajdy Dóra: 300 m
futás 4. hely, 4x100 m váltó 2. hely;
 Kozma Kitti: 300 m futás 3. hely,
1500 m futás 2. hely, 4x100 m váltó
2. hely;  Kőhalmi Rajmund: súlylökés 2. hely;  Petrovics Lajos:
4x100 m váltó 3. hely, 100 m futás
10. hely
8. osztály:  Balázs Gergő: 100 m
futás 5. hely, 4x100 m váltó 3. hely;
 Horváth Tünde: 100 m futás 6.
hely, 4x100 m váltó 2. hely, 1500 m
futás 1. hely
Megszerzett érmek:  Arany: 3 db,
 Ezüst: 7 db,  Bronz 6 db.
Gratulálunk az eredményes szereplésért!

Előző számunkban hiányosan jelent
meg a komlói vöröskeresztes versenyen részt vett tanulók névsora. Iskolánkat a 7. osztályból 5 fő képviselte a megmérettetésen: Kozma
Kitti, Kajdy Dóra, Szeifert Bianka,
Kovács Lilla, Salamon Ádám.

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0034
Kompetencia alapú nevelés-, oktatás
bevezetése, egyenlő hozzáférés
biztosítása a Kökönyösi Oktatási
Központban

Az év tanulói
Gyurisán Dániel lett az év tanulója
alsó tagozaton. Érdemei:
• kitűnő bizonyítványt kapott, 7 tantárgyi dicsérettel;
• külön elismerő oklevelet kapott
nemzetiségi német nyelvből nyújtott
kimagasló teljesítményéért;
• megyei 1. helyezés a „Bendegúz
Gyermek- és Ifjúsági Akadémia”
2009-2010. évi levelezős tanulmányi
versenyen anyanyelv tantárgyból, így
Baranya megyét ő képviselte az
országos döntőben, Szegeden;
• országos 21. helyezés a „Bendegúz
Gyermek- és Ifjúsági Akadémia”
2009-2010. évi levelezős tanulmányi
versenyen anyanyelv tantárgyból;
• országos 8. helyezés, a „Bendegúz
Gyermek- és Ifjúsági Akadémia”
2009-2010. évi levelezős tanulmányi
versenyen természetismeret tantárgyból;
• díjazott a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet alapításának 50. évfordulója alkalmából kiírt rajzpályázaton.
A felsőben Hamerli András lett az év
tanulója, mert:
• kitűnő bizonyítványt kapott, 9 tantárgyi dicsérettel;
• kiváló teljesítményt nyújtott a felvételi vizsgákon;
• kiváló közösségi munkát végzett;
• példamutató volt a magatartása és
a szorgalma;
• 8 éven keresztül nyújtott kiváló teljesítményt.
Gratulálunk!
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Gomba helyett
orchidea
A tíz éves, magyarszéki Gyurisán
Dánielnek szokatlan hobbija van.
Szenvedélyesen keresi, kutatja a természet értékeit, különösen a védett
növényfajokat. És nem csak kutatja,
hanem ismeri is őket. Így történhetett meg a közelmúltban, hogy édesapjával gombászás közben, falujuk
közelében csodálatos dologra bukkant. Felfedezett egy nagyon ritka,
fokozottan védett orchidea-faj, a
méhbangó apró állományát. E közelről a trópusi fajtársaira hasonlító virágú növény rovarutánzó mézajkával
csalogatja magához a méheket, darazsakat virágainak megporzása érdekében.

