
Széki Hírek
A Magyarszékért Egyesület kiadványa

XVI. évfolyam, 1. szám 2018. december 3., hétfő

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, mely 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 magyar nótával cimborákra leltem.
Minden boroshordó nótával van tele,
Ennyi magyar nóta hogy is fér el benne?

Örömben, bánatban, én nótára zendítek.
Ha én vizet iszom, akkor pukkadjak meg.
Boros poharamat de nagyon imádom,
Remegő kezemmel ajkamhoz szorítom,
Addig én innen el nem tántorodom,
Míg az összes magyar nótát ki nem csalogatom!

Balázskovics Lászlóné Dalmady Rózsa

Borimádat ProgramajánlóProgramajánló
2018.2018.
••  dec. 3-20.dec. 3-20. Adventi vásár Adventi vásár
••  dec. 7. 9:00dec. 7. 9:00 Télapóváró bábelőadás Télapóváró bábelőadás
••  dec. 13. 13:30dec. 13. 13:30 Mézeskalács díszítés a Faluházban Mézeskalács díszítés a Faluházban
••  dec. 15.dec. 15. Széki lasszós nap a fedeles lovardában Széki lasszós nap a fedeles lovardában
••  dec. 20dec. 20. 15:00. 15:00 Templomi koncert Templomi koncert
••  dec. 21. 11:00dec. 21. 11:00  Iskolai karácsony a FaluházbanIskolai karácsony a Faluházban

2019.2019. első félév programterv első félév programterv
••  febr. 15.febr. 15. Iskolai farsang Iskolai farsang
••  febr. 23.febr. 23. Svábbál Svábbál
••  márc. 1.márc. 1. Télűző mulatság, Télűző mulatság,  óvodai farsangóvodai farsang
••  márc. 14.márc. 14. Iskolai ünnepi műsor Iskolai ünnepi műsor
••  ápr. 20.ápr. 20. Locsolóbál a Perfect Zenekarral Locsolóbál a Perfect Zenekarral
••  máj. 1.máj. 1. Családi Majális Családi Majális
••  máj. 25.máj. 25. Mikrotérségi Gyermeknap Mikrotérségi Gyermeknap
••  máj. 31.máj. 31. Óvodai évzáró és ballagás Óvodai évzáró és ballagás
••  jún. 8.jún. 8. Pünkösdi bál Pünkösdi bál
••  jún. 14.jún. 14. Iskolai ballagás Iskolai ballagás
••  jún. 22.jún. 22. Kishertelendi Juniális Kishertelendi Juniális
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Suliújság
Szeptemberben  megkezdődött  a
2018-2019.  tanév,  ami  a  Magyar-
széki  Általános Iskola diákjainak és
pedagógusainak egy újabb program-
dús időszakot hozott.

Az  iskola  tanulólétszáma  az  előző
tanévekhez képest folyamatos növe-
kedést  mutat,  jelenleg 135 gyermek
tanul  az  intézményben.  A  nevelő-
oktató  munkát  13  főállású,  2  rész-
munkaidőben dolgozó pedagógus, 3
óraadó tanár végzi. A szakos ellátott-
ság szinte 100%-os.

Iskolánk  fenntartója  a  Pécsi  Tan-
kerületi Központ. Az általuk biztosí-
tott pénzügyi keretösszeg nem csak a
mindennapos  működésre  biztosít
elegendő pénzügyi fedezetet, hanem
lehetővé teszi az intézményben folyó
szakmai  munkához  szükséges
modern  eszközök  beszerzését,  vala-
mint az épület felújítását, szépítését
is.  A  2018.  évben  több,  nagyobb
értékű  felújítási  munka  került,  ill.
kerül elvégzésre: 

 tornaterem felújítása (vízszigete-
 lés és sportpadló burkolat elhelye-
 zése), 

 az iskola füves területének alá-
 csövezése és tereprendezése, 

 tantermek festése, 
 a régi iskolaépület homlokzatának

 festése,
 új szekrények vásárlása, javítása

 az 5. és 6. sz. tantermekbe,

 fénycsövek cseréje a 2. sz. tan-
  teremben,
 hálózati NAS tároló kiépítése,
 7. sz. tanterembe vinyl padló,
 folyosók, lépcsőfordulók lambé-

 riázása, 
 tantermi bútorok, tanulópadok,

 tanulói székek vásárlása.

Mindenki  nagy  örömére  szolgál,
hogy a nyár végén elkészült az iskola
udvarán  levő  új  játszótér,  melynek
megépítése  közös  összefogással
történt.  A  játékok  vásárlásához  A
Magyarszéki  Iskoláért  Közalapít-
vány,  az  iskola  Szülői  Munka-
közössége,  valamint  a  Barátúr-
Magyarhertelend  Német  Nemzeti-
ségi Önkormányzat nyújtott támoga-
tást.  Magyarszék  Község  Önkor-
mányzata  és  Magyarszék  Község
Német Nemzetiségi Önkormányzata
a  játszótér  aljára  kerülő  szürke-
homokot  vásárolta  meg.  Ezúton
szeretnénk  támogatásukat  még
egyszer megköszönni!!!

A  szakmai  munkát  segíti  a  30  db
iskolai  tablet,  projektorok,  az  új
projektortartó  konzol  és  mobil
interaktív  tábla,  valamint  a  már
meglévő 5 db interaktív tábla is.

Programjaink

• Az iskolánkban már hagyománnyá
vált  Diákönkormányzati  napot
szeptember  26-án  rendeztük  meg,
melynek  keretein  belül  a  sikondai
pihenő parkba túráztak osztályaink,
ahova a leendő elsősök is elkísérték
diákjainkat.  A  tónál  megálltunk
megcsodálni  a  természetet,  majd  a
parkban  a  gyerekek  játszhattak,
terméseket  gyűjthettek.  A  nagy-
csoportos  óvodások  a  leendő  elsős
tanítóval szabadtéri játékos foglalko-
záson  vettek  részt.  Emellett  sor
került a 2018 méteres futásra is, ahol
az  eddigi  éveknél  sokkal  többen
mérettették meg magukat idén. Egy
szép délelőttöt töltöttünk együtt.

• Szeptember 28-án iskolánk 7. és 8.
osztályosokból  álló  vegyes  csapata
II.  helyezést  ért  el  a  komlói  Nagy
László  Gimnázium  által  szervezett
„Kalandtúra  a  természettudomá-
nyokban 2018” vetélkedőn.
A versenyen hét csapat mérte össze
tudását a rendkívül érdekes, játékos
feladatokban,  melyek  mindegyike
valamelyik  természettudományos
tantárgyhoz kötődött.
Nagyon  büszkék  vagyunk  tanítvá-
nyainkra,  akik  méltón  képviselték
iskolánkat!
A csapat tagjai: Molnár Regina, 
Orsós György, Tremmel Vivien 
Bianka, Dalmady Fruzsina, Horváth 
Tícia, Orsós János, Ungi Zoltán és 
Weimann Noémi.
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• Október  1-jén  a  Magyarszéki
Általános  Iskola  kórusa  hangulatos
őszi dalok éneklésével örvendeztette
meg az iskola valamennyi diákját  a
Zene  Világnapja  alkalmából  meg-
rendezett megemlékezésen.

• 2018. október 3-án az 5. osztály a
dombóvári Madárvárta erdei iskolá-
ba látogatott. Kellemes sétát tettek a
tóparton, majd madarakat fogtak be
és  engedtek  vissza  a  természetbe
gyűrűzés után.
Megtekintették  a  madármúzeumot
és megismerkedtek a távcső haszná-
latával is.
A  szép  időben  nagyon  jól  érezte
magát mindenki és sok újat tanultak.
Köszönjük  A  Magyarszéki  Iskoláért
Közalapítványnak, hogy támogatta a
kirándulást!

• Iskolánkban  október  4-én  került
megrendezésre az Állatok Világnapja.

A diákok megtekinthették a „Kisállat
kiállítást”,  melynek  egyik  fő  látvá-
nyossága  Miklós  Ariel  király-  és
gabonasiklói voltak.
A gyerekek nimfa papagájokat, sünt,
ékszerteknős,  gekkót,  madárpóko-
kat,  leveli  békákat,  nyulat,  gyémánt
galambokat,  kopasz  nyakú  csirkét,
hörcsögöt,  aranyhalakat  és  óriás
afrikai csigát láthattak a kiállításon.
A  helyi  óvodásokat  is  meghívtuk  a
programra,  akik  örömmel  vettek
részt rajta.
Tanulóink  és  látogatóink  is  rend-
kívül élvezték a kiállítást.

• A  Magyarszéki  Általános  Iskola
kórusa  és  versmondó  diákjai  szín-
vonalas  szereplésükkel  örvendeztet-
ték meg az Idősek Világnapi rendez-
vény vendégeit. A diákok műsorát a
közönség  és  a  Polgármester  Úr  is
nagy  tapssal  és  elismerő  szavakkal
köszönte meg.
A  szervezők  süteménnyel,  üdítővel
kedveskedtek a gyerekeknek.

• A  hagyományoktól  eltérően  idén
ősszel rendeztük meg iskolánkban a
mezei  futóversenyt  (2018.  10.  08-
09.). A táv a szokásos volt (Magyar-
szék József  Attila u. – Benzinkút –
Magyarszék  József  Attila  u.),  a
tanulók a kerékpárúton biztonságos
körülmények  között  teljesíthették  a
versenyfeladatot.  Az  iskola  szinte
valamennyi  tanulója  részt  vett  a
megmérettetésen.
A négy korcsoportban, fiú-lány kate-
góriában  meghirdetett  versenyen  a

következő eredmények születtek:

I. korcsoport (1-2. osztály) 
leány: Schmidt Jázmin I. helyezett, 
Varga Nóra II. hely., Orgován 
Rebeka III. hely.
I. kcs. (1-2. oszt.) fiú: Schmidt 
Dominik I. hely., Orsós Krisztián II. 
hely., Híves Alex III. hely.
II. kcs. (3-4. oszt.) leány: Buzás 
Melissza I. hely., Buzás Melinda II. 
hely., Ancsin Zsófi III. hely.
II. kcs. (3-4. oszt.) fiú: Kalányos 
Balázs I. hely., Halász Máté II. hely., 
Buzás Gábor III. hely.
III. kcs. (5-6. oszt.) leány: 
Domonkos Diána I. hely., Balogh 
Alexandra II. hely., Kékesi Szilvia 
III. hely.
III. kcs. (5-6. oszt.) fiú: Weimann
Noel I. hely., Horváth Balázs II. 
hely., Orsós Bálint III. hely.
IV. kcs. (7-8. oszt.) leány: 
Kulcsár Alexandra I. hely., Molnár 
Regina és Tremmel Vivien II. hely.
IV. kcs. (7-8. oszt.) fiú: Halász 
Gábor Mátyás I. hely, Orsós Zoltán 
II. hely., Jauck Marcell III. hely.
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• Sok érdeklődőt  láthattunk vendé-
gül iskolánk idei első „Iskolába hívo-
gató”  programján,  melyet  október
18-án  rendeztünk.  Vargáné  Jäger
Barbara, iskolánk igazgatója tájékoz-
tatta a szülőket az intézmény műkö-
déséről,  majd  körbevezette  őket  az
épületben is. Ez idő alatt a gyerekek
egy „mesés” kézműves foglalkozáson
vettek  részt.  A  kicsik  programja  a
számítástechnika terem, valamint az
első  osztály  megtekintésével  folyta-
tódott. A délután a megújult torna-
teremben zárult,  ahol  egy izgalmas,
jó hangulatú sorversenyt rendeztünk
a leendő elsősöknek.
Köszönjük a szülők érdeklődését  és
szeretettel  várjuk  őket  következő
rendezvényünkre is.

