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Nyugdíjas hírek
2009. március 20-án 16.oo órakor a 
Nyugdíjas Klub tagjai gyülekeztek a 
Német Klubban, hogy éves Közgyű-
lésüket megtartsák.
Meghívott  vendégek:  a  Baranya 
Megyei Nyugdíjas Képviselet elnöke 
Matis Géza, Sára Elemér helyettes, a 
Komló Terület vezetője Sipos Imréné 
és Kárpáti Jenő polgármester.

Bohn Istvánné klubvezető beszámo-
lója  után a  vezetőség  kiegészítésére 
került  sor,  hogy  az  öt  fős  létszám 
meglegyen.  Majd a  2009-es  felada-
tok megbeszélése következett.
A  klubvezető  felhívta  a  figyelmet, 
hogy  a  méltányossági  nyugdíjeme-
lést kérni kell az öregségi nyugdíjra 
jogosultaknak.  Megfelelő  nyomtat-
vány tőle kérhető.

Ezután vidám jelenetekkel, tréfákkal 
szórakoztattuk  egymást.  Vacsora, 
tombola,  viccek,  beszélgetések, 
nóták színesítették az estet.

Jó hangulatú összejövetel volt!

Legyen egészségünk,  hogy jövőre  is 
így legyen!

Szőke Antalné

Tavasz
Álmokat sző,
Alvó rügy az ágon.
Harang zúgása,
Túl hallik faluhatáron.

Ébredező hajnal,
Felragyogó nappal.
Haláltusát vív,
Tél a tavasszal.

Meleg szellő fújja,
Halott föld mutatja.
Éledező tavasz
Reményét fakassza.

Újra újul lelke,
Virágnak magja.
Nyugvó csíráját,
Ösztönzi magasra.

Folyónak mélyéről,
Feljönnek a halak.
Csigalépésben lassan,
Közelít a tavasz.

Liza

Ötletbörze
2009.  április  17-én,  pénteken  dél-
után 16 órai kezdettel a Faluházban 
ötletbörzét tartunk.
Szeretnénk  olyan  emberekkel  talál-
kozni,  beszélgetni,  akik  tele  vannak 
ötletekkel  és  azokat  szívesen  meg-
valósítanák itt, falun belül, nem csak 
elméleti síkon, de a gyakorlatban is.
Szeretnénk  egy  olyan  csapatot  ösz-
szehozni,  akikkel  együtt  teszünk  a 
falunkért.  Egy nagyon érdekes  pro-
jekt megvalósítására lenne lehetősé-
günk.  Nem  csak  a  „Szalma  Feszt” 
megrendezésére,  de  a  falu  egyéb 
programjainak  megvalósítására  is 
várunk  segítő  kezeket  és  ötleteket. 
Az utánpótlás, azaz a fiatalok jelent-
kezésére  is  számítunk.  Minden  ér-
deklődőt és ötletet szívesen várunk!

Magyarszékért Egyesület

Locsolóbál a Faluházban
A Magyarszékért Egyesület szervezésében idén is

megrendezzük a locsolóbált.
Időpont: 2009. április 12., vasárnap, 21 órától.

Zenél a Perfect Zenekar.
Sok szeretettel várunk mindenkit!

A szervezők

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

Gyermeknap
A Magyarszéki Önkormányzat 
2009. május 30-án délután

14 órai kezdettel falusi gyermek-
napot tart a Patakvölgye 

Pihenőparkban. A „Meglepetés 
Party”-ra minden helyi 

gyermeket szeretettel várunk!
Ezt ne hagyjátok ki gyerekek!
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Önkormányzati 
hírek

• Forgalomlassító terelőszigetek
Áprilisban elkezdődik a terelőszige-
tek kialakítása (DDOP pályázaton 
nyert pénzből, 22 millió Ft összeg-
ben).
3 terelősziget készül:
a falu elején, a szőlőhegy felé vezető 
útnál;
az újtelepi elágazó közelében;
és a volt TSZ iroda után.
1 újabb sebességmérő berendezés is 
felszerelésre kerül Kishertelenden, a 
falu Oroszló felőli végén.

• Biztos lábakon az iskola
Elkészült az iskolában a tetőtér be-
építése, a német tanterem meghosz-
szabbítása és az utolsó tetőtéri szoba 
teljes burkolása laminált parkettá-
val, világítással.
A közbeszerzést elnyert tervező kft. 
tagjai a napokban jártak itt az iskola 
mellett épülő tornacsarnok terveit 
egyeztetni.

• Óvodai fejlesztések
Elkészült a tetőtér két nagy helység-
gel és egy kis pedagógiai szobával.
Májusban készül el a sóbarlang, az 
aromaterápiás szoba és a közlekedő-
folyosó.
Informatikai pályázaton az óvoda 
2.000.000 Ft-ot, az iskola 1.492.000 
Ft-ot nyert. Ebből hangosító beren-
dezést, fénymásolót, kellékanyago-
kat, számítógépeket vásároltunk, 
melyek az oktatást és a gyerekeket 
szolgálják.

• A Faluház fejlesztése
Magyarszék Önkormányzata elnyer-
te az IKSZT (Integrált Közösségi 
Színtér) címet, ezáltal indulhatunk 
egy beruházási pályázaton, melynek 
keretében 30-35 millió Ft-ot költhe-
tünk a Faluház felújítására és beren-
dezésére.

• Utak, járdák, árkok
A Közúti Igazgatóság tervezői készí-
tik a Hunyadi utcai új kijáró terveit.
Készül a két falurészt összekötő jár-
darész terve. Őszig befejeződik a be-
ruházás, mely a 2009. évi községi 
tervekben is szerepel.
A Petőfi u. végén befejeződött a víz-
elvezető árok felújítása.
A Hunyadi utcában elkészült egy 80 
méteres vízelvezető árok.
Az Árpád utcában a vasútállomásnál 
újra kialakításra kerül egy árokrend-
szer, amely elvezeti a vizet nagy eső-
zésekkor.
A németszéki szőlősgazdák kezde-
ményezésére készül a kolostor mel-
letti út felújítása és árokrendszer ki-
alakítása.
A leendő kerékpárutak területeit 
megvásárolta az önkormányzat, így 
folytatódik a pályázati munka.