A felfedezés rendkívül fontos a populáció megvédése szempontjából,
ugyanis a terület kaszálásának folytatása, de a növények környezetében
annak megfelelő időpontja is elengedhetetlen a fennmaradás szempontjából. A Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság szakembereinek
információja szerint a rét tulajdonosa kész együttműködni e ritkaság
megőrzésében, a méhbangók kedvező életfeltételeinek biztosításában.
Az igazgatóság ajándékkal kedveskedett a kis felfedezőnek, de valószínűleg számára sokkal többet jelent a tudat, hogy közreműködhetett
egy féltett ritkaság megőrzésében.
Nagy Gábor
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III.
Kishertelendi
Juniális
Nagy sikerrel került megrendezésre
az immár hagyományőrző Kishertelendi Juniális, június 19-én. A tavalyihoz hasonlóan most is családias
hangulatban telt ez a nap: a focisták
idén is rúgták a bőrt; a kondérokban
ismét rotyogott a sok, finom étel; és
még az időt is jól kifogtuk. A
szervezők, melynek tagjai: Bosnyák
Annamária, Kiss Lászlóné Terike,
Pfeffer Csabáné Elvira, Ottó Bettina,
Kovács Tibor és neje Vera, Burján
Jocó, Szabó M. Zsuzsa ez alkalommal is készültek arra, hogy érdekes
és emlékezetes legyen ez a nap.
A programot az idén színesebbé tette
a Játszóház, a Magyarszéki Cigány
Hagyományőrző Tánccsoport fellépése, az Anti Gravity zsonglőr csapat
bemutatója, akik a szervezők meghívására jöttek el. A gyerekek legnagyobb örömére lovaglási lehetőség
is volt a Mecsekfalu és Térsége Lovas
Egyesület jóvoltából. A felkérésünknek eleget tett Horváth István és
neje, akik saját termelői mézüket
mutatták be; kóstolásra és vásárlásra
is lehetőséget adva. Sarkadi bácsi az
idén is sikert aratott – mind a gyerekek, mind a felnőttek körében – a
saját készítésű pattogatott kukoricájával. A büfét most is Smicáék
biztosították a jelen levők részére. A
zenét ismét DJ Szabó keverte. Bohn
Attila, saját ötlet alapján a szervezőket egyenpólóval lepte meg.

Köszönet valamennyiüknek a közreműködésért, a nagylelkű támogatásért; ők is részesei voltak a jól sikerült napnak. Köszönjük a Magyarszéki Önkormányzatnak, hogy ismét
lehetőséget adtak a rendezvény megszervezésére és lebonyolítására, és
köszönet Csaba Karcsinak és társainak az önzetlen segítségért. Külön
köszönet Kárpáti Jenő polgármester
úrnak az aktív részvételéért.
Tükrözi a jó hangulatot az is, hogy a
nap végén megrendezett össznépi
kötélhúzás, amely a szervezők és a
vendégek között zajlott, a nap csattanója lett. A szervezők, akik az egyenpólósok voltak, kimerülten és fáradtan is vállalták a jóval nagyobb számú vendégsereg ellen a megpróbáltatást! Még most is mindent a vendégekért tettek, mert „hagyták”
nyerni őket!
2x is! 
Reméljük, hogy mindenki olyan jól
érezte magát, mint mi...
Jövőre veletek ugyanitt!
A szervezők
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Ovisarok
Az óvodai létszám alakulása a beíratást követően az alábbiak szerint
alakul: májusban elballagott óvodás:
16 fő, újonnan beíratott: 15 fő. Így a
várható létszám 58 fő lesz a 2010/11es tanévben.

Az óvodában a tanévzárót követően
május 31-től a nyári élet szerint szervezzük a napirendünket.
Az óvoda nyári leállása július 19. –
augusztus 29-ig, 6 hét lesz. A zárás
ideje alatt a Kökönyösi Oktatási Központ kijelölt ügyeletes óvodájában
biztosítjuk az óvodai elhelyezést óvodásaink számára. A szülői igények
alapján egy fő kérte az elhelyezést,
aki később visszavonta igényét erre
az időszakra. A leállás ideje alatt
óvodánkban teljes burkolatcsere,
festés, mázolás, mozgáskorlátozott
WC, és bejárat kerül kialakításra. A
gyerekeket augusztus 31., hétfőtől
fogadjuk óvodánkba.
Köszönjük a 2009/10-es tanévben
az óvodánknak nyújtott támogatásokat, segítséget! A nyárra
kívánunk mindenkinek jó pihenést,
szép élményeket!

