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A Magyarszékért Egyesület kiadványa
X. évfolyam, 4. szám

50 éves osztálytalálkozó
Az Általános Iskola padjait 50 évvel ezelőtt hagyta el egy boldog
fiatal csapat. Legtöbben továbbtanulni mentek, mert önálló emberré
akartak válni. Nehézségeket leküzdve, tanulmányaikat befejezve
családot alapítottak. Gyermekeiket felnevelve, akad már nagyszülő
is közöttük, de a régi szeretett társakra kíváncsiak voltak. Persze,
akit a betegség véletlen baleset elvitt, nem jöhetett. De a régi mag,
kikre mindig lehetett számítani, megmaradt: Borics Teréz, Dalmady
Jolán, Herczeg Irén, Komáromy Gabriella, Tóth László, Várnai
Matild. Jó egészséget és sok örömöt kívánok nekik! Boldog vagyok,
hogy ők voltak az első tanítványaim!
Köszönöm Joli és Tilda, hogy megszerveztétek a találkozót!
Piroska néni 2011. július 9.
A Magyarszéki Polgárőr Egyesület köszöni a Tisztelt Lakóknak,
hogy egyre többen jelzik felénk a környezetükben történő gyanús
eseményeket. Továbbra is várjuk bejelentéseiket az alábbi telefonszámon:
Köszönettel: Polgárőrség

30/512-4538

2011. szeptember 15., csütörtök
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Önkormányzati
hírek
Megkérdeztük a
polgármestert
Hogy áll a lakossági szennyvízberuházási hozzájárulások befizetése?
Magyarszék község Önkormányzata
a lakosság helyett készfizető kezességet vállalt a szennyvízberuházás
egyéni költségeire, amely hasonló az
áruvásárlási hitelhez. Akinek elmaradása van, kérjük fizesse be, mert ez
az összeg az önkormányzat közös
pénztárából hiányzik az egyéni befizetések késése miatt. Nem feladata
az önkormányzatnak az emberek
áruvásárlási hiteleit befizetni.
Megköszönjük mindazoknak, akik

határidőre befizették a hozzájárulást,
és ezzel nem terhelték a község költségvetését (a lakosság által be nem
fizetett szennyvíz hozzájárulás összege eléri a 4 millió Ft-ot). Az önkormányzat többször próbált egyeztetni
és részletfizetési engedményeket adni azok részére, akik nem tudták
befizetési kötelezettségüket teljesíteni, de ez év végéig mindent tartozást
rendezni kell, ezért újból megkeressük az adósokat.

Az elmúlt napokban több bejelentés
érkezett illegális, zavaró, nem a helyi
rendelet szerint megengedett időpontban történő avar- és szemétégetésről. Mit ír elő a helyi rendelet?
„Avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállításáról kell gondoskodni.

Avar és kerti hulladék égetésére csak
legvégső esetben – vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzéskor kerülhet sor, amikor kezelésük
az (1) bekezdésben meghatározott
módon nem végezhető el.
Tűzgyújtás és égetés közterületen és
magán ingatlanon belül minden
hónap első hét péntekén 8-17
óra között, szélmentes időben megengedett. Az égetés maximum 30
percig tarthat, tartós füstölés nem
megengedett.
Szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől augusztus 31-ig)
szemétégetés céljából tűzgyújtás szabad térben nem megengedett. A tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók.”
Az év hátralévő részén Magyarszék
területén a következő napokon engedélyezett szabad térben avar- és
szemétégetés céljából tűzgyújtás:
október 7., november 4., december 2.

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

A községi komposztáló programról
Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Magyarszék Községi Önkormányzat KEOP-6.2.0/A/112011-0039 azonosítószámmal eredményes pályázatot
nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében az Energia Központ Nonprofit Kft. által a 2011.
évben meghirdetett „Fenntarthatóbb életmódot és
fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” című
pályázati kiírásra „Magyarszéki mintaprojekt a komposztálás népszerűsítése érdekében” címmel.

házi komposztálás bemutatásával. 360 családnál kerül
komposztláda kihelyezésre, valamint két aprítógép is
beszerzésre kerül. A ládákat minden érdeklődő,
projektben részt vevő család részére kiszállítjuk, a
regisztrációt a helyszínen elvégezzük. A projektet
szakemberek bonyolítják le.