• E.ON hírek
Sikerült az önkormányzatnak az 
E.ON-nal megegyezni a szabályoz-
ható közvilágítás kialakításáról. Így 
az 5 évenkénti soros karbantartás 
keretében (térítés nélkül) a kikap-
csolt lámpatesteket visszakapcsolják. 
Az energiafogyasztás természetesen 
kevesebb lesz, mint teljes éjszakai 
közvilágítással, ezt a felszerelendő 
szabályozó órával érjük el (az óra a 
késő éjszakai időszakban csökkenti a 
fényerőt, este és hajnalban viszont 
teljes erősségben fognak világítani a 
lámpatestek). A közvilágítás költsé-
gei így nem emelkednek. Megj.: a 
multi E.ON-nal nehéz tárgyalások 
után sikerült ezt elérni.
Az önkormányzat mindkét hegyolda-
lon megkötötte az E.ON-nal az új 
áramellátási szerződést a szőlősgaz-
dák nevében, így várhatóan idén el-
kezdődnek a munkák. Új trafóállo-
mások létesülnek.

Megkérdeztük a 
polgármestert

A  médiákban  különböző  cikkek 
jelentek  meg  a  környező  községek 
anyagi  nehézségeiről,  ezen  apropó 
kapcsán megkérdeztük a polgármes-
tert Magyarszék gazdálkodásáról.
Azt nyilatkozta,  hogy most készül a 
2008.  évi  zárszámadás,  ennek  ada-
taiból  kiderül,  hogy az  önkormány-
zat az évfordulón (2008. dec.  31.  – 
2009. jan. 2.) több mint 16 millió Ft 
takarékpénztári  pénzzel  fordult, 
amely  a  jelenlegi  gazdasági  helyzet 
ellenére az utóbbi 3 év legmagasabb 
összege  (természetesen  az  átfutó 
kiadásokon felül  maradt  meg ez  az 
összeg). 2008. évben az önkormány-
zat  hosszú  lejáratú  fejlesztési  és 
működési  hitelt  sem  vett  fel.  Idén 
nem  változtak  a  lakosságot  terhelő 
helyi adók (építési telek és kommu-
nális).  A  vállalkozásoknak  egyetlen 
adója maradt, az iparűzési adó, ez is 
a 2008. évi szinten befagyasztva.

FELHÍVÁS
Magyarszékről keresünk régi fényképeket

másolásra épületekről, beruházásokról, a Búcsúra 
készülő „Magyarszék képekben” c. könyvünkhöz.

Előre is köszönjük segítségüket!

Családi Majális
A Magyarszékért Egyesület 

csapatok jelentkezését várja a 
május 1-jei rendezvényre.

A játékos vetélkedőkre és a főzőversenyre 

minél több résztvevőt várunk. Ennek 

érdekében kérjük a Német és a Cigány 

Kisebbségi Önkormányzatokat, az 

Ifjúsági Fúvószenekart, a Nyugdíjas és az 

Ifjúsági Klubokat, a Borrendet, a 

Sportegyesületet, az iskolásokat és az 

óvodásokat, szüleiket, valamint a falu 

lakosait, hogy állítsanak össze 15 fős 

csapatokat.

Jelentkezési határidő:

április 27.
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Suliújság
Fejlődő fejlesztés

Iskolánkban egyre több a különböző 
tanulási  nehézségekkel  küzdő  és 
társaitól lemaradó tanuló. Ők egyéni 
és kiscsoportos foglalkozások kereté-
ben,  fejlesztőpedagógus  irányításá-
val kapnak segítséget, hogy a külön-
böző  viselkedési,  tanulási  problé-
máik javuljanak, megoldódjanak.
2009.  februárjában  önkormányzati 
segítséggel elkészült az iskolában egy 
barátságos,  jól  felszerelt  fejlesztő-
szoba. Ez a helyiség lesz a helyszíne 
az  egyéni  és  kiscsoportos  fejleszté-
seknek.
Reméljük, e lehetőség pozitív  hatás-
sal  lesz  sok különböző nehézséggel, 
zavarral küzdő tanulóra!

Dudás Lajosné
fejlesztő pedagógus

Iskolába hívogató
Ebben a  tanévben  is  megrendeztük 
az  „Iskolába  hívogató”  foglalkozá-
sainkat  a  leendő  első  osztályosok, 
valamint  az  érdeklődő  óvodások 
számára.

Első  alkalommal  a  karácsonyi  ün-
nepkörrel  foglalkoztunk.  Mesével, 
kézműves  foglalkozással  vártuk  a 
gyerekeket  és  szüleiket.  Fenyő-
díszeket,  ablakdíszeket  is  készítet-
tünk,  miközben  karácsonyi  zenét 
hallgattunk és friss pogácsát fogyasz-
tottunk.

Februári  találkozásunk  a  farsang 
jegyében telt.

Álarcokat,  szemüvegeket  készítet-
tünk, s az alkalomhoz illő fánkkal és 
forró  teával  kedveskedtünk  vendé-
geinknek.  Ezt  követően  az  infor-
matika  tantermet  vették  birtokba 

leendő iskolásaink, ahol  játszhattak 
a számítógépen és megismerkedtek a 
digitális táblával.

Márciusban  játékos  vetélkedővel, 
sportjátékokkal  vártuk  az  óvodá-
sokat.

Örülünk,  hogy  egyre  többen  vettek 
részt foglalkozásainkon, s a gyerekek 
mindig nagyon jól érezték magukat.

Elértük  célunkat,  a  leendő  elsősök 
már  nem idegenként  lépik  át  szep-
temberben  az  iskola  kapuit,  már 
ismerik új környezetüket, tanítóikat, 
leendő társaikat. 

Az  iskolába  hívogató  programjaink 
eredményesek  voltak,  úgy  érezzük, 
sikerült segítséget nyújtani szülőnek 
és gyermeknek egyaránt az óvodából 
iskolába  való  átmenet  izgalmakkal 
teli időszakához.