• 2018. október 19-én a Magyarszéki
Általános  Iskola  tanulói  ünnepi
műsort adtak az 1956-os forradalom
és szabadságharc emlékére. Az iskola
diákjai  ünneplő  öltözettel,  gyertya-
gyújtással és szép versekkel emlékez-
tek az eseményre.
A műsoron szerepelt tanulók: Jauck 
Réka, Nagy Melissza, Varga Gréta, 
Kulcsár Alexandra, Dalmady 
Fruzsina, Sarkadi Gergő, Halász 
János, Schindler Dávid és Orsós 
Bálint.
Köszönjük  Vendégeinknek,  hogy
megtiszteltek  bennünket  jelenlétük-
kel.

• November  10-én  Márton  napi
„szabadulószoba” játékos programot
szerveztünk iskolánkban.  A  csopor-
tokba  rendezett  tanulóknak  egy
izgalmas  feladatsort
(szókereső,  titkosírás,
matematikai feladvány,
Márton legenda) kellett
megoldani annak érde-
kében,  hogy  kiszaba-
dulhassanak  a  játék
helyéül  szolgáló  tan-
teremből.  A  gyerekek
nagyon élvezték a rend-
hagyó  programot  és
ügyesen megoldották a
feladványokat.

• A  hagyományokhoz  híven  idén  is
megrendezésre  került  a  Szülői
Munkaközösség  segítségével  a
Márton-napi  jótékonysági  bál.  Az
este jó hangulatát a Perfect zenekar
biztosította.
Most  is  több  szülő  és  vállalkozó
segítségére  számíthatott  az  alapít-
vány.  Voltak,  akik  a  rendezésből,
szervezésből  vették  ki  a  részüket,
voltak, akik támogatásukkal, felaján-
lásukkal segítettek. Köszönet érte!

Támogatói jegyet vásároltak:
Jakab Judit, Péterné Kovács 
Julianna, id. Nagy Tibor, Óbert 
Józsefné, Kovács Tamás, Varga 
Tünde, Halász Jánosné, Hering 
Zoltán, Prenek Istvánné, Dóró 
Adrienn, Schmidtné Horváth 
Hajnalka, Ollé Valéria, Lengl 
Katalin, Mező Ágota, Dudás Lajosné,
Hohnerné Koncsag Mónika, 
Barkóczi Ágnes, Laklia Józsefné, 
Sarkadiné Pente Éva, Horváth 
Balázsné, Kirsch Krisztina, Kajdy 
Emil, Sáfrány Gabriella, Váradi 
Erzsébet.

Meg szeretném köszönni a Magyar-
szék Községi Önkormányzatnak, 
Liget Községi Önkormányzatnak, 
Mecsekpölöske Községi Önkormány-
zatnak a támogatást, amit minden 
évben A Magyarszéki Iskoláért Köz-
alapítványért tesznek.

A bálban rengeteg értékes tombola-
ajándék  került  kisorsolásra,  ezek
felajánlóinak  ezúton  is  köszönetet
mondunk:

Balásné Aknai Szidónia, Harmónia 
Masszázs, Kőlyuki Betérő, Horváth 
István, Magyarszéki Nyugdíjas Klub,
Tokodiné Villuth Erika, Horváth 
Istvánné, Lajos ABC, Harmónia 
Drogéria Komló, Liget Község (2db),
Oroszló Önkormányzata, Hanza 
Italnagykereskedés, Mecsekpölöskei 
Gázszervíz, Fronebl Bettina – ligeti 
bolt, Dreher Sörgyár, Molnár Kornél 
– ligeti kocsma, Barátúr-
Magyarhertelend Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, 
Borostyán Cukrászda Kaposvár, 
Germiko Bt., Laklia Józsefné, Pintér 
Andrea, Riger Pékség, Celesztina 
Pékség, Mánfa Község 
Önkormányzata, Magyarszéki 
Általános Iskola 1-8. osztálya.

Külön köszönetet szeretnék monda-
ni Geisz Angélának a bál szervezésé-
ben, lebonyolításában nyújtott áldo-
zatos  munkájáért,  Fuchs  Attiláné-
nak az alapítvány munkájában nyúj-
tott segítségéért.

A  Magyarszéki  Iskoláért  Közalapít-
vány bevételi  forrása ez a jótékony-
sági  bál.  Az  így  befolyt  összegből
tudjuk  támogatni  a  gyerekek  jutal-
mazását,  sporteszközök  vásárlását,
színház-  és  hangversenybérletek
vásárlását,  rendezvényeket,  progra-
mokat, iskolai eszközök beszerzését.
Ha módjukban áll,  kérjük támogas-
sanak bennünket! Adószámunk:

18318663-1-02
Köszönettel:

Ábel Lászlóné
a kuratórium elnöke
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A Német
Nemzetiségi

Önkormányzat
hírei

A  Magyarszéki  Német  Nemzetiségi
Önkormányzat tagjainak 2018. év is
igen  tartalmas,  sok,  szép,  gazdag
programot  biztosított.  Összejövete-
lek, találkozások, kirándulások, kul-
turális  és gasztronómiai  programok
szervezésével tették színessé a min-
dennapokat.  Mindenki  találhatott  a
sok  program  között  számára
kedvezőt. 

A 2018. év programjai voltak:

Január  10-én  az  első  német  klub-
napon  igen  szép  és  igényes  éves
programot állítottak össze és fogad-
tak el  a  tagsággal  együtt  a  2018-as
évre.
Január 13-án részt vettek a 22. Fest
Gálán  Pécsett,  a  Magyarországi
Német Önkormányzatok Napján.
19-én került sor Bólyban a Magyar-
országi  Németek  Elűzetésének
Emléknapjára  ahol  szintén  részt
vettek.
2018. április 8-i országos választásra
a  német  nemzetiségi  névjegyzékbe
vételhez,  Ritter  Imre  országgyűlési
képviselővé válásához tőlük telhető-
en mindent megtettek. Részt  vettek
a komlói, sásdi választást, regisztrá-
ciót  ismertető  előadásokon  és  a
német  identitású  lakosság  körében
tevékeny munkát végeztek. Az előírt
35  regisztrációs  fő  helyett  51  főt
tudtak  aktivizálni,  regisztrálni,  kik
szavazatukkal  is  segítettek  abban,
hogy  a  Magyarországi  Németeknek
ma már nem csak szószólója, hanem
képviselője is van a parlamentben.
Februárban  minden  vendég  nagy
elismeréssel  beszélt  a  pazar
szervezésű,  igen  jó  hangulatú  sváb
bálról,  amihez  a  talpalávalót  a
Schütz Kappele szolgáltatta.

Februárban  nem  maradhatott  el  a
már  hagyományos  fánkos  farsang,
Rosenkrapfen. 
Az  általános  iskolások  színvonalas
német  nyelvű  műsorával,  a  férfi
klubtagok  által  készített  finom
vacsorával köszöntötték a hölgyeket
március 7-i klubnap keretében.
Áprilisban színházlátogatást szervez-
tek  a  klubtagok  nagy  megelége-
désére.
Az  általános  iskolásoknak  nagy
érdeklődést  keltő,  német  nyelvű
műsorral  kedveskedtek  Figura  Ede
meghívásával.
Május  12-én  volt  az  idei  már
hagyományos  pincejárás,  ezúttal  a
németszéki hegyen.
Május  26-án  részt  vettek  és  támo-
gatták a Magyarszéki Gyermeknapot.
Az előző évekhez híven idén is részt
vettek  a  Kaposszekcsői  Habich
Konrád  fúvószenei  találkozón,
elkísérve a Magyarszéki Német Ifjú-
sági  Fúvószenekart,  valamint  a
Fekedi  Stifolder  Fesztiválon,  a
Pogányi Német horgászversenyen.
A kitelepítettek emléknapját szervez-
ték meg június 2-án. Német-magyar
szentmisével  kezdődött  a  program
melyet a kitelepítettek emlékszobrá-
nál  koszorúzás,  a  magyar  és  a
magyarországi  németek  himnuszá-
nak  eléneklése  a  fúvószenekar
kíséretével követett.

Dr. Gerner Zsuzsanna Pécs tisztelet-
beli konzulja mondott ünnepi beszé-
det. Sikerült felkeresni és meggyőzni
3 kitelepítést elszenvedett személyt,
családot, hogy a megpróbáltatásaik-
ról,  a  visszatérésük  soksok  viszon-
tagságáról meséljenek nekünk tanul-
ságul. Igen megható volt hallgatni a
visszaemlékezéseket. A rendezvényre
meghívtuk a Komlói Német Klub, a

Sásdi  Deutsch  Klub,  a  Mindszent-
godisai  Német  Klub  tagjait  is  kik
elfogadva a meghívást megtiszteltek
jelenlétükkel.
Június  30.  és  július  1-én  volt  a
Lendva – Őrség idei  nagy kirándu-
lás.  Sok  felejthetetlen  élménnyel
gazdagodva tértek haza a résztvevők.
Szeptember 1-én tartották a halászlé
partit,  mire  a  hölgyek  igazi  házi
nyújtót rétessel is kedveskedtek.
Szeptember 7. és 8. nagy számban és
igen  jó  hangulatban  vettek  részt  a
Villányi Sváb Zenei hétvégén.
Szintén  szeptemberben  elzarándo-
koltak Máriagyűdre, a német búcsú-
misére is.
Októberben  meglátogatták  a  már
idős német identitású társaikat,  kik
igen örültek a találkozásnak.
Október 27-én ellátogattunk Villány-
kövesdre  és  megtekintettük  Tiffán
Imre  pincészetét.  Ezen  eseményt
egybekötöttük – kicsit előrehozva –
a Márton napi libavacsorával.
November  10.  ismét  a  kultúrának
áldoztunk. A Pécsi Nemzeti Színház-
ban voltunk.
November  17-én  Fekedi  Német
Nemzetiségi  Tanösvény  tekintettük
meg. 
A  Német  Önkormányzat  klub-
helységének  megóvása  érdekében  a
külső  lábazati  vakolatot  tervezzük
felújítani.  A  munkákat  a  tavasszal
szeretnénk elkezdeni.  Az  anyagokat
már beszereztük hozzá.
Köszönetet  szeretnék  mondani
ezúton  is  a  Magyarszéki  Önkor-
mányzat  tagjainak,  a  polgármester
úrnak  a  segítségükért  és  minden-
kinek  aki  a  Magyarszéki  Német
Nemzetiségi  Önkormányzat  munká-
ját 2018-as évben is segítette.

Mindenkinek áldott, békés
karácsonyi ünnepet és boldog
új évet kívánok a magam és a

Magyarszéki Német
Nemzetiségi Önkormányzat
képviselőtestülete nevében!

2018. november 22.
Denkinger Istvánné
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Ifjúsági Szálló
Ismét eltelt egy év. Az ifjúsági
szálló is egy érdekes és színes

idényt zárt.

Ebben  az  évben  is  sokféle  vendég
érkezett. Osztályok, családok, baráti
körök.  Megrendezésre  került  a
Fazekas tábor. Tavasszal ránk talál-
tak dolgozó emberek is. Az ő igényei-
ket is ki tudtuk elégíteni szállással.

Korán megkezdtük az évet. Február-
ban  látvány  disznóvágáson  vettek
részt a szálló vendégei. A két napos
program nagyon tetszett nekik.
Márciusban  visszatértek  a  rallyra
érkező vendégek.
Áprilistól kezdve pedig az osztályok.
Magyarszék szerencsés fekvése miatt
kedvelik  a  helyet,  innen  sokfelé
tudnak  elindulni.  Pl.:  Orfű,
Magyarhertelend,  Pécs.  Sok  osztály
igénybe veszi a konyha szolgáltatása-
it,  sokszor  hétvégén is.  Ezért  külön
köszönet az ott dolgozóknak.
Az  orfűi  Fishingre  érkezők  is  jól
érezték magukat.
Augusztusban  ismét  megrendezésre
került  a  Fazekas  tábor,  mely  nagy
sikert  aratott.  Mind  a  két  turnus
élvezte  az  agyagozást,  batikolást,
karkötők,  kaspók  készítését.  Bár
nagy volt a kánikula, hősiesen visel-
ték. A kézműves foglalkozások alkal-
mával ismét sok remekmű született
a gyermek és szülők nagy örömére.
Szeptemberben visszatértek a vadá-
szok,  akik  innen  szoktak  éjszakai
vadászataikra indulni.
Tartottak  családi  találkozót  is,
reméljük  tetszett  nekik  a  szállás  és
visszatérnek.
Októberben fogadtunk egy kb. 90 fős
cserkésztársaságot,  akik  kellemesen
töltötték el az ittlét idejét.

