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A hit ereje
Történt az Úr 1946. esztendejében, hogy egy édesanya
vasárnap délután két kisgyermekével elindult gyalogszerrel a tőlük úgy 5 km-re lévő faluba, a nagyszülők
meglátogatására.
Amikor elindultak, szépen sütött a nap, ám nyár lévén
útközben váratlanul egy záporeső oly bőségesen ontotta
magából a felhők ajándékát, hogy a máskor
csordogáló kispatak bizony megduzzadt. Ezen a
kicsiny patakon egy
gerenda volt áthelyezve
gyaloghíd gyanánt.
A víz a gerenda alját
nyalogatta, átmenni rajta
bizony-bizony életveszélyes volt. Az édesanya
keresztet vetett, imádkozott és átvezette először a nagyobbik gyermeket, majd visszatért és ölében áthozta a kisebbiket. És újból keresztet vetett, hálát adott az Úrnak, hogy
ezt az életveszélyes utat minden baj nélkül megtehette.
Oh igen, ez a történet is hozzátartozik gyermekkorom
valós csodáihoz.
Willuth András

Az Őrangyalok
vasárnap délután is
szolgálnak?
Oh igen, vasárnap délután volt, a
Großfaternak gondoskodnia kellett a
két tehénke és a kisborjak mindennapi zöldtakarmányáról.
Befogta hát a tehenes szekérbe a
Rózsát és a Cidrust, és elindult a két
jólnevelt tehénkével a Hersaft rétbe
a lucerna földre. A szekér tartozéka
volt a jól megfent kasza, a négyágú
vasvilla és a gereblye. Mivel abban az
időben még nem volt a ház tartozéka
a rádió, a televízió, a magnó, magával vitte hát erre a kis kirándulásra
unokáit, Andrist és Karcsikát.
Egyikük tízéves, másikuk, Karcsika,

4 éves lehetett. A csak földúttal bíró
falvak közlekedését sem autó, sem
motorkerékpár nem zavarta. A két
jólnevelt tehénnel úgy lehetett
közlekedni, amint a lovakkal volt
szokásban, gyeplővel. A földesutat
azonban keresztezte a Pécs–Budapest vasútvonal. Átment a kis szekér
a Lóki-féle őrháznál a vasúton, ám
alighogy átért, jött a személyvonat a
maga szokásos zajával, a vasúti átjáró előtt a mozdonyfüttyel. Szegény
kis tehénkék megijedtek a vonattól
és lovakat megszégyenítő vágtába
kezdtek. A kis szekér bizony felborult, szétesett, a két kisgyermek
leesett róla, ámde a Großfatert –
akinek szokása volt lábait a saroglyába tenni – most ez a saroglya
fogva tartotta. A vágtató tehenek őt a

lábánál fogva húzták a göröngyös
úton, fejét az út porába és hantjaiba
verve. Karcsika segítségért kiáltott:
„Segítség Lajos, a Kvell Hánzival
meg a Nánival” – ők a közelben laktak, Náni néni a Papa leánya volt –
Andris futott ahogy a lába bírta, de
cca. egy km után tudta csak megállítani őket. Ekkor jött a szintén
takarmányt szállító Kaufmann Szepi
bácsi, aki a Großfatert felvette és
hazavitte, mert bizony súlyosan
megsérült, orvost kellett hívni, és
napokig ágyban fekvő beteg lett. Ám
láss csodát, a kocsin lévő éles kasza,
a vasvilla, a gereblye karcolásnyi
sebet nem ejtett a két gyermeken!
Vajon az Őrangyalok vasárnap is
szolgálatban vannak?
Willuth András
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Borimádat
Amióta élek, örökké imádlak
Csak az Isten tudja, hányszor körbejárlak
Szerelemből teszem, mikor átölellek
Áldott szőlőtőke! Imádlak! Szeretlek!
Hallom a virágzó fák lágy susogását
Érzem a szőlő bódító illatát
Szeretem a méhek halk döngicsélését
Kóstolom a szőlőtőke illatos termését.
Amikor a nyár már javában őszbe lép
Csillogó szemeid pirosak, feketék
Szüret van! A hangulat tetőfokára hág
Az a hangos nóta oly távolba ellát.
A pince mély, sötét, mégis ont világot
Kint hagyom én érted a világosságot
Az élet lámpását én idelent meglelem
Kettőnket összeköt ez a nagy szerelem.
Akós boroshordó! Hasad simogatom
Megakad a szemem mind a két lyukadon
Ilyenkor én nem ismerek kegyelmet
Lopótökömmel kiszívom véredet.
Ezután megtöltöm üres poharamat
De nem is egyet, talán kettőt-hármat
Poharamnak többször a fenekére nézek
Magammal koccintok, magammal beszélek.
Mígnem a tüzes bor nótára lel bennem
A magyarnótával cimborákra leltem
Minden boroshordó nótával van tele
Ennyi magyarnóta hogy is fér el benne?
Örömbe, bánatba, nótára zendítek
Ha én vizet iszom, akkor pukkadjak meg
Borospoharamat de nagyon imádom!
Remegő kezemmel ajkamhoz szorítom
Addig én innen el nem tántorodom
Míg az összes magyarnótát ki nem csalogatom.
Balázskovics Lászlóné