Tanító nénik

Így mulatunk mi!
2008. decmber 5., Mikulás bál

Ebben a tanévben is volt Mikulás bál.
Ezt a szép hagyományt 18 évvel ezelőtt teremtették meg 
az akkori 8. osztályosok – osztályfőnökük, Varga Margit 
és  a  Szülők  aktív  közreműködésével,  hogy  az  év  végi 
osztálykirándulásra így szerezzenek egy kis bevételt.
Az első bál  sikerén felbuzdulva azóta is minden évben 
megrendezésre kerül ez a bál. Idén immár 18. alkalom-
mal – a hagyományok megfelelő ápolása mellett.
A  szervezésben  aktív  részt  vállaltak  a  8.  osztályosok: 
heteken  keresztül  lelkesen  gyártottuk  a  konfettit,  a 
meghívókat, gyűjtöttük a tombolára az ajándékokat.
A bál napján szendvicseket készítettünk – délután 4 óra-
kor  pedig  kezdetét  vette  a  mulatság,  mely  nagyon  jó 
hangulatban telt.  Nagyon sokan megtiszteltek bennün-
ket jelenlétükkel: nem csak iskoláskorúak, hanem óvo-
dások, szülők, nagyszülők is eljöttek.
A kicsik izgatottan várták, mikor jelenik meg a Mikulás; 
szinte megrohamozták a sorsjegy-árusítókat; izgatottan 
várták a Tombola-sorsolást, ahol megpróbáltunk kitenni 
magunkért  az  értékes  fődíjakkal.  Külön  köszönetet 
mondunk Baloghné Fónai Ritának a tombolára felaján-
lott  tortákért.  Köszönjük  a  8.  osztályos  szülőknek  és 
nagyszülőknek, Bohn Istvánnénak és Újhelyi Ágotának a 

bál  előkészítésében  és  lebonyolításában  nyújtott  segít-
séget.  Köszönjük  az  Önkormányzatnak,  hogy  térítés-
mentesen használhattuk  a  termet  és  azt,  hogy rendel-
kezésünkre  bocsátották  a  kisbuszt,  melynek  köszön-
hetően  minden  bálozó  gyerek  biztonságban  hazaért. 
Külön szeretnénk megköszönni  az  iskola  pedagógusai-
nak a bál  lebonyolításában való aktív  közreműködésü-
ket, mellyel elősegítették, hogy minden rendbontás nél-
kül, jó hangulatban töltöttük el ezt az estét. És végül, de 
nem  utolsó  sorban  szeretnénk  megköszönni  minden 
kedves vendégünknek, hogy jelenlétükkel megtiszteltek 
bennünket.
Bizakodással  jelzem,  hogy  lesz  még  Magyarszéken 
Mikulás bál...

A 8. osztályosok nevében: Váradi Erzsébet of.
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Még mindig mulatunk!
2009. február 21., Farsangi bál

Amióta világ a világ, nem múlhat el 
tanév  a  hagyományos  Farsangi  bál 
megrendezése  nélkül.  Így  idén  is 
nagy  izgalommal  várták  nebulóink 
ezt  a  rendezvényünket,  melyet  a 
Szülői  Munkaközösség  szervezett 
meg – nem kis erőfeszítések árán.

Ahogy azt  Tóthné Molnár Szilvia,  a 
Szülői  Munkaközösség  elnöke  el-
mondta, céljuk az  volt,  hogy a gye-
rekek  igazán  jól  érezzék  magukat: 
ezért  nagyon sok  tombolaajándékot 
vettek  az  osztályok,  tanárok  és 
magánszemélyek  ajándékai  mellett, 
lelkes  szülők  és  nagyszülők  segít-
ségével süteményt és fánkot is lehe-
tett kapni a büfében.

Az idei  farsangi  bálon elsősorban a 
kisebb gyerekeknek okozott izgalmat 
és kihívást a jelmezbe bújás. Nagyon 
sok  ötletes  jelmezt  láthattunk: 
királykisasszonyok,  Zorrók,  rocke-
rek,  állatfigurák,  ápolónő,  tudós, 
öregasszony,  bohóc,  kalóz,  busó, 
varázsló,  Hófehérke  és  még  sokan 
mások vettek részt  a  bálon.  Egyéni 
kategóriában nagyon ötletes megol-
dást  láthattunk  az  „Egy  összeillő 
pár” – nyuszi és a répa – duótól (ki 
ne  emlékezne  Hencz  Ildikó  tanító 
néni  és  kisfia,  Gyurisán  Dani  frap-
páns jelmezére?).

A bál fő attrakcióját a 3. osztályosok 
nyújtották  számunkra:  egy  igazi 
reneszánsz  udvart  mutattak  be 
nekünk.  Mintha  csak  egy  Mátyás-
monda  elevenedett  volna  meg  sze-
münk  előtt!  Királyi  pár,  királykis-
asszony,  udvari  festő,  íródeák, 
szakácsnő,  kiskukta,  tudós,  hóhér, 
vajákos asszony, vadász, stb. Lenyű-
gözőek  voltak  az  igényesen  elkészí-
tett ruhák, kellékek.

Rengeteg  ötlet  és  színvonalas 
kivitelezés  –  mit  sem  ért  volna  a 

lelkes  összefogás  nélkül.  Az 
osztályfőnök,  Suti  Károlyné  és  a 
szülők  profi  munkát  végeztek.  A 
„végeredmény”  „hét  nyelven  be-
szélt”! 

Sokat készültek a bálra a 6. osztályos 
gyerekek  és  szüleik  is  osztályfőnö-
kük, Szeitz Renáta  vezetésével. Na-
gyon  élvezetes  produkcióval  lepték 
meg a közönséget: country bemuta-
tót  tartottak.  Ügyesek és aranyosak 
voltak.

A 7. és 8. osztályos lányok is heteken 
át lelkesen próbáltak, gyakoroltak és 
a  bálon  sikeresen  bemutatták  mo-
dern táncukat, mely ötvözte a tánc és 
gimnasztika elemeit. Erőfeszítésüket 
a zsűri nagyon finom tortával jutal-
mazta.

Aki ott volt a bálon, talán még em-
lékszik  arra  az  izgalomra,  öröm-
ujjongásra,  mely  a  tombolahúzás 
alatt  tört  ki  a  gyerekeken.  Nagyon 
sok nyeremény talált gazdára, habár 
úgy tűnt, hogy a nyeremények nagy 
részét Miklós Letti vitte haza. Tréfál-
koztunk is: csak nem őt küldték ki az 
egész sor nyereményeiért?

Nem  véletlenül  hagyjuk  utoljára  a 
zenekar  produkcióját.  Idén  először 
zenéltek  nekünk  –  és  kétségkívül 
mindent megtettek a jó hangulatért, 
de  időbe telt,  mire  rájöttek, milyen 
zenére  is  szeretnek  táncolni  a  mi 
gyerekeink.  Miután  ez  a  felismerés 
bekövetkezett,  a  hangulat  is  nagy-
ságrendekkel fokozódott.
Köszönetet  mondunk  a  Szülői 
Munkaközösségnek a bál megszerve-
zéséért és lebonyolításáért, az önkor-
mányzatnak  a  terem  biztosításáért 
és a kisbuszért, a szülőknek a jelme-
zek elkészítéséért, a fellépő tanulók-
nak és felkészítőiknek lelkes munká-
jukért és az iskola pedagógusainak a 
rendezvény  zavartalan  lebonyolítá-
sában vállalt szerepükért!