Reméljük  jövőre  is  sok  látogatót
láthatunk  vendégül,  akik  elviszik  a
szálló és a falu jó hírét.

Hering Zoltánné Anita

A Roma
Nemzetiségi

Önkormányzat
hírei

Magyarszék Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

Elnök: Orsós László
Tel.: 06-30-470-3298

Elnökhelyettes: Orsós József
Tel.: 06-30-454-6241

Képviselő: Orsós Ferenc

Magyarszék Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

2018. évi programjai:

• 2018.03.08. Nőnap alkalmából kö-
szöntöttük a hölgyeket.
• 2018.03.31. Húsvéti játszóházat 
tartottunk közösen a települési ön-
kormányzattal, a német önkormány-
zattal, és a Nonprofit Kft.-vel.
• 2018.04.08. Nemzetközi Roma-
napon vettünk részt Pécsen a Fund 
iskola szervezésében.
• 2018.04.22. Föld napját ünnepel-
tük az ovisokkal közösen.
• 2018.05.01. Főzőversenyen vettünk
részt a Patakvölgye Pihenőparkban, 
ahol III. helyezést értünk el.
• 2018.05.18. Részt vettünk Mária-
gyűdön a Cigányok Búcsúján.
• 2018.06.24-30. Balatonmária-
fürdőn táboroztunk.
• 2018.07.29-08.04. Siófokon 
voltunk táborban a NEMZ-TAB-18 
pályázatnak köszönhetően.
• 2018.08.04. Szokásos Roma Fesz-
tiválunkat tartottuk a NEMZ-KUL-
18 pályázatnak köszönhetően.

• 2018.10.23. Megemlékezésen vet-
tünk részt Budapesten.
• 2018.11.17. Balogh Péter Emlék-
kupán vettünk részt melyen I. 
helyezést értünk el.
• 2018.12.05. Mikulás ünnepségre 
készülünk.
• December 10-én Adventi Focikupát
szervezünk a Baranya Megyei Cigány
Önkormányzattal közösen.
• December 15-én karácsonyra 
hangolódunk.
• December 18-án Nemzetiségi estet 
tervezünk a Német önkormányzattal
közösen.

Rendezvényeink fő támogatói:

Magyarszék Község Önkormányzata,
Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat,  Emberi  Erőforrások
Minisztériuma.

Külön  köszönet  sikeres  munkánk
hozzájárulásához  Kárpáti  Jenő  pol-
gármester  úrnak,  Dr.  Sitkei  Lukács
jegyző  úrnak,  a  Magyarszéki  Közös
Önkormányzati  Hivatal  minden
dolgozójának, illetve Rauch Jánosné
Nonprofit Kft. igazgatójának.

Áldott Békés Ünnepeket kíván
mindenkinek Magyarszék
Község Roma Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke,
képviselő testülete!



      Széki Hírek 7

Változások
a Magyarszéki Római
Katolikus Plébánián

2018.  augusztus  1-től  Dr.  Udvardy
György  megyéspüspök  Nyúl  Viktor
atyát kinevezte a Pécsi Egyházmegye
pasztorális  helynökévé,  és  ezzel
Pécsre rendelte.
Helyére  Rosner  Zsolt  abaligeti
plébániai  kormányzót  nevezte  ki
Magyarszékre  plébánosnak  azzal,
hogy lássa el oldallagosan az abalige-
ti plébániát is. A két plébánia terüle-
te óriási, ezért a szentmisék ünnep-
lésében  segítségünkre  van  Máger
Róbert  püspöki  irodaigazgató-
helyettes atya és Dallos Tamás püs-
pöki  szertartó  úr.  Az  igeliturgiákon
Asztalos Gábor mindszentgodisai és
Hóbár  Csaba  abaligeti  lelkipásztori
munkatársakkal,  valamint  Lőrincz
Péterrel találkozhatnak.

A plébániát a 72/390-733-as üzenet-
rögzítős  telefonszámon,  vagy  a
30/196-5309-es  mobilszámon érhe-
tik el. Interneten a
www.magyarszekiplebania.hu címen
találnak bennünket.
Irodai  ügyeket  előzetes  telefonos
egyeztetés alapján végzünk.

Haláleset  alkalmával  szeretnénk  a
gyászban méltósággal kísérni testvé-
reinket. Az adatok egyeztetését és a
gyászbeszélgetést  Hóbár  Csaba
lelkipásztori  munkatárs,  a  temetést
hétfőtől  szerdáig  Hóbár  Csaba,
csütörtöktől szombatig Rosner Zsolt
plébános végzi.

Megyéspüspök  úr  rendelkezéseinek
megfelelően  kezdtük  meg  2018
őszén a két éves plébániai felkészü-
lést az elsőáldozásra.
A felkészülés része a hittanórákon és
a  szentmiséken,  illetve  az  évi  hat
alkalommal  megrendezett  szülő-
gyermek összejöveteleken való rész-
vétel.  Bővebb információ  a  hitokta-
tóktól kérhető.

Állandó lelki programok
plébániánk területén

• Minden szerdán 17 órától bencés 
vesperást végzünk a magyar-
hertelendi templomban.
• Ugyancsak szerdánként 18 órától 
Bibliaóra van a plébánián Rosner 
Zsolt plébános vezetésével.
• Minden pénteken bűnbánati 
liturgiát tartunk a területen, változó 
rendben, előzetes meghirdetés 
alapján.
• Ifjúsági Hittan kéthetente van 
pénteken 19 órától. A pontos 
időpontok felől tájékozódhatnak 
elektronikus felületeinken vagy 
telefonon.
• A kiskórus próbáinak időpontjáról 
Bertaldó Józsefné kántortól 
érdeklődjenek.

Ez történt

• Szeptember 22-én Andocsra 
zarándokoltunk, és megtekintettük a
somogyvári apátság romjainál 
kialakított nemzeti emlékhelyet, 
valamint a buzsáki tájházat.
• Szeptember 5-én és november 21-
én plébániáink tanácsosai üléseztek.
• Október 7-én bérmálásra mentünk 
Abaligetre.
• Október 27-én hittanosainkkal 
kirándultunk Kovácsszénájára.

Hóbár Csaba
lelkipásztori munkatárs

Új egyházi év

A  különböző  vallások  eltérő
időpontban  tartják  az  újévet:  a
zsidók  ősszel,  a  muzulmánok  vala-
mivel korábban, a hinduk valamivel
később, a kínaiak tavasszal.

A  keresztények  négy  héttel
Karácsony,  Jézus  Krisztus  születé-
sének  ünnepe  előtt  kezdenek  új
egyházi  évet.  Az  újévnek  minden
kultúrában az újrakezdés, a lendület,
a  remény  az  üzenete.  Nálunk,
keresztényeknél  –  mint  hitünk
egésze  –  ez  a  remény  a  Jézus
Krisztussal  megélt  szeretetteljes,
testvéri  kapcsolatból  fakad.  Azt
tapasztaljuk,  hogy  Jézus  él,
mégpedig  éppen  azáltal,  hogy  az
Atya  akarata  szerint  mindhalálig
szétosztotta  életét  mindazoknak,
akik befogadták Őt a szívükbe. Ezt a
szétosztó  szeretetet  akarjuk  be-
fogadni  a  szívünkbe  Karácsonykor,
és  erre  készülünk  a  négy  adventi
hétben: igyekszünk örömet szerezni
egymásnak,  ajándékokat  készítünk,
gyertyát  gyújtunk,  az  igazán  bátrak
még  a  mobiljukat  is  kikapcsolják
egy-egy estére, meg a televíziót és a
rádiót  is,  hogy  elcsendesedjenek,
magukba  tekintsenek,  és  meg-
kérdezzék  maguktól:  vajon  a
jelenlegi  életükből  megszületik-e  az
a  békesség  és  öröm,  amit
Karácsonyra  várnak?  S  ha  nem,
akkor miben kell nekik változniuk? A
világ  megváltoztatását  ugyanis
magunkon  kell  kezdenünk,  és  mi
éppen ennek a  lendületével  vágunk
bele az új egyházi évbe.

Jézus  Krisztust  követjük  az  Atya
akaratának  keresésében,  hogy  a
Szentlélek felfrissíthesse a lelkünket,
és bevonjon minket Isten bensőséges
szeretetvilágába,  és így Isten jósága
minél  több  embertársunkra
kicsordulhasson.

Rosner Zsolt
plébános
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2018 történései

Az  idén  biztosított  volt  az  anyagi
hátterünk,  az  önkormányzatnak,
Német  Nemzetiségi  Önkormányzat-
nak,  Katasztrófavédelemnek  és  a
megnyert  pályázatoknak,  Gazda-
Sped Kft.-nek, magánszemélyek ado-
mányainak köszönhetően. Ezúton is
köszönöm segítségüket!!!

Ezen  anyagi  támogatásoknak
köszönhetően:
Magyarszéken  a  bűncselekmények
száma igen alacsony maradt tovább-
ra is.
Rendszeresen  folytatunk  éjjel  és
nappal  közterületi  járőrszolgálatot.
Éjjel  2018-ban  nem  volt  betörés.
Sajnos nappal  történt,  ezért  próbá-
lom  a  nappali  járőrszolgálatot  elő-
térbe helyezni,  ehhez nem ártana a
magyarszéki  lakosság  segítsége;
szükség lenne még néhány emberre,
aki hajlandó szabadidejét feláldozni
saját környezete biztonságáért.

Az  önkéntes  tűzoltók  az  idén  több
riasztást kaptak.
1  tűzeset  (lakóház  melléképület),  3
műszaki mentés (kamion az iskolába
csapódott,  fa  rádőlt  a  vasúti  sínre,
nagyobb törött faág lógott az óvoda
udvara  felett),  és  még  hátravan  az
idei havazás.

Kisgépkezelői  tanfolyamon  vettünk
részt,  láncfűrész  kezeléséből  le-
vizsgáztak,  így  már  az  útra  kidőlt
fákat jogszerűen távolíthatjuk el.
Kaptunk  egy  utánfutót  az  önkor-
mányzattól  (a  felújítása  folyamat-
ban), amivel többek között a polgár-
védelmi,  tűzoltási,  egyéb  műszaki
feladatokhoz szükséges  felszerelése-
ket tudjuk szállítani.
Részt vettünk Kaposváron egy minő-
sítési gyakorlaton, ahol például a gát
megerősítése, buzgár megszüntetése
volt a feladat búvártechnika igénybe-
vételével.  Ilyenre  volt  már  példa
élesben  pár  évvel  ezelőtt,  mikor  a
Sikondai  tó  gátjával  volt  hasonló
probléma. 

Egyéb  feladataink  voltak:  iskolai
kirándulás  (66-os  főúton  átkelés
Sikondánál);  sportesemények  (a
főúton a futók biztosítása); Magyar-
szék területén baleseteknél forgalom
irányítása (balesetek, kamionos bal-
esetek száma növekedett); rendőrrel
közös szolgálatokat adtunk; „házaló
üzletembereket  kértünk  meg”  a
faluból  való  távozásra;  figyeltük  a
patak vízszintjét,  és  felkészültünk a
beavatkozásra  túl  magas  vízállás
esetére;  eltűnt  személy  keresése  (a
Pécsi  Mentőkutyás Egyesület,  Szent
Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
BMPESZ-nek  segítségével);  rendez-
vénybiztosításokat hajtottunk végre;
esküvők,  temetések  alkalmával

külön  kérésre  járőrszolgálatot  ad-
tunk;  szüreti  felvonulás  biztosítása;
húsvéti  önkormányzati,  és  Máltai
Szeretetszolgálat  segélycsomagjai-
nak  szétosztásában  segédkeztünk;
selejt  elektromos  berendezéseket
gyűjtöttünk (Máltai Szeretetszolgálat
által működtetett bontóállomásnak).