A végéhez közeledik a TÁMOP
3.1.4/08/2-2008-0034 „Kompetencia alapú nevelés-, oktatás bevezetése, egyenlő hozzáférés biztosítása a
Kökönyösi Oktatási Központban” pályázatunk megvalósítása.
Röviden, felsorolásszerűen szeretném ismertetni a kedves újságolvasókkal a pályázatban vállalt és
megvalósított programokat, kötelezettségeket:
• Projektindító napunk 2010. január
8-án volt.
• Témahetünk: 2009. november 2-6ig.
• Projektünk: 2010. január 25. – február 17.
• Modul: 2010. április 19-23.
• Továbbképzések: pedagógusaink
2010. februártól júniusig 18 db 30
órás továbbképzésen vettek részt.
• Önálló intézményi innováció: megírtak kollégáink két intézményi innovációt, melyeket az Educatio honlapjára már feltettünk. Teljes terjedelmében a Kökönyösi Oktatási Központ honlapján lesz olvasható
(www.kook.hu).
• Helyi Nevelési Program: átírása elkészült, melybe beépítésre kerültek
az új innovációk, a jó gyakorlaton látott pozitívumok, valamint a kompetencia alapú nevelés módszerei, eszközei. A nevelőtestületünk (az öt
óvoda nevelőtestülete) június 16-i
értekezletén egyhangú igennel el is
fogadta.
• Jó gyakorlat: két „jó gyakorlatot”
vállalt óvodánk a pályázatba, melyből az egyik már lezajlott. Nyíregyházán néztük meg a Búzaszem
Óvodát, ahol a kompetencia alapú
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óvodai nevelést a komplexitás jegyében alkalmazzák. Július 12-én utazunk Egerbe, ahol az erdei óvoda adta lehetőségeket tanulhatjuk meg,
melyeket kapcsolhatunk intézményi
innovációnkhoz.
• Szolgáltatók: 8 szolgáltatóval kötöttünk együttműködési szerződést.
Ennek keretében bábelőadást, zenés
gyermekműsort, kirándulást, barlangtúrát, állatkerti sétát, egészségnapi előadást, bikali kirándulást,
agyagozást, tánctanulást, tehetséggondozást a művészetek területén,
környezettudatosságra nevelő játékos foglalkozásokat kaptak gyermekeink, szüleik. Ezek a foglalkozások a
nyáron is folytatódnak. Sok újat,
hasznosat tanulhattunk mi, pedagógusok, valamint a szülők is ezekből a
tevékenységekből.
• Eszközök: meseládikót, valamint
100.000 Ft értékű játékot vásárolhattunk, melyeket a gyerekek folyamatosan vesznek birtokba. Új laptoppal, videókamerával lettünk gazdagabbak.
• Ellenőrzés: 2010. június 22-én
MÁK ellenőrzés volt, ahol a pályázati
kötelezettségeket nézték meg. Óvodánkban semmi hibát nem találtak.
Ennek nagyon örültünk!
A kompetencia alapú nevelés a nyáron is folytatódik, a pályázat zárása
augusztus 31-én lesz. Addig még
nagyon sok érdekes dolgot tanulhatunk gyerekek, felnőttek egyaránt.

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0034
Kompetencia alapú nevelés-, oktatás
bevezetése, egyenlő hozzáférés
biztosítása a Kökönyösi Oktatási
Központban
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Lószalmás,
lepényes szép
napot kívánunk
minden egybegyűlt verébnek,
aki megtiszteli a
madárijesztőket!
Égig érő szalmafa nőtt a szalmaszéki
meseerdőben. Az ég megmaradt, a fa
meg kiszáradt. Sajnos nem látogatható. Így jártak a szalmaszékiek, meséjükkel és a fával együtt eltűntek a
Föld színéről.

UFO vagy nem?
Szalmafények villantak a júliusi éjszakában. Azt nem lehet tudni, hogy
UFO járt nálunk, vagy Kovács Gazsi
kapott akkorát a szeme alá, hogy
csillagokat látott.

Csillag születik
Szalmaszék közismertté vált lakója
Szalma Béni saját szerzeményével:
„Szalmaszáltól jöttem én a világra” c.
nótájával vívta ki a zsűri és a nagyérdemű közönség megdöbbenését.

Állatkerti hírek
Ismét figyelem középpontjába került
állatkertünk a legújabb állatfajnak
köszönhetően. Hosszas megszállás
után a bagoly nemzetség egyik tagja
megtelepedett a rókán és kettejük
kicsinye lett rókuvik. Érdemes lesz
megnézni május 40-én.