Nagyon jól éreztük magunkat!  

Versenyeredmények
2009.  március  3-án  Komlón,  a 
Kenderföldi Általános Iskola területi 
német vers- és prózamondó versenyt 
szervezett.  A  térség  7  általános 
iskolájának  tanulói  mérték  össze 
tudásukat négy kategóriában.
Iskolánk harmadik alkalommal vesz 
részt  ezen  a  megmérettetésen,  szép 
sikerekkel. Idén 2 második osztályos 
(Fogt  Fanni,  Olman Lili),  7  harma-
dik  osztályos  (Gyurisán  Dániel, 
Scherdán  Arnold,  Stadler  Míra, 
Horváth  Benjamin,  Pallos  Cserne, 
Buzás  János,  Miklós  Letícia)  és  2 
negyedik  osztályos  (Császár  Kitti, 
Kirsch Dorottya) tanulóval képvisel-
tettük magunkat.
A versenyen a következő helyezése-
ket érték el tanulóink:
1-2. osztályos kategória:
Olman Lili 2. hely
Felkészítő: Vargáné Jäger Barbara
3-4. osztályos kategória:
Császár Kitti 1. hely
Felkészítő: Vargáné Jäger Barbara
Horváth Benjamin 2. hely
Pallos Cserne 3. hely
Felkészítő: Szeitz Renáta
Gratulálunk a helyezetteknek!

A komlói versenyt megelőzően 2009. 
február 26-án a Magyarszéki Általá-
nos Iskola szervezett egy német vers- 
és prózamondó házi versenyt, ahol a 
szülők,  a  hozzátartozók,  illetve  a 
falubeliek  drukkolhattak  tanulóink-
nak. A versenyen résztvevő alsó ta-
gozatos tanulók nagy szorgalommal 
és lelkiismeretesen készültek a meg-
mérettetésre.  A  zsűri  tagjai  Ábel 
János,  Gráber  Zoltánné  és  Rauch 
János voltak. Ezúton szeretnénk az ő 
munkájukat  is  még egyszer  megkö-
szönni.
Az  iskolai  verseny  helyezései  a 
következőképpen alakultak:
Császár Kitti 1. hely
Gyurisán Dániel 2. hely
Stadler Míra 2. hely
Scherdán Arnold 3. hely
Pallos Cserne 3. hely
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Menyecske 
Tánccsoport

Mindig tudtam, egyszer vége lesz, és 
amikor  bekövetkezett,  nehéz  volt 
elfogadni.  Kísérletet  tettünk  arra, 
hogy fenntartsuk, de sem jelentkező, 
sem a régiek közül nem akart senki 
visszajönni. Decemberben egy nosz-
talgiaest  keretében  (ahova  meghív-
tuk  az  öszszes  volt  táncost)  emlé-
kekkel és fényképekkel hoztuk vissza 
a  közösen  eltöltött  táncos  éveket. 
Sok régi társunk azonban nem  jött 
el  a  rendezvényre.  Bizony  nagyon 
sok  megtörtént  esemény  jutott 
eszünkbe.  A  vidám  hangulatú  fel-
lépések és a kirándulásaink.
Kilenc évig jóban rosszban, de együtt 
voltunk és táncoltunk.

Én  úgy  gondolom,  először  a  vidám 
hangulatunkkal  hívtuk  fel  inkább 
magunkra a figyelmet.
A  kezdetleges  tánctudásukkal  még 
nem értünk el sikereket, de a neve-
tésünkkel,  vidámságunkkal  igen. 
Mire megtanultunk táncolni, addigra 
nem akadt aki táncoljon. A megma-
radt  kis létszámú mag  már nem volt 
alkalmas  arra,  hogy  fellépjen.  Így 
2008.  decemberében  a  Menyecske 
Tánccsoport felbomlott.
Igazán sajnálom.

(szné)

Március 15.

Nemzeti ünnepeink egyik legnagyob-
bika március 15-e. Az iskola tanulói-
nak műsorával méltán emlékeztünk 
meg e nemes ünnepről, felelevenítve 
hangulatával  a  múltbéli  eseménye-
ket. Ezt követően a Hősök Parkjában 
átadásra  került  Milkovics  Jenő 
gödreszentmártoni  művész  által 
faragott,  1848-49-es szabadságharc 
emlékmű a helybeli honvédek nevé-
nek feltüntetésével.

(szné)

Ami a normális 
körülményeket illeti...

Nem szeretek semmit a végén kezdeni, mert abból több-
nyire valami sületlen katyvasz kerekedik ki, most mégis 
kénytelen  vagyok.  Ugyanis  egy  ideje  kissé  feledékeny 
lettem, annak ellenére, hogy öregnek a kellő rosszindu-
lattal  sem  vagyok  mondható.  Írásomat  egy  frappáns 
költői  kérdéssel  akartam befejezni,  de  félek,  mire  oda 
jutok, nem fog eszembe jutni, ezért inkább előre veszem. 
Így  szól:  „Tessék  mondani,  ezek  lennének  azok  a  
normális körülmények?”

És most nézzük az előzményeket, hátha mégis kikereke-
dik a lényeg, legalább nagyjából. Minap éppen a kazánt 
készültem  beüzemelni,  és  szokásomhoz  híven  gyorsan 
újra átfutottam a begyújtásra szánt újságlapokat, felidé-
zendő az azokban olvasottakat. Így került kezembe egy 
korábbi  Széki  Hírek,  benne  egy  rövid  cikk,  ami  arról 
szólt, hogy háborgás van az elmaradt beiskolázási támo-
gatás miatt, ám ez csak válasz (kvázi büntetés – a szer-
ző) azon szülőknek, akik gyermeküket nem a helyi isko-
lába járatják, pedig normális körülmények között az így 
lenne természetes. Nos, ami a normális körülményeknek 
nevezett feltételeket illeti, egyetértek. Akkor is terveztem 
reagálni a cikkre, de valahogy kiment a fejemből. Most, 
egy frissebb apropó okán mégis megteszem.