Találkozó
Szüreti találkozó Szentegáton 2010. október 16-án a Faluházban.
A szentegáti nyugdíjasok 10 település dalosait fogadták a szomorkás őszi délutánon Kórustalálkozóra: Csányoszró, Dencsháza, Nagydobsza, Egerág, Merenye, Hobol, Molvány, Mozsgó,
Somogyhárságy és Magyarszék.
A műsort az óvodások kezdték, majd a nyugdíjas dalosok
folytatták: dallal, verssel, humorral, tánccal. Közben iskolás korú
csoport is bemutatkozott: Dencsháza Tanoda néven.
A három órás programot egy molványi fiú zárta, aki a Megasztár
vetélkedőben mutatta meg tehetségét.
A mi klubtagjaink jól szerepeltek a nótacsokrukkal és Rózsi
mama remek versével.
A finom vacsorát tombola, tánc követte. Jó hangulatú rendezvényen vettünk részt!
Köszönjük az Önkormányzat segítségét és Fecske Antal gépkocsivezető ügyességét, hogy az eléggé rázós úton nem hagyott el
bennünket!
Szőke Antalné
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Suliújság
Az első egy hónap
Az iskolában szeptember 1-jén 16
pedagógus 154 tanulóval elkezdte az
új tanévet.
Intézményünknek új vezetője van
Luczóné Rubint Ildikó személyében,
aki már régebben tagja volt tantestületünknek. A vezetőváltás és a
tanévkezdés is zökkenőmentes volt.
A 2010/2011-es tanévben a gyerekek
a következő szakkörök, ill. szabadidős foglalkozások közül választhatnak:
Alsós tömegsport; Felsős tömegsport; Kórus; Magyar néptánc (alsó
tagozaton); Német néptánc (alsó
tagozaton); Kézműves szakkör;
Természetjáró szakkör; Informatika
szakkör; Hittan.
Ebben az évben már 7 osztályban
folyik a német nemzetiségi nyelv
oktatása.
Iskolánk 2 alsós napközis és 1 felsős
tanulószobás csoporttal működik.
37 tanuló jelentkezett a „Bendegúz”
levelező tanulmányi versenyre több
tantárgyból.
A szeptember hónap már sikert is
hozott: a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet által meghirdetett
rajzpályázaton Gyurisán Dániel 5.
osztályos tanuló különdíjat kapott!
Reméljük, hogy tanulóink az év
során meghirdetett versenyeken az
előző évekhez hasonlóan ebben az
évben is sikeresen részt vesznek.
Szeptemberben iskolai, majd osztály
szülői
értekezletet
tartottunk
Magyarszéken, majd október elején
kihelyezett szülői értekezlet volt
Ligeten. Nagy örömünkre szolgált,
hogy sok szülővel tudtunk találkozni.
Szeptember végén elkezdődött az
úszásoktatás Komlón, melyen minden 3. osztályos tanuló részt vesz.

A költségek 80%-át a „A Magyarszéki Iskoláért Közalapítvány” viseli,
a tanulók szállításáról a Magyarszéki
Önkormányzat gondoskodik.
Köszönjük!
A tanulási nehézségekkel küzdő
gyerekek haladását segíti fejlesztő
pedagógusunk, Dudás Lajosné (Vali
néni), továbbá heti egy alkalommal
Balázsné Mituk Erika logopédus,
valamint Balogh Réka iskolapszichológus.

Őszi események
A mozgalmas szeptemberi hónap
után az október nyugodtnak bizonyult.
Az október 23-i megemlékezést 21én tartottuk az iskola zsibongójában,
melyre
tanulóink
színvonalas
műsorral készültek. Köszönjük nekik
és felkészítő tanáruknak Váradi
Erzsébetnek!
A második osztályosok a Komlói
Színházban megtekintették „Óz, a
csodák csodája” című előadást. A
felső tagozatos tanulók hangversenyen hallhattak a reneszánsztól
napjainkig komponált énekműveket.
Mivel a pedagógusok október 29-én,
pénteken továbbképzésen vettek
részt, a tanulók őszi szünete egy
nappal hosszabb volt.
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Az őszi szünet után az iskola minden
tagja – pedagógus és gyermek egyaránt – a Márton-napi témahéttel
foglalkozott. A tanulók tanórákon és
tanórán
kívüli
foglalkozásokon
ismerkedtek meg a Márton-napi hagyományokkal, szokásokkal, Márton
püspök legendájával.
A projekthét utolsó napja ebben az
évben is egy játékos vetélkedővel
zárult. A rendezvényt a Magyarszéki
Művelődési Házban tartottuk, ahova
előző nap a lelkes szülők segítségével
őszi
hangulatot
varázsoltunk.
Ezúton szeretnénk megköszönni
Balogh Péternek a dekorációhoz
felajánlott szalmabálákat!
Iskolánkat három magyarszéki csapat képviselte. Rajtuk kívül három
komlói iskola (Gagarin Általános
Iskola, Kodály Általános Iskola,
„Kökönyösi
Oktatási
Központ”
Szakközépiskola) is elfogadta meghívásunkat. A hét főből álló csapatok
tagjai: 2 alsó tagozatos tanuló, 2
felső tagozatos tanuló, 1 pedagógus,
1 apuka, 1 anyuka. A versenyzők
előzetes feladatokat is kaptak,
melyek közül a legsikeresebben a
„Márton püspök” jelmezverseny,
valamint a „libás” ételek készítése
voltak. A délutáni programot nagy
érdeklődés kísérte. A Művelődési
Ház megtelt helybeli és vidéki
közönséggel.
Az érdekes vetélkedő után az
összegyűltek lampionokkal vonultak
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Magyarszék utcáin. A jó hangulatú
felvonulást követően az iskola előtti
parkolóban zsíros kenyeret, sült
tököt, teát és forralt bort fogyaszthattak.
A befektetett munka meghozta gyümölcsét: a vendégek felejthetetlen
élményekkel gazdagodva távoztak és
vitték iskolánk jó hírét a környező
településekre is.
A színvonalas programot a Baranya
Megyei Német Önkormányzathoz
benyújtott pályázaton nyert pénzből,
valamint a Magyarszéki Német
Kisebbségi Önkormányzattól kapott
25.000 Forintból finanszíroztuk.
Köszönjük a két Német Kisebbségi
Önkormányzat támogatását!

Alapítványi hírek

December

A szülői munkaközösség ebben az évben is megrendezte
a már hagyománnyá vált Márton-napi bált „A Magyarszéki Iskoláért Közalapítvány” javára.

