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Őszbe lépkedek
Fejem felett tornyosulnak
Sötét, őszi fellegek.
Eltűnt már a nyári világ,
Én is őszbe lépkedek.

A sárguló falevelek
Hűs harmatban fürdenek.
Vándormadár elbúcsúzik,
Lelkem búsan integet.

Felhők alatt varjú károg.
Kár, hogy elmúlik a nyár.
Csendes már az eresz alja,
Szomorú a bús magány.

Halványak az őszi fények,
Szemem előtt őszi képek.
Aranylóak, oly színesek.
Ilyet csak az ősz színezhet.

Elhalkul az őszi erdő,
Tücsök hada nem zenél.
A sárguló falevélen
Üzenetet küld tél.

Lesz még új nyár, lesz még virág
Az üde harmatos réten.
De ez a nyár mely elköszönt,
Nem jön vissza már sohasem.

Balázskovics Lászlóné Dalmady Rózsa

Indul az új tanév
Az  idei  tanév  Vargáné  Jäger  Barbara  vezetésével  kezdődik
iskolánkban, aki közel 20 éve, mint nemzetiségi német tanár
oktat intézményünkben.

A szakos ellátottság javult, a felső tagozaton a magyar nyelv- és
irodalmat, matematikát, történelmet, fizikát, kémiát, földraj-
zot,  informatikát,  valamint  a  készségtárgyakat  szakos  tanár
tanítja.

Továbbra is nagy hangsúlyt fordítunk az idegen nyelvek okta-
tására.  Valamennyi  évfolyamon  heti  6  órában  nemzetiségi
német  nyelvoktatás  folyik.  Gyerekeink  ennek  köszönhetően
minden évben kimagasló eredményeket érnek el a járási verse-
nyeken.

A középiskolákból visszaérkezett jelzések alátámasztják, hogy
tanulóink döntő többsége megállja a helyét azokban az iskola-
típusokban is. 

A másik választható idegen nyelv az angol, melyet 4. osztálytól
heti 3 órában tanulnak.

Informatika termünk jól felszerelt, továbbá 6 interaktív tábla,
valamint könyvtár segíti munkánkat.

A sportcsarnok és a kis tornaterem lehetővé tette a mindenna-
pos  testnevelés  zökkenőmentes  bevezetését  1-8.  évfolyamon,
sőt  helyet  tudunk  biztosítani  a  Bozsik  program  edzéseihez
mind  az  óvodások,  mind  az  iskolások  számára.  Számtalan
szakkör, szabadidős program teszi tartalmassá és színessé ezt
a tanévet is. A teljesség idénye nélkül néhány ezek közül: ház-
tartási  ismeretek  szakkör;  informatika  szakkörök;  néptánc;
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások; iskolai kirán-
dulások; bálok; Márton napi vígasságok; ünnepi műsorok és
rendezvények; versenyek; úszásoktatás.

Barátságos és otthonos környezetben, felkészült pedagógusok-
kal és az őket segítő dolgozókkal várjuk a gyerekeket.

Tanévnyitó ünnepélyünk szeptember 1-jén 8:00 órakor kezdő-
dik, ezt követően tanítás lesz.

A  tankönyvosztás  időpontja:  augusztus  31.  hétfő,  10:00  –
16:00 óráig.

Valamennyi  iskolai  rendezvényre,  ünnepélyre,  nyílt  napja-
inkra,  iskolába  hívogatóra  sok  szeretettel  várunk  minden
érdeklődőt.

Az iskola tantestülete
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Iskolai hírek

Hírek  a Kökönyösi Szakközép-
iskola Magyarszéki Általános

Iskolájának életéből 
2014/2015. tanév

Iskolánk  idén  is  eseményekben  és
rendezvényekben  gazdag  tanévet
tudhat maga mögött. 

A tanév 2014. szeptember 1 – jén az
évnyitó ünnepéllyel  indult,  amelyen
a nagyobb diákok az első osztályoso-
kat köszöntötték. 

A tanév programjait az iskolai Diák-
önkormányzat  által  szervezett
sikondai  kirándulás  nyitotta  meg,
mely  során  mindannyian  ráhango-
lódhattunk a tanévre.

Október elején a Zene világnapját és
az Állatok világnapját is „megünne-
peltük”, a Diákönkormányzat szerve-
zett érdekes programokat.

Október  közepén  a  papírgyűjtés
alkalmával a gyerekek szorgalmukat
és kitartásukat bizonyíthatták. 

Október 22 – én az iskola diákjai és
tanárai ünnepi műsorral tisztelegtek
az 1956 – os forradalom - és szabad-
ságharc emléke előtt. 

A  novemberi,  iskolánkban  már
hagyománnyá vált Márton nap köré
szerveződő  programsorozat  része-
ként Szent Márton legendájával tan-
órákon is megismerkedhettek, illetve
tudásukat  feleleveníthették  tanuló-
ink.  A  témahetet  osztályok  közötti
vetélkedő zárta, melyben tudásra és
ügyességre egyaránt szükség volt. A
programhoz  kapcsolódó  Márton
napi jótékonysági bált a község falu-
házában  a  Magyarszéki  Iskoláért
Közalapítvány és a Szülői munkakö-
zösség szervezte. 

December  elején  a  8.  osztályosok
által  megrendezett  Mikulás  bálon
mulattak  a  tanulók  a  Faluházban.
Ezen a helyszínen került megrende-
zésre  a  meghitt  hangulatú  karácso-
nyi ünnepély,  és tanítványaink szép
ünnepi műsort adtak a templomban
is. Karácsony előtt az adventi készü-
lődés  jegyében  alkotóházat  tartot-
tunk,  melyen  vendégeink  voltak  a
nemzetiségi  önkormányzatok képvi-
selői  és  a  Magyarszéki  Nyugdíjas-
klub tagjai is.

A téli szünet és az első félév lezárása
után  a  farsangi  időszak  végén
farsangi bállal búcsúztattuk a telet. A
diákok egyénileg, vagy osztályszinten
öltöttek magukra ötletes jelmezeket.
A tavaszi hónapok az ünnepek, meg-
emlékezések,  versenyek  jegyében
teltek, sok lehetőséget  adva tanuló-
ink  számára,  hogy  ügyességüket,
szorgalmukat bizonyítsák.

Az 1848 – as eseményekről március
13  –  án  emlékeztünk  meg  ünnepi
műsorral  a  Faluházban,  melyre  a
község lakosságát is meghívtuk.

Májusban az iskolai egészségnevelési
napon az egészséges életmód és táp-
lálkozás  alapelveivel  foglalkoztunk,
az  osztályok  nyolc  állomásból  álló
vetélkedőn mutatták meg tudásukat.
 
