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Német klub
Eseményekben  gazdag  időszakot 
zárt  a Német Klub. Az év első felé-
ben, hagyományosan, minden évben 
megrendezésre kerülő programokkal 
vártuk a tagságot. Havonta egy alka-
lommal tartott összejövetelünk lehe-
tőséget ad arra, hogy a klub életében 
történt  változásokat  ismertessük  a 
tagokkal.  Arra  is  törekszünk,  hogy 
előadók révén, újabb ismereteket is 
szerezzünk  találkozásaink  során. 
Februárban  Árgyelán  György  fotós 
tartott bemutatót, Fénypillanatok cí-
mű,  nemrégiben  megjelent  könyvé-
ről. A régi családi fotókat tartalmazó 
kiadvány  lapozgatása  során,  kelle-
mes emlékek elevenedtek föl az olva-
sóban.

Márciusban  a  Magyarszéki  Színját-
szó  Kör,  a  Három  kívánság  című 
mesejátékot  mutatták  be  nagyon 
érdekes feldolgozásban.

Áprilisban  Kasziba  Zsuzsanna  a 
Komlói  Szociális  Szolgáltató  Köz-
pont  vezetője  volt  a  vendégünk,  az 
általa vezetett intézmény működésé-
ről,  szolgáltatásaikról  és  a  jövőben 
kialakítható  együttműködés  lehető-
ségeiről mondott néhány gondolatot.

Május  végén a  németszéki  szőlőhe-
gyben  tett  kirándulás  tette  emléke-
zetessé  a  tavasz  utolsó  hónapját. 

Júniusban  a  Magyarszéki  Önkor-
mányzat és a Német Kisebbségi Ön-
kormányzat közösen felavatta azt az 
emlékművet,  melyet  a  Szenthárom-
ság  parkban  állítottak  a  magyar-
országi német ajkú lakosok kitelepí-
tésének,  valamint  kényszermunkára 
elhurcolásuk  60.  évfordulója  alkal-
mából.

Magyarszéken  a  németek  körében 
1944-es karácsony fekete karácsony 
volt.  Szinte  minden  családban  volt 
olyan, aki a rendelet hatálya alá ke-
rült. Abban az időben korán férjhez 
menő lányok szinte mindegyike csa-
ládot,  gyereket  hagyott  itthon.  A 
nem hadköteles fiúk és az idős, beteg 
férfiak,  a  bevonultak  helyett  tartot-
ták  el  családjaikat.  Az  ő  elvitelük 
mélységesen megrendítette családja-
ik  élethelyzetét.  A  kényszermunka 
felőrölte  életük  legszebb  időszakát, 
elvesztették ifjúságuk legszebb éveit. 
Megtörve,  4-5  év  kényszermunka 
után  tértek  vissza  hazájukba,  ahol 
akkora  már  jogfosztott  idegenként 
kezelték őket.

Magyarszékről  112  főt  vittek  el 
szovjet  kényszermunkára, közülük 1 
fő, Svéd József a fogságban meghalt, 
ő  már  nem  térhetett  vissza  szeret-
teihez.
Rájuk  emlékeztek  a  megjelentek 
2008. június 7-én, a Szentháromság 
parkban.

Pünkösdi rózsa
Balázskovics Lászlóné
Dalmady Rózsa verse

Kiskertembe kinyílott
A piros pünkösdi rózsa
Minden virág illatosabb
Fülemüle szebben dalol azóta
Kékebb az ég, fű is zöldebb
Szirmát bontja kertem minden virága
Nekem hullajt harmatkönnyet
Az a pompás, piros pünkösdi rózsa.

Rég elszórta már a szirmát
Kiskertembe az a pünkösdi rózsa
Halkabb lett a fülemüle
Szomorúbb a virágének azóta
Búsan dalol minden madár
Vígasztal a tearózsa virága
Szívemben még most is itt él
Az a pompás, piros pünkösdi rózsa.

Nyugdíjas hírek
2008. május 17-én Magyaregregyen 
szerepeltek  a  nyugdíjas  énekesek. 
Kicsi gond volt a buszos indulással, 
mert késve érkezett meg a jármű egy 
előző fuvarból.  Az időjárás az egre-
gyieknek kedvezett. Az énekesek fel-
lépése jól sikerült. A rendezvény fő-
zőversenyére Bornai János ismét be-
nevezett.  A  Menyecskék  tánca  is 
nagy sikert aratott.



2             Széki Hírek

Önkormányzati 
hírek

2007. évi pályázati 
elszámolás

Pályázat neve: • AVOP 3. Jakab-
havi Folklór Fesztivál; elnyert ösz-
szeg: 1.165.585 Ft.
• AVOP 3. Főtér egységes kialakítá-
sa: 1.982.447 Ft.
• AVOP 3. Egységes táblarendszer: 
964.300 Ft.
• AVOP 3. Rendezvénysátor vásárlá-
sa: 1.992.000 Ft.
• CÉDE Óvoda tetőfelújítás: 
1.900.000 Ft.
• DDOP Kerékpárút tervezése: 
1.684.000 Ft.
• DDOP Kerékpárút kivitelezése, 
Komlói Kistérség (Mecsekpölöskével 
és Komlóval közösen, Magyarszékre 
eső rész: 44%): 197.000.000 Ft.
• Közmunka program eszközbeszer-
zés: 297.264 Ft.
• MÁK DDRI Informatikai fejlesztés: 
434.700 Ft.
• NCA Magyarszék Sportegyesület: 
100.000 Ft.
• Vis maior pályázat: nem nyert 
(4.511.000 Ft elnyerhető összeg).
• eMagyarország pont pályázat: 
280.000 Ft.
• Táborozás Magyarszékért Egyesü-
let: 300.000 Ft.
• BMK Fejlesztési Közalapítvány: 
nem nyert (300.000 Ft elnyerhető 
összeg).