Híreinket a Nemzeti Kévekötő- és
Szalmaügyi Minisztérium cenzúrázta. A híreket kezeik közül kiadták és
a nagyérdeműre szabadították a
szalmaszéki majdnem civil
szervezetek és az Elöljáróság.
Tudorok: Liza, Szalmási Benedek
E-mail címünk:
madárijesztő@szalmamail.bagoly

Rémes
Mindig keringtek Szalmaszéken
olyan hírek, amelyek nem fedték a
valóságot. Első hallásra nem is jöttem rá, hogy tulajdonképpen rólam
beszélnek. Amikor viszont leesett,
akkor már késő volt. No de kezdjük
az elején.
Egy csendes júliusi éjszakán Szalmaszék jó hírű kocsmájában múlattam
az időmet addig, míg sikerült úgy
rendesen a pohár fenekére néznem.
Ezzel tulajdonképpen nem is lett
volna baj, de egy kerékpár is a társaságomhoz tartozott, amit éppen
kellett volna hazavinnem. Úgy hajnali kettő körül dülöngéltem ki az
ajtón, kerékpárom megtalálása után
felmásztam rá, majdnem sikerült
egyenesben tartani, de kerékpárom
megadta magát, így eldőltünk. A második nekifutásnál már a kerékpárba
kapaszkodva néhány lépést is megtettem, de csak hátrafelé. Rövid harminc perces kilengés után bősz bika
módjára, kicsit meggörnyedt állapotban egyenesen az út melletti oszlopnak meséltem el, hogy tulajdonképpen józan életű vagyok, csak most
kicsit kisiklott a kerékpárom alólam.
Szóval kettő órás elbeszélgetésem
után ismét nyeregbe akartam szállni,
de mire felmértem volna tudásomat,
a kerékpár jobb oldaláról a balra
kerültem, mindezt felszállás közben.
Tudatosodott bennem, hogy átestem
kerékpáromon. Nem vagyok feladós
fajta, ismét indulásra készen megroggyant lábakkal próbáltam kerékpáromat fel-, majd valamilyen irányba állítani. Már kezdtem volna feladni, amikor is erőlködésemet siker
koronázta. A látottakból azonban
nem lehetett volna egyértelműen
megállapítani, ki támaszt kit, levagy felszállni készülök. Erőm kezdett elhagyni, ez mutatkozni látszott
abban is, hogy a következő pillanatban egy határozott lendülettel a saját
kerékpárom rám erőltette magát, valahogy beszorultam a két kerék közti
vázba. Mindezt súlyosbította az a

tény, hogy gatyám önállósította magát és a bokámat verte. Úgy álltam
egy szál semmiben, mint egy kerékpáros hadirokkant. Mindezen csak
ez egyensúlyvesztésem rontott, amivel sikerült egy hátast dobnom. Kilátástalan helyzetemből hosszas vergődés után rávettem magam egy újabb
indulásra. Már nem akartam felszállni, egymást taszigálva hol én,
hol kerékpárom volt előrébb, de haladtunk előre, ám ez nagyon lassúnak bizonyult és megint be akartam
bizonyítani, én vagyok az erősebb.
Ma sem értem, az egyenes útból
hogy lett lejtő és miért került az
utamba egy nagy kő, de megtaláltam
azt, aminek következtében megtanultam szárnyak nélkül repülni és a
fenti angyalkáimnak köszönhetően
landolni is, mert bizony egy szalmakupacba repítettek az égiek. Igaz,
nem nagy kupac volt és hangyák is
voltak bőségesen, de túléltem. Másnap, mikor rám találtak, Szalmaszék
határában voltam és úgy festettem,
mintha én lennék a szalmaszéki rém.
Csak később fedezték fel bennem
magamat.
Ez a történet nem rémmese, aki nem
hiszi kerékpározzon utánam!

Hívogató

Szalmaszékre állo
k,
Onnan kiáltok,
Szavamat halljáto
k!
Gyertek a széki ré
tre,
Vár szép patakvö
lgye.
Hívogat sok játé
k,
Népi tánc és nót
a,
Jön a fesztiváli m
óka.
Gitárzenét hallg
atni
Ülj le egy padra,
Tömjél kaját a has
ba.
Vidámságnak idén
Július 10 lesz a n
apja!

Széki Hírek

Önkormányzati
hírek

• Július 10-éig elkészül a piactér 27
pavilonnal, 324 m2 térköves területtel. Nem csak piac célokra használható a létesítmény. A részletes működési feltételek őszre készülnek el.

Meglepően sok, pontosan 6
beruházás folyik párhuzamosan a falu területén, összesen
350 millió Ft értékben.

• Átadásra kerül a Tájház és a Bormúzeum épülete július 10-én. Ezután is várunk mindenfajta eszközt,
akár háztáji, akár belső bútorokat,
minden eszközt nyilvántartásba veszünk.