A Barátúr - Magyarhertelend Német
Nemzetiségi Önkormányzat támoga-
tásának köszönhetően az 5 - 6. osztá-
lyos  nemzetiségi  német  nyelvokta-
tásban  részt  vevő  diákoknak
tanulmányi  kirándulást  szerveztünk
Szágyra,  ahol  a  német  nemzetiségi
falut tekintették meg.

Május 30 – án  a Magyarszék Községi
Önkormányzattal, a Magyarszék Község
Nonprofit Kft - vel, a Magyarszéki Német
Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint
a  Magyarszéki  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzattal  együttműködve  szer-
veztük meg a községi  gyermeknapi ren-
dezvényt.

Májusban tartottuk meg éves Diák-
közgyűlésünket is.

Június  elején  ünnepi  faliújságot
készítettünk  a  Nemzeti  Összetarto-
zás Napja alkalmából.

Június  első  hetében  került  sor  az
osztályonkénti  tanulmányi  kirándu-
lásokra.

Június 13 – án a ballagási ünnepély-
lyel  köszöntünk  el  a  8.  osztályos
tanulóinktól.

A tanév utolsó napján, június 15 – én
az  egész  éves  munka  „levezetése-
ként” sportnapot tartottunk.

Versenyek és eredmények: 

Iskolai német vers-és próza-
mondó verseny (február vége)
Helyezettek: - alsó tagozatosok kate-
góriájában:
I. hely: Horváth Lénárd (4. oszt.),
II. hely: Schmidt Zsombor (1. oszt.), 
III. hely: Domonkos Diána (1. oszt.)
Különdíj:Weimann Noémi (3. oszt.).

-felső tagozatosok kategóriájában:
I. hely: Varga Medárd (6. oszt.), 
II. hely: Bohn Noémi (5. oszt.), 
III. hely: Bischoff Dóra (6. oszt.).
Különdíj: Eichert Bettina (6. oszt.) 

A versenyt a Magyarszéki Német Nemze-
tiségi Önkormányzat támogatta: minden
részt vevő tanuló jutalmul elutazhatott a
Pécsi Nemzeti Színház „Pán Péter” című
előadására.

Szépíró verseny 1 – 2. osztá-
lyosoknak (április)
I. hely: Varga Gréta (2. oszt.), 
II. hely: Sarkadi Gergő (2. oszt.), 
III. hely: Domonkos Diána (1. oszt.)

Helyesíró verseny 3 – 4. osztá-
lyosoknak (április)
I. hely: Horváth Tícia (3. oszt.), 
II. hely:Schaffer Laura (4. oszt.), 
III. hely:Horváth Lénárd(4. Oszt.).
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Szépkiejtési verseny felső 
tagozatosoknak (április)

I. hely: Varga Medárd (6. oszt.), 
II. hely: Bischoff Dóra (6. oszt.),  
III. hely: Eichert Bettina (6. oszt.).

Évfolyamonkénti szövegértési 
verseny (május) nyertesei:

1. oszt. Schmidt Zsombor, 
2. oszt. Sarkadi Gergő, 
3. oszt. Sohonyai Manó, 
4. oszt. Kocsándi Alexandra,  
5-6.oszt. Varga Medárd (6. oszt.),  
7-8. oszt. Rózsahegyi Rebeka (7. 
oszt.).

„Kedvenc mesém illusztráci-
ója” című rajzpályázat (május)

I. hely: Buzás Nikoletta (4. oszt.), 
II. hely: Molnár Regina és Kalányos 
Mária (4. oszt.), 
III. hely: Nagy Ramóna (4. oszt.).

Járási  német  vers-és  próza-
mondó verseny (március 4.) 

Az  iskolai  forduló  helyezettjei
jutottak tovább erre  a  megmérette-
tésre,  melynek  ebben  a  tanévben
iskolánk volt a házigazdája. Tanuló-
ink ezen a szinten is szépen szerepel-
tek.

Helyezettek: 1 – 2. osztályos kategó-
ria: 

I.hely: Schmidt Zsombor (1. oszt.),
II. hely: Domonkos Diána (1. oszt.)

Különdíj: Varga Gréta (2. oszt.).

3 - 4. osztályos kategória: 

III.  helyezett:  Horváth  Lénárd  (4.
osztály).

5- 6. osztályos kategória:

I. hely:  Varga Medárd (6. oszt.), 
II. hely: Bischoff Dóra (6. oszt.),
III. hely: Bohn Noémi (5. oszt.).

„A  kuruckor  és  szabadság-
harc” című járási rajzpályázat
(május)

Négy tanulónk kapott díjat az alábbi
kategóriákban:

Dalmady Rebeka (7. oszt.) – legmoz-
galmasabb rajz

Bakonyi Márton (6. oszt.) – legkor-
hűbb rajz

Burján Dóra (5. oszt.) – legéletsze-
rűbb rajz

Bischoff Dóra (6. oszt.) – legkidol-
gozottabb rajz

„Bendegúz” Országos Levelező 
Tanulmányi Verseny megyei 
döntő

IV. hely: szövegértésből  Bejan 
Richárd (2. oszt.)
VII. hely: matematikából Both 
Marcell (2. oszt.)

„Mecseki  barangolások”  kis-
térségi  természetismereti
verseny (április)

A  6.  osztály  három  fős  csapata  -
Bischoff Dóra, Hegedűs Vanessza és
Szabó Eszter -  különdíjat szerzett.

Diákolimpia -  körzeti mezei 
futóverseny (április)

A komlói fordulón több tanulónk is
indult, tisztességesen helytálltak, de
helyezést nem sikerült elérni.

A  2014/2015–ös  tanévtől  2015.
június  19–én  köszöntünk  el  az
évzáró ünnepélyen.

A nyári ügyeleti napok, a tankönyv-
osztás,  a  javító  vizsgák,  valamint  a
2015/2016.  tanév  évnyitó  ünnepé-
lyének időpontjairól az iskola bejára-
tánál helyezünk el tájékoztatót.

Szeptemberben mindenkit 
visszavárunk!

Rubint Ildikó és Fóris Eszter
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Óvodai hírek

Óvodánk a 2014/2015-ös tanév-
ben

A Magyarszéki Mikrotérség Óvodái-
ban a jelen tanévben, a két tagóvodá-
val a gyermeklétszám 101, a sajátos
nevelési igényű gyermekekkel össze-
sen. Ebből a Magyarszéki Óvodás 52
fő.