2008. évi futó 
pályázatok

Pályázat neve: • NCA Magyarszék 
Sportegyesület; elnyerhető összeg: 
100.000 Ft.
• Ingyenes színházi nevelési program 
keretében ingyenes nyilvános bemu-
tatók: Ingyenes előadás.
• Oktatási Minisztérium „Tenger-
tánc”: 1.000.000 Ft.

• Oktatási Minisztérium „Éljen a fa-
lusi iskola”: 500.000 Ft.
• Kristály Alapítvány Kedvezményes 
nyaralás: 50.000 Ft.
• Magyar Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítvány Közgyűjtemény anya-
nyelvű állománygyarapításra: 
300.000 Ft.
• 2 számítógép, 1 fénymásoló iskola 
könyvtárába: 150.000 Ft.
• Önkormányzati és Területfejleszté-
si Minisztérium Széki Szalma Feszt: 
1.500.000 Ft.
• Művészeti és Szabadművelési Ala-
pítvány Hagyományos közművelődé-
si tevékenység: 300.000 Ft.
• Emlékmű állításának kivitelezési 
költsége: 20.000 Ft (nyertes pályá-
zat).
• Közkincs Kerekasztal Faluház esz-
közvásárlás: 60.000 Ft (nyertes pá-
lyázat).
• Apáczai Kiadó felhívása bizonyos 
ingyenes tankönyvek igénylésére az 
„Élőtánc a Kisiskolákért” Mozgalom 
célkitűzéseit támogatva: 210.250 Ft.
• Takács Etel Pedagógiai Alapítvány 
A hátrányos helyzetű kisiskolák 
könyvtárának támogatása (a magyar 
nyelv- és irodalom tanításával össze-
függő könyvtárfejlesztésre): 
200.000 Ft.
• Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsá-
gi Közalapítvány Baranyai táborozá-
si pályázat 2008. évben balatonfeny-
vesi üdülőbe szállásdíj kedvezmény: 
300.000 Ft.
• Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um Felzárkóztató pályázat a községi 
és városi könyvtárak állománygyara-
pítási összegének támogatására: 
min. 10.000 Ft, max. 800.000 Ft.
• Baranya Megyei Német Önkor-
mányzat Kulturális rendezvények 
támogatása: max. 50.000 Ft.
• Török Mónika „Valóban akadály-
mentes” (www.rehabcenter.hu): 
szülők pályázata, segítséget ad az is-
kola (Kozma Lacika).
• Regionális és Helyi Anyanyelvű 
Elektronikus Média Közgyűjtemény 
anyanyelvű állományának támoga-
tása: max. 300.000 Ft.

Nyertes pályázati 
beruházások

• A Sikonda – Magyarszék –
Mecsekpölöske – Komló kerékpárút 
jogerős építési engedélyt kapott. A 
beruházás 2008. év végén indul, 
2009. évben fejeződik be.
• TEKI (Területi Kiegyenlítést Szol-
gáló Célelőirányzat) pályázaton el-
nyert pénzből járdák készülnek a: 
Rózsa u., József Attila u., Hársfa u., 
Óvoda előtti szakaszon, autóparko-
lóval.
• CÉDE (Céljellegű Decentralizált 
Támogatás) pályázaton nyert forrás-
ból: az óvoda új tetőterében termek 
kerülnek kialakításra, az óvodások 
számára.

További fejlesztési 
elképzelések a

2008. évre
• Erdőalja utca folytatásában az asz-
faltozási munkálatok befejezése.
• Kossuth u. elején járdafelújítás.
• Hunyadi u. végén járdafelújítás.
• Utcai pihenők kialakítása.

Felújítások
• Kishertelend településrész aprósá-
gainak örömére felújításra került a 
homokozó, a kettős mérleghinta, va-
lamint a sportpálya előtti járda 80 
méteres szakaszon meg lett tisztítva 
a gyomnövényektől.
• Szintén az óvodás korú gyermekek-
nek kedvezett az Önkormányzat az 
Óvoda játékparkjának felújításával. 
Az eszközök felületkezelése mellett 
új csúszdát is elhelyeztek a már meg-
lévő mellé.
• A Rózsa utca Plébánia előtt elké-
szült a térköves járda egy szakasza.

folytatás a 4. oldalon
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Suliújság
Közérdekű 
információk

• Utolsó tanítási nap: június 13., 
péntek.
• Ballagási ünnepély: június 14., 
szombat, 10:00.
• Tanévzáró ünnepély: június 17., 
kedd, 17:00, Faluáz.
• Pótvizsga: augusztus 27-28., 
szerda-csütörtök, 8:00.
• A 2008/2009-es tanév tankönyvei-
nek átvétele előreláthatólag: 
augusztus 28-29., csütörtök-péntek.
• Tanévnyitó: szeptember 1., hétfő, 
8:00. Külön ünnepélyt nem tartunk, 
az első tanítási nap első órájában 
nyitjuk meg a tanévet.