A december hónap iskolánkban az Advent jegyében telik.
A 4. osztályos tanulók 3 hetet meghaladó projekten vesznek részt, melynek címe „Téli ünnepkör”.
A projektet a december 21-én 11 órakor kezdődő karácsonyi kiállítással, valamint Fenyőünnepéllyel zárjuk a
Művelődési Házban, melyre iskolánk tanulói és pedagógusai már most sok szeretettel készülnek.
A műsorra a falu lakosait is tisztelettel meghívjuk.

Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak a
szülőknek, akik segítettek a szervezésben és a támogatóinknak.
Támogatói jegyet vásároltak:
Fogtné Andrasek Veronika, Gyenis László, Appel Nelli,
Andrasekné Szente Melinda, Bischoff Zoltán, Csendes
Alfonz, Kajdy Emil, Miklósné Somogyvári Zita, Scherdán
Ildikó, Rick Ildikó, Török Tiborné, Böröcz Tibor, Fecske
Antal, Kubik Zoltán, Pál József, Kispál Béla, Dalmady
Árpád, Brandtmüller Imréné, Rudl Jánosné, Andics Pál,
Hering Zoltán, Szabó Zsuzsanna, Bischoff József, Jakab
Mihály, Vörösné Radosnai Olga, Ábelné Hucker Györgyi.
A tombolára ajándékot ajánlottak fel:
Schwab Edit, Mecsekpölöske Önkormányzata, Liget
Önkormányzata, Magyarszék Önkormányzata,
Magyarhertelend Önkormányzata, Pálma Cukrászda,
Laklia Józsefné, Bejanné Laklia Mónika, Hertelendi
Termálfürdő, Kántor Zsuzsanna, Leitol Zsoltné, Kirsch
Sándor, Boronyák Éva, Mindszentgodisai Agroterm Kft.,
Komló Közösségek Háza Színház- és Hangversenyterem,
Perfekt Zenekar, Kónya Szilvia, Stadler János, Rudl
Jánosné, Hertelendi Sörfőzde, Általános Iskola 1-8.
osztályai, Molnár Szilvia.
Ábel Lászlóné
a kuratórium elnöke

December egyéb programjai:
• December 17.: Bábelőadás (ingyenes) a Művelődési
Házban, melyen óvodások és iskolások is részt vehetnek
• December utolsó hete: Kézműves foglalkozás iskolánk
tanulóinak
Téli szünet: 2010. december 22. – 2011. január 2.
Békés, Boldog Karácsonyt és
Eredményekben Gazdag Új Esztendőt
kíván minden olvasónak Magyarszék
Község Német Kisebbségi Önkormányzata
Szabolcsiné Kajtár Cecília elnök
Tisztelt magyarszéki választópolgárok!
Ezúton szeretném megköszönni támogatásukat abban,
hogy a képviselő-testület tagjaként a falu érdekeit képviseljem. Egyúttal kérem Önöket, hogy problémáikkal,
észrevételeikkel a falu bármely részéről bizalommal
forduljanak hozzám! Telefonszámom: 70/7036-553.
Tisztelettel: Burján József
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Lezárult a pályázat
A Magyarszéki Általános Iskolában a
2009/2010-es tanévben indult a
TÁMOP 3.1.4 projekt, melynek keretében az 1. osztályban szövegértésszövegalkotás területen, a 2. osztályban matematika, valamint a 4. osztályban szövegértés-szövegalkotás és
német idegen nyelv területen kompetenciaalapú oktatás valósult meg.
A tanórákon a pedagógusok alkalmazták az új tanulásszervezési eljárásokat: a projektmódszert, a kooperatív tanulást, drámapedagógiát,
valamint a tanórák 25%-ban az infokommunikációs technológia eszközeit.
A kompetenciaalapú oktatás mellett
a 8. osztályban a tanév második félévében a tantárgytömbösített oktatás került bevezetésre. A kéthetes
ciklusokban a magyar nyelv és irodalom, történelem, rajz, ének és informatika tantárgyak oktatása történt
tömbösítve. A tantárgytömbösített
oktatás egyfajta pedagógus szabadságot adott, lehetőség nyílt a tananyag más formában történő csoportosítására. A tananyag feldolgozása
az új tanulásszervezési eljárások
alkalmazásával a tanulók aktivitására épült, valamint itt is sor került az
IKT eszközök használatára.
Mindezek mellett a „Földünk és környezetünk” műveltség terület tantárgyi bontás nélküli oktatása folyt a
7. osztályban.
Az ismeretek feldolgozása során fejlődött a tanulók földrajzi-környezeti
gondolkodása, a helyi, a regionális és
a globális szemlélete. A tanulókban
fokozatosan tudatosult, hogy környezetünk védelméért
mindannyian felelősek vagyunk. Az
IKT
eszközök
használata a tanulók körében itt is
nagy sikert aratott.