 A 2014/15-ös tanévben a Pedagógiai
Programunk  hatékony  működtetése
érdekében különös hangsúlyt helye-
zünk, a

•  környezettudatos  nevelésre,  -
melynek területei az egészséges élet-
mód  iránti  igény  megalapozás,
egészségmegőrzés,  környezetvéde-
lem, - minta és gyakorlás által.
•  a  szülői  házzal  való  partneri
viszony további alakítására, erősíté-
sére
•  a  gyermekek  egyéni  sajátosságai-
hoz igazodva az iskolai élethez szük-
séges képességek- készségek optimá-
lis  szintjének  elérésére,  és
tehetséggondozásra.
A feladatainkkal és céljainkkal össz-
hangban  szerveztük  az  ingyenes
szolgáltatásainkat,  ami  óvodánk
erősségei  közé  is  tartoznak.  Ezek  a
szolgáltatások az alábbiak:

• néptánc
• német nemzetiségi tánc
• játékos vízitorna
• ovifoci
• ovihittan
• játékos német nyelvismeret

Továbbá  részesülnek  a  gyerekek
logopédiai ellátásban és gyógypeda-
gógiai ellátásban, szükség szerint.
A környezettudatos nevelést célozza
a  sóbarlangunk,  a  korszerű  víztisz-
tító,  az  aromaterápia  napi  szinten
való  alkalmazása,  vízitorna,  amivel
óvodánk  példaértékű  az  óvodák
között is.

Továbbá  színesítjük  óvodai  életün-
ket, a hagyományokkal és ünnepek-
kel  kapcsolatos  változatos  progra-
mokkal,  előadásokkal,
kirándulásokkal.

Az első félév programjai közül
kiemelkedett 

•  Az  óvodánk  megalapításának  60.
évfordulójára  rendezett  ünnepé-
lyünk.  A  legközelebbi  partnereink,
régi és jelen dolgozóink körében csa-
ládias  hangulatban  méltattuk  óvo-
dánkat. Ez alkalomra óvodánk múlt-
járól  és  jelenéről  összegyűjtött
anyagokból állandó kiállítást rendez-
tünk,  mely  megtekinthető  minden
érdeklődő számára.

• A szülőkkel való jó kapcsolatot jól
mutatta  a  közös Karácsonyi  teadél-
után,  melyen  nagy  létszámban,  jó
hangulatban vettünk részt a gyerme-
kek és a magunk örömére.

•  Hagyományaink között  szerepel  a
Misina Állatmenhelyen tett látogatá-
sunk.  Az  őszi  adományozásunkra
nagyon  sok  élelemmel,  takaróval
érkeztünk.  Ezúton  is  hálásan
köszönjük  a  szülők  gyűjtéseit  a
magunk és a menhely nevében is.

• A karácsonyt megelőzően jótékony-
sági  ruhavásárt  és  ruhaadományo-
zást  szerveztünk.  Örülünk.  hogy
segíthettünk.
•A falusi karácsonyi Adventi vásáron
óvodánk  sikeresen  szerepelt.  Hálá-
san köszönjük a sok-sok vásárlást.

A második félév tervezett prog-
ramjai a hagyományok és ünnepek
szerint az alábbiak voltak:

02. 12. Farsang a szülőkkel
04. 08. Húsvét az óvodában
05. 04. Anyák napja
05. 29. Évzáró
06. 04. Kirándulás a szülőkkel 
Orfűre a Kemencés udvarba
07. 01. Szülőértekezlet az újonnan 
beiratkozók részére
07. 27-08.22. Nyári szünet
                                                                  
Ezenkívül  szerveztünk színházi  elő-
adásokat, nyíltnapokat, kiránduláso-
kat,  „Állati  Jó  napokat”  a  Komlói
Állatvédő  egyesülettel,  rajzversenyt,
kutatva  a  tehetséges  gyerekeket,  és
szülőértekezletet. 

A nagycsoportosok, mint minden év
végén  ellátogattak  az  iskolába,
kíváncsian  készülnek  az  iskolakez-
désre. Az évzárón 7 nagycsoportostól
búcsúztunk el.

Az  óvodai  beíratásra  a  vártnál
nagyobb  létszámban  jelentkeztek  a
szülők.  Az  új  beiratkozók száma 12
fő.
Az  új  érdeklődők  számára  óvodánk
folyamatosan megtekinthető, a nyílt
napokon is szívesen láttunk minden-
kit. 
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Támogatások az év folyamán a
szülői  részről  folyamatosak  voltak,
minden gyűjtési akcióban részt vál-
laltak a szülők. Fenntartói részről, a
partnerek  részéről  is  a  segítségek,
támogatások  gazdagították  az  éle-
tünket. 

Kiemelném  csak  a  legutóbbiakat,
Jakab Lászlót, - aki értékes könyvek-
kel ajándékozta meg minden óvodá-
sunkat  -,  és  Kiss  Zoltán édességké-
szítő  vállalkozót,  aki  minden évben
gyereknapra kedveskedik gyermeke-
inknek.  Minden  segítséget  Hálásan
Köszönök az óvoda nevében a támo-
gatóinknak. 

A várható létszám a  2015/16-os
tanévben  Magyarszéken  55  fő,
Ligeten  20  fő,  Magyarhertelenden
23  fő.  A  Magyarszéki  Mikrotérség
óvodái keretében a Liget óvoda böl-
csödével  bővül,  szeptembertől.
Ligeten  fogadják  a  bölcsődés  korú
gyerekeket is.

A  közoktatás  minőségi  átalakítása
kapcsán  dolgozóink  személyenként
is  több  továbbképzésen  vesznek
részt, követve a legújabb elvárásokat,
felkészülve a minősítésre,  önértéke-
lésre.

A  tavasz  folyamán  elégedettség-
mérőket adtunk  át  a  szülőknek,
mely alapján visszajelzést  kapunk a
munkánkról  és  az  elvárások,
igények, vélemények alapján tovább
fejlődhetünk.  Nagyon  szépen
köszönjük. A sok elismerő vélemény
tovább erősít  bennünket,  a  javasla-
tok előrébb visznek minket.

Az év végi  közös  kirándulás a
szülőkkel  idén  is  Orfűn  volt  a
Kemencés  udvarban.  96  fővel
vettünk  részt.  A  magas  létszám  is
mutatja a részvételi kedvet. Minden-
kinek köszönjük ezt a közösen eltöl-
tött szép napot. 

A  szülői  kérésekre,  igényekre
nyitottak vagyunk, fontos azokat
óvodánkban  jelezni,  kéréseket
beépítjük a munkánkba, ez vonatko-
zik a leendő óvodásaink szüleire is.

Az óvodai étkeztetés területén a
központi  konyhával  való  jó  együtt-
működés eredményeként változások
várhatóak  a  minőségi,  egészséges
közétkeztetés  érdekében.  Köszönjük
a munkát, a partneri hozzáállást.

Ebben  a  tanévben  is  bővültek
tárgyi  feltételeink  pályázat
által. TÁMOP 6.1.2- 11/1-2012.
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Év  végére  sikerült  beszereznünk,
azokat  a  technikai  eszközöket,
amelyek  a  magas  szintű  oktatás,
munka feltételei.