Minden  tanulónknak  jó  pihenést 
kívánunk  a  nyári  szünetre!  Egyben 
kérünk  mindenkit,  hogy  fokozottan 
óvja  testi  épségét  a  nyári  veszélyek 
elkerülése érdekében.

A Győztes és a 
Vesztes

A Győztesnek mindig van terve. – 
A Vesztesnek mindig van kifogása.
Győztes: „Engedd, hogy segítsek 
Neked!” – Vesztes: „Az nem az én 
feladatom.”
A Győztes minden problémára talál 
megoldást.  – A Vesztes minden 
megoldásra talál problémát.
A Győztes összehasonlítja a teljesít-
ményét a céljával. – A Vesztes összeha-
sonlítja a teljesítményét a másikéval.
Győztes: „Ez nehéz, de nem lehe-
tetlen.” – Vesztes: „Ez lehetséges, de 
nehéz.”
A Győztes mindig egy része a 
válasznak. – A Vesztes mindig egy 
része a kérdésnek.
Egyedül az számít, hogy mit teszel, 
és nem az, hogy mit ajánlasz mások-
nak.

Sikeres Iskolanap
Rendkívül jól sikerült az április 25-én rendezett Iskolanapunk, melyet első 
alkalommal, hagyományteremtő szándékkal rendeztünk meg.

Programjainkat színesítették a kiállítások:
• a gyerekek rajzaiból, munkáiból összeállított kiállítás;
• Gyurisán Dani fotókiállítása;
• tábori képek;
• a rendkívül gazdag német nemzetiségi kiállítás;
• a helytörténeti és iskolatörténeti kiállítás.

Érdekes előadásokat hallhattunk a méhek életéről, az elsősegélynyújtásról, 
az egészséges táplálkozásról.
Balázskovics Lászlóné Rózsi néni a régi iskoláról, az ő iskoláskori emlékeiről 
mesélt. Öröm volt hallani élményszerű történeteit.
Horváth István a méhészetről  tartott  szemléltető  előadást  a gyerekeknek, 
mely mézkóstolással zárult.
Sipos  Toncsi  bácsi  tangóharmonikán  játszott  és  hangulatos  sváb  dalokat 
énekelt, jódlizott.
Gallina Márta néni,  Kajtár Kati néni és az iskola konyhai dolgozói: Bohn 
Marika néni és Zsadony Teri néni három féle svábos ételt –  schupfnudl-t, 
schmarni-t,  gánicát –  készített,  melyet  minden  gyermek  és  felnőtt  meg-
kóstolhatott.

Az iskolanap az iskolai bemutatkozó műsorral zárult, melyen a néptáncosok, 
a  versmondók,  a  furulyások,  német-  és  angol  szakkörösök  mutatták  be 
tudásukat, rátermettségüket.
A  kezdeményezés  sikeressége  azt  igazolja,  hogy  érdemes  a  megkezdett 
hagyományt  folytatni,  ezért  a  jövő tanévben még gazdagabb és szélesebb 
körű programokat tervezünk.

Külön köszönetet mondunk: Balázskovics Lászlóné Rózsi néninek, Gallina 
Józsefné  Márta  néninek,  Kajtár  Gergelyné  Kati  néninek,  Sipos  Toncsi 
bácsinak, Horváth Istvánnak, Rauch Jánosnak, Szommer Nándorné Annus 
néninek  és  mindenkinek,  aki  bármilyen módon elősegítette  az  iskolanapi 
program sikerességét.
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Templomfelújítás
Kárpáti Jenő polgármester úr átadta 
Mayer  Mihály  püspök úrnak  azt  az 
átutalásról  szóló  dokumentumot, 
mely  szerint  950.000 Ft  adományt 
gyűjtött  össze  az  egyházközség  a 
templom állagmegóvási munkálatai-
ra. Ezúton is nagyon köszönjük!
Június elején megkezdődtek a temp-
lommal  kapcsolatos  munkálatok,  a 
kivitelező felvonult az  abroncsozás-
hoz.  A  boltívek  mellett  acélrudak 
fogják  összetartani  a  templomot 
minden oldalnál, mely meggátolja a 
további szétnyílást.
Augusztus 31-én ünnepeljük templo-
munk fennállásának 250. évforduló-
ját,  melyen  az  önkormányzat  és  az 
egyházközség  meghívására  Mayer 
Mihály  megyéspüspök  hálaadó 
szentmisét tart.
Tervek szerint emlékbizottság alakul 
az egyházközség és az önkormányzat 
által javasolt személyekből a negyed 
évezredes fennállás körüli  ünnepély 
megszervezésére,  melyre  egy  közel 
100 oldalas képes kiadvány is készül. 

Aki  szeretne  a  könyvből  vásárolni, 
jelezze a Faluházban vagy a Polgár-
mesteri  Hivatalban.  Minden  ötletet 
és segítséget megköszönünk a meg-
emlékezés szervezéséhez.