A projekt összköltsége: 7.465.033 Ft, melyből
a pályázatot benyújtó Magyarszék Községi
Önkormányzat 7.091.781 Ft vissza nem
térítendő támogatásra jogosult.
A projekt megvalósítása: 2011. szeptember
hónaptól esedékes.
A projekt összefoglalása: Településünkön a
környező falvak és város számára is minta
értékű projektet kívánunk megvalósítani a
www.csakvarert.hu
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Komposztálás
(Rövid tájékoztató)
Bevezetés
A házi komposztálás az egyik
leghatékonyabb módja annak, hogy
személyesen is tegyen valamit a
bolygóért: ritkábban kell majd a
szemetet ürítenie (s mellesleg pont a
legkellemetlenebb szagú részektől
lesz mentes), nem kell többet az
egészségtelen és környezetszennyező
avarégetéssel foglalkoznia, gyorsabban és egészségesebben fejlődnek
majd növényei, hiszen nem lesz
többé szüksége a környezetre káros
vegyszerekre, mint például a műtrágya és a rovarirtók. A komposztot
és a levélhumuszt virágföldhöz is
használhatja majd, így nem kell a
rohamosan fogyó mocsarak tőzegéhez fordulni segítségért. A kert flórája és faunája – fák, lepkék, giliszták
és társaik – pedig hálásak lesznek a
komposztálással elért eredményeiért.
Pontosan mi is a komposztálás?
A komposztálás a lebomlás természetes folyamatának és a szerves
anyagok újrahasznosításának ötvözete, amely során humuszban gazdag, feldúsított földet kapunk, ezt
nevezik komposztnak.
Néhány alaplépés a sikeres
komposztálás érdekében
A komposzt alapja a „barna és zöld
hulladék”. A barna hozzávalók száraz, kemény anyagok, mint például a
gallyak, száraz levelek vagy más
hasonló növények. A zöld hulladékok friss, lágy, és nedvdús anyagok,
mint pl. a frissen vágott fű, vagy az
ételmaradékok.
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2. Körülbelül ugyanannyi barna és
zöld hulladékot helyezzen el egy kupacban vagy a komposztládában. Az
ételmaradékokat mindig valamelyik
másik alapanyaggal fedje.
3. Jól locsolja meg vízzel, hogy egyforma nedves legyen mindenhol (körülbelül annyira, mint egy kicsavart
szivacs). A halmot fedje be egy régi
szőnyeggel (amely anyaga előnyös,
ha valamilyen természetes szövet,
például gyapjú, len, kender), hullámpapírral, vagy műanyaggal, hogy
tartsa a nedvességet, s az eső se
tegye túl nedvessé.

Miről ismerhetjük meg a kész
komposztot?
A kész komposzt sötétbarna vagy
fekete, omlós, humuszban gazdag
felső talajréteg-szerű, és édes földillata van.

Problémalehetőségek
- Kellemetlen szagok? Forgassa át a
halmot, és tegyen hozzá barna alapanyagokat!
- Száraz a halom? Tegyen hozzá vizet,
zöld alapanyagokat és forgassa át!
- Muslincák? Keverje össze az alapanyagokat és tegyen bele leveleket
vagy füvet!

Mennyi időt vesz igénybe a
komposztálás?
Egy időtakarékos komposztálónak
elég heti öt percet foglalkoznia a
komposztjával, ami jóval kevesebb idő
annál, mint amit a levelek vagy fű
összegereblyézésével, zsákba helyezésével, és elcipelésével töltene. Egy
szenvedélyes komposztáló heti 10-15
perc munkával finomabb összetételű
komposztot készíthet, gyorsabban.

Miért kedvez a komposzt a
talajnak?
A komposzt kedvez a talaj szerkezetének, szövetösszetételének és a
szellőzésnek, továbbá növeli a talaj
vízmegőrző képességét. Az agyagos
talaj fellazul, a homokos talaj pedig
tovább őrzi meg a vizet. A komposzttal kezelt talaj segít az erózió
csökkentésében, kedvez a talaj
termőképességének, és hatására a
gyökerek is egészségesebben fejlődnek. A komposztban gazdag talajban
nevelkedett növények erősebbek,
illetve ellenállóbbak a betegségek és
a kártevők ellen.