• Akik arra járnak, láthatják, hogy
készül a vasút és a benzinkút között
a gyalogút, mely 2,5 m padkaszélesítéssel valósul meg. Ezzel megoldódik
a gyalogosok biztonságos közlekedése ezen a szakaszon. A vállalkozó
augusztus 15-ig végez a munkákkal.
• Szerencsésen sikerült egy újabb
LEADER pályázatot elfogadtatni a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivalallal: ez a temető bekerítését,
urnafal kialakítását, a temető közepén elektromos csatlakozó kialakítását és parkosítást foglal magában.

• Már látszanak a kerékpárút nyomai. Az alsó szakaszon a patak menti
részen Sikondától Magyarszékig a
betonszegély és az alap elkészült. A
József A. utcától a patak felé vezető
út földmunkái elkészültek, folyamatban van az út kőalapjának elkészítése. Reméljük, hogy késő ősszel már
használhatjuk az utat.
• Újra járható a németszéki oldalon a
hegyoldal, az új hídon keresztül, 16
tonna súlykorlátozással. Nem csak
az árvíz bontotta meg és sodorta el
teljesen a hidat, hanem az emberi
felelőtlenség: az óriásgépekkel, nagy
teljesítményű teherautókkal történő
szállítás. Ezért a jövőben korlátozások és ellenőrzések lépnek életbe a
hegyi utakon és a hídátjárókon. A kialakított árkok beszántásra kerültek,
az utakat a faszállító teherautók rongálják, nehéz munkagépekkel a felázott utakon közlekednek. A külterületi utak helyreállítása nem kötelezően ellátandó feladat az önkormányzat részéről, ennek ellenére az elmúlt
4 évben a híd nélkül is 5-6 millió Ftot költött az utak karbantartására,
árkok kialakítására. Köszönjük a
németszéki szőlőtulajdonosoknak a
3-400.000 Ft-os hozzájárulást az útkialakításhoz! Ez elenyészően kevés
ahhoz, hogy az utakat minden évben
karban tudjuk tartani, így közös
összefogásra lenne szükség.
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• Elindult a sportcsarnok építése,
őszre szerkezetkész lesz az épület. Az
iskola mellett a földmunkák megkezdődtek.
• A magyarszéki szőlőhegyen befejezéséhez közeledik a villamosítás. Az
oszlopok már állnak.
• EU-s pályázaton tárgyalást folytat
az önkormányzat egy LED lámpákat
gyártó és szerelő céggel a közvilágítás és az intézmények világításának
jelentős energiaköltség-kímélő megoldására. Hihetetlen, de azt jelenti,
hogy a már meglévő kistelepülési világítás energiaszámlája éves viszonylatban 3 millió Ft-ról 1 millió Ft alá
csökkenhet.
• Köszönjük mindenkinek a kétszeri
árvízi helytállást, hogy segítettek az
elhárításban!
• Előrelépés történt a MÁV-val folytatott tárgyalásokban. Az elmúlt héten történt meg a változási vázrajz
elkészítése, melynek hatályba lépése
után a vasúti átjárótól a Hunyadi utcáig egy egybefüggő területet vesz át
az önkormányzat. Itt a későbbiekben
kerékpár- és gyalogút valósulhat meg.

• 3 vis maior pályázatot adtunk be az
árvízzel kapcsolatban:
- a Sikonda felőli németszéki oldalon
lévő híd újjáépítésére;
- a németszéki oldalon a források
miatt tönkrement út felújítására;
- az újtelepi Szőlőhegy utcai árkok
rendbetételére.

Kérdés merült fel a polgármester felé a folyó beruházások
elkészültének idejéről
(ezek a beruházások mind
elkészülnek október 1-jéig?)
Nem befolyásolta a beruházások kezdési és befejezési időpontját, hogy őszszel önkormányzati választások lesznek. Mind a tornacsarnok, mind a kerékpárút esetében (melyek a legjelentősebb beruházások 169 ill. 100 millió
Ft értékben) a kezdési és a tervezett
befejezési időpontokat az indokolja,
hogy a megfelelő műszaki tartalommal és minőségben készüljenek el a
beruházások. Épület esetében be kell
tartani az alapozási időszak várakozási
idejét is, a szerkezetkész épület tél
beállta előtti létrehozását, és időt kell
hagyni a belső munkák pontos, szakszerű elvégzésére. Fel lehet építeni egy
tornacsarnokot 4 hónap alatt is, de kifejezetten az önkormányzat kérésére a
műszaki átadási határidő 2011. február 28. Hasonló elvek betartását kértük
a kerékpárút kialakításánál is.