Virágos Magyarszék!
Már  az  elmúlt  évben  a  szennyvíz-
beruházás  munkálatainak  kezdete 
előtt,  virágosítással  igyekezett  az 
Önkormányzat  szebbé  varázsolni 
mind a helyben élők, mind pedig az 
idelátogatók  számára  a  település-
képet. Sajnos az akkori törekvéseket 
teljesen megsemmisítette az átépíté-
sekkel járó rombolás. Az idei év ele-
jére,  mondhatjuk,  hogy  mindenki 
örömére  befejeződtek  a  sokszor 
bosszúságot  okozó  beruházások.  Az 
első  tavaszi  napsugár  megjelenésé-
vel gőzerővel vette kezdetét a parko-
sítás.  A  Magyarszékért  Egyesület 
felhívására nagyon sok növény érke-
zett  a  lakóktól  (ezúton  is  megkö-
szönve),  melyek  telepítésével  egyre 
inkább kirajzolódni látszott a végcél. 
Áprilisban,  az  egynyári  növények 

kiültetésével színesedetek a gyönyö-
rűen  zöldellő  településrészek.  Sze-
méttároló  edények  elhelyezésével 
végre sikerült elejét venni a felhábo-
rító szemetelésnek.
A települést  járva  vannak még hiá-
nyosságok,  de  elmondható,  hogy jó 
úton halad  a  rendezett  lakókörnye-
zet  elérése  felé.  A  kulturált,  élhető 
település  elérésének  lehetősége 
adott,  ennek  elősegítése  is  biztosí-
tott,  csak  meg  kell  tanulnunk  élni 
vele és érte.

Felhívás
Magyarszék Község Önkormányzata 
értesíti  a  lakosságot,  hogy  akinek 
tartozása  van,  mielőbb rendezze  az 
OTP, az Önkormányzat és a szenny-
víztársulat  felé.  Ez  természetesen 
csak a hátralékokra és a be nem fize-
tett  csatlakozási  díjakra vonatkozik. 
Késedelem esetén az  önkormányzat 
kénytelen lesz adóslistát készíteni, a 
hátralékokat adók módjára behajta-
ni  a  szennyvíztársulat  megszűnése 
után.

A harmadikosok 
osztálykirándulása

Reggel  felültünk  a  buszra  és  elindultunk  Abaligetre  a 
Cseppkő-barlanghoz.  A  barlangban egy órát  töltöttünk 
el, ami nagyon izgalmas és néha félelmetes volt.
Érdeklődve hallgattuk az idegenvezetőt, ahogy beszélt a 
látnivalókról. Ezt követően átmentünk a Denevér múze-
umba, ahol sok kitömött állat volt és denevér térkép is.
Aztán elindultunk Szigetvárra. Sokat tanultunk ebben az 
évben a török korról, s a várban megtekinthettük a régi 
fegyvereket,  festményeket,  ruházatokat.  Nagyot  sétál-
tunk a várkertben és még pénzérmét is lehetett készíteni.
Pécsen fejeztük be a nagy kirándulást, ismerkedtünk a 
város  nevezetességeivel.  A  nagy  melegben  jólesett  a 
fagyizás. Kár, hogy véget ért ez az izgalmas és kicsit félel-
metes nap.
Klári  néninek  pedig  nagyon  köszönjük,  hogy  elvitt 
minket erre a sok gyönyörű helyre.

Császár Kitti és Andrasek Boglárka
3. oszt. tanulók

A jól sikerült kirándulás
Június  5-én  tanulmányi  kiránduláson  vettünk  részt 
Sümegen és Tapolcán.
Féltünk  hogy  a  borongós  idő  elrontja  a  napunkat,  de 
fantasztikus élményekkel tértünk haza.
Sümegen  korhű  lovagi  tornát  láthattunk,  egyik 
osztálytársunk virágot is kapott  Ferenc lovagtól.  Aztán 
fölsétáltunk  a  várba.  A  séta  nem  volt  hosszú,  mégis 
nagyon elfáradtunk a meredek úton. A várfalról gyönyö-
rű kilátás nyílt Sümegre.
Utána Tapolcára utaztunk a tavas-barlanghoz.
Nagyon izgultunk, mikor a csónakba ültünk, de gyakor-
lott evezőseink magabiztosan vezették a csónakot a part-
ra. A víz kristálytiszta volt. A Malom-tónál megetettük a 
fél méteres aranyhalakat. Szép élményekkel telve száll-
tunk a buszra.
Osztályfőnökünk megdícsérte a társaságot, bár a haza-
úton többször ránk kellett szólnia.
Reméljük, hogy még sok hasonló élményünk lesz.

5. osztály

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



Széki Hírek 5

Patakvölgye 
Pihenőpark

Hivatalos  felmérés  erről  nem  ké-
szült,  még  is  beszélgetések  alapján 
kiderült, hogy a helyben élők közül is 
kevesen,  keveset  tudnak  a  park 
tulajdonképpeni funkcióiról.
Jelenleg  igen  sokrétű  sportolási 
igényt elégít ki ez a terület, de mind-
emellett,  egy  sikeres  pályázatnak 
köszönhetően  kulturális  programok 
lebonyolítására is alkalmassá vált az 
önkormányzat  révén.  A  Baranya-
csatorna  másik  oldalán  a  pihenni, 
kikapcsolódni vágyók húzhatják meg 
magukat  az  árnyékot  részben  adó 
filagóriákban. A park szépségét foko-
zó szökőkút felelőtlen használatának 
köszönhetően  elveszítette  a  neki 
szánt funkciót, remélhetőleg a hely-
rehozatalát követően nem esünk me-
gint abba a hibába, hogy a mostani 
állapotot újrageneráljuk. A mondan-
dó  lényege  azonban  nem  ez  (nem 
csak  ez,  a  kitérő  célja  az  elgondol-
kodtatás volt).
Visszatérve a cikk elejére, nem tud-
juk egész pontosan a terület, ponto-
sabban az oda épített épület funkció-
ját.  Bizonyára  sok  mindenre  lehet 
használni,  de  eredetileg  kiállító  te-
remnek szánták a  pályázat  kiírói.  5 
éven  keresztül  kiállításoknak  kell 