Az apropó: Békés sörözgetés közben beszélgettünk egyik 
hétköznapi ismerősömmel, aki sok egyéb mellett a kis-
iskolás  gyermekére  is  nagyon  büszke,  ezért  az  eszme-
csere fonala jobbára a srác körül szövődik. Ez a gyakor-
latban úgy néz  ki,  hogy ő  mesél,  én  pedig  ájuldozom, 
hogy  nahát!  Meg  jé!  Meg  ilyenek.  Most  is  tanulságos 
esetet  mesélt.  Gyerek  hétfőn  elment  iskolába,  majd 
annak végeztével üzenettel az ellenőrzőjében tért haza, 
miszerint  holnap (kedden)  tanítási  szünet  lesz.  Míg el 
nem  felejtem,  történt  mindez  az  őszi  szünetet  követő 
legelső hét, legelső tanítási napján. Újra szünet. No, ez is 
eltelt  az  ő  rendje  és  a  módja  szerint,  szerdán  tanítás, 
ellenőrzőben  értesítés,  miszerint  holnap  (csütörtök) 
tanítási szünet. Csak megjegyzem, ez még ugyanaz a hét. 
Ez olyan levezetés-féle lehet, hogy annak a fránya őszi 
szünetnek mégse legyen olyan hirtelen vége,  nehogy a 
fiatal  szervezetet  megviselje  a  gyors  átállás.  Péntek, 
tanítási nap, a héten már a harmadik, mindegy, utána 
már  menthetetlenül  itt  a  hétvége.  Ja,  előbb üzenet  az 
ellenőrzőben,  miszerint  hétfőtől  a  testnevelési  órák 
helyett egyéb foglalkozások lesznek, mert a gyerekek le 
vannak maradva.  Tetszik  érteni,  a  gyerekek le  vannak 
maradva.

Na,  most ide kívánkozik tanulságul a költői kérdés, ami 
nem is tanulság, legfeljebb a rá való válasz lehetne az, ha 
a kérdés – költői lévén – egyáltalán igényelne választ.
Normális esetben legalábbis.

Schmidt

————————————————————— ◙ —————————————————————
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Tájékoztató
az önkormányzati adóhatóság 
gépjármű-adóztatásáról és a 

Komló Térségi Szennyvíz-
csatorna Építő Víziközmű 

Társulat érdekeltségi 
hozzájárulásának (730 Ft) 

fizetési rendjéről

2004-től az önkormányzati adóható-
ságok a gépjármű hatósági nyilván-
tartás adatai alapján kötelesek meg-
állapítani a gépjárműadót.
A  gépjármű  tulajdonjogában  bekö-
vetkező  változást  eredményező  jog-
ügylet (pl. eladás, ajándékozás) ese-
tén a szerződés dátumától számított 

15 napon belül a régi tulajdonos kö-
teles a tulajdonjog változást  igazoló 
okirat  egy  példányával  felkeresni  a 
lakóhelye, székhelye, telephelye sze-
rinti illetékes okmányirodát,  mert a 
bejelentési  kötelezettségét  ezen  ok-
irat benyújtásával teljesíti. Amennyi-
ben a gépjármű tulajdonjogában be-
következett változást a korábbi tulaj-
donos az említett módon jelenti be, a 
szerződés  megkötésének  időpontját 
követő év első napjától nem minősül 
adóalanynak.  Ha  a  szerződő  felek 
egyike  sem  tesz  eleget  bejelentési 
kötelességének,  a  gépjárműadó  ala-
nyának azt a személyt kell tekinteni, 
aki  a  gépjármű-nyilvántartásban  az 
év első napján tulajdonosként szere-
pel (Gjt. 2.§ (5) bekezdés).

Az elmúlt napokban minden érintett 
magyarszéki  lakos  kézhez  kapta  a 
Komló  Térségi  Szennyvízcsatorna 
Építő  Víziközmű  Társulat  részére 
fizetendő  érdekeltségi  hozzájárulás 
befizetésére szolgáló csekkeket.
A kiküldött 12 db csekk mindegyikét 
nem kell befizetni – az érdekeltségi 
hozzájárulás (730 Ft) fizetési kötele-
zettségének megszűntéről a hitelező 
(OTP), és az önkormányzat is értesí-
tést fog küldeni.
További információkkal (eddigi LTP 
és érdekeltségi befizetések, esetleges 
hátralékok,  határidők,  futamidők, 
stb.)  Boros  István,  a  Társulat  kép-
viselője  (tel.: 20/514-4574),  illetve 
az  önkormányzat  adóhatósága szol-
gál (tel.: 72/521-016).

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

Óvodai farsang
Idén második alkalommal került sor az óvoda kezdemé-
nyezésére a télűző felvonulásra az óvodás gyerekekkel és 
szülőkkel együtt. Az óvoda mulatságos sapkákat és álar-
cokat készített a  felvonulók részére. A konyha dolgozói 
pogácsával, fánkkal és teával kínálták a  résztvevőket. A 
jelképes báb sem kerülhette el az égetést. Most már jöhet 
a tavasz, de ha nem jön olyan gyorsan, akkor az azért 
van, mert elfelejtettünk kiabálni, mint két évvel ezelőtt, 
amikor  az  esőben  mindenki  torka  szakadtából  űzte  a 
telet. A télűzésben a zenét az ifjúsági fúvószenekar szol-
gáltatta  magas  színvonalon.  Már  csak  ezért  is  mennie 
kell a télnek, ha akarja, ha nem.
A felvonulást  az  óvodások  farsangi  bálja  követte,  ahol 
nemcsak a gyerekek, de  a szülők is  vidáman járták az 
együtt betanult táncot. A mulatságon részt vett meghí-
vottként Wache Jánosné Margitka, aki gombos harmoni-
káján  játszott,  amelyre  az  óvodások  táncoltak.  Vidám 
hangulatban zárult a bál.
Köszönjük mindenkinek a részvételt és a támogatást!

(szné)

Sándor József Benedek
Hol vagy Sándor, József? Gyere te! Benedek.
Felvidul a lelkem, ha hallom nevetek.
Vagy lassan bandukolsz? Vagy nehéz a zsákod?
Ha nem igyekszel, meggörbül a hátad.

Te vagy, ki a fagyos telet elüldözi.
Te vagy, ki az üde tavaszt felköszönti!
Nem tudom mért késel? Nincs még élet benned?
Vagy nehéz zsákodat nagyon bekötötted?

Sándor! Ha te eljössz, követ majd a többi.
Lesz aki a zsákod segít majd kikötni.
A fagyos szíveket te fölmelegíted.
Gyenge életeket te megerősíted.

Gyere! Sándor. József. Hallom a léptedet.
De te sem maradj le! Köszöntünk Benedek.
Kiálts a felhőkig. Tárd ki a szívedet.
Hozd el a világnak éltető meleged.