A főbb irányelvek mentén, a szülők
bevonásával  további  lehetőségeket
kínálunk fel az elkövetkező időszak-
ban is.

Köszönjük a megtisztelő

ajándékot az elballagó

óvodásainktól!

Az óvoda elérhetőségei: 
Tel: 30/577-5284 ill. 72/672-649
További  tájékozódás  óvodánkról  a
honlapunkon:
www.magyarszek.hu/ovoda

Minden  érdeklődőt,  visszajáró
volt és új óvodásainkat és a szülőket
szeretettel  fogadunk  óvodánk-
ban, továbbra is.

 
Kusz Zsuzsanna

óvodavezető

Roma hírek

Roma  Önkormányzat  Képviselői:
Orsós László elnök,
Orsós József elnök helyettes,
Orsós Ferenc képviselő.
Elérhetőségeink:h-p.ig  8-16-óráig
Faluház, Roma Nemzetiségi Iroda
Telefon: Orsós László elnök:
30/470-3298
Orsós József elnökhelyettes:
30/454-6241 

2014.év  eredményei,  programjainak
rövid ismertetése.:

Önkormányzatunk  a  tavalyi  évben
sok csodálatos  programot és  pályá-
zatot tudhatott magáénak. Pl,: Busó
járás,  nőnap,  húsvéti  játszóház,
Budapesti  kirándulás,  május  1.
főzés,  kulturális  est,  Roma  nap,
(Sztárvendégünk volt Bangó Margit).

Balatoni  tábor,  őszi  Roma  parádé,
roma bál, mikulás csomag, nemzeti-
ségi est, karácsonyi műsor.

Önkormányzatunk a tavalyi évben sike-
resen  tudott  pályázni  a  Munkaügyi
központ által  ki irt  start  munka prog-
ramra melynek keretében 2 fő foglalkoz-
tatottat kaptunk 2 ill. 3 hónapra.

Pályázataink: 

Nemz-kul-14: 130.000ft.
Rom-rkt-14: 100.000ft.

2015. év eredmények, programok:

nőnap,  húsvéti  csomag,  május  1.
főzés, 

részvétel a cigányok búcsúján Mária-
gyűdön,  gyerek  nap,  somnakaj  elő-
adás Pécs Zsolnay negyed.

Pályázataink:

Nemz-kul-15: 100.000ft.
Nemz-tab-15: 350.000ft.

További tervezett főbb programjaink
rövid ismertetése:

2015. 07. 25. Nyári cigányfesztiválon
való részvétel komlón. 
2015. 08. 02. Roma holokauszt meg-
emlékezés.
2015. 08. 08. Roma fesztivál 
2015. 08. 17-24-ig. Balatoni tábor 
2015.októberRoma bál:
2015. 12. 06. Mikulás ünnepség:
2015. 12. 18. Nemzetiségi est: 
2015. 12. 22. Karácsonyi kulturális 
és családi est.

További tervünk a környező nemze-
tiségi önkormányzatokkal közös tár-
sulás létrehozása, kulturális központ
létesítése.

Orsós László
elnök

A MAGYARSZÉKI
PIAC

2015-ben is várja a
kedves vásárlókat!

Nyitva: tavasztól
minden szerdán

7-11 óráig.

Helye:
Magyarszéki Piactér

a Széki Malom
mögött a

sportpályánál.
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Magyarszéki

Ifjúsági és

gyermekszállás

Befogadóképessége:
30 fő (kísérőkkel együtt)

Szálláshely fekvése:
A  szálláshely  Pécs  közelében,  a
Keleti és Nyugati Mecsek találkozá-
sánál található.

Kiváló kiindulási pontja:
számos  kerékpáros  és  túraútvonal-
nak,  Pécs  felfedezésének,  illetve  a
közeli  fürdőhelyek  (Sikonda,
Magyarhertelend,  Orfű)  meglátoga-
tásának.

Szobák:
A  szálló  30  fő  befogadására
alkalmas.  Öt  szobában  (emeletes
ágyakon)  26  fő,  plusz  egy  akadály-
mentesített szobában szóló ágyakon
4 fő. Minden szobához saját fürdő és
mosdó tartozik.  A közös konyha és
étkező  (egyben  társalgó)  is  30  fő
kiszolgálására alkalmas.

Étkezés:
Akár napi háromszori étkezés is biz-
tosítható  (iskola  konyháról  vagy
helyben)

Egyéb információk:
Előre egyeztettet időpontokban, biz-
tosítani tudjuk a csoportok szállítá-
sát  16-17  fős  vagy  9  fős  buszokkal
külön térítése ellenében.

Nyitva tartás:
Január 1.-től - december 31-ig

Szolgáltatások:
Free  Wifi,  Tv,  dvd  lejátszó,  Fax,
telefon,  Szalonnasütő,  bográcsozó
helyek,  Ping  pong  asztal,  asztali
csocsó, Tornacsarnok (térítés ellené-
ben),  Teremfoci,  Kézilabda,  Kosár-
labda,  Tenisz,  Röplabda,  Tollas-
labda, Füves focipálya

Kirándulási és program lehetőségek:
Helyi  bortúra,  látogatás  a  borrend
pincéjében  (egyedi  pincelátogatás),
Méz-  út  (helyi  termelőktől),  Hintó-
bérlés,  Kemencés  est,  Szabadidő-
park, konferenciaterem bérlési lehe-
tőség (térítés ellenében)

Túrák:
Melegmányi  völgy,  Vágot-  puszta,
Bános / Orfű, Pécs- Lapis, Kisújbá-
nya  –  Óbánya,  Mánfai  Árpádkori
templom, Abaligeti cseppkőbarlang

Tanösvények:
Kőlyuki  forrás  -  Melegmányi  völgy,
Tekeresi  tanösvény  és  Csermaaljai
tanösvény,  Vízfő  forrás  tanösvény,
Kisréti tanösvény, Mókus tanösvény,
Jakab  hegyi  tanösvény,  Kövirózsa
tanösvény

Cool – túra:
Pécsi múzeumok, műemlékek, Pécs-
váradi vár

Városfelfedező:
Pécs mediterrán város

Kerékpártúrák: (önállóan)
Magyarszék  -  Komló  -  Sikonda  –
Magyarszék,  Kerékpárút  és  alsó-
rendű  út  +  erdészeti,  aszfaltozott
utak, Magyarszék - Magyarhertelend
- Orfű -  Kis-tó és malommúzeum -
Pécsi-tó  -  Magyarhertelend  -

Magyarszék, Magyarszék - Sikonda -
Komló  -  Pécs,  Árpádtető  -  Pécs,
Tubes  -  kerékpárúton  le  Orfűre  -
Magyarhertelend - Magyarszék