otthont adnia a helyiségnek. Az első 
tárlat  május  elsején  nyitotta  meg 
kapuit,  egy  helyi  lakos,  Margittai 
Lászlóné  kezdeményezésére,  a  ven-
dégkönyvből  ítélve  nagy  sikerrel. 
Ugyanekkor került elhelyezésre az az 
állandó  kiállítás,  mely  a  Baranya-
csatorna e szakaszának állat  és  nö-
vényvilágát mutatja be. Erre történt 
az utalás, miszerint sokan nem tud-
nak arról, hogy ezt a területet 2004-
ben (az érintett szakhatóság vélemé-
nyét kikérve) természetvédelmi terü-
letté nyilvánította Magyarszék Község 

Önkormányzat  Képviselő-testülete. 
A cél az volt,  hogy több, fokozottan 
védett  állat  és növényfajnak az élő-
helyét kiemelt figyelemmel óvjuk és 
védjük a jövőben. A kiállítás anyaga 
kellő részletességgel vonultatja fel a 
vizes  élőhelyre  jellemző  természeti 
és  biológiai  sokszínűséget.  Érdemes 
tehát különböző sport, vagy kulturá-
lis programokon való részvétel során 
áttanulmányozni  a  színes  fotókkal, 
bőséges leírásokkal tarkított kiállítá-
si anyagot, amely egy újabb érdekes 
színfoltja településünknek.

Elöljáróink az állam adta uniós előírásokra való tekintet-
tel  pályázatot  nyújtottak  be,  amelynek  köszönhetően 
több környező falu bevonásával közös szennyvízcsator-
na-rendszer kiépítésére kerülhetett sor. A beruházási pá-
lyázat nyert. Hogyan, hogy sem, de nyert. Ezzel falunk-
ban megkezdődött az igazi kálvária.
A kivitelezők bontottak, betonoztak, majd újból bontot-
tak és betonoztak. Napi-havi-éves szinten jelen volt a fél 
úttestes útlezárás és a vele járó türelmetlen, idegbeteg 
autósok hada.  Nem egy  alkalommal  csak  a  lélekjelen-
léteknek és egy-két rutinos autóvezetőnek volt  köszön-
hető a balesetek elkerülése.
Na  és  a  por!  Hát  köpni,  nyelni  nem  lehetett  ezen 
időszakban. A főúton a közlekedőkről, a helyben élőkről 
nem is beszélve. A kátyúknak és rendszeres felbontások-
nak  köszönhetően  sem  éjjel,  sem  nappal  nem  kellett 
aludni a település lakóinak. Az áthaladó járművek nem 

kímélték  a  pihenni  vágyókat.  Különös  kegyetlenséggel 
elkövetett zaj uralkodott ebben az egy esztendőben.
És lőn csoda! 2008. februárba átadásra került a csator-
narendszer. Majd jöttek az újabb felbontások, betonozá-
sok,  útszűkítések.  Márciusban  pedig  megkezdődtek  a 
rácsatlakozások!  Napi  szinten  több  alkalommal  is 
szagolhattunk (sőt még éjszaka is).
Elöntötte  drága kis  falunkat  a  bűz!  Mára már  mindez 
csak alkalomszerű. Kivételt képez az artézi kút környéke. 
Amikor az átemelőszivattyú működésbe lép, rettenetes, 
de nagy általánosságban is bűzlik a környék rendesen. 
Van így, hogy ami a falunak előny az a közeli lakóknak 
bizony hátrány. Képzeljük el azt az idilli képet, amikor 
szép nyári estén, kint, a fák árnyékában csak úgy beszip-
pantjuk a friss levegővel keveredett fekália „illatát”. Az 
nem semmi!  Már  csak  azért  sem, mert  mindez  a  falu 
központjában van.

Épülünk, szépülünk, fejlődünk?!



6             Széki Hírek

Éljen május 
elseje!