A Magyarszéki Általános Iskola 4.
osztályos tanulói november 29-e és
január 6-a között „Téli ünnepkör”
címmel három hetet meghaladó
projekten vettek részt.
A tanulók a projekt időtartama alatt
újszerű tanulásszervezési módszerek
keretében, tanórán és tanórán kívül
feldolgozzák a téli ünnepkör történetét, hagyományait, népszokásait.
Vallástörténeti áttekintést nyertek az
ünnepről, megismerkedhettek a
helyi hagyományokkal, mesterségekkel, bevonva a szülőket és nagyszülőket.
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. A
három hetet meghaladó projekt záró
rendezvényén
iskolánk
minden
tanulója, dolgozója és a falu lakói is
részt vehetett.
A tavaszi szünet előtti héten, március 29-e és április 1-je közt témahetet tartottunk, melynek programjai a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódtak.
A „Húsvétváró”-n a gyerekek délelőtt
a tanórákon, délután pedig szabadidős programokon vehettek részt és
ismerkedhettek meg a húsvéti
hagyományokkal, népszokásokkal.
Ezek közül nagyon sikeresnek mondhatók a bábszínház, a tojásmúzeumba való kirándulás, a Bikali Élménybirtokon népi hagyományok megismerése, valamint a húsvéti játszóház.
Mindez tevékenykedtető, élményszerű, játékos tapasztalatszerző munkával valósult meg 1-8. osztályban.
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A moduláris oktatásra az 5. osztályos
tanulók bevonásával április hónapban került sor, melynek témája Pécs
Európa Kulturális Fővárosa volt.
A Magyarszéki Általános Iskola
nevelőtestületének
minden tagja
vállalta TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósítását, mindannyian részt vettek a továbbképzéseken, ahol az új
tanulásszervezési eljárásokkal, a
kompetenciaalapú
oktatással,
mérés-értékeléssel és egyéb módszertani ismeretekkel bővíthették
tudástárukat.
A kollégák munkáját a tanév során
kompetencia-mentorok,
módszertani tanácsadók, valamint intézményi folyamattanácsadó segítették.
A projekt sikeres megvalósításához
hozzájárult az is, hogy a tantestületnek lehetősége nyílt két jó gyakorlaton való részvételre.
Ennek keretében májusban a
Kétújfalusi Általános Iskolában hospitáltak a pedagógusok, júniusban
pedig Pécsett, a Budai Városkapu
Általános Iskolában tekinthették
meg a tantárgyközi pedagógiai projektet lezáró tanórákat.
A tornacsarnok építése nem akadályozta az iskolában folyó munkát.
Mind a pedagógusok, mind a gyerekek és szülők örömmel kísérik végig
az építkezés folyamatát és várják az
iskola közvetlen szomszédságában
felépülő épület átadását.
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Ovisarok
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a 2010/11-es tanévben is, az
Óvodából.
Először is szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek, aki óvodánkat az elmúlt tanévben bármivel is
támogatta Önkormányzatok, polgármesterek, képviselők, intézmények
dolgozói, civil szervezetek, szülők,
nagyszülők, magyarszéki lakosok,
vállalkozók.
A
támogatásokat
továbbra is szívesen vesszük, mindig
gazdagodunk
általuk,
nagyon
köszönjük.
Az új tanévben 57 fő a beíratott létszámunk. Az októberi létszám 50 fő.
A nyári felújítási munkák a DDOP
3.1.2-es pályázat keretén belül az
óvoda teljes burkolatcseréjét és a
mozgáskorlátozott mosdó kialakítását tették lehetővé.
Karbantartási munkákkal az óvoda
tisztasági festése valósult meg és az
ősz folyamán az óvoda kerítésének
festése. Szükséges a gyermekmosdó
szellőztetésének kialakítása, ami régi
kérésünk a Fenntartótól.
Lehetőségeinkhez igazítva folyamatosan szépítjük, alakítjuk óvodánkat.

A kompetencia alapú oktatás bevezetése után a kidolgozott saját intézményi innováció beépítése a munkánkba tovább gazdagítja és színesíti
a nevelési programunkat ebben a
tanévben. A környezettudatos magatartás kialakítására egyre nagyobb
hangsúlyt fektetünk, a szülő-óvoda
kapcsolatának további színesítésére
újabb igényeket kutatunk fel.
A kötelező foglalkozásokon felül
óvodánk gyermekei számára ingyenes plusz szolgáltatásokat továbbra
is biztosítunk, így a játékos vízitornát, német nemzetiségi táncfoglalkozásokat,
játékos
német
nyelvismeretet, logopédiát, ovisóbarlang használatot.
A szeptemberi szülői értekezleten
megbeszéltek alapján, az eddig
kialakult szokásokat továbbvisszük.
A Szülői Szervezet tagjai az alábbiak
szerint alakultak:
Elnök: Burján József
Pénztáros: Bejánné Laklia Mónika
Óvodai Karácsony: december 21-én,
kedden 16 órától, teadélután a szülőkkel. Az iskolai téli szünet (december 22. – január 2.) ideje alatti hiányzások igazoltnak számítanak, az
étkezési igények lejelentését erre az
időszakra kérni fogjuk.

A Házirendünk szabályai szerint
három dologra hívjuk fel kiemelten a
szülők figyelmét, melynek a következetes betartását kérjük.
„Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat, félig
felgyógyult, lábadozó, gyógyszert
szedő gyermek befogadása a közösség érdekében nem lehetséges.”
Betegség miatt hiányzó gyermek
csak orvosi igazolással vehető vissza
a közösségbe. Többször hívjuk fel a
szülők figyelmét az óvodában a
közösség érdekében beteg gyermeket
nem fogadhatunk, a beteg gyermek
sem gyógyul sok gyermek között.
Az étkezési igények bejelentése: étkezési igények lemondása, ill. bejelentése előző nap 10 óráig lehetséges.
A személyes holmikat jellel ellátva
kérjük behozni.
A szülői, partneri igényeket minden
esetben figyelembe vesszük, a jelzéseket szívesen fogadjuk. Célunk,
hogy óvodánkba járó minden gyermek, szülő, nagyszülő, és akikkel
csak kapcsolatban vagyunk olyan
szívesen, és olyan szeretettel jöjjenek
közénk, mint ahogy mi látjuk őket itt
az óvodánkban.
Az óvoda dolgozói és
gyermekei nevében:
Kusz Zsuzsanna
tagóvodavezető

Nagycsaládosok Egyesülete
2010. novemberében magyarszéki nagycsaládosok
(3 vagy annál több gyermek) egy csoportja csatlakozott
a Komlói Nagycsaládosok
Egyesületéhez.
Továbbra is várjuk a
csatlakozni vágyó
nagycsaládosok jelentkezését!
Egyesületi információk a
www.komlonagycsaladosok.hupont.hu
weboldalon találhatók.
A helyi csoportról bővebben:
Burján József,
tel.: 70/7036-553.