Kamerafelvételeinkre  rendszeresen
támaszkodik a rendőrség, idén is sok
alkalommal  történt  kamerafelvétel
átadása a rendőrség részére.

Terveink:  A  2019-es  éven  is  több
pályázatot  fogunk  benyújtani,  ami-
ből szándékunkban áll fenntartani a
polgárőrség  működését;  fejleszteni
az  önkéntes  tűzoltók  felszerelését
(elsősorban a személyi védőfelszere-
lések  beszerzése);  további  tanfolya-
mok elvégzését biztosítani az önkén-
teseknek; a telephelyünkön elsősor-
ban árvízvédelmi és egyéb katasztró-
favédelmi  anyagok  készletezését
hajtanánk  végre;  mivel  az  elmúlt
évek tapasztalatai szerint a kamera-
rendszer igen hatékonynak bizonyult
(bűncselekmények  felderítésében,
bűnmegelőzésben,  közúti  balesetek
tisztázásában,  állagmegóvásban)
ezért  szeretnénk  további  bővítését
eszközölni.

Előbb-utóbb jön a  hideg tél,  figyel-
jünk oda egymásra, főleg az egyedül
élő idősekre, szomszédainkra.

Továbbra  is  várjuk  az  önkéntesek
jelentkezését  mind  a  polgárőrség,
mind az önkéntes tűzoltók soraiba!!!

Elérhetőségeink:
Tel.: 30/871-4854
Internet: www.facebook.com/
polgarorseg.magyarszek

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és sikerekben

gazdag, boldog Új Évet kívánok
a Magyarszéki Polgárőr és

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
nevében:

Sarkadi Imre
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Széki Borrend
Egyesület

Egyesületünk  életében  a  2018.  év
jelentős változással  indult,  mivel  az
Egyesületünkben  már  több  éve
hangsúlyos  szerepet  vállaló  és  az
egyesület  munkáját  irányító  Hering
János lemondott  elnöki  tisztéről.  A
közgyűlés  az  Egyesület  pincéjében
2018. február 2-án megtartott össze-
jövetelén  elnöknek  Torma  Zoltánt
választotta meg.

A tisztségviselői változás ellenére – a
leköszönő elnök hathatós és szeren-
csére továbbra is aktív segítségével –
2018.  évben is  folytatódtak  a  borá-
szati események, borkóstolók szerve-
zése,  a  faluba  látogató  testvér-
települések  fogadása  bortrezor
pincénkben.

2018  tavaszán  üzemlátogatást
szerveztünk  a  villányi  Ottó  Csaba
pincészetéhez,  ahol  a  hagyományos
értékeket  megtartó,  de  a  minőség
érdekében  gépiesített  borkészítés
fortélyaiba  kaptunk  betekintést.  A
látogatás során természetesen – élve
a vendégszerető fogadtatással – egy-
ben  lehetőségünk  nyílt  a  pincészet
borainak tesztelésére is.

Ez év április 27-én ismét megrendez-
tük  hagyományos  borversenyünket,
mely  versenyre  a  tavalyi  évhez
képest 1,5-szer több borminta került

leadásra  és  elbíráslásra,  melyek
közül  számos  kapott  arany  minő-
sítést  elismerve  borászaink  értő
munkáját  és  termőhelyeink  kiváló-
ságát.

Folytattuk  az  elmúlt  években
megkezdett  szakmai  előadások
megtartását  és  kapcsolattartást:
2018  szeptemberében  összehívott
taggyűlésünkön  vendégünk  volt
Hága  Balázs  –  a  neves  BOCK  és
Sauska pincészetek korábbi borásza
– borászati szaktanácsadó, aki a bor
fakészítményekkel  történő  kezelésé-
ről, a megfelelő hordók kiválasztásá-
ról  tartott  előadást,  októberben
pedig  a  kárászi  és  a  hosszúhetényi
egyesületek  tagjait  láttuk  vendégül
egy  délutáni  németszéki  pince-
járással  ás  vacsorával  egybekötött
szakmai nap keretében.

Egyesületünk is  képviseltette magát
a  Magyarszéken  2018.  szeptember
29-én  megtartott  széki  szüreti  fel-
vonuláson. A rendezvényre kilátoga-
tó  vendégeket  ingyenes  borkostoló
várta a Borrend tagjai  által  felaján-
lott, helyi borokból. A változatos, 16
tételt tartalmazó borlistán mindenki
megtalálhatta  a  hozzá  illő  borokat,
legyen szó  fehér vagy vörös,  vegyes
vagy  fajta  borról.  A  vendégektől
kapott  pozitív  visszajelzések  és  a
többszöri  vissza-vissza  kóstolások  a
helyi  borok  sikerességét  mutatta.
Képviselve az Egyesületet a Borrend
tagjai a rendezvény részeként egyben
részt vettek a hagyományőrző szüreti

felvonuláson  is.  A  díszruhában
vonuló  Egyesületi  tagok  tovább
emelték  a  mazsorettekkel,  lovasok-
kal  és  lovaskocsin  érkező  népvise-
letbe  öltözött  szüreti  vonulókkal
tarkított  felvonulás  fényét  és
hangulatát.

2018  szeptemberében  elindult  az
Egyesület  munkáját,  a  megtartott
eseményeket  bemutató  honlapunk:
www.facebook.com/SzekiBorrend
A honlapon igyekszünk rendszeresen
tájékoztatást adni az Egyesület által
tervezett  eseményekről  és  az  elvég-
zett munkákról ezzel is elősegítve az
Egyesület  életének  még  szélesebb
körű bemutatását.

Az  Egyesület  folytatva  a  2011-ben
megkezdett munkát jövő évben is a
helyi  borok  népszerűsítését,  a  helyi
hagyományt  követő  bortermelési
technológiák  bemutatását  tűzi  ki
célul,  de  addig  is  az  előttünk  álló
ünnepek remek lehetőséget kínálnak
a helyi borok még jobb megismeré-
sére és fogyasztására.

A közelgő ünnepekhez sok boldogsá-
got kívánok a magam és a Széki Bor-
rend Egyesület nevében is.

Legyen békés és boldog a
Karácsonyuk, ünnepeljék
vidáman az Új Esztendő

érkezését!

2018. november 17.
Torma Zoltán
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Fazekas tábor
Idén  is  megrendezésre  került  a
Magyarszékért Egyesület szervezésé-
ben a nyári Fazekas Tábor az Ifjúsági
Szállás helyszínén.

Közel  50  gyerek  vett  részt  a  két
héten  át  tartó  eseményen.  Nagyon
sok  szép  alkotás  született,  főként
természetes  anyagok  felhasználásá-
val. Öntöttünk beton kaspót, amiket
természetesen  beültetve  kövirózsá-
val vittek haza. Készült csuhé virág,
tányér alátét, és fürdősó is a sok szép
korongon alkotott agyag edény mel-
lett.  Jutott  idő  naponta  mesélésre,
bábozásra,  és  hangszeren  kísért
éneklésre  is,  a  vidám  játék  és  sok
alkotás mellett. A tábor záró esemé-
nye  idén  is  a  batikolás  volt,  így  a
hagyományunknak  megfelelő  közös
fényképen is a gyerekek által  készí-
tett  pólókban  örökítettük  meg  a
felejthetetlen élményt  nyújtó együtt
létet.

Büszkén  állapíthatjuk  meg,  hogy  a
résztvevők  többsége  visszajáró,
évről-évre  lelkes  tagja  rendezvé-
nyünknek. Arra is büszkék vagyunk,
hogy nem csak a környékünkön lakó
gyerekek veszik igénybe szolgáltatá-
sunkat,  hanem többen Pest  megyé-
ből, de még Svájcból is itt vakációz-
tak, alkottak velünk. 
Jövőre  is  találkozunk,  mondták
búcsúzóul az ügyes kezű kis alkotók!
 

Pálfyné Kepecz Adrien
táborvezető

Magyarszéki
ÖSE Pétanque

Szakosztály

Sikeres idényt zárt a
szakosztály 2018-ban is

Kocsis  Dorka,  Tumpek  Fanni,
Németh Kitti, és Kárpáti Zsófia is az
élmezőnyben  végzett  az  országos
bajnokságokon  és  a  közép-kelet
európai  országok  közötti  kupasoro-
zatokon  elért  eredményeik  alapján
megszerzett  pontjaikkal  a  2018.  évi
ranglistán.

Kocsis  Dorka  és  Tumpek  Fanni
megnyerték  a  2018.  évi  Ifjúsági
Duplett  Magyar  Bajnokságot  Szig-
ligeten. Ezzel  az eredménnyel  és az
egész  idényben  gyűjtött  ranglista-
pontokkal  Kocsis  Dorka  a  3.,  míg
Tumpek Fanni  az  5.  helyen végzett
az  összesített  ranglistán  az  ifik
között.  Tumpek  Fannit  ráadásul  a
szövetségi  kapitány  beválogatta  az
ifjúsági válogatott keretbe, így szep-
temberben  részese  volt  a  francia-
országi  Európa-bajnokságon  tiszte-
sen helytálló csapatnak is.

Németh Kitti  éppen csak lecsúszott
az  összetett  1.  helyről,  de  többek
között  az  idei  Mix  Duplett  Magyar
Bajnok,  valamint  a  Női  Kilövő
Országos  Bajnok  címek  megszer-
zésével csupán 5 ponttal  lemaradva
második helyen zárta a szezont.

Kárpáti  Zsófia  idén  a  Női  Duplett
Bajnokságon  Tálosiné  Mocsirán
Ágival (Pécsi VSK) aratott győzelmé-
vel, valamint a Női Kilövő Országos
Bajnokságon  megszerzett  bronz-
éremmel és a tatabányán megrende-
zett  Egyéni  Országos  Válogató-
versenyen  elért  győzelmével,  vala-
mint  a  többi  idei  versenyeken
szerzett  minősítő  pontokkal  az
összesített ranglista 3. helyén zárta a
szezont a nőknél.  Az utóbb említett

tatabányai egyéni bajnoki cím azért
is  kiemelkedően  fontosnak  számí-
tott, mert ez a verseny volt hivatott
eldönteni  a  II.  Egyéni  Európa-
bajnokságra való kvalifikációt.

Zsófi  a  szintén  baranyai  Kutasi
Péterrel és edzőikkel (Gál Károly és
Kónya Dániel) reményteli várakozá-
sokkal  indultak  neki  októberben
Olaszországnak, ahol az észak-olasz
kisvárosban Savigliano-ban kis híján
női  és  férfi  számban is  történelmet
írt a magyar delegáció. Peti a norvég,
osztrák, török, francia, andorrai, észt
és  görög  versenyzőkkel  megküzdve
az 5. helyen zárt a nemzetek kupájá-
ban. Zsófi viszont tovább menetelt és
bár  a  luxemburgi  játékos  ellen  a
döntőbe  jutásért  11:13-ra  alul
maradt, de végül dobogóra állhatott
a  nemzetek  kupájában,  így  bronz-
éremmel  térhetett  haza.  Külön
érdekesség, hogy a nemzetek kupájá-
nak  kétszeres  finn  bajnoka  felett  a
selejtező körök során kettő alkalom-
mal is fölényes győzelmet aratott.

Összességében nagyon inspiráló volt
a  helyszín,  a  kedves  és  laza  olasz
szervezés, a remek ételek, a jó idő, az
ellenfelek tudása, a világ legjobbjai-
nak  játéka,  az  egész  pozitív  légkör,
ami  körülvett  bennünket;  olyan  él-
ményekkel tértünk haza, amelyekből
lehet építkezni a jövő szezonban.