Kaland túra:
Mecsextrém  kalandpark,  Orfű  sár-
kányhajó

Wellnes:
Ambient  Hotel  &  Aromaspa
Sikonda,  Magyarhertelendi  Termál-
fürdő  - kedvezményes belépő

Strandolás:
Orfű Aqua park, Orfű, Pécsi -tó sza-
badstrandok

Elérhetőségek:
7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.
Tel.: 72/521-006 vagy
72/521-016 18-as mellék
Mobil: 30/407-7337
Fax: 72/521-006 vagy 72/521-017
Email: szallas.magyarszek@gmail.com
Honlap: www.magyarszek.hu/szallas
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Magyarszéki Nyugdíjas Ház és Nyugdíjas Klub kialakítása

A Magyarszéki Nyugdíjas Klub régi terve volt, hogy a klubház méltó otthona legyen a közösség életének.
Ennek érdekében a Nyugdíjas Klubház felújításával a következő új funkciókkal bővült az intézmény:

helyi nyugdíjasok napközije, napi ellátással, étkezéssel, gondozással ● a nagyteremben különböző sarkokat
kialakítva napi elfoglaltságokat, szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket biztosítunk ● a mozgásban korlátozottak

számára akadálymentes mosdót és illemhelyiséget alakítottunk ki ● az összejövetelekre, rendezvényekre, napi
ellátásra és gondozásra az eljutást igény szerint falubusszal biztosítani tudjuk ● összefoglalva, az idősek, a

nyugdíjasok, az önmaguk ellátására részben képes személyek nappali ellátása és gondozása

Bővebb információkkal Magyarszék Község Önkormányzata szolgál:
7396 Magyarszék, Kossuth u. 51., tel.: 72/521-016 (18-as mellék)

Magyarszék kreatív munkaműhelye

Községünkben hiánypótló és munkahely- valamint értékteremtő szándékkal létrehoztunk
egy kisipari szolgáltató létesítményt. A műhely a helyi és térségi lakosság részére a következő termékek

előállítását és szolgáltatásokat kínálja, egész évben folyamatosan:

betonelemek, betonoszlopok, mederelemek, járdalapok gyártása ● drótfonás, forgácsolás ● faipari
szerszámkészítés, famegmunkálás, dísztárgyak készítése ● egyéb olyan termékek előállítása, amit a ház körül,

a gazdaságnál, állattartásnál,kertészkedésnél, szőlőgazdálkodásnál, kisállattartásnál fel lehet használni ● kisgépek,
szerszámok karbantartása és javítása ● összefoglalva, értékes szakipari munkákat és szolgáltatásokat érhet el

helyben és nem utolsó sorban olcsón a lakosság

Bővebb információkkal Magyarszék Község Nonprofit Kft. szolgál:
7396 Magyarszék, Kossuth u. 33., tel.: 72/521-016 (21-es mellék)
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Elkészültek a hús-, valamint a zöldség- és
gyümölcsfeldolgozó üzemrészek

Elkészült a húsfeldolgozó üzem, amely a Rózsa u. 1. szám alatt található, HU 1256 EK számú uniós engedéllyel.
Az élelmiszer előállító üzemben húsfeldolgozás, tartósítás történhet, valamint húskészítmények, zsír és töpörtyű,

füstöltárú, töltött termékek (hurka, kolbász, szalámi) forgalmazása engedélyezett lakossági és vállalkozási
árusítással. A húsüzem üzemeltetését a BO-LI-MA Szociális Szövetkezet végzi. A szövetkezet lehetőséget nyújt az

állattartóknak az állatok feldolgozására és szövetkezeten belül előállított és feldolgozott termékek árusítására.

Szintén a BO-LI-MA Szociális Szövetkezet üzemeltetésében elkészült egy zöldség-gyümölcs feldolgozó üzemrész,
ahol gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás, gyümölcs- és zöldséglé gyártása, valamint burgonya feldolgozás

történhet. A Rózsa u. 1. szám alatt található 01 1191 nyilvántartási számú feldolgozó létesítményben a településen
vagy környékünkön tevékenykedő őstermelők és kistermelők is feldolgozhatják termékeiket (ebben az esetben

bérelni kell az üzemrészt). A BO-LI-MA Szövetkezet felvásárolhatja a háztájiban termő gyümölcsöket és
növényeket is vagy összeszedést is vállal. 

Lehetőséget ad a két üzemrész arra, hogy településünkön és környékén a helyben termelt
egészséges élelmiszerek mennyisége növekedjen.

Bővebb információkkal a BO-LI-MA Szociális Szövetkezet szolgál:
7396 Magyarszék, Kossuth u. 51., tel.: 72/521-016 (21-es mellék)

MÖSE Lovas
Szakosztály

2015. évi programjai 

● Február 28.  Pécsbánya
Térségi Lovas bál
● Május 2. Magyarszék
IV. Széki Barka Találkozó
● Május 9. Siklós
Tenkes Kapitánya Lovastanya
● Május 24. Hosszúhetény
IX. Zengő Lovas kupa
● Június 20.  Bükkösd
Lóti-Futi Találkozó
● Július 4. Magyarszék
Családi Lovas nap
● Július 18. Magyarszék
Baráti Lovas Találkozó

Kishertelendi beruházások

● Készül a padkafelújítás, kijelölt járda-
szakasszal (fehér kő) a benzinkút és a 
vasút között
● Felújításra került a kerékpárút 
vonalán a fahíd a benzinkút mögött, így 
kerékpárral biztonsággal járható
● Az Oroszló felé vezető 66-os főút jobb 
oldalán elkészült az árokmélyítés és 
tisztítás a Bem utcai elágazótól a telepü-
lés vége tábláig
● Elkészült a kishertelendi kiserdőnél 
(Vasvári) a kisút melletti árok mélyítése 
(két gyűrű elhelyezése szeptemberben) 
● Ároktisztítás kezdődött az Árpád utcá-
ban, mely szeptemberben folytatódik
● Részleges útjavítás történt a 66 főút 
kishertelendi szakaszán

● Megtörtént a kishertelendi játszótér 
játékainak és a focipálya kerítésének 
festése, valamint egy rövid árokszakasz 
kiépítése és az út javítása (kövezéssel)
● Kishertelendi kistó körül tereprende-
zés történt
● Szeptemberre van tervezve a Liget 
utca felső részének aszfaltozása
● Javításra kerültek a kishertelendi 
kiülők nádtetői valamint a padok, meg-
történt az újrafestésük
● Árpád utca 20 és 21 házszám között 
nyíló földút javításra került
● Kishertelendi temetőnél feljárókat 
javítottunk járólapok pótlásával a 
kereszthez és a temetőhöz, valamint 
elkészült a temetői út kátyúzása
● Köszönet a virágosításért a kisherte-
lendi dolgozóknak
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Polgárőrség hírei

2014-ben végzett munkáról:

Pozitív évet zártunk minden tekintet-
ben! Pályázati lehetőségből egy új autó
vásárlására került sor, ami már a pol-
gárőr egyesületünk kizárólagos tulaj-
dona. Két darab új kerékpárt kaptunk
a  megyei  szövetségtől.  Sarkadi  Imre
megkapta  a  Polgárőr  Érdemkereszt
Arany  fokozatát,  Horváthné  Szetteli
Zsanett  megyei  elnöki  dicséretben
részesült,  Czár  Józsefnek  az  MLSZ
köszönte  meg  munkáját.  Sarkadi
Imrét  a  megyei  szövetség  felügyelő
bizottsági tagjának megválasztották.