Szeretem a május elsejét! Mindig is 
szerettem. Különösen régen, amikor 
még kötelező  volt  felvonulni,  utána 
forró virslit enni, és hideg sört inni. 
Ha  lehet  fokozni,  leginkább  közép-
iskolás  koromban  szerettem.  Akkor 
nekünk  a  május  elsejét  a  meccsek 
jelentették.  Együtt  a  banda,  fiúk, 
lányok,  vidámság,  szórakozás,  sör, 
ami  kell.  A  központilag  szervezett 
„napok” záró akkordjaként a „forra-
dalmi  ifjúság”  ezen a napon egyéni 
szervezésben  –  bővebben,  teljesen 
szervezetlenül – megszállta a hegyet. 
Lehetett bármilyen zord telet követő 
szeszélyes  tavasz,  ekkorra  az  erdő 
mindig  kizöldellt,  az  orgona  csak 
azért  is  kinyílt.  Mi  pedig  mentünk, 
nem mintha nem lett volna kötelező 
a felvonulás, de onnan meg lehetett 
szökni  (még a  gyülekezés  időszaká-
ban).  Nem  volt  túl  nehéz,  mert 
kellően nagy tömegben sok mindent 
el lehetett követni észrevétlenül.
Aztán előre. Ez négyből három alka-
lommal  sikerült.  Ekkor  be  kellett 
öltöznünk  sportolónak  (PVSK).  Le-
het, nekik az is kedvezményként járt, 
hogy nem volt kötelező nekik felvo-
nulni,  fáradtak  ők  eleget  a  város 
dicsőségére.
A baj csak az volt, hogy a szerelése-
ket névre adták ki és a nagy út után 
személyesen  kellett  vele  elszámolni 
(szökés tehát kilőve). Nem volt me-
se,  mentünk.  Körülbelül  két  és  fél 
óra múltán értünk a tribün elé,  ott 
aztán  minden  félével  lelkesen  inte-
gettünk a magadban lévőknek, akik 
nyilván nem tudhatták kik vannak a 
mezekben,  így  barátságosan  vissza-
integettek. Sőt, némely fontos ember 
jelentőségteljesen bólogatott  is  hoz-
zá,  hogy „ez  aztán igen”.  Persze  ha 
hallották volna, hogy féktelen lelke-
sedésünkben mit kívántunk a javuk-
ra, valószínűleg sokkal görcsösebben 
reagáltak  volna.  De  nagyon  messze 
voltak tőlünk.

Nem, nem, szó sincs bármilyen ne-
mű politikai indíttatásról. Frászt. Ti-
zenöt-hat-hét évesen a fenét érdekel-
te a politika, nem is igen gondoltunk 
arra, hogy esetleg más is lehet, vagy 
az a más jobb. Egyszerűen mérgesek 
voltunk,  mert  nem  tudtunk  időben 
lelépni. Ki tudja miről maradunk le 
ennyi idő alatt.  Minden perc súlyos 
vereség lehet, végül is lezajlott min-
den. Leadtuk az átizzadt szereléseket 
egyszer és mindenkorra, aztán nyo-
más, lesz mit behozni. Nos a „beho-
zásban” igen szerények tudtunk len-
ni, késő estére, helyére is került min-
den.  Ilyenkor  már  csak  azért  szur-
koltunk, hogy a kollégiumban olyan 
nevelő  ügyeljen,  akivel  szót  tudunk 
érteni.  Ebbe a drukkba nem igazán 
lehetett belefáradnunk, mert a kon-
zervatívabbja  –  korábbi  tapasztala-
tain okulva – már jó ideje nem vállal 
ilyenkor  szolgálatot.  A  liberális  pe-
dagógus  pedig  rövid  úton,  egy-egy 
csattanós  pofonnal  elintézte  a  dol-
got, aminek hatására mindannyiunk 
fülében, szépen, lassan lecsengett az 
éppen aktuális május elsejei „Éljen!”. 
Mondhatom, csodálatos volt.
Egy ideje nagyon megváltozott körü-
löttünk  a  világ  és  vele  május  első 
napja is. Eltűntek a lacikonyhák, vele 
együtt  a  gyönyörű  sült  húsok,  hur-
kák, kolbászok, fantasztikus illatuk-
kal  együtt.  Már  a  pizza,  langalló, 
gyros, hamburger és egyéb kimond-
hatatlan nevű „finomság” lett a me-
nő. Szerencsére a sör maradt.  Igaz, 
az erdő ma is zöld, de az orgona már 
levirágzott. Nem érdekli. Az ujjongó 
felvonulás tüntetéssé lépett elő, aho-
va elmenni  sem érdemes,  nemhogy 
megszökni onnan.
Azért  én  ma  is  szeretem  a  május 
elsejét!
Megmaradtak nekünk a kreatív sza-
badidős  programok,  amiket  ma-
gunknak  szervezünk,  régen  is  azok 
voltak a legjobbak. Ha tehetem, sza-
baddá teszem magamnak ezt a napot 
és nyomás.
Idén a helyi majálist választottam. A 
40-50 évvel ezelőtti falut idéző retró 

