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A Nonprofit Kft. 
hírei

Kedves kertművelők!
Tájékoztatom önöket, hogy a tavaszi 
lemetszett  ágakat  – venyigét  – díj-
mentesen elszállítja a Nonprofit Kft. 
Ha  és  amennyiben  egyéb  felhasz-
nálási formában nem gondolkodnak, 
kérem  jelezzék  a  Faluház  recep-
cióján, hol található az összegyűjtött 
metszelék, amit néhány napon belül 
elszállítunk.  Égetéssel  ne  szennyez-
zük a környezetünket!

Barátsággal: Fekete László
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

Tisztelt
Polgármester Úr!

Szeretném  köszönetemet  kifejezni 
Önnek  és  elsősorban  Fekete  László 
Nonprofit Kft.  ügyvezetőnek és em-
bereinek azért az odaadó munkáért, 
amit a hóeltakarítás kapcsán tettek a 
faluért,  a  közösségért,  a  közösségi 
terekért, közlekedésért.
Mi – a lakosok többen is – várako-
zással  telve,  érdeklődéssel  kísérjük 
figyelemmel  az  új  vezető  és  a  köz-
munkások tevékenységét és ez az egy 
hónapos tapasztalat reményteli jövőt 
sejtet. Sokat közlekedve azt tapaszta-
lom, hogy sem Komlón, sem Pécsett 
nincsenek az utcák, járdák ilyen kor-
rekt  módon  takarítva.  Jól  esik  a 
szemnek is, hogy itt mindenki tudja 
a  dolgát,  odafigyelve  dolgoztak, 
mind  a  gépek  kezelői,  mind  az 
emberek  lapáttal.  Az  látszik,  hogy 
nem csak  főnök van  a  csapat  élén, 
hanem vezető is.
Ilyen  aktív  és  precíz  hóeltakarítást 
még nem tapasztaltunk és azt  sem, 
hogy egyébként a közmunkások nem 
csellengenek az utcán dologtalanul.

Úgy érzem, hogy nem csak akkor kell 
tollat  ragadnunk,  amikor  gondokat, 
problémákat  kell  felvetni,  hanem 
akkor is, amikor pozitívat, örömtelit 
tapasztalunk,  hiszen a  dicséret  erőt 
és lendületet ad.

Nagy tisztelettel:
a jóakaratú lakosok

Köszönet
Köszönetemet  fejezem  ki  Lajos 
János  alpolgármester  úrnak  a 
Nonprofit Kft. büfé üzemeltetésével, 
a kenyér adományával és fa adomá-
nyával  kapcsolatosan,  valamint 
Balás Egon Úrnak a gomba adomá-
nyával kapcsolatosan!
Továbbá  köszönöm  azon  jóakaratú 
lakótársaimnak  a  segítő  szándékát, 
akik ötleteikkel, tanácsaikkal segítik 
a közmunkaprogram gördülékeny és 
látványos  munkáját.  Köszönöm 
minden  munkatársam  nevében  is 
elismerésüket, jókívánságaikat. 
Mi önökért dolgozunk!

Barátsággal: Fekete László
ügyvezető igazgató

Kiemelném  és  megköszönném  az 
Óvoda nevében, a környezetünkben, 
a  faluban  történő  pozitív  változá-
sokat, melyeket a Nonprofit Kft. által 
tapasztaltunk,  mint  a  gondozott, 
tiszta  területek,  környezetvédelem, 
melyek egyben Óvodánk életében, ha 
szűkebb környezetben is, de kiemelt 
feladatként  teljes  mértékben  ott 
vannak.
A továbbiakban eredményes partneri 
együttműködést kívánok.

Tisztelettel: Kusz Zsuzsanna
tagóvodavezető

A  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat 
Magyarszéki  Csoportja  köszönetet 
mond a  Nonprofit  Kft.-nek a  segít-
ségért,  mert  nagyban segíti  a  mun-
kánkat, hogy biztosítja számunkra a 
gépkocsik használatát.  Szükség ese-
tén ingyen.

Kiss Dezsőné
csoportvezető

Magyarszék Község Nonprofit Kft.
7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.

Tel.: 72/521-016 (4-es mellék)
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Tisztelt Polgártársaink!
Szíves  tájékoztatásul  közlöm Önök-
kel,  hogy  a  2012-es  esztendőben  a 
Belügyminisztérium által  meghirde-
tett közmunka programban települé-
sünkről 71 főnek van lehetősége köz-
munkát végezni.

A  közmunka  program  településünk 
köztereinek,  önkormányzati  tulaj-
donú ingatlanjainak  karbantartását, 
gondozását foglalja magába.

A hóeltakarítástól  a lombhullásig,  a 
növénytermesztéstől a bérmunkáig.

Továbbra  is  kérem  Önöket  –  mint 
eddig  –  jóakaratú  információikkal, 
észrevételeikkel segítsék munkánkat. 
Tegyék gördülékennyé ezt a munka-
végzést,  mely  Önökért,  Önöknek 
szól. Kérem segítsenek közösen gon-
dolkodni,  legyünk  együtt  élenjáró 
lokálpatrióták,  hisz  ez  közös  érde-
künk.

Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy 
az  eddig  megszokott  módon  az 
oktatási intézmények önkormányzati 
támogatása töretlen. Az intézmények 
által  igénybe  vett  önkormányzati 
helyiségeknek – a képviselő testület 
által meghatározott – költségei min-
denkor felmerülnek. Ezt a költséget 
az  üzemeltető,  azaz  a  Magyarszék 
Község Nonprofit  Kft.  minden eset-
ben  leszámlázza  az  önkormányzat-
nak,  így  természetesen  sem  az 
óvodának sem az iskolának semmi-
féle térítési kötelezettsége nincs.

Ha  és  amennyiben  munkánkkal, 
tevékenységünkkel  kapcsolatban 
egyéb  észrevétele,  kérdése  van, 
kérem forduljanak hozzám bizalom-
mal,  készségesen  állok  rendelkezé-
sükre.

Barátsággal: Fekete László 
Magyarszék Község Nonprofit Kft. 

ügyvezető

Január tedd félre
Konok büszkeséged,
Kérlek! Ó hozd el
a hófehér telet.

Kopogtat a Február,
A tavaszra ő nem vár,
Nem adja át a helyet,
Ő vigyázza a telet.

Néha hullajt könnyeket,
nem várja a meleget.
Éli téli világát,
Neki nem kell nagykabát.

Márciusra ébredek,
Vele együtt lebegek.
Ő ébreszti a tavaszt,
A cinegemadarat.

Új élet költözött
A vén gólyafészekbe,
Kacagó Április
Vár most a fecskékre.

Május van. S májusban
Minden csupa élet,
Égi Áldást szórnak
A halk esőcseppek.

Színes tarka mező
Virágkoszorúba,
Csupa fény a hajnal
Ilyenkor Júniusban.

Július melege
Simogat, dédelget.
Harmat fény és szellő,
Része az életnek.

Elköszönt a tavasz,
Vége lesz a nyárnak,
Nyárvégi Augusztus
Könnyezve búcsúzgat.

Őszülő szeptember;
Fáradnak a fények,
Vándormadarakkal
Szállnak a fellegek.

Színes levélruhát
Öltött az Október;
Még együtt ver a szíve
A napfényes meleggel.

Deres november;
Tél előfutára,
Szélnek és hidegnek
Ő a pártfogója.

Kerek egy esztendő
Ragyog csillagfényben,
Szálljon égi áldás,
Minden Decemberre.

Balázskovics Lászlóné

Kerek egy esztendő

ESEMÉNYNAPTÁR (tervezet)

• április 28. Country nap Lovaspark
• május 1. Családi Majális és Játszóház Patakvölgye Pihenőpark
• május 5. Majális Party Faluház
• május 26. Gyermeknap és Játszóház Patakvölgye Pihenőpark
• június 9. Szent Iván bál Faluház
• június 23. Juniális és Játszóház Kishertelendi Szabadidőpark
• június 30. Dalos Találkozó Faluház
• július 7. Stella bál Faluház
• július 14. Széki Szalma Feszt és Játszóház Patakvölgye Pihenőpark
• augusztus 18. Roma nap Patakvölgye Pihenőpark
• augusztus 20. Kenyérszentelés Templom
• aug. 25-26. Búcsú bál, Széki Búcsú Faluház, Patakvölgye P.park
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„Hűséges az Isten,
aki meghívott minket”

1 Kor 1,9

Ezüstmisém 
emlékére

Szedres
1986. november 30.