Széki Hírek
2010. szeptember 15-e óta
ismét működik a

Preventív Egészségmegőrző és Szociális
Szolgáltató Központ
Állandó foglalkozásaink:
• Aerobik: hétfő, csütörtök 19.00
• Jóga: kedd 18.30
• Ovi-logopédia: csütörtök 8.00
• Gerinctorna: szerda 16.00
• Baba-Mama Klub: kedd 10.00-12.00
Minden héten szerdán délután
17.00-tól egészségmegőrzéssel, életvezetéssel kapcsolatos kiscsoportos
előadások! Néhány, az eddig megtartott előadások közül:
• október 13.: „Zenével a lelkünk
védelmében” – előadó: Willuth
András zeneterapeuta.
• október 20.: „Izületi gyulladások
alternatív kezelése” – előadó:
Onhausz Péter természetgyógyász.
• október 27.: „Fűszerekkel a rák
ellen” – előadó: Varjas Tímea
epidemiológus.
• november 3.: „Megtakarítási
lehetőségek infláció idején” –
előadó: Barta Márta.
• november 10.: „Mellvizsgálati
módszerek otthon” – előadó:
Herbertné Sipos Csilla védőnő.
• november 17.: „Tüdőnk védelmében” – előadó: Mohári Márta.

• november 24.: „Adventi koszorú
egészségesen” – kiscsoportos kézműves foglalkozás.
• december 1.: „Fürge Méhecskék”
patchwork kiállítás – megnyitó.
• december 8.: „Test-energia szint
mérés” és előadás – előadó: Molnár
Judit, természetgyógyász.
Következik:
• december 15., szerda, 17.00: „A
Magyarszéki Óvoda élete képekben”
c. kiállítás megnyitója.
Közreműködik: Török Mariann.
(ének) és Ritter Zsófia (gitár) duója.
• december 22., szerda, 17.00:
„Közös karácsonyfa díszítése” olcsó
és egészséges díszekkel.
Állandó szolgáltatásaink:
Egészségmegőrzéshez, betegségmegelőzéshez használható gépek működtetése:
• Bioptron lámpa
• TIENS biorezonanciás készülék
• Ceragem mélymasszírozó ágy
• Magneter mágnesterápiás készülék
• Chi gép
Gyógymasszírozás, előre egyeztetett
időpont alapján.
Sóbarlang, sóterápia, óvódáskortól a
nyugdíjas korig.
A központ megtalálható:
Magyarszéki Óvoda hátsó bejárata.
Telefon: 30/871-4861.
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Mottó:

Miként lett milliomos a
Nagyapám...
Történt ez abban az időben, amikor
szép hazánk megint a vesztesek
között szerepelt a II. világháborút
követően.
Hazánkban a pénz neve ekkor Pengő
és fillér volt. A szegény kisparaszt
ellátta esti feladatát a gazdasági
udvarban. Megetette a teheneket,
bekészítette a takarmányt a következő napra, eligazította a trágyadombot, összesöpörte az udvart.
Mindez meglévén nyakába akasztotta a tarisznyát, benne egy üres
boros üveggel, útközben megette a
túrós vagy zsíros kenyeret, és a
pincében egy-egy jóbaráttal elbeszélgetett a jó noha bor mellett. Oh igen,
akkor a noha és az otelló volt a
szőlőkben, akik megelégedtek egy kis
rézgáliccal, nem kérték a kemikáliák
tömkelegét.
És ebben a háború utáni vesztes világban a nagyapám mégis milliomos
lett. Elbeszélgettek a jó noha mellett
a világ dolgairól, és a kedves öreg
Czengruber meglátta, hogy a falon
ott lóg egy üveghébér. „Hanzi bácsi,
adja el nekem ezt a hébért, adok érte
1 millió pengőt!”
Megköttetett az üzlet, megy haza a
Papa, s mondja, milyen jó üzletet
csinált ma este. Bejelentését azonban nem az öröm, hanem a szidás
fogadta. Mondá a Nagymama, te
csináltál egy jó üzletet, holnap reggel
legfeljebb egy doboz gyufát kapsz az
egymillió pengőért. Nagypapa nem
akart hinni a fülének, ám másnap
kiderült, bizony a Großmuternak
volt igaza.
Hát igen! A szegény ember milliomossága csupán egy napig tartott!
Willuth András
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Kapcsolataink
A XV. Kórustalálkozóra voltak hivatalosak Kisszállásra a
helyi Nyugdíjas Klub énekesei 2010. november 6-án. A
régi barátság ápolását jelképezte Kisszállás temploma
előtti emlékfalon községünk címere is, melyet Kispál
István polgármester mutatott meg.
Vajdasági és hazai csoportokat hívtak meg a találkozóra.
Így: Oromhegyes, Palics, Tompa, Kelebia, Pusztamérges,
Mélykút, Kiskunhalas, Ásotthalom, Magyarszék... Szólt a
citera, köcsögduda, nóta, libbent a táncnál a szoknya,
kopogott a csizma. A palicsi kórus betyár nótákat kötött
csokorba, míg a magyarszékiek borról, huncutságról daloltak. A rendezvényt közös ének zárta: „Halló magyar...”
Ezután a résztvevők ajándékot, emléklapot, virágot kaptak. A vendéglátás csodálatos volt, a szívből jövő szeretet
határtalan! Köszönjük a Községi Önkormányzat és a
gépkocsivezetők segítségét!
Szőke Antalné

Szép nap volt!
„Esik eső csendesen...” mondja a nóta. Esik eső napok
óta, mondjuk mi. Lehangoló! Szomorúan húzódunk a
lakásba. De szeptember 18-án ki lehetett jönni, mert a
Faluházban a III. Fúvóstalálkozó került megrendezésre.
A polgármester úr röviden köszöntötte a megjelenteket
és átadta a szót a zenészeknek. A Lippói Ifjúsági Zenekar
indította a jó hangulatot. Őket az Alte Herren Blaskapelle követte Kaposszekcsőről. Ezután a Schnaps
Kapelle Pécsről lépett színpadra, majd a Dombóvári
Ifjúsági Fúvószenekar. A műsort a Magyarszéki Német
Nemzetiségi Fúvószenekar zárta.
A kettő és fél órás program felmelegítette az embert.
Gondolatban még táncra is perdült. Örömmel láttam,
hogy volt olyan zenész, aki mosolyogva fújta hangszerét
másik csoportot kísérve. A műsorközlő beszéde tiszta,
érthető volt. Nagy kincs ez a mai sietős világban! Az
Önkormányzat emléklappal és kézműves termékkel
köszönte meg a fellépők munkáját. Lehet így is eltölteni
egy esős délutánt, ha lehetőség és igény van rá. Kívánom
a szereplőknek, hogy a kevés érdeklődő ne szegje kedvüket! Lépjenek fel a jövőben is, mert a zene megszépíti az
életünket!
Szőke Antalné