Az alap feladatunk az éjjeli járőrözés,
amit  egész  évben  végeztünk,  ezen
felül:  Nappali  járőrözéseket  beiktat-
tunk. Elkezdődött az érettségiző fiata-
loknak  az  IKSZ  programunk.  Folya-
matos,  telefonos  ügyeleti  szolgálatot
szerveztünk. Időseknél üzemeltettük a
segélykérő telefonokat. A magyarszéki
Máltai szeretetszolgálattal továbbra is
együttműködünk.  Forgalomirányítást
többször hajtottunk végre a Magyar-
széken  bekövetkezett  baleseteknél.
Rendezvények külső biztosítását  haj-
tottuk végre. Az engedéllyel nem ren-
delkező házalókat kértünk meg a távo-
zásra.  Önkormányzat  kérésére
figyeltük,  jelentettük  a  nem működő
közvilágítást.  Részt vettünk az orszá-
gos,  megyei  szövetség  rendezvényein

(pl. Országos járőrverseny 3. helyezés,
közlekedési  verseny  Jakab  László,
megyei  járőrverseny  különdíjakat
hoztunk el stb.). Ligeten mikrotérségi
polgárőr járőrversenyt szerveztünk. A
falun átfolyó patak több alkalommal a
kiöntés határán volt ekkor figyelőszol-
gálatot szerveztünk. A decemberi köz-
gyűlésünkön az egyesület  átalakult  a
Magyarszéki  Polgárőr  és  Önkéntes
Tűzoltó Egyesületté (ekkor tisztújítás
is történt, Jakab László lemondott, az
egyesület ismét Sarkadi Imrét válasz-
totta elnöknek. Köszönet Jakab Lász-
lónak, amiért annak idején kényszerű-
ségből a laktanyaparancsnokom miatt
le kellett mondjak az elnöki pozícióról,
és  ő  elvállata  ideiglenesen  ezt  a
posztot, továbbra is számítok munká-
jára.  A  változások  bejegyzése  az  új
alapszabállyal  együtt  folyamatban
van). Lakossági bejelentésre, járőrözés
alatt több alkalommal zavartunk meg
betörőket, így nem tudták a tervüket
végrehajtani. 2013-as évhez képest az
elmúlt évben tovább csökkent a bűn-
cselekmények száma Magyarszéken.

2015-ben történt:  

Az  alapfeladatainkat  folyamatosan
végeztük. Úgy tűnik az idén is sikerül
pályázatokból, a támogatóink segítsé-
gével  az  egyesület  alapfeladataihoz
szükséges  anyagiakat  előteremteni.
Magyarszéken a havazás idején árokba
fordult  autónál segédkeztünk. Besur-
ranás történt, az elkövetők azonosítása
a  kamerarendszer  segítségével  ered-
ményesen  megtörtént.  Futóversenye-
ket biztosítottunk. Máltai szeretetszol-
gálattal  együttműködünk,  segélyek
szállításában, kiosztásában. Rendezvé-
nyek  külső  biztosítását  hajtottuk
végre. Rendőrséggel az elmúlt évekhez
képest  sokkal  több közös  szolgálatot
adunk. Folytatjuk a jó idő beköszönté-
vel a nappali kerékpáros járőrözést. Az
üzemanyagkúton  egy  rendszám  nél-
küli autó tankolt és fizetés nélkül távo-
zott,  az  autó  teljes  beazonosítása  a

kamerarendszer  segítségével  megtör-
tént.  Pécsett  a  tűzoltó,  rendőrnapon
segédkeztünk.  Vecsésen  a  felügyelő
bizottsági  ülésen  részt  vettünk.  Az
egyesületünk Megyei  elnöki  dicséret-
ben  részesült  (a  pontos  pénzügyi
elszámolások, elvégzett munkánk elis-
meréseként).  A  Magyar  Autóklub
jóvoltából  vezetéstechnikai  tréningen
vehettünk részt.

Oly sokkminden történt, hogy az ese-
ményeket  csak  így  tudtam  röviden
tömören,  a  teljesség  igénye  nélkül
leírni.

Szeretném megköszönni támogatóink-
nak a segítségüket!!! Gazda-Speed kft-
nek,  Horváth  Autógáz  kft-nek,
Magyarszék  Község  Önkormányzatá-
nak, Magyarszéki Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak,  Magyarszéki
Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat-
nak, Horváth Istvánnak (Kossuth utca
nem összetévesztendő), aki a könyve-
lést végzi.

Várjuk  azokat  a  fiatalokat  akik  az
érettségihez  való  50  óra  közösségi
szolgálatot  szeretnék  a  Magyarszéki
Polgárőrsségnél ledolgozni. Ez ügyben
a  diákok  keressék  Kirsch  Sándort  a
részletekért.

Megkérünk  minden  lakost,  segítség
munkánkat azzal, hogy ha bármilyen
bűncselekményt  észlelnek,  vagy
gyanús alakokat az éjszaka folyamán,
értesítsenek  minket  a  lentebb
megadott telefonszámon. 

Facebookon  is  megtalálhatóak
vagyunk: www.facebook.com/
polgarorseg.magyarszek.
Bármi  kérdésük  észrevételük  van
kérem  hívják  a  06-30/871-4854-es
telefonszámot.

Sarkadi Imre
elnök
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Nyugdíjas Klub hírei

Még itt élünk Mi is!

Nyugdíjas Klubunk 1994-ben alakult
meg, tehát 21 éves. Voltak szép 
nehéz és még nehezebb napok éle-
tünkben. Az együttlét az évek és az 
akaratunk összetartott bennünket. 
No meg, hogy egy-egy fiatalabb pró-
bálja pótolni elveszett idősebb tár-
sunkat.

2015-ben programjaink a szomszé-
dos és távolabbi nyugdíjas klubokkal
a kapcsolatok tartása.