Magyarszék
2011. november 30.

Pál József
plébános

Csöndes ünnep
Az  életet  adó  nap  szelíden  ontotta 
sugarait, lágy szellők bárányfelhőket 
sodortak maguk előtt  2011.  novem-
ber 30-án Szent András apostol név-
ünnepén.
A  természet  így  köszönt  kedves 
falunkra,  ahol  rokonok,  jó  barátok, 
karmelita nővérek, és istenben hívő 
falubéliek  köszönthették  Pál  József 
plébánost,  a  Karmelita  Kolostor 
templomában  megtartott  Ezüst-
miséje alkalmából.
25 esztendő, óh igen ennyi idő telt el 
azóta,  hogy  a  mindannyiunk  által 
tisztelt József esküt tett, szent foga-
dalmat, hogy a jóisten földi szolgáló-
jaként terjeszti az egy igaz istenhitet. 
Vigasztalja a szenvedőket, jó hírt visz
a  kedves  hívőknek,  és  minden  jó 
szándékú embert arra bíztat:
Legyen  békesség  köztünk  minden-
kor!

Igen tisztelt József atya!

Fogadja a szeretettel,  hívei jókíván-
ságait,  akik  erőt,  jó  egészséget 
kérnek  Istenüktől  az  elkövetkező 
további 25 esztendő istennek tetsző, 
hűséges szolgálatához!

Hívei nevében megfogalmazta
és leírta: Willuth András

2011. november 30.

Karácsony
A  karácsony  akkor  szép,  mikor 
minden hófehér. Béke ül a szívekbe, 
örömkönny a szemekbe.
Az ünnepek összehozzák az egymást 
szerető embereket. Így volt ez 2011. 
december  20-án  a  Nyugdíjas  Klub 
tagjaival  is.  Beszélgetés,  éneklés, 
egymás megajándékozása. Az általá-
nos iskola tanulóinak kedves műsora 
tette színesebbé a délutánt. Köszönet 
a felkészítő nevelőknek és a szerep-
lőknek. Az estébe nyúló összejövetelt 
finom vacsora zárta le!
December 21-én a Faluházban ünne-
pi műsorra került sor. Itt már szülők, 
nagyszülők  hallgatták  a  gyereket  és 
gondoltak  vissza  saját  gyermek-

korukra. Bátran, érthetően szóltak a 
szavalók,  szerepjátszók,  énekesek. 
Így  kívántak  békés  karácsonyi 
ünnepeket mindenkinek.
A faluházi műsort megelőzve néhány 
nappal,  késő  délután  házakhoz 
bekopogva  is  járt  egy  kis  csoport 
szép és boldog karácsonyt kívánva az 
ott élő embereknek.
December 23-án 16 órakor a temp-
lomban  volt  karácsonyi  hangver-
seny. Magyarhertelend kórusa adta, 
melynek  magyarszéki  tagjai  is  van-
nak. Szívből köszönjük az emlékeze-
tes perceket, mellyel megajándékoz-
ták a megjelenteket. 
Békés,  boldog  újesztendőt  kívánok 
az önzetlen embereknek!

Tisztelettel: Szőke Antalné
2011. december 24.

Sajtóközlemény
2012. április

8,5 kWp teljesítményű naperőmű épült a Magyarszéki Faluház tetőzetén. 

Magyarszék Község Önkormányzat sikeresen pályázott a Környezet és Energia Operatív 
Program  „Helyi  hő,  hűtési  és  villamos  energia  igény  kielégítése  megújuló 
energiaforrásokkal”  című pályázati  programra.  Az Önkormányzat  „Napelem telepítése  a 
Magyarszéki  Faluház  tetőzetén”  elnevezésű,  KEOP-  4.2.0/A/11-2011-0273  azonosító 
számú pályázatnak megvalósítását 8.578.391 Ft vissza nem térítendő támogatás segítette.

A megvalósított projekt egy olyan közel 8,5 kWp teljesítményű napelemes energia termelő 
rendszer,  amely  a  Magyarszéki  Faluháznak  otthont  adó,  Magyarszék  Község 
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan (Magyarszék, Kossuth L. u. 51.) tetőzetén került 
elhelyezésre. A beruházás lehetővé teszi, hogy az épület villamos energia ellátását alternatív 
energiaforrással, napelemes rendszer kialakításával támogassuk.

A projekt  keretében  kiépített  energetikai  rendszer  csökkenti  az  intézmény  függését  a 
villamos  energia  elosztó  hálózattal,  de  ezzel  együtt  megvalósítja  a  villamos 
energiaáramlást.  Az  együttműködő  rendszerbe,  amikor  a  napelemes  rendszer  az  épület 
fogyasztásához  képest  többletenergiát  termel.  A napelemes  rendszer  környezettudatos, 
jövőbe  mutató  technológia  alkalmazásával  csökkenteni  fogja  az  épület  káros  anyag-
kibocsátást, és a megújuló energia felhasználásával mérsékli a primer energiahordozóktól 
függő villamos energiatermelést.

A kiépített napelemes rendszer főbb adatai:

- éves várható villamos energiatermelés 9229 kW/év
- széndioxid kibocsátás megtakarítás 5.169 t/év

A napelemes rendszer műszaki átadás-átvételére 2012. április 16-án került sor.

Kárpáti Jenő
Magyarszék Község Önkormányzat

polgármester



4         Széki Hírek

A félreértések 
tisztázására!

Szeretnék  egy-két  gondolatot  meg-
osztani  a  tisztelt  lakókkal  a 
Magyarszéki  Polgárőrségről  az 
egyesület vezetőjeként:
A  munkánkért  –  bármennyire  is 
hihetetlen  –  semmiféle  ellen-
szolgáltatást nem kapunk!
• Éjszaka vigyázunk a falu biztonsá-
gára, hogy mindenki nyugodtan 
pihenhessen. Természetesen ingyen 
végezzük!
• A 66-os úton, az iskola melletti 
gyalogátkelő helyen nagy a személy- 
és tehergépjármű forgalom, ezért 
segítjük a kisiskolások balesetmen-
tes áthaladását az úton a tanítás 
kezdete és befejezésekor. Természe-
tesen ingyen végezzük!!!
• Az árvíz idején átázva, átfagyva 
folytattuk a védekezést. Nem csak 
azt figyeltük, hogy a többiek hogyan 
pakolták a homokzsákot, nem törőd-
ve a körülményekkel hajtottuk végre 
a munkánkat. Éjjel „gátőrként” 
figyeltük a Baranya patak vízmozgá-
sát. Természetesen ingyen végeztük!
• Felvonulásokon, falusi rendezvé-
nyeken (szüret, Márton nap, farsang, 
stb.) biztosítjuk a szabályos és bal-
esetmentes közlekedést. Természe-
tesen ingyen végezzük!
• Bálok alkalmával az autók bizton-
ságára, a parkolás rendjére ügye-
lünk, de nem mi vagyunk (voltunk) a 
kidobó fiúk a bálokban. Természe-
tesen ingyen végezzük!

A járőrautó miért kell?
A  falu  központjától  a  legtávolabbi 
lakóépület 3,2 km-re van. Gyalog Ön 
mennyi  idő  alatt  tesz  meg  3  kilo-
métert?
• Az autó a Nonprofit Kft. tulajdona.
• Az autót a Nonprofit Kft.-től 
béreljük.
• A Nonprofit Kft. más célra is hasz-
nálja a gépjárművet (pl. Nonprofit 
Kft. alkalmazottai a Kft. és az 

önkormányzat ügyeinek intézésére is 
igénybe veszik a gépjárművet.)
• Az előző polgárőr autó az önkor-
mányzat tulajdona volt, ők rendel-
keztek az eladásáról. Az eladásból 
befolyt összeg az önkormányzat 
bevételét képezte.

Ha  szervezünk  magunknak  egy 
összejövetelt  (pl.  Mikulás  ünnep-
séget, vagy egy nyári sütést a szabad-
ban), annak enni-innivaló költségeit 
a résztvevők fizetik saját pénzükből. 
A  támogatásokat,  az  egyesület  pén-
zét erre nem használjuk fel!
Teljesen  önkéntes  egyesület  va-
gyunk. Nincs kötelező óraszám. Min-
denki  annyi  órát  vállal,  amennyit  a 
körülmények  és  egyéb  elfoglaltsága 
mellett teljesíteni tud.
Köszönetet  szeretnék  mondani  a 
Polgárőr Egyesület felé jelzett hasz-
nos információkért. Másrészt szeret-
ném, ha többen segítenék munkán-
kat. Jó lenne ha többen belépnének 
sorainkba.
Sajnos a falunkban igen kevés a pol-
gárőr, a környező falvakban létszám-
arányosan  sokkal  több  az  ilyen 
egyesületek létszáma.