Ezúton köszönjük a
Magyarszéki Önkormányzat és
a Magyarszéki Önkormányzati

Sportegyesület támogatását
ebben az évben is!

(kzs)
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Labdarúgó  csapatunk  a  2017/18-as
bajnokságot  a  3.  helyen  zárta.  50
pontot szerezve (csak úgy mint a 2.
helyezett  Vajszló)  15  győzelem,  5
döntetlen és 4 vereség volt a csapat
mérlege.  Házi  gólkirályunk  Kovács
Ádám és Nagy Tamás kettős lett 11-
11 góllal. Sajnos elveszítettük a több
mint két éve tartó hazai veretlensé-
günket, de a fiúk becsülettel küzdöt-
tek  mindvégig!  Ráadásul  fair  play
táblázaton  is  az  előkelő  harmadik
helyet szereztük meg. Az éremosztó
vacsorán több játékos is bejelentette
a  visszavonulását.  (Hollósi  Tibor,
Tóth  Zsolt,  Horváth  István,
Karmacsi  Attila,  Inotai  Dávid),
illetve  néhányan  másik  klubhoz
igazoltak.
Így  a  2018/19-es  bajnokságot  nagy
nehézségekkel  tudtuk  csak  elkezde-
ni.  Mire a  csapat  kezdett  összeállni
már sajnos három vereséget számlál-
tunk. Ez az egész őszre rányomta a
bélyegét, így csak a 9. helyen fordul a
csapat. Reménykedésre adhat okot a
40 rúgott gólunk, amivel a harmadik
legtöbb gólt  szerző  csapat  vagyunk.
Az őszi gólkirályunk Salamon Dávid
12  góllal.  Mellette  Seres  Péter  9,
Király  Gyula  8  góllal  terhelte  az
ellenfelek kapuját. Most egy kis pihe-
nést követően a téli műfüves bajnok-
sággal  készülünk  fel  a  tavaszi  jó
szereplésre.

Kellemes Ünnepeket Kívánunk
Mindenkinek!

Köszönet Támogatóinknak,
Szurkolóinknak és a
Polgármester Úrnak!

HAJRÁ MAGYARSZÉK!!!!!!!

Tisztelettel:
Priol Norbert

2018/2019 Labdarúgó Bajnokság
őszi eredmények

Baranya Megyei III. o. – Czibulka csoport

Baranya Megyei Öregfiúk – B csoport

Fitnesz park a
Patakvölgye Pihenőparkban
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Tájékoztató az
Óvodáról

A 2018/19-es tanévtől intézményünk
szerkezete  ismét  változott.  Mind  a
három tagintézményben az egységes
óvodai  csoportokat  meg  kellett
szüntetni,  helyette  családi  bölcsőde
létesült.  Magyarszéken  a  bölcsődei
szolgáltatás  díját  az  Önkormányzat
átvállalta, az étkezési térítési díj 430
Ft/nap.

Intézményeinkbe  összesen  90
gyermek jár, ebből Magyarszéken 44
óvodás és 5 bölcsődés. Települések,
ahonnan  gyermekeinket  az  Önkor-
mányzat  szállítja:  Mindszentgodisa,
Bakóca,  Mecsekpölöske,  Magyar-
hertelend, Mánfa.

Térítésmentes  szolgáltatásaink,  a
Maci csoportban: néptánc, Veronika
zeneprojekt,  gyermekjóga,  a  Csiga
csoportban: néptánc, német nemze-
tiségi  néptánc,  játékos  vízi  torna,
logopédia, ovihittan.
Mind  a  két  csoport  rendszeresen
használja  a  Sóbarlangunkat,  ahol
játszanak,  játékos  fejlesztések  tör-
ténnek,  miközben  immunrendsze-
rükre  jótékonyan  hat  a  Somadrin
oldattal,  Himalája  sótéglával,  só-
lámpákkal és 10 cm-es sós aljzattal,
zenével,  fényeffektekkel  felszerelt
sóbarlangunk.

Kiemelt  feladataink  az  egészség-
tudatos életvitel alapozása, a környe-
zetvédelem tudatosítása, a tehetség-
gondozás.

Óvodánk  Madár-  és  állatbarát
óvoda,  a  szülők  segítségével  állat-
menhelyeket  támogatunk  és  télen
etetjük a madarakat.
Használunk  víztisztítót  és
aromaterápiát  alkalmazunk minden
csoportban.
Az  egészséges  táplálkozási  kultúra
kialakítását  konyhánk  korszerű,
vitaminokban  gazdag,  egészséges
ételei biztosítja.
A 2018/19-es tanévre elnyertük és az
Erkel Színházban átvehettük a Jobb
Veled A Világ  Alapítvány által  kiírt
pályázaton  a  BOLDOG  ÓVODA
címet,  amely  által  működtetjük  a
Boldogságóra programot.

A 2019-ben tervezett fejlesztések kö-
zött szerepel az óvoda felső udvarán
kialakítandó önálló épületben a Mini
Bölcsőde, és az Óvoda épületében a
nyílászárók cseréje és a játszóudvar
fejlesztése.

A téli időszakban tervezett 
programjaink:
• dec. 3. Fényképezés
• dec. 6. Télapó az Óvodában
• dec. 7. Télapó műsor a Faluházban
• dec. 10. Hangoló zenés színház
• dec. 18. Karácsony, közös tea-
délután a szülőkkel
• dec. 22. – jan. 2. Téli szünet
• jan. 3. Első tanítási nap
• márc. 1. Farsang

Szeretném  megköszönni  azt  a  sok
támogatást, segítséget, amit óvodánk
kap.
Nagy  örömmel  tölt  el  bennünket,
hogy milyen sokan gondolnak ránk,
és  kapunk  ajándékokat,  játékokat,

felajánlanak munkát, vagy egyszerű-
en csak valamivel segítenek. 
Régi  óvodásaink  szüleitől,  nagy-
szüleitől,  akik  ide  jártak,  de  akik
nem jártak ide, Budapestről, külföld-
ről,  szomszédoktól,  falubéliektől,
vállalkozóktól, Önkormányzatoktól.

HÁLÁSAN köszönjük azt a
sok-sok hozzájárulást,

„alig érzékelhető mozzanatot”
amit kapunk, ami gazdagítja és
BOLDOGGÁ teszi napjainkat,

nagy szeretettel gondolunk
mindenkire.

„Miért sietünk mindig valahova?
Miért nem élvezzük ki a boldogság

egyszerű pillanatait? Vágyunk rá, és
amikor eljön, észre sem vesszük,

hagyjuk kicsúszni a kezünk közül. A
boldogság nem feltétlenül valami

eget rengető dolog: apró, alig
érezhető mozzanatból is állhat.”

Petra Nagyová-Dzerengová

Kusz Zsuzsanna
intézményvezető
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Széki lovasok!
A  széki  lovasok  az  idei  évet  is  a
Barkával  kezdték.  Április  végén egy
kis  karbantartással  kezdtünk  a
vókányi  lovas  pályán.  Ide  értve  a
fűnyírást,  az  épületek  karbantartá-
sát, majd felépítettük a rendezvény-
hez szükséges akadályokat. 
A  rendezvényre  idén  is  szép  szám-
mal  érkeztek  a  lovasok  és  a  lovas
barátok,  voltak  akik  már  a  pénteki
napot  is  kihasználták  és  lóháton
érkeztek  és  vasárnapig  a
„VÁGTATLAK”  vendégei  voltak,
vagy éppen sátraztak az erre a célra
kialakított helyeken. A verseny nap-
ján is sokan érkeztek, és indultak a
rangadón, ami egy 15-20 km-es kör-
távot  jelentett  ahol  4-5  feladatot
kellett  teljesíteni  és  pontokat  gyűj-
teni, majd a lovas pályára érkezéskor
még néhány feladat teljesítése után a
legtöbb  pontot  szerző  csapat  nyer-
hette meg a rangadót.
A  Széki  Barka  a  2019-es  évben  is
megrendezésre  kerül,  aki  még  nem
vett  részt  ezen  a  rendezvény  mint
lovas  vagy  mint  néző  ajánlani
tudom,  hogy  látogasson  ki,  hiszen
sajnos  egyre  kevesebb  az  olyan
rendezvény  ahol  lovakkal  vagy
bármilyen állatokkal találkozhatunk,
a  gyermekeknek  is  nagy  élmény
lehet,  és  a  lovasok  többsége  azt  is
megengedi, hogy a gyerekek felülje-
nek a lovakra.

Az idei majálison a lovasok is részt
vettek,  viszont  itt  nem  a  lovak  és
gazdáik  tudását  mérték  össze,  egy
kis  delegációval  versenybe  szálltak,
hogy  az  ő  pörköltjük  legyen  a  falu
legfinomabbja.  A  lovas  szakosztály
elnöke sem volt  rest  ezt  a feladatot
kiadni a kezéből, kis kuktáinak ki is
adta a feladatot, volt aki a hagymát
pucolta,  más  a  krumplit  hámozta,
míg  néhányan  a  húst  kockázták
megfelelő  méretűre.  A  helyezésre
ugyan  már  nem  emlékszem  de  a
bográcsot  mosogatni  nem  nagyon
kellett...

A  nyár  folyamán  megrendezésre
került a Baráti Lovas Találkozó. Ez a
találkozó nem csak nevében tér el a
Széki Barkától hiszen itt teljesen más
feladatokban  kell  helytállni  a  lova-
soknak. Az idén picit módosítottunk
a  szabályzaton  és  egyéni  indulók
helyett 3 fős csapatokban kellett rajt-
hoz  állni.  Az  első  szám  a  bójás
akadálypálya  volt  ahol  minél  gyor-
sabban  minél  kevesebb  hibázással
kellett teljesíteni a versenyszámot. A
második  egy  úgynevezett  „Cowboy”
itt  különböző  feladatokat  kellett
teljesíteni. A harmadik versenyszám
a gyorsasági volt, szlalomozni kellett
minél  gyorsabban.  A  három
versenyszám összevetése adta meg a
győztes csapatot. 

Lovasaink  ellátogattak  a  gyermek-
napra ahol  lovagoltatták a  gyereke-
ket,  valamint  részt  vettek  a  szüreti
felvonuláson is. 
Lasszós  edzéseket  is  tartottunk  a
fedeles  lovardában amit  most  meg-
osztunk  a  petanque  szakosztállyal
akik  a  közeljövőben két  versenyt  is
rendeznek a lovardában. 
December  15-én  még  egy  lasszós
rendezvényt tartunk a fedeles lovar-
dában.
 

Minden kedves olvasónak,
falubelinek, lovasnak és lovas
barátoknak kellemes boldog

karácsonyi ünnepeket kívánok, és
sikerekben gazdag boldog új évet.

2018. november 26.
Simon Milán

Felhívás!
Tisztelt pincetulajdonosok,

borkészítők!

A Széki Borrend az Egyesület pincé-
jében évek óta igyekszik rendezetten
összegyűjteni  és  kiállítani  a  bor-
készítés  hagyományos  eszközeit,
amik  néhol  már  rég  elfeledettek,
máshol még használtak.

A  „házi”  múzeumunkban  már
elrendezett  és  bemutatott  tárgyak
bővítése  céljából  várjuk  a  szíves
felajánlásokat!

Szeretettel  fogadnánk  a  már  nem
használt,  felesleges,  a  pincékben  /
padlásokon  porosodó,  rég  nem
beüzemelt  borászati  eszközöket,
hordókat  vagy  borászathoz  köthető
tárgyakat,  régi  borosüvegeket.  A
felajánlott tárgyak a múzeumunkban
kerülnének  elhelyezésre,  megjelölve
a  felajánlót  és  a  korábbi  használat
helyét / módját.

Kérjük  amennyiben  rendelkezik
ilyen tárgyakkal és felajánlaná ezeket
Egyesületünknek  jelezze  felénk  a
szekiborrend@gmail.com  e-mail
címen  vagy  a  magyarszéki  önkor-
mányzatnál!