Polgárőr Híradó
Siker A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága a térfigyelő
kamerarendszerre beküldött pályázatunkban foglalt
támogatási igényeknek helyt adott, így a jövőben
megkezdődhet a kamerarendszer kiépítése a falu főbb
pontjain.
Fő a biztonság A reggeli és délutáni időszakokra az
iskolánál található gyalogátkelőhelyhez biztosítást szerveztünk, hogy az iskolába igyekvő gyerekek minden nap
biztonságosan közlekedhessenek. A reggeli időszak biztosítását sikerült megoldanunk, de további segítséget
várunk főleg a délutáni időszakra (ami nem mindennapos, kb. 1 órás időtartamú elfoglaltságot jelentene).
Várjuk mindazoknak a jelentkezését, akik szívesen részt
vennének a biztosítószolgálatban!
Helyzetjelentés Polgárőrségünk segítséget nyújtott a
Szüreti felvonulás biztosításában.
Közhírré tétetik A falu körzeti megbízottja Peti
Tamás rendőr zászlós, fogadóórája: keddenként az
Önkormányzatnál 10-11 óra között, szolgálati telefonszáma: 30/871-4865.
Köszönjük az eddigi támogatásokat, és továbbra is
szívesen fogadjuk a lakosság anyagi hozzájárulásait!
Felajánlásaikat a VölgységHegyhát Takarékszövetkezetben vezetett számlánkra várjuk:
71800051-11125114, illetve
adományát személyesen is
átadhatja. A részletekről a
lenti telefonszámon érdeklődhet!
Továbbra is várjuk új tagok jelentkezését!
A Magyarszéki Polgárőrség telefonszáma: 30/871-4854.
(kzs)

A Magyarszéki Cigány Kisebbségi Önkormányzat fogadóórája:
szerda 16-17 óráig a Faluházban lévő irodánkban.
A rászoruló gyerekek számára reggeliztetést indítottunk. Munkanapokon 6.30-tól 8 óráig
teával és péksüteménnyel várjuk a gyerekeket a Faluház hátsó bejáratánál.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a
Magyarszéki Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében Orsós László elnök.
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Önkormányzati
hírek
Óvoda
• A mosdó fölötti világító és szellőző
ablak kialakítása;
• Konyha felújítása, csempézés;
• Foglalkoztatók: új laminált burkolat kialakítása;
• Folyosók és öltözők hidegburkolása, mozgáskorlátozott WC kialakítása;
• Az Óvoda egész területén, beleértve
a Preventív Egészségmegőrző Központot is tűzjelző- és riasztórendszer
kialakítása;
• Kerítésfestés.
Patakmeder tisztítás
A Baranya-csatorna tisztítása (fák,
bokrok, árvíz elleni védekezés).
Villamosítás
Befejeződött mind a németszéki,
mind a magyarszéki szőlőhegy villamosítása. Az önkormányzat köszöni
a segítők munkáját!
Temetők
• Helyreállítottuk a magyarszéki
ótemetőben a 1920-as keresztet, a
temetőkben felújítottuk a kereszteket. Kishertelenden felújítottuk a
keresztet és járhatóvá tettük a hozzá
vezető utat.
• Mindhárom temetőben lélekharangot helyeztünk el Halottak
napjára.
Szőlőhegyi híd
A vis maior pályázatból sikerült felújítani a németszéki szőlőhegy felé
vezető út hídját a sikondai bejáró
felől. A híd teherbírása 16 tonna.
Kerékpárút
A végleges kialakítás határideje:
2011. június 30.
Kérjük a kerékpárosok türelmét, az
összekötő szakaszok is eddig az időpontig készülnek el.