Nyugdíjasok is lehetnek polgárőrök. 
Gondolok  itt  akár  a  napközbeni 
egészségügyi sétára, amit miért nem 
tehetnének meg polgárőrként? Egye-
lőre többségben olyan emberek jár-
őröznek (a  járőrözés  fizikailag  nem 
megerőltető),  akik  a  következő  nap 
munkába mennek.

Nem  szidásra,  rosszindulatú  meg-
jegyzésekre, hanem építő kritikára és 
a  kritikát  megfogalmazók  aktív 
részvételére, segítségre számítunk.

Nem  bántottunk  senkit,  ezért 
számomra érthetetlen a szitkozódás, 
gyalázkodás  és  az  alaptalan,  aljas 
pletyka.

Ha valaki önzetlenül tesz máso-
kért,  a  faluért,  azt  köszönet, 
elismerés illeti és nem szidás!

A polgárőrségről hamis információk 
terjedésének  elkerülése  érdekében, 
ha  valakinek  kérdése  lenne  az 
egyesület  működésével  kapcsolat-
ban, szívesen állok rendelkezésére az 
alábbi telefonszámon:

30/512-4538

u.i.:  Ez a „monológ” már megjelent 
az  Interneten  egy  pár  közösségi 
oldalon.
Miután  néhányan  elolvasták,  fel-
háborodásuknak,  meglepődésüknek 
adtak hangot. Ugyanis furcsállották, 
csodálkoztak,  hogy  valóban  ily 
módon támadják az MP-t. Ezekből a 
reakciókból  azt  a  következtetést 
tudtam  levonni,  hogy  szerencsére 
sok olyan ember is van a falunkban 
akinek  pozitív  a  véleménye  a 
munkánkról.  Akik  megpróbálják 
aláásni  a  munkánkat,  talán  azért 
teszik mert az ő „egyéb tevékenysé-
güket”  zavarjuk?  Remélem,  a 
törvénytisztelő  állampolgároknak  a 
véleménye  rólunk  pozitív,  és  a 
továbbiakban bármennyire is próbál 
bárki  minket  akadályozni,  rossz 
hírünket  kelteni,  minden  tőlünk 
telhetőt  megteszünk  azért,  hogy 
irányunkban  a  lakosság  bizalma 
tovább növekedjen!

Tisztelettel: Sarkadi Imre
MP elnök

Köszönetet szeretnénk monda-
ni  azoknak  az  embereknek, 
akik  segítettek  széppé  tenni  a 
polgárőreink  gyermekeinek 
Mikulás ünnepségét!
Mikulás  csomagok  összeállításához 
hozzájárultak,  és  nélkülük  nem 
jöhetett  volna  létre:  LK  Market  – 
Papp  László;  Kis  ABC  –  Tokodiné 
Willuth Erika; Vica Virág – Jágerné 
Éva; Lajos ABC – Lajos János.
Köszönjük  még  Jáger  Tibornak  és 
Jakab  Mihálynak (aki  kiváló  kram-
pusz, mivel zsákban elvitt egy rossz 
gyereket, akit gyorsan megjavítottan 
visszahozott)  az  önzetlen  munkáju-
kat, hogy emelték az est fényét!
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Ovisarok
Szeretettel köszöntjük az újság olva-
sóit a 2011-12-es nevelési évben!
Örömünkre 57 gyermeket írattak be 
óvodánkba. Jelenleg a Csiga csoport-
ba 30, a Maci csoportba 27 kisgyer-
mek jár. 
Ebben  az  évben  is  folytatódtak 
ingyenes,  a  gyermekek  fejlesztését 
szolgáló tevékenységeink: heti rend-
szerességgel  van  játékos  vízi  torna, 
vízhez  szoktatás,  német  nyelvhez 
szoktatás,  német  nemzetiségi  gyer-
mektánc  oktatás,  logopédiai  foglal-
kozás,  Veronika  zeneprojekttel  fej-
lesztés.  A  sóbarlang  is  rendelkezé-
sünkre áll.  A vidéki gyerekek szállí-
tása is ingyenes minden településről. 
Lehetőségeinkhez  mérten  folyama-
tosan  bővítettük  fejlesztő  játékain-
kat, eszközeinket. Az udvar fejleszté-
sét  is  célul  tűztük,  ami  komoly 
beruházást jelent.
Folytatódik a kompetencia alapú ne-
velés  is,   melyet  párhuzamosan 
alkalmazunk óvodánk nevelési prog-
ramjával.  Továbbra  is  fontosnak 
tartjuk a környezettudatos magatar-
tásra nevelést, az egészséges életmód 
kialakítását  gyermekeinknél.  Öröm-
mel  fogadtuk  ezért  a  szelektív  hul-
ladékgyűjtés,  a  komposztálás  beve-
zetését  községünkben,  valamint  a 
több  helyen  megtalálható  szelektív 
hulladékgyűjtő konténereket.
Ebben a nevelési évben is arra töre-
kedtünk,  hogy  a  gyermekek  egyéni 
fejlesztéséhez  minél  változatosabb 
tevékenységeket,  színes,  érdekes 
programokat,  barátságos,  megértő 
környezetet biztosítsunk. Ehhez sok 
segítséget  kaptunk  Partnereinktől, 
melyet nagyon köszönünk.
A  nevelési  évből  eltelt  hónapokban 
igen  sokat  fejlődtek  gyermekeink. 
Megismerték egymást, a csoportban 
dolgozó  felnőtteket,  barátságokat 
kötöttek, ismereteiket gyarapították. 
Fejlődésükhöz azonban a folyamatos 
óvodai  lét  szükséges.  Ezt  sokszor 
gátolta  a  betegség.  Rendszeresen 

felhívtuk  a  szülők  figyelmét,  hogy 
félig  felgyógyult,  beteg  gyermek 
közösségbe  hozatala  veszélyezteti  a 
többi  gyerek  egészségét,  valamint  a 
beteg teljes gyógyulását.
Szeptembertől   óvodásaink  kisebb-
nagyobb  séták,  kirándulások  alkal-
mával  megismerték  az  óvoda 
szűkebb-tágabb  környezetét,  a  ter-
mészet  változását.  Lelkesen  versek-
kel,  tánccal  készültek  a  kistérségi 
Szüreti  mulatságra,  a  Márton  napi 
lampionos felvonulásra.
Novemberben  a  nagyoknál  nyílt 
délelőtt  keretében  a  szülők  részt 
vehettek a  terem Adventi  díszítésé-
ben,  megfigyelhették  gyermeküket 
ábrázolási  tevékenység  közben, 
együtt  játszhattak  velük,  láthatták 
milyen lehetőségek rejlenek a díszí-
tésben,  a játékban,  a beszélgetések-
ben  a  matematikai  képességek  fej-
lesztésére, a szem-kéz koordináció, a 
finommotorika  fejlesztésére,  írás 
előkészítésére. 
December  elején  bábelőadás  volt, 
majd  a  Mikulás  is  megérkezett 
óvodánkba  a  gyerekek  örömére.  A 
szülőknek fejlesztő játékokból vásár, 
valamint Adventi vásár is volt ebben 
a hónapban.
Az  első  félévet  a  hagyományos 
Karácsonyi  Teadélutánnal  zártuk, 
ahol  a  gyerekek megmutatták az  új 
játékokat,  a  felnőttek  kötetlenül 
beszélgethettek  egymással.
A  második  félév  első  kiemelkedő 
programja a Farsang volt, mely most 
az  óvodában  került  megrendezésre. 
Délelőtt  jelmezes mulatság,  délután 
kiszebábégetéses télűzés volt fánkkal 
és  forró  teával.  A  gyerekek  nagy 
örömére  sok  szülő  érkezett  jelmez-
ben. Köszönjük nekik!
A  farsang  jegyébe  népzenésztől  ta-
nultunk dalokat. Népi hangszereket, 
valamint mindennapi tárgyakról ké-
szült érdekes hangszereket ismertet-
tek meg a gyereket, közösen játszot-
tunk zenéltünk.  A Csiga csoportban 
szülői  értekezlet  volt,  melyre  a 
magyarszéki  iskolaigazgatót,  vala-
mint  a  leendő  1.  osztályos  tanító 