Balázskovics Lászlóné

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

Nőnap
Március  7-én  Kárpáti  Jenő  polgár-
mester  úr   köszöntötte  az  ünnep-
ségen  megjelenteket.  Szendviccsel, 
üdítővel  és  süteménnyel,  ízlésesen 

terített asztalok várták a vendégeket.
A  testület  férfi  tagjai  egy  szál 
virággal  köszöntötték  a  megjelent 
hölgyeket.

A  beszélgetések  mellett  akinek  volt 
kedve,  hangulata,  akár  táncra  is 
perdülhetett az élő zenére.

(szné)
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Ovisarok
Élmények és 
események

2008. decemberétől

December elején a Művelődési Ház-
ban  tekinthettük  meg  Nemes 
László zenés gyermekszínházát. 
A színvonalas műsort nagyon élvez-
ték óvodásaink.

Az adventi vásárra munkadélutá-
nokon  készültünk  a  szülőkkel, 
amelyen  mindig  sokat  tanulunk 
egymástól.

A Télapót dallal, verssel vártuk 
az  óvodába,  s  az  ünnephez kapcso-
lódva elutaztunk Nagykarácsonyba a 
Télapóhoz, s megtekintettük a Miku-
lásházat,  a  Betlehemet,  és  a  Nagy-
postát.  Három  busszal,  110  fővel 
utaztunk a szülőkkel együtt. Kicsik-
nek,  nagyoknak  élmény  volt  ez  a 
találkozás a Télapóval. Egy kis időre 
mindenki  gyermekké  válhatott,  jó 
volt ezt így együtt megélni.

A Karácsonyi ünnepünkre közös 
teadélutánra  invitáltuk  a  szülőket, 
sokan  jöttek,  együtt  énekeltünk, 
birtokba  vettük  az  új  játékokat, 
együtt  játszottunk,  megkóstoltuk 
egymás  süteményeit,  beszélgettünk 
igazi  karácsonyi  hangulat  volt  az 
óvodában.

Nagyon jó érzés és erőt adó hatalmas 
dolog, látni és megtapasztalni, hogy 
óvodánkat milyen sokan támo-
gatják, folyamatosan és akár alkal-
manként is szülők, falubéliek, fenn-
tartóink,  intézmények  dolgozói, 
Perfekt Zenekar. Ilyen volt az év végi 
jótékonykodás  is,  ahol  a  szülők  a 
Szülői  Szervezet,  a  vállalkozók,  a 
civil  szervezetek,  a  nyugdíjasok, 
utcabéliek,  szomszédok  tértek  be 
hozzánk és támogatásokat ajánlottak 
fel.  Ez  a  gesztus,  amit  az  óvoda 
irányába  tanúsítottak  az  emberek, 
leírhatatlan érték és hatalmas dolog, 
mint egy nagy család.
Egy  ellenőrzés  alkalmával  mondta 
valaki,  aki  először  volt  itt  nálunk, 
„ebben az óvodában lehet  érezni  az 
emberek szívét”. És ezek az emberek 
többek között, akik támogatnak, akik 
mögöttünk  vannak,  akik  nap  mint 
nap  dolgoznak  értünk,  nekünk  az 
óvodaépületen,  munkákban  segíte-
nek és ez már egy nagy család, amire 
mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. 
Minden  támogatónkra  szeretettel 
gondolunk.

A  2008/09-es  tanév  második 
felére is várakozással tekintünk, sok 
jó programot terveztünk a minőségi 
munka mellé.
Januárban  értekezleteken,  tanács-
kozáson  megbeszéltük  a  programo-
kat, megkezdtük a szervezést.

A Farsangi Felvonulást a faluban 
az  Óvoda  vállalta  fel,  a  Civil  Szer-
vezetek,  a  Fenntartó,  a  Konyha,  a 

Magyarszéki  Ifjúsági  Fúvószenekar 
és  a  szülők  támogatásával.  Nagy 
lelkesedéssel  készültünk.  A  progra-
mot sikeres óvodai  pályázat segítet-
te. Hihetetlen szülői lelkesedés előz-
te meg a farsangi készülődést. A mű-
sor előtt hetekkel készültünk, táncot 
tanultunk  estébe  nyúlóan.  A  siker 
nem  maradt  el,  fergeteges  bálunk 
volt, amiben az együttes élmény volt 
a legnagyobb, az az összefogás, az a 
hangulat, amit átéltünk a szülőkkel, 
gyerekekkel, vendégeinkkel.

A  nagycsoportos  szülőknek  volt 
szülői  értekezlet iskolai  tájékoz-
tatóval, sok volt az érdeklődő.
Az óvodai  nyíltnapon a szülők tájé-
koztatást  kaptak az  óvodában  folyó 
munkákról,  foglalkozásokon  tekint-
hették meg gyermeküket.  Örültünk, 
hogy  ilyen  szép  létszámban  érdek-
lődtek,  a  gyerekek  is  várták,  hogy 
munka közben láthassa a szülő őket.

Márciusban  a  komlói  Sallai  utcai 
Óvoda által  meghirdetett  „Mesél a 
víz” rajzpályázaton részvevő óvo-
dásaink  emléklapot  kaptak,  kiemel-
kedő  munkáért  külön  oklevelet  ka-
pott Bakonyi Márton, Horváth Eszter, 
Horváth Melissza. Gratulálunk nekik!

Márciusi programunk a  Budapesti 
Tropicariumi  kirándulás,  amit 
különvonattal szerveztünk 225 fővel. 
Jó programmal, kedvező árral  sike-
rült  megszerveznünk  az  utazást, 
sokan  jelentkeztek,  így  igazi  nagy 
csapattal utaztunk.
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Ahogy a rengeteg köszönet mutatja, 
nagy volt az élmény, a megelégedett-
ség,  mindenkinek nagyon tetszett  a 
kirándulás,  szervezettség.  Vendége-
ink  már  jelentkeztek  a  következő 
kirándulásra, amit tervbe vettünk, a 
Veszprémi  Állatkert,  szintén  külön-
vonattal és hasonló kedvező áron.
Gyerekszáj a kirándulásról:
Anyuka kérdezi kisfiát:
„Menjünk  még  a  Tropicáriumba? 
Igen. Mikor? Holnap!!”
Iskolás anyuka megjegyezte:
„Ha  18  éves  lesz  a  gyermekem,  mi 
akkor is jövünk veletek!”
Ezek és hasonló elkapott  mondatok 
magukért beszélnek, élmények, ösz-
szetartozás, jó kis csapat, mindenki-
nek köszönjük: Jó volt veletek!
Szervezzük a következőt!