Faluház
A nyertes IKSZT (Integrált Közösségi Színtér) pályázat alapján a Faluház felújítási munkálatai 2011. januárjában megkezdődnek.
Adók
• Készül a 2011. évi költségvetés.
• Magyarszék Község képviselőtestülete többször foglalkozott a
2011. évi adók mértékével. Örömmel
tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
2011. évben nem változik a telekadó,
az építményadó, a kommunális adó
és a vállalkozók iparűzési adója sem.
• Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
2011. évben nem változik a víz és a
szennyvíz ára sem.
Utak, járdák, árkok 2010
• Temetői út szélesítése (60 fm).
• Járdák: Petőfi utca és Zöldfa utca
sarka: felújítás (20 fm);
Májustól: Kishertelend-benzinkútvasúti átjáró összekötő járda, padkaszélesítéssel (400 fm).
• Árkok: májustól a Bem utcában
árokásás és kőlapos burkolat kialakítása az utca végén (20 fm);
Májustól a Hunyadi utcában ároktisztítás és mélyítés (500 fm);
Árpád utcával szemben gázcseretelepnél árok kialakítása (50 fm);
Ároktisztítás és mélyítés a Kossuth
utca 15-49., (300 fm), és 34-38. (100
fm) között;
Ároktisztítás az Árpád utca 6. és 7.
között;
Árok burkolatjavítás Újtelepen a
Szőlőhegy utca 13. előtt;
Árok kialakítása a Plébánia mögötti
kisközben az Orvosi Rendelőig (80
fm).
• Park- és területrendezés:
Kishertelenden a vasútállomástól
nyugatra, az Árpád utcai trafó alatti
területen (kb. 2.000 m2);
A vasútállomástól keletre az Árpád
utcában (800 m2);
A volt Aknai (Plébánia feletti) terület
felső részének rendezése (400 m2);
A Hunyadi utcai szabadidőpark területének rendbetétele a 66-os útig.
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Megkérdeztük a
polgármestert
A környező településeken, falvakban, városokban 2011 januárjától
jelentősen emelkedik a szemétszállítás díja. Magyarszéken milyen
mértékű változás várható?
A szemétszállítás rendje az alábbiak
szerint módosul: 2011-től az egyik héten a meglévő 120 literes tárolóedényeket ürítik, a másik héten a háznál
gyűjtött szelektív hulladékot a DélKom Kft. által biztosított 2 db sárga
színű zsákban szállítja el a szolgáltató. A Dél-Kom Kft. közleménye:
„A program indításakor minden háztartásba eljuttatunk 2 db sárga színű
PVC zsákot, és egy tájékoztatót.
Ebbe a zsákba kell gyűjteni a táblázatban felsorolt anyagokat. A szállítás napján kérjük reggel 6 órára
helyezzék ki a sárga zsákokat. Az
átvétel során munkatársaink cserezsákot biztosítanak a további gyűjtéshez. A begyűjtés napja megegyezhet a kommunális hulladék gyűjtésének napjával, de ettől el is térhet.
Társaságunk a begyűjtésre külön
gépkocsit biztosít.”
Emellett kérjük a lakosságot a házi
komposztálás elkezdésére, amely
csökkenti a keletkezett hulladék
mennyiségét. Az önkormányzat benyújt egy pályázatot „Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő projekt” címmel. A későbbiekben a
lakosság részére biztosítjuk a házi
komposztáláshoz szükséges ismeretanyagokat.
Miért fontosak a fentiek? A környező
településeken a szemétszállítás díja
kétszeresére emelkedett, eléri a 1420 ezer forintot. Amennyiben ezt a
vegyes hulladékkezelési rendszert
bevezetjük Magyarszéken, úgy a
kommunális adó 8800 Ft-ja elégséges a szemétszállításra.
(A kommunális adó teljes egészét a
szemétszállításra fordítja az önkormányzat.)
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Parkosítás, virágosítás 2010
Körjegyzőség épülete mögötti terüHősök parkjánál 30 db bokorrózsa
• Kishertelend: Árpád utcában a
leten fakivágás, bozótirtás;
telepítése;
vasútállomás melletti területen öreg
Német Kisebbségi Önkormányzat
Rózsa utcában 15 db rózsa telepítése.
fák és bozótos kivágása;
mögötti területen fakivágás és bozót- • Németszék: artézi kútnál 2 db
Árpád u. 16-25.-ig a 66-os úttal párirtás, valamint gyümölcsös kialakítörökmogyoró telepítése;
huzamos területen öreg fák és bozótása 32 db gyümölcsfával;
Artézi kút melletti szennyvíztos kivágása;
Kossuth u. 29. mögött kis konyhaátemelő kerítése mellett 50 db-os
Hunyadi utcában öreg fák kivágása;
kert kialakítása pályázati pénzből;
fagyal-sövény ültetése;
Szabadidőpark feletti területen
A Templom alatti park rendezése,
A József Attila és a Hársfa utcák
bozótos tisztítása és fakivágások;
bozótos kivágása, 20 db díszcserje
kereszteződésében, a trafó mögötti
Hunyadi utcában 65 db hóbogyó
ültetése;
területen 22 db hóvirág-cserje és
cserje ültetése;
Az ótemető területén bozótirtás és
hóbogyó ültetése;
A Szabadidőparkban 25 db-os
fakivágás;
Németszéki temetőnél 8 db meggyfa
meggyfa-sor, 7 db csavart fűz és 1 db Magyarszéki szőlőhegy villamosítáültetése.
törökmogyoró fa ültetése;
sához szükséges fakivágások;
• A falu területén kialakított sok
Hunyadi utcában 50 tő bokorrózsa
Szentháromság tér virágosítása
virágágyásban 400 tő egynyári
ültetése;
lakossági segítséggel;
növény telepítése, muskátli ültetése.
Hunyadi utcai szennyvízátemelő kerítése mellett
fagyal-sövény ültetése;
Hunyadi utcai buszfordulónál 45 méter fakerítés
beadás
elnyert
folytatás;
megnevezés
éve
támogatás (Ft)
önrész (Ft)
összesen (Ft)
Árpád u. 16-25. között
Minőségbiztosítás (Iskola)
2009
668.000
0
668.000
fagyal-sövény ültetése
Magyarszéki Általános Iskola tornacsarnok + Óvoda felújítás
150 folyóméteren;
2008 169.122.000
16.912.000 186.034.000
Vasútállomástól keletre
Kerékpárút Sikonda – Magyarszék – Mecsekpölöske – Komló (60%)
11 db meggyfa ültetése;
2009 117.708.679
5.000.000
130.787.421
Hunyadi és Árpád utcákTájház LEADER III.
2009
2.787.118
696.780
3.483.898
ban muskátli ültetése a
Piac LEADER III.
2009
3.237.345
780.956
4.018.301
virágtartókba.
Sportegyesület játszótér (artézi kút mögött) LEADER III.
• Magyarszék: újtelepi
2010
2.100.000
0
2.100.000
Csörge-közben 11 db
Magyarszékért Egyesület játszóterek (Petőfi u. - Bem u. - Hunyadi u.) LEADER III.
meggyfa ültetése;
2010
4.000.000
0
4.000.000
Újtelepi terelőszigetnél
Széki Szalma Feszt Folklór Fesztivál (Magyarszékért Egyesület) LEADER IV.
22 db díszbokor ültetése;
2010
1.065.900
56.100
1.122.000
Feltételes buszmegállónál Térfigyelő kamerarendszer (Magyarszéki Polgárőr Egyesület) LEADER IV.
3 db csavart eperfa, 1 db
2010
953.800
50.200
1.004.000
csavart borsófa és 18 db
Pavilonok (Magyarszéki Sportegyesület) LEADER IV.
gyöngyvirág-cserje ültetése;
2010
2.227.750
117.250
2.345.000
Temető fejlesztés (Magyarszéki Római Katolikus Plébánia) LEADER IV.
2010
1.065.900
56.100
1.122.000
IKSZT Faluház felújítás
2009
37.921.204
8.083.525
46.004.729
Vis maior I. árvízi pályázat
2010
2.829.000
314.333
3.143.333
Békés Karácsonyi
Vis maior II. árvízi pályázat
2010
9.641.848
1.071.316
10.713.164
Németszéki szőlőhegy villamosítása E.ON (lakossági önrész)
Ünnepeket és Sikeres,
2009 38.400.000
3.600.000
42.000.000
Boldog Új Esztendőt
Magyarszéki szőlőhegy villamosítása E.ON (lakossági önrész)
kíván minden olvasónak
2009 33.700.000
3.300.000
37.000.000
Magyarszék Község
Padkaszélesítés a benzinkút és a vasúti átjáró között
Önkormányzat
2010
0
1.500.000
1.500.000
Képviselő-testülete és
Utak, járdák, árkok (beruházás, karbantartás 2010-ben)
2010
0
5.165.879
5.165.879
Kárpáti Jenő polgármester