nénit  is  meghívtuk.  Ezzel  is  szeret-
tünk  volna  segíteni  a  szülőknek  az 
iskolaválasztásban.  Ebben  az  évben 
is részt  vettek óvodásaink a komlói 
Sallai  óvoda  által  meghirdetett  Víz 
világnapi  rajzversenyen.  Két  nagy-
csoportos is volt a díjazottak között: 
Schwab Evelin és Kajdy Áron.
Az  óvodai  beíratás  is  márciusban 
volt.  11  gyermek  iratkozott  be  a 
következő nevelési évre, de folyama-
tosan várható még gyermek.
A  kiscsoportban  április  3-án  volt 
nyílt nap. Az érdeklődő szülők bete-
kinthetek  a gyerekek óvodai életébe, 
a kezdeményezések menetébe.
A nyuszi játékkal, édességgel örven-
deztette  meg  a  gyerekeket.  Nagy 
öröm volt a hagyományos csokitojás 
keresés.
A föld napjához kapcsolódva tartjuk 
egyhetes modulunkat, mely témája a 
környezettudatos  magatartásra  ne-
velés.  A  hét  minden  napján  más 
oldalról  közelítjük  meg  a  témát: 
érintjük a szelektív hulladékgyűjtést, 
a  természetes  erőforrások  alkalma-
zását,  az újrahasznosítást, az egész-
ségmegőrzést, az egészséges ételeket, 
a  természetvédelmet.  Házi  rajzver-
sennyel ünnepeljük a Föld napját.
A  nevelési  év  további  részében  az  
alábbi programok lesznek:
• máj. 5.: Anyák napja
• máj. 10.: Madarak és Fák napja
• május: nyílt nap nagycsoport – 
tanító néni látogatása, iskolába 
menők látogatása az 1. osztályba
• jún. 1.: Gyermeknap – Évzáró
• az éves takarítási szünet az előző 
évekhez hasonlóan 4 hét lesz: 
2012. júl. 30. – aug. 27.

Kérjük  a  Szülőket,  hogy  kísérjék 
figyelemmel  faliújságunkat,  ahol 
mindig olvashatóak az aktualitások.
Nyáron is folyamatosan várjuk óvo-
dásainkat.  A  zárás  alatt  társóvodá-
inkba biztosítunk elhelyezést.
Minden Szülőnek, Partnernek köszön-
jük egész éves együttműködését, segít-
ségét, mellyel óvodánkat, gyermekeink 
mindennapjait szebbé tették.
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Suliújság

Diákönkormányzati 
hírek

2011.  október  második  hetében 
nagyon  sikeres  hulladékgyűjtést 
rendeztünk.  A  tanulók  szorgalmas 
munkával  közel  6500  kg  papírt 
gyűjtöttek.  A  legeredményesebb 
osztályok:
1. hely: 3. osztály (1687 kg)
2. hely: 6. osztály (1154 kg)
3. hely: 5. osztály (1022 kg)

2011.  október  14-én  a  Diákönkor-
mányzat  szervezésében  jókedvű, 
érdekes  feladatokkal  teli  akadály-
versenyt rendeztünk  az  iskola 
tanulóinak:  Smiley-gyűjtés,  játékos 
sorversenyek és elméleti kérdésekből 
álló  akadályversenyen  mérhették 
össze tudásukat a gyerekek.
A győztes osztályok jutalmazásáról a 
Szülői  Munkaközösség  gondosko-
dott. Köszönjük!

2011.  október  21-én iskolánk Ének-
kara  (felkészítőtanár:  Kletner 
Orsolya),  valamint  3.  osztályos 
zeneiskolás  tanítványaink:  Bischoff 
Dóra (fuvola), Szabó Eszter (zongo-
ra)  és  Bakonyi  Márton  (gitár) 
műsorral  kedveskedtek az 
Idősek  Világnapja  alkalmából  meg-
rendezett nyugdíjas-összejövetelen.

2011.  november  11-én  a  8.  osztály 
tanulóival  részt  vettünk  a  7.  alka-
lommal, a komlói Családsegítő Szol-
gálat által rendezett városismereti 
vetélkedőn, mely a „Sétáló Ki-Mit-
Tud” nevet viseli. Érdekes feladatok 
vártak  a  gyerekre  a  Családsegítő 
Szolgálatnál,  a  Vöröskereszt  komlói 
szervezeténél, a Közösségi Házban, a 
Tűzoltóságon, a Rendőrségen, a Vá-
rosi Múzeumban és a Könyvtárban. 
Köszönjük  Hering  Jánosnak  és  a 
Nonprofit  Kft.-nek  a  gyerekek 
szállításánál nyújtott segítségüket.

2011.  december  12-én  került  meg-
rendezésre  1.  alkalommal  a  Kökö-
nyösi  Oktatási  Központ  Kazinczy 
Szakközépiskolájában  az  ún.  Ad-
venti Vetélkedő, melyre iskolánkat 
is meghívták.
Négyfős  csapattal  képviseltük  isko-
lánkat  (Demeter  Márk,  Dobos 
Krisztián,  Kocsándi  Evelin,  Orsós 
Zsanett) és I. helyezettek lettünk.

„Szent Márton”
Témahét a Magyarszéki 

Általános Iskolában

A  „Kökönyösi  Oktatási  Központ” 
Szakközépiskola Magyarszéki Általá-
nos  Iskolájának  tanulói  és  tanárai 
2011.  november  7-11-ig  „Szent 
Márton” témahéten vettek részt.
A  tanulók  tanórákon  és  délutáni 
programokon  ismerkedhettek  meg 
Szent Márton legendájával, a külön-
böző  Márton-napi  népszokásokkal. 
Lámpásokat  készítettek,  megismer-
ték  Márton püspök történetét,  dra-
matizáltak, közmondásokat,  dalokat 
tanultak,  népszokásokat  olvastak, 
„libás”  süteményt  sütöttek,  rajz-
pályázatra rajzot készítettek, stb.
A témahét záró napja 2011. novem-
ber 11-én, pénteken volt.
Erre  a  programra  komlói  általános 
iskolák, a szakközépiskola és a gim-
názium csapatait is meghívtuk.
A délután egy érdekes vetélkedővel, 