A felajánlásokat / segítségeket előre
is köszönjük!

Széki Borrend Egyesület
vezetősége
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A legőszintébb a gyermek mosolya.

Lassan  eltelik  a  2018-as  év,  amiről
szeretnénk  röviden  beszámolni.
Mert 10 év után sajnos nem egyértel-
mű több ember előtt az itt dolgozók
munkája.

Idén  is  ötször  osztottunk  ruhát,
cipőt, élelmiszert, sőt almát is. Amit
a  központ  és  a  lakosság  jóvoltából
kaptunk.  Ami  nem  jöhetett  volna
létre  a  Polgármester  Úr  és  a
Nonprofit Kft. nélkül.
Ezt  elmondtuk  Balatonkilitin  is,
amikor  átvehettük  az  elismeré-
sünket.

A  legutóbbi  osztás  után  hazafelé
történt egyik munkatársunkkal:
Elkerült  3  gyermekeit  terelgető,
amikor  a  középső  utána  kiáltott
boldogan.  Néni  nézd  milyen  szép
meleg  ruhánk  van.  Ragyogott  az
arcuk az örömtől.
Máltás  társunk  minden  fáradtságot
elfelejtve  megsimogatta  őket,  csak
annyit  mondott,  viseljétek  egész-
séggel.

Kiss Dezsőné
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyarszéki csoport vezetője

Kulturális
Híradó

A báli szezon a Svábbállal kezdődött
február 24-én, amit a Német Nemze-
tiségi  Önkormányzat  szervezett  és
bonyolított le.
Március  16-án  az  iskolások rendez-
ték meg a Farsangi báljukat.
Március  31-én  a  Locsolóbál  került
megrendezésre  a  Perfect  Zenekar
közreműködésével újra bulizhattak a
fiatalok.
Május 1-én az önkormányzat szerve-
zésével  Családi  Majálist  rendeztünk
a Patakvölgye Pihenőparkban.
Május 26-án az önkormányzat és az
Általános  Iskola  szervezésével  Kis-
térségi  Gyermeknapot  tartottunk  a
Patakvölgye Pihenőparkban.
Június  23-án  megrendezésre  került
a Kishertelendi Juniális  a Kisherte-
lendi  Szabadidőparkban,  ahol
kalácssütő és főzőverseny színesítet-
te  a  napot.  Kérésre  megrendezésre
került  a  hagyományos  falusi  foci-
meccs.
Augusztus utolsó vasárnapján tartot-
tuk a Széki Hagyományőrző Családi
Napot  (búcsút)  a  Patakvölgye
Pihenőparkban,  amit  sajnos  elmo-
sott  az  eső.  Sztárvendégünk  Kocsis
Tibor volt.
Augusztus 25-én volt  a Széki  Nyár-
búcsúztató bál.
Szeptember 29-én került megrende-
zésre  a  szüreti  felvonulás.  Az  idei
évben szép számban öltöztek kicsik
és  nagyok ami  bállal  fejeződött  be.
Bánhatja is aki nem vett részt rajta,
mert igen jó kis mulatság volt. Részt
vettek  a  felvonuláson  a  Borrend
Egyesület,  a  Pécsi  Mazsorett  együt-
tese és tánckara. Köszönetet szeret-
nénk mondani a fiataloknak, a tán-
cot  betanító  Ignácz  Krisztiánnak.  A
nap  folyamán  a  Borrend  Egyesület
segítségével  a  mustkészítés  rejtel-
meibe vezették be a falu lakosságát.
Erdélyi  töltött  káposztával  amit
Bornai János főzött és színes kalács-
csal vendégeltük meg a résztvevőket.

Jövőre  minden jelentkezőt  szívesen
várunk aki ebbe a mulatságban részt
szeretne venni.
Az Idősek Világnapját  október 5-én
tartottuk,  az  iskolások  műsorával,
élőzenei  előadással  és  estebéddel
kedveskedtünk az időskorúaknak. A
Nonprofit  Kft.  konyhai  dolgozói
sütötték a feltálalt süteményeket.
Tökpiramist  építettünk  a  Faluház
teraszára,  amihez  nagy  mértékben
hozzá  járult  a  falu  lakossága.  A
gyerekeket is bevontuk a tökfaragás
élményébe  aminek  az  eredménye
számos tök lámpás lett. A Nyugdíjas
Klub  tagjai  a  gyerekek  és  szüleik
nagy  élvezettel  gyújtották  meg  az
elkészült remekműveket.
November 10-én Márton-napi Jóté-
konysági bál volt, amit A Magyarszé-
ki Iskoláért Közalapítvány rendezett.
Adventi Vásárt tartunk december 3-
tól 20-ig a kispiac téren, ahova min-
den  érdeklődőt  szeretettel  várunk
eladót és vevőt egyaránt.
A  Mikulás  is  eljön  a  Faluházba
december 7-én, ahova meghívtuk az
ovisokat és kisiskolásokat is a „Jöjj el
kedves télapó” című bábelőadásra.
December 7-én az iskolások Mikulás
bálja lesz.
December 20-án templomi karácso-
nyi hangverseny lesz, ahol mindenkit
forralt  borral,  forró teával és meleg
pogácsával várunk.
December  21-én  lesz  az  iskolások
karácsonyi műsora a Faluházban.
Köszönetet  szeretnék  mondani  az
Önkormányzatnak, a Nonprofit Kft.-
nek,  a Magyarszékért  Egyesületnek,
a  Német  és  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzatoknak, minden támo-
gatónknak  és  munkatársaimnak:
Farkas  Evelinnek,  Rauch  Jánosné-
nak,  Zloszki  Veronikának  és
Dalmady Árpádnak a segítségért.
Külön köszönet Molnár Gyulánénak
a  számtalan  kreatív  ötletért  és
segítségért.

Balogh Péterné

Kellemes Ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánnak a

rendezvényszervezők.

A Magyarszéki Német
Nemzetiségi Fúvószenekar

köszöni az ez évi támogatást,
kellemes karácsonyi

ünnepeket és boldog új évet
kíván a település lakóinak!

Füller Attila
Szabó Gábor



      Széki Hírek 15

Védőnői Szolgálat
Védőnői tanácsadás:
várandós: hétfő 8.00-10.00, gyermek: hétfő 10.00-12.00

Védőnői fogadóóra: csütörtök 8.00-9.30

Komló Egészségcentrum várandós tanácsadás:
kijelölt időpontban (hat hetente)

Családorvossal tartott gyermek tanácsadás:
minden hó 2. és 4. csütörtök 09.30

A védőnői tevékenység egyike a legszebb emberi szolgálatnak. Az egyik
leghumánusabb feladat:  az  embert  a  világra segíteni  és  életkezdésében
mellette állni.  Ezért is kiemelt  fontosságú, hogy felhívjuk az édesanyák
figyelmét gyermekeik megfelelő táplálására. Az újszülöttek, kis csecsemők
legideálisabb  tápláléka  az  anyatej,  amely  kizárólagosan  a  csecsemő-
táplálás  optimális  módja,  a  csecsemő  testi,  mentális  és  lelki  fejlődése
szempontjából.  Minden  évben  köszöntjük  azokat  az  édesanyákat,  akik
szoptatják gyermekeiket. Idén emléklappal és apró ajándékkal kedvesked-
tünk Nekik.

A nyár folyamán Babamasszázs tanfolyamot tartottunk kolléganőmmel,
Meszaricsné Szekeres Katalinnal. A tanfolyam hat hete során az anyukák
megtanulhatták  a  lábak,  karok,  has-hasfájás,  mellkas,  arc  masszázsát,
mely a szülő és a baba közötti kötődés elmélyülését, a baba jelzéseinek,
szükségleteinek a megértését,  a szülői érzések megerősödését is segítik,
amellett,  hogy  egy szeretetteljes  érintéssel  egy  nyugodtabb alváshoz,  a
mozgásfejlődés támogatásához is hozzájárulnak.

A következő idézettel szeretnék minden Kedves Kis Családot köszönteni:
„... Hosszú az út míg a kezem a kezedhez ér,

Szeretni valakit valamiér’, ...
Ezer életen és ezer bajon át,

Szeretni valakit valamiér’ ...” (Republic)

Régelyné Balotai Gabriella
védőnő

Háziorvosi
rendelés

7396 Magyarszék, Kossuth u. 57.

Rendel: Dr. Plávics Eszter
Rendelési idő:
hétfő 8.00-12.00
kedd 12.00-14.00

szerda 8.00-12.00
csütörtök 12.00-14.30

péntek 8.00-12.00
Rendszeresen szedett

gyógyszereik receptjét telefonon is
kérhetik, ezen recepteket

másnapra tudjuk biztosítani.
Rendelőnk telefonszáma:

72/521-025

Posta
7396 Magyarszék, Hársfa u. 4.

Tel.: 72/390-713
Nyitvatartás:

hétfő-péntek 7.30-12.00, 12.30-15.00
 

Hungária Takarék
7396 Magyarszék, Kossuth u. 49.

Tel.: 72/521-030
Nyitvatartás:

kedd 7.30-12.30, 13.15-16.00
(pénztár 15.30-ig)

csütörtök  7.30-12.30, 13.15-17.00
(pénztár 16.30-ig)

Gyógyszertár
7396 Magyarszék, Kossuth u. 63.

Tel.: 72/390-767
Nyitvatartás:

hétfő-péntek 8.00-14.00

Készül az Egészségház
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A Nyugdíjas
Klub hírei

„A karácsony meglengeti a
varázspálcáját, és onnantól minden

puhább és gyönyörűbb.”
Norman Vincent Peale

Úgyszintén  mozgalmas  évet  zárunk
2018-ban.  Voltunk  kirándulni,  fel-
lépni,  színházban,  majd  vendégeket
fogadtunk.
Farsangoltunk,  nagyon  jól  sikerült
hiszen  a  20  főből  13-an  jelmezbe
öltöztek majd a többiek megsütötték
a fánkot.
Húsvétra tojásfestés volt, úgyszintén
sokan  ott  voltak,  felidéztük  a  régi
idők tojásfestésének a szokásait,  gi-
cázás,  hagymahéjas,  harisnyás min-
tás festés.
Majd ezt követte a Mindszentgodisai
Nyugdíjas  Klub  vendéglátása,  na-
gyon jó volt a hangulat.
Majális főzőverseny II. helyezést ér-
tünk el.
Magyaregregyre mentünk a lakodal-
mast megnézni.
Pécsváradra  mentünk  nyári  szín-
házba.
Utána jött egy jó fürdőzés és kirán-
dulás Kecskemét – Nagyszénás.
Eljött az október, Idősek Világnapja,
azon  is  részt  vettünk.  Nagyon

örültünk,  hogy  ilyen  szép  számmal
voltunk.  Tartalmas  és  színvonalas
műsort kaptunk a fiataloktól. Közü-
lünk is szerepeltek, volt aki verssel és
énekkel, egyik tagunk citerázott. Jól
éreztük magunkat, de az a leglénye-
gesebb  hogy  ilyenkor  találkozunk
olyan nyugdíjasokkal, akikkel külön-
ben nem is találkozunk egész évben.
Majd még októberben kaptunk meg-
hívást  Kisszállásra  a  Dalos  Talál-
kozóra,  egy  egész  napos  program
volt.  Nagyon  kitettek  magukért,
köszönjük nekik.
Pécsváradra  mentünk  a  Leány-
vásárra.
Most  pedig  november  végén  Kincs
Gálára a Komlói Színházba.
December  6-án  színház,  Őrültek
Tornya előadást nézzük meg.
De még nincs  vége az  évnek,  itt  az
advent  és  a  karácsony,  ami  szintén
készülődéssel telik majd.
Ezt  viszont  december  31-e  követi,
ami  már  6  éve  hagyomány,  hogy
együtt szilveszterezünk.