8

Széki Hírek

Sokakat foglalkoztatnak az
árvízi kárelhárítás és a további
nagy esőzések miatti
kármegelőzés módjai

Március
idusán...

A vis maior pályázatainkat reméljük
hogy elfogadják, emiatt még türelmüket kérjük a végleges megoldások
kidolgozásáért. A károk értéke több
millió Ft, mely fedezetének előteremtése nagy feladat az önkormányzat részére. A megelőzés fontos
mindannyiunk számára, ezért a
Baranya-csatorna tekintetében engedélyt kért Magyarszék község Önkormányzata a Sásdi Vízitársulattól,
hogy első körben a csatorna magyarszéki szakaszát az önkormányzat
gallyazhassa le annak érdekében,
hogy a víz lefolyása akadálymentes
legyen (sajnos ezt a feladatot eddig a
vízitársulatnak kellett volna ellátni).
Mindenképpen közös feladatunk a
lakossággal, a vállalkozókkal és a
gazdálkodókkal az utak és árkok felújítása, karbantartása és rendeltetésszerű használata. A jelentős csapadék miatt ezeknek a rendbetétele
őszig is elhúzódhat, türelmüket és
segítségüket kérjük az önkormányzat
nevében. Egyébként az újtelepi 6-7
házat érintő sárlefolyás kivételével a
folyamatosan karbantartott és kitakarított csatornák elvezették a vizet a Baranya-csatornáig. A sportpálya és a Patakvölgye Pihenőpark
megfelelő időben és nagyságrendben
történő elárasztásával (ez 20.000 m3
vizet jelentett) sikerült megakadályozni a csatorna jelentősebb kiöntését. Köszönettel tartozok a közreműködő helyi gazdáknak, tulajdonosoknak és minden segítőnek, akik részt
vettek az árvízi elhárításban.

Az jutott eszembe, hogy valamikor,
az 1930-as évek valamelyikén
Németországban rendezték meg a
sporttörténelem eddigi legrövidebb
ökölvívó mérkőzését. Egy német és
egy amerikai csodabunyós vívott öklöt egymással. Az Egyesült Államokból egy dúsgazdag üzletember kizárólag a meccsre utazott a helyszínre,
és vett jegyet a legjobb helyre. Pechjére, a kezdést jelző gongszóra leejtette a szemüvegét, és mire felvette,
vége is lett az összecsapásnak. Valamelyik bokszoló a legelső ütéssel elintézte a másikat. Szegény milliomos
az egészből semmit nem látott. Így
jár aki szemüveget visel.
És nagyjából így jártam én is az idei
március tizenötödikei megemlékezéssel. Mire sikerült a gyertyámat
beüzemelni, vége is lett az egésznek.
Pedig kezdésre ott voltam. Aki jó
széki szokás szerint késett kicsit, már
le is maradt mindenről. És aki így
járt, nem maradt le semmiről. Az
eseménysort annál is inkább nem
részletezem, mert olyan gyorsan
nem tudnám elmondani, ahogy
történt. Elég annyi, hogy maga a
megemlékezés (műsor?) túl sok szellemi energiát nem emésztett el
(mondhatni, annál is kevesebbet), és
nagyjából ennyi ünnepi élményt is
nyújtott. Legalább a jelenlévők türelmét nem kezdte ki. Úgyhogy, aki az
egészet lekéste, legfeljebb a gyertyagyújtás élményével maradt szegényebb. Közel sem vesztett annyit,
mint a bevezetőben említett ügyetlen
úr.
Nem tudom, ki hogy van vele, nekem
március tizenötödike mindig a magyar ifjúság ünnepe volt, és ez már
így is marad. Annál szomorúbb,
hogy ennek kapcsán sem az ifjúságnak, sem az ifjúsághoz bárkinek,
egyetlen szava nincs. Ennyire eltávolodtunk az ifjaktól? Vagy ők tartanak