kiállítás, petanque verseny, főzőver-
seny,  utána népetetés és egyéb fur-
fangos versenyek, kézműves sátor, a 
lacikonyhát helyettesítő kemencézés, 
sör,  egyebek.  Kevés  majálisozó,  a 
többség  természetesen  a  kondérok 
körül  tüsténkedett,  igyekezvén segí-
teni a zsűrit a legjobb babgulyás ki-
választásában.
Magam a retró kiállítás megtekinté-
se  után  a  vasgolyóhajító  (még  egy-
szer nem próbálom meg leírni a ne-
vét)  verseny  döntőjét  választottam. 
Itt ügyes lányok (egy szem ügyes fiú 
segedelmével) igyekeztek a golyókat 
a  legmegfelelőbb  helyre  varázsolni. 
Egyes  csapat  tagjai  ügyesebben, 
mint  a  másiké.  Így  alakult  ki  a 
végeredmény. Közben zajlott az asz-
faltrajz verseny, sőt a verseny ered-
ménye is kihirdetésre került, így jó-
magam is oda igyekeztem, mintegy a 
döntnököket  lezsűrizni.  A  verseny 
témája: Milyennek képzeled a falud 
2050-ben? Szép, gyermeki fantáziát 
próbáló  téma.  Lássuk!  Az  aszfalton 
szépen sorban kijelölve az alkotóhe-
lyek  és  akkurátusan  megszámozva. 
Szinte  minden  képen  feltűnnek  a 
falu  jellegzetes  épületei  (iskola, 
templom,  művelődési  ház),  melyek 
várhatóan alig fognak változni vala-
mit, de lesznek. Ami a legjelentősebb 
fejlődésnek  mutatkozik,  az,  hogy  a 
házaink felett megjelenik egy-egy űr-
hajó, vagy más érdekes légi alkalma-
tosság,  amely  talán  éppen  távoli 
rokonainkat,  barátainkat  hozza  egy 
jó kis majálisra. Mintha bő negyven 
év múltán szebben sütne ránk a nap, 
mint manapság. Kedves rajzok. Meg-
annyi bájos fotó a gyermeki lélekről. 
Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, 
nyo…! Hoppá! Nem nyolc, ez valami 
más. Első gyors pillantásra,  mintha 
egy távoli bolygóról érkező, szkafan-
derbe öltözött utas lenne, aki nehe-
zen találja az egyensúlyát a Földön. 
Feje felett egy géppisztoly, ajaj! Fó-
kuszáljunk talán egy lépéssel  mesz-
szebbről! Bizony nem űrbéli vendég 
az  illető,  nagyon  is  földi  a  lény, 
mondhatni  földhözragadt.  Lábán 
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magas szárú bakancs, egyenruhaféle 
körvonalai,  az  aszfalton  stílszerűen 
fekete, tömzsi, a nyakon kellő mére-
tű fej, az arca nem látszik, mintha a 
felette lévő géppisztolyt nézné meg-
babonázva.  Mellette  lent  nagy  pa-
lack, rajta felirat „CYKLON–B GAS”. 
A  rajznak  címe  is  van:  „A  hazaért 
2050”.
Jaj  nekem!  Készséggel  elfogadom, 
hogy  hazájának  tekinti  kis  falunkat 
bárki,  aki  itt  él  és  jól  érzi  magát, 
esetleg tenni is hajlandó érte, ez így 
teljesen rendjén van. Viszont homá-
lyos előttem, mit is tervezne a sokra 
hivatott  –  legalábbis  magát  annak 
tartó – hazafi, szűkebb pátriája javá-
ra, a „Hitler mancsaftja” által  kifej-
lesztett gázzal. Az egészségre határo-
zottan  káros  hatása  miatt,  csótány, 
vagy  egyéb  kártevők  irtására  nem 
alkalmazható,  ezért  kereskedelmi 
forgalomban nem is kapható.
Akkor mire? Szavamra mondom, ez 
már  a  fantázia  működéséért  felelős 
agysejtek  kóros  burjánzása.  Vegy-
tiszta  orvosi  eset,  méghozzá súlyos. 
Nem gyermekrajz ez!
No, de hagyjuk a fenébe, elvégre ma-
jális van. Menjünk tovább! Követke-
zik a tizedik a sorban. Na itt lemere-
vedek,  és  csak  nézek  ki  a  fejemből 
ostobán.  Még  egyszer  felidézem:  a 
téma „Magyarszék 2050-ben”.
Aztán lássuk a pályamunkát! A rajz 
jobb  oldalán  férfialak,  mellére  he-
lyezve egy tábla „Gyurcsány” felirat-
tal. Balra tőle egy felé üvöltő másik, 
szájában szintén elcsépelt  kívánság: 
„Takarodj!”.  Ő  névtelen.  Felette  – 
mintegy  az  ordító  elvárásának  in-
doklásaként – egy jelmondat „Miat-
tad  éhezünk,  sír  a  gyerek  az  anya 
karján.”.  Magvas.  Nagy  munkában 
vagyok, hogy kiolvassam belőle a ki-
csiny falunkra alkalmazható próféci-
át. Őszintén szólva nem sikerül. Ab-
ban szinte biztos vagyok, hogy 40 év 
múlva, bizonyos Gyurcsány név nem 
fogja izgalomba hozni a környékbeli-
eket, mint hogy az akkor élők közül 
kevesen  fognak  a  majdani  közel-
múltból  emlékezni  ilyenre.  Gond 