• ápr. 13. Magyarhertelendről 
fogadtuk barátainkat. Jó hangulatú 
volt!
• ápr. 17. Éves közgyűlést tartottunk.
Tisztségben megerősítettük Bohn 
Istvánnét elnöknek, Schmidt Károly-
nét helyettesül, Aknai Boldizsárnét 
felkértük a pénztárosi teendők ellá-
tására.
• máj. 01-n végre kezünkbe vehettük 
klubtársunk Balázskovics Lászlóné 
Dalmady Rózsa összegyűjtött versei-
nek kötetét: „Őszi szél levelet ír”
• máj. 09. Tényőre volt meghívá-
sunk, ahová az Önkormányzat két 
buszát vettük igénybe. A busz hasz-
nálatáért mindenkor fizetni 
szoktunk.
• máj. 16. Sásd Őszirózsa nyugdíjas 
klub meghívásának tettünk eleget.
• jún. 23. Mindszentgodisán voltunk,
meghívásuknak tettünk eleget.
• júl. 11. Kirándulni voltunk Óbá-
nyán és környékén.
• júl. 13. Vendégül láttuk mindszent-
godisai társainkat.
• aug. 09. Együtt örültünk Siroki Pálné
alapítótagunk 80. szülinapjának.
• szept. 08. Mária napi zarándok-
túránk lenne Magyaregregyre de 
nem gyalog.
• okt. 05. Idősek Világnapját tarta-
nánk klubon belül.
• nov. 06. Egészségügyi napot szeret-
nénk 8h-16h-ig.

• dec. 18. Szokásos karácsonyi ren-
dezvényünk.
• dec. 31. Mi is szilveszterezünk!

Várjuk az új nyugdíjasokat
sorainkba!

Klubnap: minden hétfőn 16 órától

Szőke Antalné

Akire büszkék vagyunk!

Siroki Pálné

• Magyarszék Község Önkormányzat 
Képviselő Testülete nevében Kárpáti 
Jenő polgármester „Magyarszék 
Község Szolgálatáért” kitüntető 
címet adományozta Siroki Pálné 
részére 2012. augusztus 26-án.

• Emberi Erőforrások Minisztériuma
hosszú éveken át kifejtett szakmai 
tevékenységét elismerve „Gyémánt 
oklevelet” adományozta 2014. június
13-án Balogh Zoltán miniszter.

• A Szegedi Tudományegyetem 
Egészségtudományi és Szociális Kép-
zési Kar „Gyémánt díszoklevelet” 
adományozta, aki hatvan éve 
szakmai munkájával a Kar nevét 
öregbítette. Dr. Balogh Zoltán 
rektor, Siroki Pálné részére 2014. 
június 27-én.

Az „Őszi szél levelet ír”
köszönőlevél

Nem kenyerem a beszéd, beszéljen 
helyettem ez a kis könyvecske, amit 
május elsején kezembe vehettem!

Eddig lelkem sötét fiókjában gyűjtö-
gettem írásaimat. Nem volt könnyű 
meghozni ezt a döntést, de a sok bíz-
tató szó erőt adott ahhoz, hogy 
másokkal is megosszam gondolatai-
mat, titkaimat. Sok papír és ceruza 
elkopott mire régi álmom valóra 
vált. Megszületett az „Őszi szél 
levelet ír” című írásom. 

Ezért köszönettel tartozom Kárpáti 
Jenő polgármester úrnak, hogy 
könyvem sok magyarszéki  olvasó 
kezébe kerülhetett!

Megköszönöm Burján József  fárad-
hatatlan, odaadó munkáját!

Köszönettel tartozom a klubvezetők-
nek és a Polgármesteri Hivatal dol-
gozóinak!

Köszönöm rokonaim, ismerőseim 
bíztató szavait!

Nem utolsó sorban szeretnék köszö-
netet mondani Melinda unokám fér-
jének Hermann Péternek, könyvem 
szerkesztésében elvégzett munkájá-
ért és köszönöm neki a sok szép bíz-
tató szót!

Titokban őrzött írásomat ajánlom 
legközelebb álló családtagjaimnak, 
akik talán legkevesebbet tudnak 
rímbe szedett gondolataimról!

Ez az olvasmány csak egy kis könyv, 
de nekem érték ami később nektek is
az lesz. Őrizzétek meg és vigyázzatok
rá! Kedves Magyarszékiek! Ha keze-
tekbe veszitek ezt a könyvecskét, 
gondoljatok rám!

Balázskovics Lászlóné

Szerkesztőségünk nem feltétlenül ért egyet
az újságban megjelenő cikkek tartalmával.
A cikkekre érkező válaszok, hozzászólások

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:
Burján József,

Dalmady Árpád
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Önkormányzat Hírei

Tartalmas,  érdekes,  borral,  jó  ételekkel,
programokkal telt ez idáig a 2015-ös év az
önkormányzat életében.

Gasztronómia,  borászat  illetve  kulturális
programjaink voltak:
2015  februárjában került  sor  a  hagyomá-
nyos svábbálra, melyet jövőre is megszer-
vezünk, 2016 február 20-án.
2015  májusában rendeztük meg a  nyitott
pincék napját 40 fő részvételével. A német-
széki  szőlőhegy  borait  kóstolhattuk  meg,
majd Horváth István pincéjénél egy finom
pörkölttel zártuk a napot. A hagyományos
Márton  napi  borutat  is  folytatjuk  idén
ősszel, 12. utunk lesz idén.
2015  júniusában  szerveztünk  kirándulást
Esztergom-Visegrád-Szentendre  útvona-
lon. Esztergomban megtekintettük a várat,
a  felújított  Fehér  Tornyot,  a  Szent  István
termet,  melyet  sokáig Szent  István szüle-
tési  helyének  hittek.  A  hatalmas  lovagte-
rem illetve trónterem is figyelemre méltó.
Sétánkat  a  Keresztény  Múzeum  illetve  a
bazilika  látogatásával  folytattuk,  a
múzeum  Magyarország  leggazdagabb
egyházi gyűjteménye, több évszázad emlé-
keit  őrzi.  A  napot  a  dunabogdányi  Forgó

étteremben  borkóstolóval  és  vacsorával
zártuk.  Másnap  a  visegrádi  Fellegvárhoz
utaztunk, mely sok érdekes kiállítás hely-
színe:  vártörténeti  kiállítás,  makett  az
erődrendszerről,  szentkorona-történeti
kiállítás,  panoptikum, vadászati,  halászati
és gazdálkodási kiállítás is található. Szent-
endrén a skanzent látogattuk meg.

Az egészséges életmód területén szervezett
programjaink:
Folytatva  az  éveken át  tartó  hagyományt,
idén is szakorvosokat hívtunk. Így érkezett
hozzánk  dr.  Tánczos  Frigyes,  a  komlói
kórház  igazgatója,  az új  egészségügyi  tör-
vényről,  beutalásrenddel  kapcsolatos  kér-
désekről  beszélt.  Dr.  Papp  Zsuzsa  pedig
idegrendszeri szervi elváltozásokról tartott
előadást. A jövőben is tervezünk egészség-
ügyi témákban előadásokat tartani. 