15  órakor  kezdődött.  Minden  meg-
hívott  iskolát  egy-egy  csapat  kép-
viselte (1 tanár, 1 anyuka, 1 apuka, 4 
tanuló).  A csapatok Márton-naphoz 
kapcsolódó  versenyfeladatokban 
mérték  össze  tudásukat.  Pl.:  totó, 
„libatánc”,  eszperente  nyelven  író-
dott vers, szokások, stb.
A verseny a Magyarszéki Művelődési 
Házban került megrendezésre, mely 
a  verseny  idejére  megtelt  kíváncsi 
szülőkkel, falubeliekkel és gyerekek-
kel. A rendezvény után a résztvevők 
lampionos  felvonuláson  vehettek 
részt,  melyet  megelőzött  iskolánk 
kórusának  és  tánccsoportjának  a 
bemutatkozása.  A  felvonulást  köve-
tően a jelenlevőket forró teával, for-
ralt borral, hagymás-zsíros kenyérrel 
és sült tökkel vendégeltük meg.
Rendezvényünk – az  előző  évekhez 
hasonlóan  –  nagyon  jól  sikerült. 
Minden  résztvevő  felejthetetlen 
élményekkel  gazdagodva  térhetett 
haza.
Ezúton is szeretnénk köszönetünket 
kifejezni Támogatóinknak:
Baranya  Megyei  Német  Kisebbségi 
Önkormányzat;  Magyarhertelendi 
Német  Kisebbségi  Önkormányzat; 
Magyarszéki  Német  Kisebbségi 
Önkormányzat; Magyarszéki Önkor-
mányzat;  Csaba  Károly;  Gyurisán 
László; Hering János; Rauch János.
Ezen kívül köszönet illeti a Magyar-
széki Önkormányzat azon dolgozóit, 
akik munkájukkal hozzájárultak ren-
dezvényünk sikeréhez.
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A hagyományhoz  híven a  jótékony-
sági  bál  zárta  a  Márton-napi  prog-
ramsorozatot. Most is több szülő és 
vállalkozó  segítségére  számíthatott 
az alapítvány.
Voltak,  akik  a  rendezésből,  szerve-
zésből  vették  ki  a  részüket,  voltak, 
akik támogatásukkal, felajánlásokkal 
segítettek. Köszönet érte!
Támogatói jegyet vásároltak:
Aknai és Társa Kft., Appel Nelli, Dr. 
Bakonyi  Sándor,  Balogh  Péter, 
Blumenschein  Andrea,  Brantmüller 
Imréné, Császár Lászlóné, Dalmady 
Árpád, Faludi és Társa Kft.,  Fecske 
Antal, id. Hering Zoltán, ifj. Hering 
Zoltán,  Horváth  István,  Hucker 
Attiláné,  Kiefer  István,  Kispál  Béla, 
Lovas  Andor,  Nagy  Gábor,  Orcsik 
Ferenc,  Pál  József  plébános,  Poór 
Attila,  Rauch  János,  Dr.  Stéger 
Miklós,  Szalonnás  Attila,  Szőke 
Antalné, Tóth Mihály, Turner Attila, 
Varga  Tibor,  Vincen  Éva,  Miklós 
Kornél,  Kubik Zoltán,  Lajos László, 
Stadler  János,  Csendes  Alfonz, 
Hucker  József,  Hering  Zoltán,  Szi-
pell  Kft.,  Lukovics  Gábor,  Fogtné 
Andrasek  Veronika,  Hering  János, 
Suti Károlyné, Dudás Lajosné, Gasz 
Gabriella,  Szolnoki  Csaba,  Horváth 
Autógáz  Kft.,  Andrasek  Károly, 
Dobos  Zoltán,  Bischoff  József, 
Bischoff  Zoltán,  Ancsin  Pál,  Gyenis 
László, Szabó Ivett.
A bálban rengeteg értékes tombola-
ajándék  került  kisorsolásra,  ezek 
felajánlóinak  ez  úton  is  köszönetet 
mondunk:
Tokodi  Károly,  Lajos  János,  Papp 
László,  PESZK  Magyarszék,  Közös-
ségek  Háza  Komló,  a  Magyarszéki 
Általános Iskola 1-8. osztálya, Laklia 
Józsefné,  Bejanné  Laklia  Mónika, 
Balásné  Aknai  Szidónia,  Kőlyuki 
Betérő,  Pálfyné  Kepecz  Adrien, 
Stadlerné  Farkas  Rita,  Molnár 
Szilvia,  Kárpáti  Jenő  (Pálma 
Cukrászda),  Leitolné  Kajtos  Rózsa, 
Kántor  Zsuzsanna,  Rudl  Jánosné, 
Fogt Zoltánné.
A  Magyarhertelendi  Önkormányzat 
mint minden évben a 3 fődíjat adta.

A  bálban  a  felhőtlen  szórakozást  a 
Perfect  zenekar  biztosította  és  nem 
utolsó  sorban  a  biztonsági  őrök  és 
polgárőrök, akik társadalmi munká-
ban vállalták, hogy segítenek az este 
zavartalan lebonyolításában.
Köszönjük:
Kalányos  Ignácnénak,  Huszár 
Bálintnak,  Bohn  Attilának,  Czár 
Józsefnek, Tekker Margitnak, Orcsik 
Ferencnek.
Meg  szeretném  köszönni  még 
Magyarszék Község Önkormányzatá-
nak,  Liget  Község  Önkormányzatá-
nak,  Mecsekpölöske  Község 
Önkormányzatának, Oroszló Község 
Önkormányzatának,  a  Magyarszéki 
Iskola  tantestületének  és  Fuchs 
Attilánénak a támogatását.

A  Magyarszéki  Iskoláért  Közalapít-
ványnak ez az egyik bevételi forrása. 
Az  így  befolyt  összegből  tudjuk 
támogatni  a  gyerekek  jutalmazását, 
kirándulásokat,  sporteszközök  vá-
sárlását,  úszásoktatást,  hangverseny 
látogatást, oktatástechnikai eszközök 
vásárlását.
A  fennmaradó  összeget,  amiből 
gazdálkodhatunk, az adók egy száza-
léka  teszi  ki.  Ha  módjukban  áll, 
kérjük  támogassanak  bennünket 
adójuk  egy  százalékának  felajánlá-
sával. Adószámunk:

18318663-1-02
Köszönettel: Ábel Lászlóné

a kuratórium elnöke

Mikulás bál
2011.  december  2-án  immár  20. 
alkalommal került megrendezésre az 
iskolai Mikulás bál.
Nagyon jó hangulatban töltötte közel 
száz  diákunk  és  kb.  80  felnőtt 
kísérőjük a délutánt és az estét.
A bált szervező 8. osztályos tanulók 
és szüleik nevében ezúton mondunk 
köszönetet  Magyarszék  Község 
Önkormányzatának a hely biztosítá-
sáért,  Hering Jánosnak a Nonprofit 

Kft.  vezetőjének  a  bálozó  gyerekek 
hazaszállításának biztosításáért, Ma-
gyarhertelend Község Önkormányza-
tának a gyerekek szállításáért.
Külön  köszönetet  mondunk 
Domonkosné Mezőlaki Zitának a bál 
előkészítésében,  lebonyolításában 
nyújtott minden segítségéért!

További programok
2012.  március  14-én  délelőtt  11 
órakor  a  Faluházban  nemzeti  ün-
nepünk alkalmából községi ünnepi 
műsort  tartottunk.  A  színvonalas 
előadáson  felső  tagozatos  diákjaink 
szerepeltek,  akiket  Gelencsérné 
Halmai  Zsuzsanna  készített  fel.  A 
nézők között a település lakói is szép 
számban megjelentek.

A 2012. március 24-én, szombaton – 
munkanap  lévén  –  a  tanítási  órák 
után sportnapot tartottunk tanuló-
ink számára. 
Olyan  sportversenyt  szerveztünk, 
melyben a 16 fős csapatokat évfolya-
monként 2-2 diák képviselte.  A fel-
adatok úgy lettek összeállítva, hogy a 
kicsik és nagyok is végre tudják haj-
tani azokat. A 2 óra időtartamú ve-
télkedés nagyon jó hangulatban telt, 
kellemesen elfáradva értünk a végé-
re,  és  még  a  szép  számú  szurkoló-
sereg is remekül szórakozott. 

2012. április 5-én iskolánkban  hús-
véti játszóházat rendeztünk tanu-
lóinknak,  melyen  szüleik  is  részt 
vettek.  A program keretében húsvéti 
ajándékokat,  tavaszi  dekorációkat 
készíthettek, melyeket aztán haza is 
vihettek.  A  délelőtt  fénypontja 
Figura Ede színvonalas műsora volt, 
aki először az alsósokat, majd a felső 
tagozatosokat  szórakoztatta.  Vendé-
geinket,  tanulóinkat  szendviccsel  és 
üdítővel kínáltuk.
Mind  a  gyerekek,  mind  a  felnőttek 
élményekkel  gazdagon  térhettek 
haza.  A  rendezvényt  az  integrációs, 
képesség-kibontakoztató  pályázat 
keretéből finanszíroztuk.
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2012.  április  12-én  iskolánk  7. 
osztályos öt fős csapata is meghívást 
kapott  Komlóra,  a  hagyományos 
Katasztrófavédelmi  vetélkedő 
területi  döntőjére.  Szerencsére  az 
időjárás is kegyes volt a több ügyes-
ségi  és  szellemi  feladatot  magába 
foglaló forgószínpadszerű megmére-
téshez.  A  versenyen  19  csapat  vett 
részt,  és  a  résztvevők  legnagyobb 
elismerését  is  besöpörve  az  igen 
előkelő 5. helyet sikerült megszerez-
ni,  ami  nagy  bravúr,  hiszen  a  mi 
diákjaink  voltak  a  legfiatalabbak  a 
mezőnyben.  Kiváló  szervezés  és 
nagyvonalú kiszolgálás mellett diák-
jaink egy emlékezetes élménnyel let-
tek  gazdagabbak  és  a  tavalyi  szép 
sikerekhez hasonlóan idén is jó volt 
magyarszékinek lenni!

Versenyek, 
eredmények

Az  Országos  Magyar  Méhészeti 
Egyesület  Komlói  Helyi  Szervezete 
és  a  Közösségek  Háza  az  idén  is 
gyermekrajz  pályázatot hirde-
tett,  „Legyen Önnek is  minden nap 
MÉZES  NAP!”  címmel.  A  pályázat 
célja  népszerűsíteni  a  természet 
egyik  legcsodálatosabb  ajándékát  a 
mézet.  A  beérkezett  rajzok  közül  a 
szervezők  előzetes  válogatás  után 
120-at  állítottak  ki.  A  kiállításon  9 
tanulónk munkája volt látható. Név 
szerint: Pankovics Valéria, Tremmel 
Dorina,  Váradi  István,  Kardos 
Mihály,  Gilyén  Nóra,  Olman  Lili, 
Kocsándi  Alexandra,  Sarkadi 
Rebeka, Szabó Eszter.
A  legnagyobb  öröm  azonban  2011. 
november 19-én ért bennünket, mert 
a zsűri alsó tagozaton Kardos Mihály 
4.  osztályos  tanulónknak  ítélte  az 
első  helyezést, 
Szabó 
Eszter 
(3. oszt.) 
pedig 
második 
lett.