Húsvéti  fényképek  készítteté-
sére volt  alkalmuk  a  szülőknek, 
ezzel segítve az ajándékozást.

Az elkövetkező programokat az 
alábbiak szerint tervezzük:
ápr. 15. Óvodai húsvét
máj. 4. Anyák napja
máj. 15. Orfű kenyérsütés
máj. 29. Évzáró
aug. 1-30. Nyári szünet

Az  óvodában történő  fejleszté-
sek az  alábbiak,  a  jelen  helyzet 
szerint:
A  tetőtér  beépítése  teljesen  készen 
van, az átkötő folyosó és az aroma-
terápia szoba május végére készül el. 
A sószoba, hozzátartozó vizes blokk 

nyár végére lesz kész. Külön köszön-
jük az erőn felüli munkákat a dolgo-
zóknak,  akik  ezt  az  építkezést,  fej-
lesztést végezték és végzik.

A környezettudatos óvoda kialakítá-
sa, és az egészséges életmód képvise-
lése  szellemében  tett  törekvéseink 
legújabb eredménye, hogy óvodánk 
a  legkorszerűbb  víztisztító  be-
rendezéssel  gazdagodott,  ami  a 
legfontosabb dolgok egyike egészsé-
günk érdekében.
Hogy miért?
Vizet isznak óvodásaink, napközben, 
délben,  délután  és  a  reggeli  tea  is 
abból készül. Hogy milyen klóros az 
a víz, tapasztaljuk, hogy mennyi ben-
ne a  szennyeződés,  csak  sejtjük,  de 
ha  komoly,  hivatalos  elemzéseket 
tanulmányozunk,  megdöbbentő  az 
eredmény.  Az,  hogy  nem  tudunk 
róla,  még nem jelenti,  hogy nincse-
nek benne ezek a káros anyagok. A 
gyerekek  sokkal  érzékenyebbek  a 
rákkeltő anyagokkal, az ólommal és 
a vízben lévő parazitákkal szemben. 
A  tiszta  víz  segíti  a  gyermekek 
védekező  rendszerének  erősödését 
és  jobb működését.  A  gyermekévek 
alatt  fogyasztott  ivóvízben található 
klór, a mérgező anyagok és az ólom 
összefüggnek  a  megbetegedések 
kockázatának  növekedésével  és  a 
későbbi  tanulási  zavarokkal.  Sajnos 
az  egészségügyi  határértékek  enge-
délyezésekor a  felnőttek szervezetét 
veszik alapul. Arról nem is beszélve, 
hogy  a  határértékek  megadásakor 
nem  vesznek  figyelembe  minden 

káros  anyagot,  ami  megtalálható  a 
vízben.  A  gyerekek  a  súlyukhoz 
képest viszonyítva 3-szor annyi vizet 
fogyasztanak,  mint  a  felnőttek,  így 
ők sokkal nagyobb dózisban viszik be 
a kémiai anyagokat az ivóvizükkel, és 
a  fejlődő  szervezetük  sokkal  érzé-
kenyebb  a  kíméletlen  hatásokkal 
szemben.
A  gyerekkori  asztma  és  számos 
betegség  kialakulásában  közvetlen 
szerepe van az ivóvíz és fürdővízben 
lévő klórnak és más kémiai anyagok-
nak.  A  minél  nagyobb  mennyiségű 
tiszta,  egészséges  víz  fogyasztása  a 
legegyszerűbb  módja  annak,  hogy 
elősegítsük óvodásaink minél egész-
ségesebb fejlődését.
Óvodánk  víztisztítója  hatalmas  elő-
relépést jelent a gyerekek egészsége 
szempontjából,  amit  minden érdek-
lődőnek szívesen megmutatunk.

——————————————

Családi napközi
Bölcsödei  ellátáshoz  hasonló,  szá-
mos fejlesztő és szórakoztató progra-
mot  nyújtó,  kis  létszámú  családi 
napközi  megnyitását  tervezzük 
Magyarszéken,  1-4  éves  korú  gyer-
mekek részére.
Minden érdeklődőt szeretettel  meg-
hívunk  április 15-én, szerdán 17 
órára a  Német  Klubban  tartandó 
(Magyarszék,  Kossuth  u.  31.)  tájé-
koztató fórumunkra!

Pálfyné Kepecz Adrien
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Németek 
Baranyában
és Tolnában

a XX. század 
sodrában

folytatás előző számunkból

A távozó német csapatokkal a német 
lakosság egy része is távozott – félve 
a megtorlásoktól.
De térjünk vissza a két megyéhez. A 
kitelepítési hullám elsősorban a tol-
na  megyei  németeket  érintette  sú-
lyosabban.  A  völgységi  németek  ki-
telepítése után helyükre a Bukoviná-
ból  a  Bánátba  telepített,  majd  a 
Völgységben  végleg  otthont  találó 
csángók  érkeztek.  A  Felvidékről  is 
érkeztek kitelepített magyarok. Néz-
zük a puszta számokat, ezek önma-
gukért beszélnek.
Csehszlovákia: elmenekült 370.000, 
kitelepített 3.000.000 német.
Jugoszlávia: elmenekült  147.500, 
hivatalos kitelepítés nem történt.
Lengyelország: (beleértve  a  balti 
államokból és a Kelet-Poroszország-
ból  menekülteket  is)  elmenekült 
2.700.000, kitelepített 6.400.000 (!)
Magyarország: elmenekült 148.000, 
kitelepített 185.600.
Románia: elmenekült  148.000,  hi-
vatalos  kitelepítés  nem történt  (de-
mokratikus  tendenciák  miatt,  ld. 
Petru Groza).
Az elmenekült  és kitelepített  néme-
tek  száma  13.047.100!  Ez  a  szám 
majdnem az  egész  magyarság  össz-
létszáma!