FaluTV
A Tarr Kft.-vel történt sikeres egyeztetést követően a Mecsek-Net Televízióval együttműködve hamarosan
újraindulhat a kábelrendszeren a
FaluTV adása.

ilyen távolságot tőlünk? Esetleg
1848-nak ma már nincs semmi üzenete senkinek? Tán ilyen mély az
apátia bennünk, hogy egy ünnep sem
tud felrázni, ha mégoly rövid időre
is? Megannyi kérdés, amire jó lenne
hallani a választ. Minél előbb!
Mindenesetre túl vagyok életem
eddigi legsilányabb március tizenötödikei ünnepségén. De, túl életem
delén, legalább egyszer – ha csak egy
pillanatig is –, úgy éreztem magam,
mint egy amerikai milliomos.
Aki leejtette a szemüvegét.
Schmidt

Én személy szerint szeretem Kari cikkeit. Szeretem a stílusát, és kicsit angolos
humorát. Hellyel-közzel még egyet is
értek az írottakkal. Amit viszont ő sem
tud, két oka is volt a program rövidségének, amiket most nem írok meg, mert az
már kimagyarázkodásnak tűnne és
szerintem nincs miért magyarázkodni.
Tökéletesen igazat adok abban, hogy
nemzeti ünnepi megemlékezéseket a
napján kell tartani. Az iskolások már
pénteken megtartották húszperces műsorukat, a miénk tizenhat percre sikeredett
és ezt követte a gyertyák elhelyezése az
emlékmű köré.
Én úgy gondolom, a hősök előtti tisztelgés, a hazafias érzelmek ápolásának
idejét nem percekben kell mérni. Mi ott
voltunk és tisztelegtünk, de hol voltak
azok, akiknek még ott kellett volna állni
közöttünk?! Nekik csak munkaszüneti
nap volt az a bizonyos március 15-e?!
(szné)
Tény: Pécsett, amit ez évben Európa
Kulturális Fővárosának is neveznek, alig
több, mint 30 percig tartott az idei március 15-i megemlékezés.
Tény: Magyarszéken az ifjúságot olyannyira nem mozgatta meg 1848 szelleme, hogy a Faluházban, majd Ligeten is
sikeres, telt házas emlékműsort adtak.
Megfelelően meg voltak hirdetve az események, senki sem volt kitiltva a rendezvényekről.
(A szerk.)

Széki Hírek

Polgárőr
Híradó

Eseménynaptár

• A körzeti megbízottnak rendszeres
fogadóórája van minden héten kedden a Polgármesteri Hivatalban, 1011 óráig.
• A Magyarszéki Polgárőrség szívesen fogadja a lakosság anyagi támogatását! Felajánlásaikat a VölgységHegyhát Takarékszövetkezetben vezetett számlánkra várjuk:
71800051-11125114.
Adományát személyesen is átadhatja, részletekről a 30/871-4854-es
telefonszámon érdeklődhet.
Köszönjük!
• Új tagok jelentkezését várjuk!

• július 10. szo.
Széki Szalma Feszt – IX.
Jakab-havi Folklór Fesztivál
Patakvölgye Pihenőpark

• augusztus 14. szo.
Romanap
Patakvölgye Pihenőpark

• augusztus 20. p.
Új kenyér ünnepe
Templom

• augusztus 28. szo.
Búcsúbál
Faluház

• Az elmúlt időszakban történt:
Árvízi védekezésben részvétel, mindkét alkalommal. Homokzsákolás
hajnalban, éjjel a patak vízszintjének
figyelése, Mecsekpölöskének segítségnyújtás.
Részvétel a IV. Baranya Megyei Polgárőr Járőrversenyen Szebényben,
ahol jó eredménnyel zártunk.

• augusztus 29. v.
Széki Búcsú és Falunap
Patakvölgye Pihenőpark

• szeptember 25. szo.
Széki Szüret – felvonulás és bál
• október 9. szo.
Idősek Világnapja
Faluház

2009-2010 Labdarúgó Bajnokság
Megyei II. osztály „Czibulka” csoport – Végeredmény
hely.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

csapat
Kishárságy
Szalánta
Magyarhertelend
Drávafok
Baksa
Szabadszt.király
Vajszló
Magyarszék
Mágocs
Lakócsa
Gödre
Bükkösd
Orfű
Nagydobsza
Patapoklosi