2012.  januárjában  a  Komlón  meg-
rendezett  kistérségi  matematika 
versenyen a  6.  osztályt  képviselő 
három fős csapat III. helyezést ért el. 
A  csapat  tagjai:  Brantmüller  Dóra, 
Gyurisán Dániel, Horváth Benjamin. 
Az  egyéni  versenyben  Gyurisán 
Dániel 6. osztályos tanuló IV. helye-
zett lett. Felkészítő tanáruk: Kletner 
Orsolya.

Az Apáczai Kiadó által meghirdetett 
–  A  tehetség  „Pont”  én  vagyok! 
meseíró versenyen Varga Medárd 
3.  osztályos  tanuló  kimagasló  ered-
ményt, országos III. helyezést ért el. 
Az  ünnepélyes  díjkiosztásra  február 
22-én,  az  Apáczai  Kiadó  Budapesti 
Székházában  került  sor.  Felkészítő 
pedagógus: Bíróné Fodor Klára.

A Komlón megrendezett  kistérségi 
német  mesemondó  versenyen 
iskolánkat képviselő tanulók kiemel-
kedően  szerepeltek,  a  következő 
helyezéseket érték el: 
1-2. osztály:
II. hely: Dalmady Regina (felkészítő 
pedagógus: Vargáné Jäger Barbara)
3-4. osztály:
I. hely: Varga Medárd (felk.: V.J.B.) 
II. hely: Orosz Márk (felk.: V.J.B.)
III. hely: Bischoff Dóra (felk.: 
Németh Anikó)
III. hely: Váradi István (felk.: V.J.B.)

Különdíj: Szép Norbert (felk.: V.J.B.)
5-6. osztály:
I. hely: Thoma Luca (felk.: V.J.B.)
II. hely: Brantmüller Dóra (felk.: V.J.B.)
7-8. osztály:
I. hely: Böjthe Bereniké (felk.: V.J.B.)

2012. április 13-án a  Kaán Károly 
XX.  Országos  Természet-  és 
Környezetismereti Verseny me-
gyei  döntőjén  iskolánkat  három 
tanuló  képviselte,  akik  a  következő 
eredményeket érték el:
I. hely: Gyurisán Dániel
IV. hely: Stadler Míra
VII. hely: Brantmüller Dóra
Felkészítő pedagógus: Hencz Ildikó
Az idei országos versenyen Baranya 
megyét  iskolánk  tanulója,  Gyurisán 
Dániel képviseli.

A  Bendegúz Levelező Tanulmá-
nyi  Verseny országos  döntőjébe 
iskolánkból 4 tanuló jutott be:
Varga Medárd 3. o. (Német)
Fogt Fanni 5. o. (Történelem)
Gyurisán Dániel 6. o. (Természetismeret)
Andrasek Boglárka 7. o. (Irodalom)

Gyenis  Zoltán  7.  oszt.  tanuló  a 
nemzetközi  aerobic  versenyen 
egyéni  és  páros  kategóriában  is  2. 
helyezést  ért  el,  és  részt  vesz  a 
Bulgáriában  megrendezésre  kerülő 
világbajnokságon is.

A polgárőrök munkájáról!
Nagyon furcsa véleményeket hallottam a faluban az elmúlt időben. Bán-
totta a fülemet, hogy szidták a polgárőröket: Sz*rt sem érnek – címen.
Remélem  azért  a  többségnek  nem  ez  a  véleménye.  Szerintem  örülni 
kellene, hogy vannak emberek, akik a falu érdekében feláldozzák szabad-
idejüket azért, hogy vigyázzanak az emberek értékeire, nyugalmára. Ezért a 
tevékenységükért  pénzt  nem  kapnak.  Kb.  30  ember  van,  akikre  mindig 
lehet  számítani.  Nem  szidni,  hanem dicsérni  kellene  az  ilyen  közösségi 
szellemű embereket, és segíteni a munkájukat. Volt már rá példa, hogy az ő 
jelenlétük  által  meghiúsult  betörés.  A  különféle  rendezvényeken  is 
vigyáznak a rendre. Sajnos kevesen vannak, és így minden ház előtt nem 
állhatnak. Inkább követni kellene a példájukat és tenni kellene másnak is a 
falu érdekében, és nem ócsárolni azokat, akik önzetlenül, hasznos munkát 
végeznek. Szerintem igen is nagyon sokat érnek, és köszönetet érdemel a 
munkájuk. Tisztelet és köszönet minden polgárőrnek!

Laklia Józsefné
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Pétanque hírek
Nehéz, de nem lehetetlen csoportban 

a Magyarszéki ÖSE

2012.  április  14-én,  az  Európai 
Pétanque  Szövetég  elnökségének  éves 
kongresszusán, Párizsban került sor idei 
Klub  Európa  Bajnokság  sorsolására, 
melyen  Novák  Barnabás,  a  Magyar 
Pétanque  Szövetség  elnöke  és  Kárpáti 
Zsófia a MÖSE pétanque szakosztályá-
nak vezetője személyesen vett részt. Az 
idei  évben  újra  a  Magyarszéki  ÖSE 
csapata képviselheti hazánkat a bajnok-
ságon. A huszonhárom nevezett nemze-
tet összesen három kalapba osztotta szét 
az elnökség a tavalyi eredmények alap-
ján.  A magyarszéki  csapat  a  tavalyi  7. 
helyének  köszönhetően  a  második 
kalapban kapott helyet.
Az előző kiírás első négy helyezettjének 
külön  sorsolása  után  következett  a 
magyar  csapatot  is  tartalmazó  kalap 
négy csoportba történő besorsolása. 
A  Magyarszéki  ÖSE  végül  az  A 
csoportba  került,  a  házigazda  francia 
METZ, a szlovén MEDVEDI, a szlovák 
UNIVERZUM,  a  lett  UPICIEMS és  a 
jersey-i CARREFOUR csapatok mellé. 

Kárpáti Zsófia a sorsolás után nehéznek, 
de nem lehetetlen csoportnak értékelte a 
magyarszéki csapat csoportját. A francia 
METZ csapata, 6 világbajnok játékosá-
val kiemelkedik nem csak a csoportból, 
hanem az egész mezőnyből, azonban a 
második,  még  továbbjutó  helyre  a 
szlovén  és  magyar  csapatnak  van  a 
legnagyobb esélye.  A lett  és  a  szlovák 
csapat papíron gyengébb játékerőt kép-
viselnek a magyar csapatnál. A csoport-
ban azonban található egy fekete ló is, a 
jersey-i  CARREFOUR  csapata  szemé-
lyében. Róluk szinte semmit nem tud a 
magyarszéki csapat. 
A  tavalyi  csapathoz  képest  három 
változás  történt  a  magyarszéki  csapat 
keretében.  Sikerült  leigazolni  a 
tatabányai  színekben  versenyző,  több 
Európa-  és  Világbajnokságot  megjárt, 
világbajnoki 8. helyezett Frank Lászlót. 
Mellette  Tálosi  Krisztián  és  Simon 
Ágnes  érkeztek  még  a  csapathoz  a 
Komlói PC-től.
Így a csapat az alábbi névsorral nevezett 
az idei versenyre:
Kárpáti Zsófia, Simon Ágnes, Bosznay 
Zoltán, Frank László, Kocsis Tamás, 
Novák Barnabás, Novák Bertalan, 
Tálosi Krisztián.

(kzs)

Amíg lóbogyó van, 
veréb is akad!