Történelmi előadások:
Fresz  Péter  történész,  történelemtanár  az
1.  világháború  szörnyűségeiről,  az  azt
követő  zsidótörvényekről  tartott  előadást,
majd  a  málenkij-robotra  elhurcoltak
szomorú történetéről beszélt. Magyarszék-
ről 37 személyt hurcoltak el,  ebből egy fő
nem  tért  haza.  Az  előadó  érintette  a
németek kitelepítésének történetét is 1946-
47 között.

Dr. Huszár Zoltán egyetemi docens, múze-
umigazgató vetítésekkel tarkított előadása
a trianoni béke hatásáról szólt, elsősorban
az 1920-as évek magyarországi művelődés-
politikájában.

Felújítások:
A Német Klub épületében folytatjuk a nyí-
lászárók cseréjét, az udvari ablakokat már
kicseréltük, szúnyoghálókat szereltünk fel.
A  németszéki  temető  körbekerítését  a
magyarszéki  önkormányzattal  együtt
végezzük, a kerítés anyagát a német önkor-
mányzat vásárolta meg, a munkát pedig a
magyarszéki önkormányzat végzi. A német
önkormányzat  vállalta,  hogy  2-3  db  régi
sírhelyet -ahol már nem élnek hozzátarto-
zók, vagy kitelepítették őket- helyreállíttat.

A Német Klub összejöveteleit minden nap
első  szerdáján  tartja  (kivéve  jún-aug.),
várjuk szeretettel a német és sváb hagyo-
mányokat  ápolni  szerető  csatlakozni
vágyókat.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani a
vezetőség nevében azoknak a klubtagoknak
akik  rendszeresen támogatják  a  munkán-
kat. 

Hering János
klubtitkár

MÖSE Bosznay Pál Pétanque
Szakosztályának eredményei a

2014/2015 őszi-tavaszi szezonról

Újabb sikeres szezont zártak a Magyarszéki
Öse  Pétanque  szakosztályának  játékosai.
Az  összesen  24  igazolt  játékossal  rendel-
kező  egyesület  a  2014/2015  őszi-tavaszi
szezonban több bajnoki címet is elhódítot-
tak. A szezon kezdetén, augusztusban újra
csapat bajnoki címet ünnepelhetett a Kár-
páti  Zsófia,  Frank  László,  Berta  Ádám,
Tálosi  Krisztián,  Hámori  Vilmos,  Kutasi
Péter és Novák Barna alkotta csapat, ezzel
jogot szerezve a 2015. évi Klub Európa Baj-
nokságon való részvételre. A szezon a szep-
tember közepén, Magyarszéken megrende-
zett mix-duplett bajnoksággal folytatódott,
ahol  újabb  Möse  siker  született,  hiszen  a
bajnoki  címet  a  Kárpáti  Zsófia-Tálosi
Krisztián alkotta páros szerezte meg, míg a
harmadik  helyen  a  Tasnádi  Erika-Novák
Barna duó végzett.  

A szezon több ausztriai fedett pályás kupa-
versennyel folytatódott, ahol a Berta Ádám
–  Frank  László  –  Novák  Barna  –  Federi
István (SecondWind) alkotta  magyarszéki
csapat kitűnő eredményeket produkálva, a
négy  versenyből  álló  sorozatból  kettőt
megnyert. 

A magyar  bajnokság 2015  márciusában a
Triplett  OB-val  folytatódott.  Itt  egy
roppant  színvonalas  és  népes  mezőnyben
végül  magyarszéki  döntőt  rendeztek,
amelyet végül a Tálosi  Krisztián – Kutasi
Péter  –  Todenberg  Roland  trió  nyert  a
Berta  Ádám  –  Frank  László  –  Federi
István (Secondwind) csapat előtt. Hámori
Vilmos vegyes csapatával sajnos nem jutott
a  legjobb  8-ba.  Április  közepén,  Tatabá-
nyán  került  megrendezésre  a  2015.  évi
Duplett  Ob,  ahol  a  Kutasi  Péter  – Tálosi
Krisztián  páros  végül  a  harmadik  helyet
szerezte  meg  a  húsz  párost  felvonultató
mezőnyben. Nőknél Fazekas Mária tatabá-
nyai csapattársával végül a negyedik helyet
szerezte  meg.  A  minősítő-  és  pontszerző
országos versenysorozat  az Egyéni Ob-val
zárult,  melynek  Sárvár  adott  otthont.
Tálosi Krisztián itt is a dobogóra állhatott a
bronzérmet megszerezve. Az országos baj-
nokságok  mellett  került  megrendezésre  a
Kilövő OB, melynek végső győztese Tálosi
Krisztián  lett,  Berta  Ádám  előtt.  Kutasi
Péter végül  az  ötödik helyen végzett,  míg
Fazekas  Mária  a nők mezőnyében az  elő-
kellő hatodik helyet szerezte meg összítés-
ben.  Ezen  eredményeket  figyelembe  véve
joggal reménykedhetett egyesületünk, hogy
sikerül valamelyik csapatának a válogatott-
ságért kiírt versenyt is megnyerni-e.

A versenykiírás értelmében erre az első 38
versenyzőnek volt lehetősége. A Möse játé-
kosai  az  alábbi  összeállításban  várták  a
versenyt.  Berta  Ádám  –  Frank  László  –
Federi  István  (SecondWind)  –  Bátky
Viktor (Gerecse PS), illetve Tálosi Krisztián
– Kutasi Péter – Fodor Bertalan (Gerecse
PS) – Fodor Zoltán (Gerecse PS). A kiéle-
zett  mérkőzéseket  hozó  válogató  verseny
végül  a  Berta  Ádám  –  Frank  László  –
Federi  István  (SecondWind)  –  Bátky
Viktor (Gerecse PS) alkotta csapat sikerét
hozta, így két magyarszéki játékos is tagja
a 2015. szeptember 24-27 között a bulgá-
riai Albenában megrendezésre kerülő Férfi
Európa  Bajnokságra  utazó  csapatnak,
melynek  delegációvezetői  posztját  Novák
Barna látja el.

Az  országos  bajnoki  sorozaton  kívül  ver-
senyzőink több kupaversenyen szerepeltek
kitűnő eredménnyel,  továbbá részt  vettek
az  ausztriai  regionális  bajnokságban is.  A
szakosztály  tervei  között  szerep  a  követ-
kező szezonra a létszám bővítése, a bajnoki
címek megvédése és újabbak elhódítása, a
Klub Európa bajnokságon való sikeres sze-
replés,  továbbá  egy  pécsi  utánpótlásbázis
bevonása,  amely Hámori Vilmos irányítá-
sával zajlik majd.

(kzs)