Sajnos  az  idei  évben  is  kettő  klub-
társunktól kellett búcsúznunk,
Orsós Péterné – Kati nénitől és
Rauch Jánosné – Piroskától.

„Az édesanyák nem halnak meg,
Csak fáradt testük pihenni tér.”

Magyarszéki Nyugdíjas Klub
tagsága és vezetősége

Klubnapok:
Minden hétfőn 15-18 óráig.

Várunk mindenkit, új tagokat is!

Köszönetet mondunk a polgármester
úrnak,  a  Magyarszékért  Egyesület
vezetőjének, a képviselő-testületnek,
hogy  hozzájárultak  a  szép  progra-
mok megvalósításához.

Kellemes  karácsonyi  ünnepeket  és
boldog új évet kívánok!

Bohn Istvánné
Nyugdíjas Klub vezetője

Magyarszéki Közös
Önkormányzati

Hivatal
7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.

Tel.: 72/521-016
Jegyző: dr. Sitkei Lukács

Ügyfélfogadási rend:

Adóügy, szociális igazgatás,
anyakönyv, hatósági és

egyéb ügyek
kedd 8.00-10.00

csütörtök 13.00-15.00

Jegyző, polgármester
fogadóórája

kedd 9.00-10.00
csütörtök 13.00-15.00

Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

kedd 8.00-10.00, 13.00-15.00
csütörtök 8.00-10.00

péntek 8.00-10.00
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

készenléti ügyelet (0-24h) az alábbi
telefonszámon: 30/433-9231

(azonnali segítség, tanácsadás,
tájékoztatás)

Kellemes
karácsonyt és
boldog új évet

kívánnak minden
olvasónak a

hivatal dolgozói.
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Polgármesteri
köszöntő

A karácsonyi ünnepkörben, a közel-
gő karácsony alkalmából  szeretettel
köszöntöm  Magyarszék  minden
lakóját!

Engedjék  meg,  hogy  mondanivaló-
mat  egy  rövid  visszaemlékezéssel
kezdjem, a nem is olyan távoli múlt-
ra. Mindössze néhány évtizede volt,
amikor advent és karácsony eljötté-
vel az emberek nem úgy ünnepeltek
mint  manapság,  hogy  fényárban
úszik  az  egész  ország,  és  reklámok
özöne hívja fel a figyelmet az ajándé-
kok bő választékára. 
Az  ünnep  elsősorban  a  lelkekben
ragyogott  fel.  A  fényt,  az  adventi
koszorún  és  karácsonykor  a  fenyő-
fákon, a nyugodt, békés lángú gyer-
tya  adta,  amely  az  emberek  szívét
melegséggel  és  örömmel  töltötte
meg. Régen nem volt lehetőségük az
embereknek drága, a valódi igénye-
ket  felülmúló,  sokszor  felesleges
ajándékokkal  meglepni  egymást.
Nem  is  volt  erre  szükségük,  mert
egyszerű ajándékaikat a legszebbel, a
szívből fakadó szeretettel csomagol-
ták.  A  fenyőfát  dióval,  almával,
mézeskaláccsal  és  színes  papír-
lánccal  díszítették  fel,  mely  talán
nagyobb örömet jelentett, mint ma a
legdíszesebb, legpazarabb fenyőfa. 
De a világ megváltozott körülöttünk,
és  mi  magunk  is.  Ma  már  nem  az
igazi  emberi  értékekre  figyelünk,
mint  a  szeretet,  becsület,  tisztesség
vagy  igazság,  hanem  teljesen  mást
tartunk  értéknek.  Sok  ember  nem

tudja, mi hiányzik az életéből, pedig
ez  nem más,  mint  az  igaz  szeretet.
Vallási  meggyőződéstől  függetlenül,
mindenki készül karácsony ünnepé-
re a karácsonyi bevásárlás, takarítás,
ajándékkészítés  és  családi  progra-
mok  torlódnak  egymásra.  Mégis  a
hozzánk  közelítő  ünnep,  Karácsony
ünnepe, egyre nagyobb fényességgel
világít.  Várjuk  a  megérkezését,
csendességét, még talán akkor is, ha
nincs  kivel  megosztanunk  ezt  a
napot.
Mi tehát  Karácsony titka? Az,  hogy
megmutassa  a  szeretet  útját,  hogy
megszépítse  életünket.  A  szeretetet
nem  lehet  ráerőszakolni  senkire,
nem lehet törvénybe iktatni. A szere-
tet  nem  így  jön  létre,  hanem  úgy
hogy  ráeszmélünk,  szükségünk  van
egymásra. Rájövünk, hogy mit ér az
életünk a másik nélkül.  Ne gondol-
junk  rózsaszínű  álomra,  hiszen  az
élet gondjait nem spórolhatjuk meg.
De gondoljunk gyermekeink örömé-
re  a  karácsonyfa  alatt,  gondoljunk
egy idős hozzátartozónkra, aki segít-
ségünkért  hálás  nekünk,  vagy  gon-
doljunk önmagunkra, amikor súlyos
hibánkért  megbocsátást  kaptunk
valakitől.  Ha  egymást  tápláljuk,
kiegészítjük  egymás  hiányosságait,
értelmet  és  örömet  adunk  egymás
életének. 
A karácsonyi időszak kiváló alkalom
lehet lelkünk, és kapcsolataink ren-
dezésére.  Kiváló  alkalom,  a  félre-
értések,  megbántások  tisztázására.
Mivel a szeretet nagylelkű és bátor,
nincs sok értelme azon gondolkodni,
kinek illik, vagy kell kezdeményezni.
Ne feledjük, a legszebbet, a szerete-
tet  életünkben  kell  kimutatnunk
egymásnak!

Kedves
Magyarszékiek,

Kedves Olvasók!

Engedjék  meg,  hogy  az  év  végéhez
közeledve,  köszönetet  mondjak
mindazoknak,  akik  egész  évben
segítették településünk fejlődését és
az  önkormányzat  munkáját.  Így
köszönöm a köztisztviselőknek, köz-
alkalmazottaknak,  a  Közös  Önkor-
mányzati  Hivatal,  Magyarszék  Köz-
ségi  Önkormányzat,  Magyarszék
Község Nonprofit Kft., a Faluház, az
iskola, az óvoda, az egészségügy és a
családsegítő  dolgozóinak,  hogy  az
egyre nehezedő körülmények között
helytálltak,  és jó  színvonalon látták
el feladataikat. 

Köszönöm  a  lakosságnak,  a  civil
szervezeteknek  a  különböző  társa-
dalmi  munkákban  nyújtott  segítsé-
gét és aktív részvételét, a helyi vállal-
kozóknak,  hogy  több  alkalommal
támogatták  rendezvényeinket  és
anyagi segítségeiket.

Kívánom  mindenkinek,  hogy  a
szeretet és a vele járó békesség tegye
széppé  az  ünnepeket.  Leljék  meg
örömüket  szeretteikben  és  ember-
társaikban, hogy a karácsonyt és az
új esztendőt új szívvel és újult erővel
kezdhessük.

Áldott, békés szeretetteljes
karácsonyt és boldog új évet

kívánok mindenkinek!

Kárpáti Jenő
polgármester

Kedvezményes
étkezési lehetőség

Tájékoztatom Önöket,  hogy a 2019-es  évben is  lehetőségük lesz  a
szociális  étkezést,  mint  alapellátási  formát  kedvezményes  áron
igénybe  venni.  Az  ellátás  munkanapokon  hétfőtől  péntekig  szól,
lemondani  kórházi,  szanatóriumi  ellátás  illetve  nyaralás  esetén
lehetséges és szükséges.
Előnye, hogy időt, energiát, fáradságot spórolhatnak vele, hiszen nem
kell elmenni bevásárolni, nem kell az étel elkészítésével tölteni az időt,

valamint a víz, villany, illetve gáz költségét is megtakaríthatják. Nem
elfelejtendő az sem, hogy az ebédet kérésre díjmentesen házhoz szállít-
ják, így szinte az asztalra kerül a kész étel.
A  szociális  étkezés  térítési  díja  személyre  szabott,  a  jövedelem
összegétől függően változik.
Ha  felkeltettük  érdeklődésüket,  kérem,  hívjanak  bennünket  a
72/521-016 (12-es mellék) telefonszámon és részletes tájékoztatással
szolgálunk az igénybevételt illetően.
Ezúton  szeretnék  békés  karácsonyi  ünnepeket  és  boldog  új  évet
kívánni Önöknek. Tisztelettel:

Debreceniné Takács Lívia
szociális segítő
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Önkormányzati
hírek

Fejlesztések, beruházások a
2018. évben a Magyarszék

Község Nonprofit Kft.
támogatásával

• A Hunyadi utcában a buszforduló 
lett aszfaltozva 150 m2-en.
• A Kishertelendi játszótér melletti 
út első része aszfaltozásra került.
• Újtelepen szintén aszfaltozásra 
került a delta, amely több éves 
problémát oldott meg.
• A vágópontra leágazó út első része 
aszfaltozásra került.
• A Hunyadi utca járdái teljes hossz-
ban felújításra kerültek térköves 
burkolattal 626 folyóméteren.
• A Bem utcai járda is elkészült, 
szintén térköves borítással 125 
folyóméteren.
• A benzinkút bejárójától Pécs felé a 
jobb oldalon, a Kossuth utcai kanyar
végéig elkészült egy 200 folyó-
méteres térköves járdaszakasz.
• A Kossuth utcában szintén 
felújításra került két szakaszban 
betonos járda teljes szélességben, 
közel 100 folyóméteren.
• A Hunyadi utca bevezető szakaszán
elhelyezésre került két darab lámpa-
oszlop, amelyeken napelemes 
közvilágítás kerül elhelyezésre.
• Az ipartelepi út bal oldalán (járda 
és kerékpárút) szintén elhelyezésre 
került 7 darab lámpaoszlop, amelye-
ken szintén napelemes közvilágítás 
lesz elhelyezve.
• A Patakvölgye Pihenőparkban 
elkészült a közlekedési park alapja, 
aszfaltozva, két méter széles 
sávokkal, egy 22x40 méteres 
területen (800 m2).
• A Patakvölgye Pihenőpark mini tó 
mellett (jövőre felújításra kerül) 
körívesen elhelyezésre került 11 
kültéri fitnesz elem.
• Szintén a kültéri fitnesz park 
mellett elkezdődött egy fix 9 elemes, 
műanyag borítású alapon 

elhelyezkedő, erőnléti edzésekre 
alkalmas rész kialakítása.
• A közlekedési park és a fitnesz 
eszközök megvilágítására elhelyezés-
re került 5 darab lámpa oszlop, 
amely egyrészt napelemes meg-
világítással lesz felszerelve, valamint 
kamerák is kerülnek rá.
• Befejezés előtt áll az egészségház 
építése, ahol elhelyezésre kerül a 
háziorvosi rendelő egység, valamint 
a védőnői szolgálat, és egy fogorvosi 
rendelő.
• Elkészült egy 450 m2-es parkoló és 
járda rész az egészségháznál (az 
artézi kút még felújításra kerül a 
jövő évben).
• Szélesítésre került az egészségház 
parkoló bejárata, 2 darab vízelvezető
betongyűrűvel.
• Új bejáró készül 4 méter szélesség-
ben a trafó melletti részen, a régi 
kislejáró meghosszabbításával (2 
darab gyűrű), hogy be lehessen 
menni a Patakvölgye Pihenőpark 
területére az egészségház 
parkolójának kikerülésével (eseti 
közlekedés).
• 2019-ben felújításra kerül az 
egészségház mögötti játszótér is.
• Idén ünnepi műsorral és meg-
emlékezéssel átadásra került tele-
pülésünk Bányász emlékműve, a 
Hársfa utca és József Attila utca 
sarkán.
• Járdajavítást végeztünk a Petőfi 
utcában és a Hársfa utcában, több 
helyen javítani kellett az útszéli 
szegélyköveket is (kérjük a lakos-
ságot, hogy a belterületi útjainkat 
hosszú távú parkolásra ne használ-
ják, mert adott esetben akadályozzák
a szemétszállítást, valamint a közle-
kedést, és nem megfelelő parkolás 
esetén a szemétszállító és egyéb 
nagyobb járművek rongálják az 
útszéleket).
• A faluházban közösségi tér került 
kialakításra fedett terasszal és 
térkövezve a földszinten, egy 
pályázat segítségével.
• Befedésre került a tetőtéri terasz a 
faluház emeleti részén.
• A lovardában kialakításra került 90