„Fejezetek a 
termelőszövetkezet életéből”

Abban az  időben  történt,  amikor  a 
mezőgazdasági  üzemekben  a  ter-
mékszerkezet  váltás  kezdett  diva-
tossá válni, hogy a szövetkezetek ne 
csak a mezőgazdaságból, hanem pár-
huzamosan  ipari  tevékenységből  is 
jövedelemhez jussanak. Igen ám, de 
ehhez  korszerű  ipari  gépekre  van 
szükség. Nosza megbízta az elnök a 
műszaki  vezetőt,  vásároljon  egy 
fűrészgattert,  merthogy  egy  gyalu-
géppel és egy Stihl fűrésszel mégsem 
lehet  ipari  üzemet  létrehozni.  El-
ment az üzletember és vásárolt 1 da-
rab fűrészgattert 280.000 Ft-ért.
Megérkezett a gatter originál csoma-
golásban. Dörzsölték kérges tenyerü-
ket a bognárok, vajon a dicső beszer-
ző mit is vásárolt? Kibontják a mas-
nit, lehull a lepel, és a látvány után 
az  öreg  bognárt  vízzel  kellett 
fellocsolni!
Átmegy  az  elnök  elvtárs:  „Nó 
emberek,  ezzel  az  új  gépezettel 
remélem nagyobb lesz a kapacitás!” 
Mire  a  vízzel  fellocsolt  főbognár: 
„Elnök elvtárs, ezen a gépezeten még 
a dédöregapám volt betanított mun-
kás!” Belátta az elnök, hogy a nagy-
szerű  üzletember  melléfogott.  Az-
után az  Osztrák-Magyar  Monarchia 
idejéből  származó  gattert  eladásra 
kínálták.  És láss csodát,  akadt egy 
másik  termékszerkezet  váltásra  tö-
rekvő szövetkezet, amelyik a gépeze-

tet  250.000 
Ft-ért  meg-
vásárolta.

Mi tehát a ta-
nulság? Amíg 
lóbogyó  lesz, 
veréb is akad!

Willuth 
András

A szeretet ereje
Régóta  élek  Magyarszéken.  Őslakos  vagyok?  Nem  tudom.  Barátaim, 
ellenségeim is lehetnek. Több lakótársamnak gyökerei a faluban vannak. 
Nekem az Alföldön.
Meglepetés mindenkit érhet. Nekem eddig a legnagyobb 2012. január 7-én 
Tárnoki Nándi temetése volt.  Ismertem őt,  férjem révén kicsit  rokon is. 
Nándi egyéniség volt, szürke lovát hajtva keresztül a falun. Hol szántani, 
hol kaszálni, télen az óvodásokat szánkóztatni ment. Mindenkihez volt jó 
szava,  a  kötekedőket  kikerülve  ereje  tudatában  élt  közöttünk.  Tette  a 
dolgát.  S  hogy  sokan  kedvelték,  szerették,  ez  kiderült  a  búcsúzáskor? 
Tömeg a temetésén, a fúvósok szívhez szóló zenéje, kiket sokszor elkísért, 
ha valahol játszottak, mert szerette hallgatni őket. Willuth András szavai 
gondolom több ember gondolatait is kifejezte. Sírjától a nehezen elinduló 
embereket a szeretet tartotta vissza a szeles januári délutánon.
A Göncölszekérre tekintve Nándira is emlékezhetünk.

Nándi! Nézz mosolyogva le a földi halandókra! Fogunk még találkozni. A 
Te Piroska nénjéd szeretettel üzeni.
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Gondolatok
Anyák napja előtt...

„Serkenj fel kegyes nép,
mosolyog az hajnal...”

Így  kezdődött  az  a  kedves  kis  egy-
szerű dal, amivel gyermekkoromban 
május  elején  köszöntöttük  édes-
anyáinkat.  Vasalt  nadrágban,  fehér 
ingben,  kék  vagy  piros  nyakkendő-
ben jártuk a házakat és tudtuk már 
akkor is, hogy Ők várnak minket.
A  tulipán,  gyöngyvirág,  az  orgona 
illata  számomra  a  mai  napig  az 
Anyák  napját  idézi.  Nem  tudom 
megmagyarázni,  de  én  egészen  az 
elmúlt évig ezzel a kis bugyuta dallal 
köszöntöttem  Édesanyámat,  és  Ő 
ugyanúgy  várt  minden  évben,  mint 
annak  idején.  Amikor  beléptem  az 
ajtón  –  néha  a  saját  kertjéből 
„szaggatott”  virágokkal  –  már 
tudtam, hogy az asztalon ott 
a  kedvenc  süteményem.  És 
ott  állt  előttem  frissen 
vasalt  otthonkájában piros 

arccal  és  a  dal  hallatára  könnybe 
lábadt  szemekkel.  Ezt  a  dalt  már 
nem tudom neki elénekelni. És azt is 
tudom,  hogy  soha  senki  nem  tud 
olyan  aranysárga  zsírgyöngyös  fi-
nom húslevest főzni, senki nem tud 
olyan finom rántott húst sütni, mint 
Ő abban az ütött kopott piros lábas-
ban, amit csak erre használt és nem 
engedte,  hogy lecseréljem. Közel  az 
ötvenhez is  jól  esett  a szájából  hal-
lani  „édes  kisfiam”.  Boldog  vagyok, 
hogy ott lehettem mellette szinte az 
utolsó  percéig,  és  borzasztóan  szo-
morú  vagyok,  hogy  semmit  nem 
tehettem azért, hogy ezt a dalt még 
nagyon  sokszor  elénekelhessem 
Neki.  Ha  valóban  létezik  egy  olyan 
hely, ahol azok, akik életükben sokat 
nélkülöztek,  szenvedtek,  megnyug-
vásra és boldogságra találnak szen-
vedéseikért, akkor az én Édesanyám 
bizonyára ott van.

„Amennyi fűszál van
a tarka mezőben,

Annyi áldás szálljon
jó anyám fejére.”

Cs.K.

Búcsú Margit nénitől
Elbúcsúztunk Fuchs Margit  nénitől,  aki  azon magyar 
állampolgárok közé tartozott, akik személyes sorsukkal 
hoztak áldozatot a II. világháborút előidéző urak soha 
meg nem bocsátható bűnei miatt.
Fiatalon, az első házasság után elvesztette első férjét, 
aki  hősi  halottak  számát  gyarapította.  A  háborút 
követően sok-sok német ajkú társával együtt „málenkij” 
robottal sújtották, és megtanulta a szovjet szénbányák 
szenet szállító csilléinek a kezelését. Egészségtől duzza-
dó szervezete helytállt, ám három év után hazaérkezve 
tudomásul kellett vennie, hogy szüleit Tevelről kitelepí-
tették Németországba.
A  család  és  otthon  nélkül  maradt  Margit  nénit  a 
magyarszéki Denkinger család – a nagynéniék – fogad-
ták be. A jóistenbe vetett hit és az új család szeretete 
vigasztalta meg,  és adott  neki  új  reményt  egy új  élet 
kezdetére.
Fuchs  János  megözvegyült  ember  személyében  talált 
társat  egy  új  élet  kezdetére.  Gyermekévé  fogadta  az 
árva  Terézt,  János  nevű  fiúgyermeket  szült,  és  szép, 
értelmes új életet élt meg hosszú éveken át.

Mi, akik ismertük és szerettük, együtt érzünk a család 
fájdalmával  és  osztoztunk  gyászában.  Drága  Margit 
néni  nyugodjál  békében  és  nyerd  el  ifjú  éveid 
szenvedéséért  a  mennyek  örökké  tartó  békés 
nyugalmát.

2011. november 11.
Willuth András

Elbúcsúztunk Tárnoki Nánditól...
Nánditól,  aki  mindannyiunk  Nándija  volt,  s  akit  egy 
drága édesanya nevelt fel végtelen türelmével és szere-
tettel.  Ennek  volt  az  eredménye,  hogy  Nándi  mind-
annyiunknak  segítségére  volt,  kisebb-nagyobb  hét-
köznapi dolgainkban. Hiányozni fog a szekér, a szürke 
lóval és Nándival egyetemben.
Köszönjük Nándi minden jó tettedet,  s  arra kérjük a 
Mindenható  Istenünket,  hogy  az  utolsó  napon,  a 
feltámadáskor  a  Göncölszekér  egyik  csillagán  adjon 
szállást Neked, s társadul a szürke lovat, hogy folytat-
hasd utadat az idők végtelenéig!