Góllövőlista
5: Hódosi
2: Varga

mérk.
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
törölve

16: Kusz
4: Ambrus
1: Visegrády

győz.
20
20
19
18
16
15
13
13
13
11
7
8
5
5

dönt.
6
3
2
4
2
3
7
2
2
5
9
2
3
2

12: Bukovecz
2: Farkas
1: Fenyősi

ver.
2
5
7
6
10
10
8
13
13
12
12
18
20
21

gólk.
71-29
64-23
72-31
71-30
74-53
60-43
62-40
64-53
39-52
51-50
42-62
45-80
41-89
43-83

7: Schuber
2: Nagy
1: Stehr

pont
66
63
59
58
50
48
46
41
41
38
30
25
18
17
5: Smányi
2: Olárnyik
1: Kovács

9

Kedves Falu!
2010. június 10-én a felkészülés és
sok szervezés után elindulhattunk
Németországba, a Hegyi Kerékpáros
Európa Bajnokságra. 3 ember képviselte hazánkat, ebből 2 fő a
Magyarszék SE tagja: Tarr Tamás és
Scherdán Benjámin.
A verseny jó hangulatban telt, sok
híres emberrel találkozhattam, akiket eddig csak videókban és közvetítésekben csodálhattam. Most együtt
biciklizhettem velük.
A pálya kellően nehéz volt minden
induló számára, hiszen egy világkupa szintű pályára mentünk versenyezni. A magyarok közül az edzéseken én teljesítettem a pályát először
a 32-es döntő elvárásaihoz mérten.
Azonban az időmérőn elsokalltam
egy ugratót és így hibát követtem el.
Sajnos ez az ugrató a pályának a legtechnikásabb sorának a kezdő eleme
volt, így nem tudtam megfelelően
teljesíteni azt. Az időmérőn a 35. helyen zártam, amivel elégedetlen voltam, annál is inkább, mert így nem
jutottam be a 32-es döntőbe. Boszszantó, mert kb. 0,7 másodpercen
múlott a továbbjutás.
Innen a verseny jó hangulatú szurkolással telt, ami az egyetlen talpon
maradt magyarnak, Prájczer Péternek szólt.
Köszönetet mondok mindenkinek,
aki hozzájárult utazásomhoz:
• Csaba Károly, aki elvitt minket és
• mindenben a segítségünkre volt;
• Magyarszék Önkormányzata;
• Magyarszéki Német Kisebbségi
• Önkormányzat;
• Magyarszéki Cigány Kisebbségi
• Önkormányzat;
• Magyarszék Sportegyesület;
• Turner Attila;
• Lukovics Gábor;
• Balogh Péter;
• Prettl Károly;
• Tokodi Károly;
• Tokodiné Willuth Erika.
Scherdán Benjámin
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Széki Hírek

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

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

Megszülettünk
Jakab Juditnak és Híves Gábornak 2010. január 25-én
Narmin Norina és Alex Donát; Szabó Ivettnek és Mizák
Zoltánnak június 17-én Máté nevű gyermeke született.
Jó egészséget és örömteli babázást kívánunk!

Búcsút mondtunk
2010. január 21-én Kővári Józsefné Szabó Idától;
február 5-én Kardos Lászlótól; március 19-én Kunos
Pétertől; május 31-én Ritter Gábortól; június 29-én
Vízkeleti Ferenctől; július 4-én László Józseftől
búcsúzott családja, ismerősei és a falubeliek.

Fodrászat női-gyermek-férfi
Hőolló (elhegeszti a hajvéget)
Hajhosszabbítás (hőillesztéssel)
Férfi hajvágás ○ Női hajvágás
Hajfestés ○ Dauer
Fuchs Anikó
Komló, Alkotmány u. 18.
Magyarszék, Petőfi u. 15.

Bejelentkezés: 30/668-7248

Műköröm mesterfokon
Manikűr ○ Pedikűr
Műköröm építés
Pedizselé (3D, porcelán,

3D zselé, stiletto, akril díszítés)

Kónya Szilvia

Magyarszék, Petőfi u. 2.
Üzlet: Komló, Kossuth L. u. 48.

Tel.: 20/235-9881, 70/327-9054

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:
• Polgárőrség (Sarkadi Imre):
30/871-4854
• Szociális étkeztetés, Preventív Egészségmegőrző Központ
• (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. augusztus
27-én jelenik meg. Lapzárta augusztus 13-án, 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