nélkül  feledhető,  sok  más  névvel 
együtt. Kiabálók persze akkor is lesz-
nek. Hogy mekkora lélekszámú lesz 
a falu és hányan fognak (természete-
sen valaki más miatt) éhezni? Közü-
lük  erre  vonatkozóan  nem  mernek 
jósolni,  de  arra  bármekkora  tétet 
megtennék egy esetleges fogadáson, 
hogy  az  aprónép sírni  fog  az  anyja 
karján,  az apjáén is,  a  bölcsőben,  a 
játszótéren és mindenhol ahol éppen 
kedve szottyan erre. Nincs megoldá-
som.  Persze  lehet,  hogy  az  egész 
alkotás  egy  mélymetafora,  ahol  a 
magvas mondandó rafináltan el van 
rejtve a látható felszín alatt.  Tanul-
tuk  az  iskolában,  hogyan  kell  az 
ilyennel  elbánni,  egyszerűen  lehá-
mozom  róla  a  jelen  nagy  politikai 
aktualitását, s lám, máris mutatkozik 
a lényeg: SEMMI! A virtuális rajzlap 
így üres, valós anyaga – lévén aszfalt 
– sötét. Üres és sötét, mint a rajzoló 
mentális egója,  hogy legyen teljes a 
mentális képzavar. Nem gyermekrajz 
ez!
És  van  még  egy  a  sorban,  a  tizen-
egyedik.  Ez  az  igazi  futurista  láto-
más!  Nem több  az  egész,  mint  egy 
nagy felhőgomoly. Hagynám a fené-
be, de már beindult az agyam, nincs 
mese.
Semmit nem elfogadni készen, min-
denben  kételkedni,  átgondolni,  ész-

revételeket  meghallgatni,  következ-
tetéseket levonni és így alkotni saját 
véleményt  bármiről.  Valamikor 
eképp tanultam – nem hivatalosan, 
na persze – magánúton.
Ezt a tortúrát jó alaposan végig kell 
gondolni. Lássuk. Adott a jelen, vélt, 
vagy valós, mindenképp nagy vihart 
kavaró  sérelme  a  tízes  számú  rajz. 
Adott  a  múltban  „kitűnően”  bevált 
recepttúra a nyolcas számú rajz.
Innen egyenesen következik az elké-
pesztő jövő: GÁZFELHŐ.
Burkolt  falu.  Stop!  Innen  nem  va-
gyok hajlandó tovább gondolni. Oda 
már épp ésszel behajtani tilos!
Nem  tudom  jól  gondolom-e,  egyre 
inkább azt érzem, hogy a részletesen 
tárgyalt rajzok (talán a felhőgomolyt 
kivéve)  egy  ember  kezét  „dicsérik”, 
nem vagyunk itt  olyan sokan,  hogy 
több idióta is előfordulhasson közöt-
tünk. Abban azonban biztos vagyok 
nem gyerek az  illető,  legalább élet-
korát  tekintve  nem.  Kétségbeejtően 
kietlen lelki világát tekintve túlságo-
san is az. Úgy gondolom, hogy ebből 
a  reménytelenül  sivár,  csökött  kö-
lyökkorból már nem is fog kiöreged-
ni  2050-ig  sem.  Ez  az  én  vízióm. 
Most  muszáj  sört  innom.  Kettőt 
egyszerre.
Május elseje, Magyarszék, 2008.
Éljen!
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Köszöntő
Községünk legidősebb polgára, Bien Józsefné Kübler 

Ilona 2008. május 30-án ünnepelte 90. születésnapját. 
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

——————————— ◙ ———————————

Toborzó
A magyarszéki Menyecske Néptánccsoport tagfelvételt 

hirdet lányoknak és akár fiúknak – és máris
nem leszünk csak menyecskék.

Akik kedvet éreznek a tánchoz, minden hétfőn este
fél 7-kor megtalálnak bennünket a Faluházban, de 

Szabolcsiné Kajtár Cecíliánál bármikor jelentkezhetnek.

——————————— ◙ ———————————
Újságunk a Nemzeti Kulturális 

Örökség Minisztériuma által 
regisztrált kiadvány.

Kiadják a magyarszéki civil 
szervezetek és az Önkormányzat.

Szerkesztők:
Schaff Anikó, Dalmady Árpád

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

Nyitvatartás: hétfő szünnap, kedd-péntek 12:00-21:00,
szombat-vasárnap 11:00-21:00

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

A&A A&A AKNAI TÜZÉPAKNAI TÜZÉP
BARKÁCSBOLTBARKÁCSBOLT

OSB LAPOKOSB LAPOK
GIPSZKARTONOKGIPSZKARTONOK

FENYŐ FŰRÉSZÁRUKFENYŐ FŰRÉSZÁRUK

CSAPÁGYAKCSAPÁGYAK
SZIMMERINGEKSZIMMERINGEK

FŰNYÍRÓ DAMILOKFŰNYÍRÓ DAMILOK

MAGYARSZÉK, ÁRPÁD U. 2.MAGYARSZÉK, ÁRPÁD U. 2.

NYITVA: H-P 7-17, SZO 7-12NYITVA: H-P 7-17, SZO 7-12

TEL./FAX: 72/390-805TEL./FAX: 72/390-805

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

Denkinger Évának és Szatmári Zoltánnak 2008. 
március 24-én Zalán Dávid; Zsilinszki Ágnesnek és 
Nagy Róbertnek május 13-án Roxána Zora; Szabó 

Bernadettnek és Szabó Márknak május 19-én Donát 
nevű gyermeke született. Jó egészséget és örömteli 

babázást kívánunk!

Házasságot kötöttünk
Jencsik Hanna és Szendrődi Zoltán 2008. május 10-én; 
Dudók Mónika és Zsadony Gábor május 17-én (egyházi) 

házasságot kötöttek. Sok boldogságot kívánunk!

Búcsút mondtunk
2008. február 1-jén Märcz Antaltól; március 14-én 

Botka Marianntól; április 2-án Juhász Gusztávnétól; 
május 18-án Cseke Lajostól búcsúzott családja, 

ismerősei és a falubeliek.
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