2012. január 7.
Willuth András

Magyarszék – Liget – 
Mecsekpölöske Körjegyzőség

Magyarszék Községi 
Önkormányzat

ügyfélfogadási rendje

Hivatali ügyfélfogadás:
• hétfő       8.00-16.00
• szerda       8.00-12.00
• csütörtök       13.00-16.00

Polgármester fogadóórája:
• kedd       9.00-10.00

      13.00-14.00

Körjegyző fogadóórája:
• kedd       8.00-12.00
• csütörtök       13.00-15.00

Pénztári órák:
• hétfő       8.30-11.30
• csütörtök       12.30-15.00

Rendszeres segélyek kifizetése:
• minden hó 5-én    9.30-11.30

A fenti időpontokon kívül
az ügyfélfogadás

SZÜNETEL.
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Önkormányzati 
hírek

2011-2012-es pályázatok

Új pályázatok
• Integrált Közösségi Színtér (IKSZT) 
lift telepítése: 5.900.000 Ft.
A pályázat kiírása szerint biztosítani kell 
a mozgáskorlátozottak közlekedését, 
ezért szükséges a lift elkészítése.
• KEOP-6.2.0/A/11-2011-0039
komposztáló pályázat: 7.910.781 Ft.
• KEOP-4.2.0/A/11-2011-0273
Faluház napelem pályázat: 8.578.391 Ft.
• Startmunka program: elnyert 71 mFt.

LEADER pályázatok (elfogadás alatt)
• Széki Szalma Feszt: 1.200.000 Ft.
• Közbiztonság fejlesztése: 798.000 Ft,
táblarendszer megújítása elfogadva.
• Közbiztonság: 616.039 Ft,
sebességmérő eszközök.
• Sporteszközök fejlesztése: 2.500.000 Ft.
• TAO pályázat: 1.400.000 Ft,
sport, labdarúgó szakosztály épület és 
eszközellátás felújítására.

Elfogadott és befejezett pályázatok:
• Játszóterek
• Magyarszéki temető bekerítése
• Térfigyelő rendszer kialakítása

Röviden

• Megalakult a Magyarszéki Borrend 
Egyesület. Az egyesület fenntartásában 
elkészültek a bortrezorok, illetve egy 
vizesblokk rész a plébánia alatti nagy 
pincében.
• Illés Lajosné volt magyarszéki lakos 
200 db könyvet adományozott Magyar-
szék Község Könyvtára részére. Ezúton 
is köszönet érte!
• Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-
ának felajánlásával segítse a Magyar-
székért Egyesület munkáját. Adószámunk:

18323007-1-02
Köszönjük a támogatást!

2011/2012 Labdarúgó Bajnokság
Megyei II. osztály „Czibulka” csoport – tavaszi eredmények

   16. M.szék 2:3 Felsőszt.márton g.: Fuchs, Fenyősi
   17. Bükkösd 3:2 M.szék g.: Hódosi, Fuchs
   18. M.szék 2:1 Kishárságy g.: Fuchs, Hódosi
   19. Mágocs 0:2 M.szék g.: Fuchs (2)
   20. M.szék 1:2 Hobol g.: Singovszky
   21. Szentlászló 1:1 M.szék g.: Hódosi
   22. M.szék : Gödre 2012.04.22. 16:00
   23. Szabadszt.király : M.szék 2012.04.29. 16:00
   24. M.szék : M.hertelend 2012.05.06. 16:30
   25. Királyegyháza : M.szék 2012.05.13. 16:30
   26. M.szék : Vajszló 2012.05.20. 17:30
   27. Kővágószőlős : M.szék 2012.05.27. 17:30
   28. M.szék : Drávafok 2012.06.03. 17:30
   29. Lakócsa : M.szék 2012.06.10. 17:30
   30. M.szék : Hetvehely 2012.06.17. 17:30

     hely. csapat mérk. győz.  dönt.  ver.   gólk. pont
       1 Magyarhertelend   21   17    4    0  69-23   55
       2 Drávafok   21   14    3    4  59-29   45
       3 Vajszló   21   13    3    5  60-35   42
       4 Felsőszentmárton   20   12    2    6  45-35   38
       5 Kishárságy   21   10    7    4  56-31   37
       6 Szabadszentkirály   21   10    5    6  34-29   35
       7 Magyarszék   21   10    2    9  36-36   32
       8 Bükkösd   21     9    4    8  59-45   31
       9 Hetvehely   21     9    2  10  41-37   29
     10 Lakócsa   20     8    3    9  49-37   27
     11 Hobol   21     8    1  12  44-39   25
     12 Mágocs   20     6    2  12  29-50   20
     13 Szentlászló   21     5    5  11  33-42   20
     14 Kővágószőlős   21     4    1  16  36-94   13
     15 Gödre   20     3    4  13  32-62   13
     16 Királyegyháza   21     2    4  15  25-83   10

   Góllövőlista 16: Fuchs   5: Hódosi   3: Korcsmár   2: Tesch
  2: Kovács Z.   2: Major   2: Singovszky   1: Varga T.   1: Kővári
  1: Széll   1: Fenyősi

Közérdekű telefonszámok:
• Polgárőrség (Sarkadi Imre): 30/512-4538, 30/871-4854
• Rendőrség körzeti megbízott (Peti Tamás): 30/871-4865
• Preventív Egészségmegőrző és Szociális Szolgáltató Központ
• (Czárné Mészáros Melinda, Bejanné Laklia Mónika): 30/470-3672, 30/553-0810
• Szociális étkeztetés (Demeter Gyöngyi): 30/410-8372

Újságunk következő száma várhatóan 2012. augusztus 24-én jelenik meg.
Lapzárta augusztus 10-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: Balázskovics Máté, Dalmady Árpád

Adója 1%-ának 
felajánlását szívesen 

fogadja a Magyarszéki 
Önkormányzati 
Sportegyesület.

Adószámunk:

18301612-
1-02

Köszönjük a 
támogatást!
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A MAGYARSZÉKI PIAC idén is 
várja a kedves vásárlókat!

Nyitva: minden 
szerdán és pénteken 

7-11 óráig.

Helye:
Magyarszéki Piactér

a Széki Malom mögött a 
sportpályánál.

PÁLMA Cukrászda
Magyarszék, Kossuth L. u. 40. – Tel.: 72/521-032

Nyitvatartás: hétfő szünnap, kedd-péntek 12:00-17:00,
szombat-vasárnap 11:00-17:00

• 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

Anyakönyvi hírek
Megszülettünk

Zsilinszki Ágnesnek és Nagy Róbertnek 2011. október 
19-én Regina Zoé; Vincze Ildikónak és Orcsik 

Ferencnek december 5-én Zalán; Burján Ritának és 
Kiss Gergőnek 2012. február 29-én Kilián; Jakab 

Zsuzsannának és Tóth Zoltánnak február 29-én Máté; 
Szabó Ivettnek és Varga Zsoltnak április 11-én Péter; 
Szabó Erikának és Eckl Zoltánnak április 18-án Réka 

nevű gyermeke született.
Jó egészséget és örömteli babázást kívánunk!

Születésnap
2012. április 1-jén Róth Jánosné Geri Gizellát

90. születésnapján köszöntötte dr. Mátéka Gyöngyi 
körjegyző és Kárpáti Jenő polgármester.

Gratulálunk a szépkorhoz és jó egészséget kívánunk! 

Aranylakodalmat ültünk
Németh Ibolya és Gyenis József 2011. december 16-án; 
Handl Katalin és Kajtár Gergely 2012. március 25-én 

házasságkötésük 50. évfordulóját ünnepelték.
Jó egészséget és további boldog éveket kívánunk!

Esküt tettem
Bejan Dumitru Doru 2012. február 11-én magyar 

állampolgársági esküt tett. Gratulálunk!

Búcsút mondtunk
2011. szeptember 18-án Varga Lászlóné Szalma 
Rozáliától; október 8-án Fuchs Jánosné Pechli  
Margittól; október 12-én Tatai János Rudolfné  

Fenyvesi Mártától; december 17-én Tárnoki Nándortól; 
2012. január 2-án Váradi Lőrincné Fodor Etelkától; 
január 22-én Lucska Andrástól; április 19-én Varju 

Jánostól búcsúzott családja, ismerősei és a falubeliek.

AA
LAJOS ABCLAJOS ABC
AKCIÓJAAKCIÓJA

Üdítő 2 l      79,-    39,5 / l

Üdítő 5 l      199,-    39,8 / l

Citromlé 2 l      189,-    94,5 / l

Szörp 2 l      199,-    99,5 / l

Ásványvíz 1,5 l      59,-    39,3 / l

Dobozos sörök      119,-tól    238,- / l

Üveges sörök      109,-tól    218,- / l

Liszt 1 kg      119,-
Burgonya      75,- / kg

Füstölt kolbász      1099,- / kg

COOP kenyér 0,75 kg      165,- / db    220,- / kg

Amíg a készlet tart!
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