A háború utáni németüldözés hason-
lított  a  háború  alatti  zsidóüldözés-
hez,  bár  olyan  súlyos  formát  nem 
öltött. A kitelepítés után megmaradt 
németek sorsa természetesen nem a 
legjobban alakult. Hosszú ideig nem 
építhették  ki  iskoláikat  és  szociális 
intézményeiket.  Ebben  az  időben  a 
„vesztes”  népnek  lenni  nem  volt 

ildomos  és  ez  megnyilvánult  a  hét-
köznapi élet  minden szintjén.  Ezért 
ez az időszak hatalmas lelki megráz-
kódtatást okozott a német anyanyel-
vűek  számára,  hiszen  még  németül 
beszélniük is szégyen volt. Ráadásul 
az  urbanizáció  hatására  a  meg-
maradt  németek  asszimilációja  is 
felgyorsult.
A  már  felsorolt  negatív  tényezők 
hatására a még itthon maradtak szá-
ma  is  megfogyatkozott,  bár  még 
mindig sokan élnek hazánkban, főleg 
a  mi  megyénkben,  Baranyában.  A 
Magyarországi Németek Demokratikus 
Szövetsége ugyan  célul  tűzte  ki  az 
asszimiláció  megállítását,  de  ezt  a 
most  már  természetes  folyamatot 
nehezen  lehet  megállítani.  A  mind 
több vegyes házasság is egyre csök-
kenti  a  számukat,  és  a  családba 
kerülvén elvesztik anyanyelvüket, de 
ez nem minden esetben van így, hi-
szen léteznek német óvodák, iskolák.

Nem lehet ma még tudni, mi lesz a 
magyarországi  németség  sorsa,  ez 
még nyitott  kérdés,  amit a jövő fog 
eldönteni.

B.M., 1988

——————————————

Svábbál
A Német  Kisebbségi  Önkormányzat 
már  hagyománynak  számító  bálját 
február 28-án rendezte meg. A ren-
dezvény  érdekessége,  hogy  már  ja-
nuárban nem lehetett  belépőt vásá-
rolni.  A vendégek úgy távoztak, hogy 
„jövőre  ugyanitt”.  A  színvonalas 
pilisvörösvári Donau Power zenekar-
ral  a  megszokott  társaság  hajnalig 
ropta a táncot.

(szné)

Igen Tisztelt 
Jelenlévők!

Kedves Vendégek!
Ezen  a  szép  ünnepen,  amikor  egy 
emlékmű megszentelésén veszünk részt, 
szeretnék egy megtörtént esetet elmesél-
ni, melyet gyermekkoromban  átéltem.

Ebben az időben 14 éves voltam, s ak-
kortájt sok német ajkú családot üldöztek 
el, telepítettek ki Németországba. Szülő-
falumban, Hetvehelyen mindez másként 
történt. A mi német ajkú (sváb) népün-
ket  nem telepítették ki Németországba, 
mégis  sok  családnak  kellett  elhagynia 
otthonát. A szomszédunkban élő Hering 
családot  is  ez  a  sors  érte  el.  Minden 
előzetes  értesítés  nélkül  megérkezett  a 
kitelepítő bizottság, rendőri kísérettel, s 
kaptak  egy  félórányi  időt  arra,  hogy 
összepakoljanak, s aztán mehettek aho-
va akartak, vagy ahová tudtak. Ott ma-
radt a ház a bútorokkal és minden egyéb 
berendezéssel,  az istálló  a  jószággal,  a 
lovakkal,  tehenekkel,  az  ólak  disznók-
kal, a baromfikkal stb. Ezenközben tör-
tént,  hogy az  idős  nagymama,  az  Évi 
néni egy kis batyut készített el, bizonyá-
ra a számára fontos emlékekből, melyek 
az ő kis életében kedvesek voltak. Ezt a 
kis batyut kidobta a speiz ablakon, amit 
az  ott  strázsáló  rendőr  észrevett.  És  a 
goromba  lelketlen  rendőr  a  nála  lévő 
korbáccsal  súlyosan bántalmazta a sze-
gény öregasszonyt. Ezt az epizódot soha 
nem tudom elfeledni  és  60  év  után  is 
könnyek szöknek szemembe, ha rá gon-
dolok. Ebben az évben sok német ajkú 
családot ért el ugyanez a sors, mindent, 
amit  egy  életen  át  megteremtettek  ott 
kellett  hagyni és  a  kézben,  gyalogosan 
elvihető  kis  csomagokkal  mehettek  a 
nagyvilágba  minden reménytől  és  kilá-
tástól megfosztva.
Igen! Így volt! Úgy vélem, ezen törté-
nések  hozzátartoznak  a  magyarországi 
német  ajkú  nép  sorsa  megértéséhez. 
Köszönöm,  hogy  meghallgattak,  hogy 
ezt a történetet elmondhattam.

Willuth András, 2008. június 6.
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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

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

Anyakönyvi hírek
Megszülettem

Simon Adrienn-nek és Burján Józsefnek 2009. január
28-án Regő András nevű gyermeke született.
Jó egészséget és örömteli babázást kívánunk!

Búcsút mondtunk
2009. február 15-én Kleschné Kovács Erikától
búcsúzott családja, ismerősei és a falubeliek.

Eseménynaptár
• április 12. v. 21:00 Locsolóbál (Perfect zenekar)

• április 17. p. 16:00 Ötletbörze – falu(sz)építés,

rendezvények szervezése, jobbá tétele

(Faluház)

• április 24. p. 18:00 A Súgólyuk Színház bemutatja:
Árva szívek istállója
vígjáték 2 részben

A belépés ingyenes. Adományokat

elfogadunk az óvoda sószobájáért.

(Faluház)

• május 1. p. Családi Majális
(Patakvölgye Pihenőpark)

• május 23. szo. Fúvós Találkozó
(Patakvölgye Pihenőpark)

• május 29. p. Óvodai évzáró, gyermeknap
• május 30. szo. 14:00 Falusi Gyermeknap

(Patakvölgye Pihenőpark)

• június 13. szo. Iskolai ballagás
• június 15. h. Iskolai gyermeknap
• július 18. szo. Széki Szalma Feszt

VIII. Jakab-havi Folklór Fesztivál

• augusztus 20. cs. „Magyarszéki Nyár”

Újságunk következő száma várhatóan
2009. június 19-én jelenik meg.

Lapzárta május 31-én, cikkeiket, írásaikat, hirdetéseiket 
kérjük eddig az időpontig juttassák el a szerkesztőkhöz.

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Szerkesztőségünk nem vállal felelősséget

az újságban megjelenő cikkek tartalmáért.
A cikkekre érkező válaszok, viszontválaszok terjedelmét 

¼ oldalban (max. 1 hasáb) határoztuk meg, ennél 
hosszabb reakciókat a fizetett hirdetésekkel megegyező 

díjszabás szerint jelentetünk meg.

Újságunk a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

által regisztrált kiadvány. 
Kiadja a Magyarszékért Egyesület.

A kiadást támogatja Magyarszék Község Önkormányzata.
Szerkesztők:

Szabóné Újhelyi Ágota, Dalmady Árpád
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