Mennyi ideig tart a komposzt
elkészítése?
A komposztálási folyamat lehet
mindössze egy hónap, de lehet akár
egy-két év is. Az elkészítés ideje a
módszer, a nedvesség, a zöld és barna alapanyagok aránya, és az évszak
átlaghőmérsékletének függvénye.

Miért komposztáljak?
A komposztálással pénzt takaríthat
meg:
- Kevesebb hulladék
- Ingyen gazdagíthatja földjét
- A talaj jobban tartja a vizet, tehát
kevesebbet kell öntöznie
A komposzt kedvezően hat a
kertjére:
- Táplálja a talajt
- Megakadályozza a talajeróziót
- Javítja a gyümölcs- és zöldséghozamot, illetve a virág-, és fűszernövénytermést
A komposztálás kedvezően hat a
környezetre:
- A hulladékból értékes erőforrást
varázsol
- Kevesebb hulladékot fog termelni,
s így kevesebb helyet fog igényelni a
hulladék-elhelyezés
- A tápanyagok visszakerülnek a földbe

1. A komposzthalom elkezdéséhez
gyűjtsön össze annyi barna és zöld
hozzávalót, amennyit csak tud.
Minél nagyobb a halom, annál jobban tartja a nedvességet, és annál
gyorsabban bomlik le a tartalma.
www.dunakanyarregio.hu
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Anyakönyvi hírek
Búcsút mondtunk
2011. augusztus 25-én Bognár Lajosné Gyenis Annától
búcsúzott családja, ismerősei és a falubeliek.

PÁLMA Cukrászda

Botok, fokosok
Magam készítette sétabotok,
fokosok – bambuszból is –
többféle stílusban kaphatók.

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

Három részre szétcsavarható
változatok is kaphatók, egyedi
rendeléseket is teljesítek.

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

Kajtár Gergely fafaragó
Tel.: 72/719-178, 30/553-9932

2011/2012 Labdarúgó Bajnokság
Megyei II. osztály „Czibulka” csoport – őszi eredmények
1. Felsőszt.márton 3:0 M.szék
2. M.szék 1:1 Bükkösd
3. Kishárságy 4:0 M.szék
4. M.szék 1:2 Mágocs
5. Hobol 3:0 M.szék
6. M.szék : Szentlászló
7. Gödre : M.szék
8. M.szék : Szabadszt.király
9. M.hertelend : M.szék
10. M.szék : Királyegyháza
11. Vajszló : M.szék
12. M.szék : Kővágószőlős
13. Drávafok : M.szék
14. M.szék : Lakócsa
15. Hetvehely : M.szék
hely.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

csapat
mérk.
Drávafok
5
Kishárságy
5
Magyarhertelend
5
Felsőszentmárton 5
Vajszló
5
Hobol
5
Szentlászló
5
Hetvehely
5
Szabadszentkirály 5
Gödre
5
Mágocs
4
Bükkösd
5
Kővágószőlős
4
Lakócsa
5
Magyarszék
5
Királyegyháza
5

g.: g.: Tesch
g.: g.: Hódosi
g.: 2011.09.25. 16:00
2011.10.02. 15:00
2011.10.09. 15:00
2011.10.15. 14:30
2011.10.23. 14:30
2011.10.30. 13:30
2011.11.06. 13:30
2011.11.13. 13:30
2011.11.20. 13:00
2011.11.27. 13:00
győz.
4
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0

dönt.
1
2
2
1
1
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
1

ver.
0
0
0
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4

gólk.
13-5
15-6
14-6
11-7
12-10
18-7
16-10
14-9
8-8
12-8
5-7
9-16
5-18
5-13
2-13
6-22

pont
13
11
11
10
10
9
9
9
9
5
4
4
3
1
1
1

Közérdekű telefonszámok:
• Polgárőrség (Sarkadi Imre): 30/512-4538
• Rendőrség körzeti megbízott (Peti Tamás):
30/871-4865
• Preventív Egészségmegőrző és Szociális
• Szolgáltató Központ (Czárné M. Melinda):
30/470-3672, 30/871-4861
• Ifjúsági és turisztikai felelős, Faluház,
• Sportcsarnok (Burján József): 30/470-2873
Újságunk következő száma várhatóan 2011.
december 9-én jelenik meg. Lapzárta
november 25-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.
Szerkesztő: Dalmady Árpád