m2-en két részes petanque pálya 
(mobilan), adott esetben felszed-
hető, ez elősegíti a lovarda többcélú 
használatát.
• A tájház mennyezete javításra és 
festésre került, új eszközök lettek 
elhelyezve, köszönet a részt-
vevőknek!
• A Nonprofit Kft. dolgozói és a 
közfoglalkoztatottak az alábbi 
fejlesztések elvégzésében vettek 
részt, amelyért mindenkit köszönet 
illet:
- egészségház építésében (alapozás, 
festés, burkolatkészítés, terep-
rendezés, térköves parkoló építése);
- fitnesz gépek és oszlopok alapo-
zása;
- járdaépítés és térkövezés;
- a faluházban közösségi tér kialakí-
tása (földmunka, betonozás, falazás, 
térkövezés, festés, csatornakészítés);
- a közlekedési park alapozása, több 
mint 400 folyóméter szegélykő 
elhelyezése (földmunka, kőelterítés, 
betonozás, tereprendezés).
• Köszönet a rendezvényekre való 
főzésért és támogatásért, a büfé 
biztosításáért a Nonprofit Kft.-nek 
és a konyha dolgozóinak, valamint a 
jó minőségű áruért a BO-LI-MA 
Szociális Szövetkezet dolgozóinak.
• A mezőgazdasági földek művelésé-
ben idén a termékeink között talál-
ható burgonya, hagyma, fokhagyma, 
zöldbab, melyek nagy része a kony-
hán keresztül az étkezőkhöz jutott el,
ezáltal növelve a helyben termelt és 
elfogyasztott élelmiszerek mennyi-
ségét.
• Köszönet Rauch Jánosnénak, a 
Magyarszék Község Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatójának az egész 
éves lelkiismeretes szervező munká-
jáért! Köszönet a pályázatíró és a 
közművelődési kis csapatnak az 
egész éves munkáért: Balogh 
Péterné, Dalmady Árpád, Eckl-Szabó
Erika, Farkas Evelin, Hering 
Zoltánné, Molnár Gyuláné, Rauch 
Jánosné, Varga Gréta, Zloszki 
Veronika.

Kárpáti Jenő
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Pályázataink
2018. évben

• VP6-19.2.1.-61-5-17 A Nonprofit Kft. 
fizikai közérzetjavító és humán egészség-
ügyi ellátás fejlesztése a Magyarszéki 
Egészségházban – Magyarszék Község 
Nonprofit Kft.

1.537.459 Ft
• VP6-19.2.1.-61-7-17 Ravatalozó felújítá-
sa, kálvária és stáció elhelyezése – 
Magyarszék Községi Önkormányzat

4.114.150 Ft 
• VP6-19.2.1.-61-3-17 Tematikus nyári 
tábor megrendezése iskolások számára 
Magyarszéken – Magyarszékért 
Egyesület

2.350.900 Ft
• VP6-19.2.1.-61-4-17 Polgárőrség 
eszközfejlesztése, gyalogosátkelők 
biztonságossá tétele és megyei járőr-
verseny tartása – Magyarszéki Polgárőr 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2.351.000 Ft 
• VP6-19.2.1.-61-1-17 Vágóponti 
szolgáltatás minőségének bővítése – 
Magyarszék Községi Önkormányzat

5.832.455 Ft 

• VP6-19.2.1.-61-1-17 Szövetkezeti helyi 
termelői termékpaletta bővítés, piacra 
jutás feltételeinek javítása – BO-LI-MA 
Szociális Szövetkezet

5.835.034 Ft 
• VP6-19.2.1.-61-6-17 Napenergia hasz-
nosítása a közösségi ifjúsági szálláson és 
a nyugdíjasházban – Magyarszékért 
Egyesület

4.114.998 Ft 
• VP6-19.2.1.-61-2-17 Szálláshely szabad-
téri látványberendezésekkel és eszközök-
kel történő bővítése – Magyarszékért 
Egyesület

4.486.615 Ft
• VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karban-
tartásához szükséges erő- és munka-
gépek beszerzése – Magyarszék Községi 
Önkormányzat

32.332.170 Ft
• Hosszútávú Közfoglalkoztatás

39.650.000 Ft
• TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00002 
A helyi identitás és kohézió erősítése a 
Magyarszéki Mikrotérségben – 
Magyarszék Községi Önkormányzat

55.000.000 Ft 

Befejezés előtt álló pályázat:
• TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése (egészségház
építése) – Magyarszék Községi 
Önkormányzat

117.714.463 Ft

Kezdés alatt álló pályázat:
• TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével (óvoda 
bővítése bölcsődei résszel) – 
Magyarszék, Magyarhertelend, Liget
1-1-1 bölcsőde rész

133.741.020 Ft

• NEA-NO-18-SZ Civil szervezetek 
szakmai programjának támogatása – 
Széki Borrend Egyesület

300.000 Ft
• NEA-NO-18-M Civil szervezetek 
működési célú támogatása – 
Magyarszékért Egyesület

150.000 Ft

Faragó SzolgáltatóházFaragó Szolgáltatóház
Biztosításkötés:Biztosításkötés: meglévő biztosításainak kezelése, átkötése,  meglévő biztosításainak kezelése, átkötése, 
kedvezményes lehetőségekkel! (Gépjármű kötelező-CASCO, kedvezményes lehetőségekkel! (Gépjármű kötelező-CASCO, 
Lakásbiztosítás, Utasbiztosítás, Élet és egészségbiztosítások stb.)Lakásbiztosítás, Utasbiztosítás, Élet és egészségbiztosítások stb.)
Ingatlanközvetítés:Ingatlanközvetítés: Kedvező áron vállaljuk ingatlanának  Kedvező áron vállaljuk ingatlanának 
értékesítésétértékesítését
Autóalkatrész és kiegészítők:Autóalkatrész és kiegészítők: Helyben, kedvező áron vállaljuk  Helyben, kedvező áron vállaljuk 
autójához alkatrész és kiegészítőinek beszerzését (pár órán belül)autójához alkatrész és kiegészítőinek beszerzését (pár órán belül)
Számítógép és GPS javítás, karbantartás, frissítés kiszállással!Számítógép és GPS javítás, karbantartás, frissítés kiszállással!
Címünk:Címünk: Magyarszék Kossuth u. 30. a főúton (parkolási lehetőség  Magyarszék Kossuth u. 30. a főúton (parkolási lehetőség ügyfeleink ügyfeleink 
részérerészére a ház előtt) a ház előtt)
Nyitva tartás:Nyitva tartás: H-P: 9:00-15:30 H-P: 9:00-15:30
Telefon:Telefon: 72/390-829 (iroda), 30/2096747 és 30/6288440 (H-P: 9:00-19:00) 72/390-829 (iroda), 30/2096747 és 30/6288440 (H-P: 9:00-19:00)

Várjuk régi és új ügyfeleinket! Térjen be hozzánk bizalommal!Várjuk régi és új ügyfeleinket! Térjen be hozzánk bizalommal!
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Anyakönyvi hírek

Megszülettünk
Kriszten Eszmeraldának és Benze Attilának 2018. január
13-án Ákos és Dániel; Bíró Tímeának és Smányi Péternek

január 22-én Botond; Freisz Orsolyának és
Kiss Kornélnak január 23-án Kornél; Szabó Gabriellának
és Tóth Péternek március 3-án Luca; Rauch Zsófiának és
Ábel Áronnak március 25-én Zalán; Orsós Viktóriának és
Orsós Józsefnek június 18-án Kristóf; Ferenczi Szilviának

és Molnár Tibornak június 28-án Marcel;
Balogh Petrának és Horváth Tamásnak október 26-án
Áron nevű gyermeke született. Jó egészséget és örömteli

babázást kívánunk!

Házasságot kötöttünk
2018. évben Anda Zsófia és Mühl Attila; Kajtár Cecília és

Wéber Ferenc; Székely Alexa és Farkas Balázs;
Balogh Petra és Horváth Tamás István kötöttek

házasságot. Sok boldogságot kívánunk!

Búcsút mondtunk
2018. évben Brix Axel Manfred Götztől;

Tihanyi Ferencnétől; Surján Lajostól; Ujhelyi Miklóstól;
Jusztin Rozáliától; Kriszt Józsefnétől;

Mezőlaki Gézánétól; Szabolcsi Jánostól;
Rauch Jánosnétól búcsúzott családja, ismerősei és a

falubeliek.

Botok, fokosok, szerszámnyelek
Eladó készáruk: sétabotok,
fokosok – bambuszból is –

többféle stílusban. Három részre
szétcsavarható változatok is

kaphatók, egyedi rendeléseket is
teljesítek.

Fejszenyelek, kisszerszám nyelek,
hordódugók minden stílusban.

Kajtár Gergely fafaragó
7396 Magyarszék, Kossuth u. 1.
Tel.: 72/719-178, 30/553-9932

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.

Felelős kiadó: Rauch Jánosné elnök
A kiadást támogatja Magyarszék Községi Önkormányzat.

Újságunk színesben megtekinthető az
interneten, községünk weblapján a következő

címen: www.magyarszek.hu/ujsag
Friss hírek, értesítések, programok:
www.facebook.com/Magyarszek

Szerkesztők: Balogh Péterné, Dalmady Árpád

Karaj
Comb
Lapocka
Tarja (nyak)
Oldalas
Dagadó
Csülök első
Csülök hátsó
Sertés első köröm
Sertés hátsó köröm
Fehércsont
Húsos csont
Toka szalonna
Velő
Vesevelő
Tepertő

1 290 Ft/kg

1 250 Ft/kg

1 200 Ft/kg

1 200 Ft/kg

1 200 Ft/kg

1 200 Ft/kg

690 Ft/kg

850 Ft/kg

590 Ft/kg

450 Ft/kg

130 Ft/kg

400 Ft/kg

800 Ft/kg

1 200 Ft/kg

750 Ft/kg

2 090 Ft/kg

Zsír
Húsos hurka
Véres hurka
Füstölt hurka
Kolbász sütnivaló
Füstölt szalonna
Füstölt kolbász csem.
Füstölt szalámi
Főtt toka
Füstölt tarja
Füstölt toka 
Füstölt disznósajt
Füstölt csülök első
Füstölt csülök hátsó
Füstölt oldalas
Tüdő, szív, máj

550 Ft/kg

900 Ft/kg

900 Ft/kg

1 100 Ft/kg

1 400 Ft/kg

2 150 Ft/kg

2 150 Ft/kg

2 250 Ft/kg

950 Ft/kg

2 300 Ft/kg

1 100 Ft/kg

1 090 Ft/kg

890 Ft/kg

1 100 Ft/kg

1 490 Ft/kg

550 Ft/kg

Szívsonka
Angol szalonna
Szűzpecsenye
Nyelv
Paraszt sonka
Sonka csont nélkül
Olasz 
Párizsi
Debreceni
Kenőmájas
Grill kolbász
Lecsó kolbász
30/70 kolbászhús
Formázott szalonna
Form. paraszt sonka
Formázott szívsonka

2 300 Ft/kg

2 300 Ft/kg

1 800 Ft/kg

900 Ft/kg

2 100 Ft/kg

2 300 Ft/kg

1 800 Ft/kg

1 400 Ft/kg

1 890 Ft/kg

1 690 Ft/kg

1 890 Ft/kg

1 590 Ft/kg

990 Ft/kg

1 300 Ft/kg

1 100 Ft/kg

1 300 Ft/kg
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