A 2010-es évet érintő megvalósult és
folyamatban lévő pályázati beruházások
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A Magyarszéki Piac egész évben várja a kedves vásárlókat!
Nyitva: minden szerdán és szombaton 7-14 óráig.
Helye: Piactér, a Széki Malom mögött a sportpályánál.

2010/2011 Labdarúgó Bajnokság
Megyei II. osztály „Czibulka” csoport – őszi eredmények
1. M.szék 1:3 Királyegyháza
2. Hobol 1:3 M.szék
3. M.szék 2:2 Mágocs
4. M.szék 0:1 Vajszló
5. M.hertelend 4:1 M.szék
6. M.szék 7:3 Lakócsa
7. Baksa 5:0 M.szék
8. M.szék 0:2 Drávafok
9. Bükkösd 2:3 M.szék
10. M.szék 4:0 Orfű
11. Szabadszt.király 2:1 M.szék
12. M.szék 2:1 Kökény
13. Gödre 5:4 M.szék
14. M.szék 0:2 Kishárságy
15. Hetvehely 4:3 M.szék

g.: Bukovecz
g.: Schuber (2), Stehr
g.: Ambrus, Pozsgai
g.: g.: Ambrus
g.: Kusz (3), Ambrus, Schuber (2), Bukovecz
g.: g.: g.: Nagy, Bukovecz, Hódosi
g.: Pozsgai (2), Kusz, Bukovecz
g.: Nagy
g.: Hódosi (2)
g.: Kusz (2), Bukovecz (2)
g.: g.: Bukovecz, Ambrus, Bartalovics

Eseménynaptár
• december 17. p.
Bábszínház
Faluház

Adventi Piac és Vásár
Piactér

• december 21. k.
Iskolai karácsonyi műsor
Faluház

• december 23. cs. 15.30
• december 26. v. 9.30
Karácsonyi hangversenyek
Templom

• december 31. p. 20.30
Szilveszteri bál
Faluház

hely.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

csapat
mérk.
Királyegyháza
15
Drávafok
14
Baksa
15
Szabadszt.király 15
Magyarhertelend 14
Kishárságy
15
Vajszló
14
Hetvehely
14
Mágocs
15
Magyarszék
15
Bükkösd
15
Hobol
15
Gödre
14
Kökény
15
Lakócsa
15
Orfű
12

Góllövőlista
3: Pozsgai

7: Bukovecz
3: Hódosi

győz.
11
11
10
10
9
8
7
6
5
5
4
4
4
3
2
0
6: Kusz
2: Nagy

dönt.
3
2
4
1
2
3
3
2
4
1
3
2
1
1
2
0

ver.
1
1
1
4
3
4
4
6
6
9
8
9
9
11
11
12
4: Schuber
1: Stehr

gólk.
47-15
37-12
52-21
57-21
40-21
32-24
46-27
29-39
30-34
31-37
34-44
26-39
25-49
24-44
24-54
11-64

pont
36
35
34
31
29
27
24
20
19
16
15
14
13
10
8
0

4: Ambrus
1: Bartalovics

• január 29. szo.
Retro bál
Faluház

• február 18-19. p.-szo.
Télűző felvonulás, Farsangi bál
Óvoda, Faluház

• február 26. szo.
Svábbál
Magyarszéki Általános Iskola Tornacsarnok

• március 8. szo.
Nőnapi köszöntő
Faluház

• április 24. v.
Locsolóbál
Faluház
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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
Szabó Ágnesnek és Tóth Róbertnek 2010. szeptember
28-án Ádám; Szabó Bernadettnek és Szabó Márknak
szeptember 29-én Kíra; Pozsgai Ivettnek és Varga
Józsefnek október 9-én Nóra; Dányi Andreának és
Molnár Csabának október 22-én Zsófia Viktória
nevű gyermeke született. Jó egészséget és örömteli
babázást kívánunk!

Búcsút mondtunk
2010. augusztus 31-én Czinderi Károlyné Paulyuk
Máriától; szeptember 10-én Tatai János Rudolftól;
szeptember 20-án Gyenis Istvánné Egédi-Balázs
Margittól 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

• 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:
• Polgárőrség (Sarkadi Imre):
30/871-4854
• Szociális étkeztetés, Preventív Egészségmegőrző Központ
• (Demeter Gyöngyi):
30/871-4861
• Ifjúsági és turisztikai felelős (Burján József): 30/871-4864
• Rendőrség körzeti megbízott (Peti Tamás):
30/871-4865
Újságunk következő száma várhatóan 2011. április 22-én
jelenik meg. Lapzárta április 8-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.
Szerkesztő:
Dalmady Árpád

