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A Magyarszékért Egyesület kiadványa
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Tematikus nyári táborok (2. oldal)

Vince nap a Szőlőhegyen (5. oldal)

Baleseti riasztás a 66-os úton (6. oldal)

Bérmálás Magyarszéken (12. oldal) Széki Búcsú és Falunap (14. oldal)

Fejlesztések, beruházások, pályázatok (10. oldal)

Fekete december
Itt van a december,
Hol van a fehér hó?
Hintón száguldozik
Ősz Mikulás apó.

Köpönyege piros,
Jó nehéz a zsákja,
Krampuszával ő
A világot bejárja.

Csengettyű csilingel
Pejparipa nyakán,
Holdvilág lámpásán
Csillagfény muzsikál.

Én is a mikulást
Kíváncsian vártam,
De fekete karácsonyt
Én még sosem láttam!

Balázskovics Lászlóné Dalmady Rózsa
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Suliújság
Szeptemberben megkezdődött

a 2020/21-es tanév, ami
mindenki számára okozott

váratlan helyzeteket

2020 nyarán az  iskola  kétszer  egy-
hetes  nyári  táborral  örvendeztette
meg a  jelentkező alsó  tagozatos  ta-
nulókat, akik Afrika és Kalóz témájú
táborokban  vehettek  részt.  A  tábor
vezetője Földi  Bernadett  pedagógus
volt.  A  biztonsági  és  higiéniai  óv-
intézkedéseket  betartva  a  gyerekek
kreatív  foglalkozásokon,  Burgmann
Bernadett kosárlabdázó edzésén, ál-
latkerti látogatáson és strandoláson
vehettek részt

Ezt  követően 2020 szeptemberében
a  járványügyi  előírásokat  betartva
kezdődött  meg  a  tanítás  hagyo-
mányos  formában  a  Magyarszéki
Általános Iskolában,  amit  diákjaink
és  pedagógusaink  is  nagyon  vártak
már.

Intézményünk a  vírushelyzetre  való
tekintettel  Járványügyi  intézkedési
terv  elkészítésével,  az  épület  teljes
fertőtlenítése után kezdte a tanévet.

Jelenleg 135 tanuló tanul az iskolá-
ban. Nagy örömmel tölt el bennün-
ket, hogy az intézménybe jelentkezők
száma folyamatos emelkedést mutat.
A  szülők  előnyben  részesítik  az
iskola családias légkörét, barátságos
hangulatát,  illetve  –  a  koronavírus
járvány  idején  különösen  fontos
szempontot – a biztonságos környe-
zetet, figyelmes közösséget. További
pozitívum,  hogy  az  iskola  tárgyi
feltételei  is  az  elmúlt  években  és
jelenleg  is  folyamatosan  javulnak,
valamint  iskolánkban  minden  tan-
tárgyat szakos pedagógus tanít.

Szeptember  elsején  tartotta  meg  a
Magyarszéki Általános Iskola a tan-
évnyitó ünnepélyét, természetesen a
járványügyi  előírások  megtartása

mellett.  Rendhagyó  volt  a  rendez-
vény.  Mivel  a  vírus  miatt  a  júniusi
tanévzáró elmaradt,  a jutalomköny-
vek,  ajándékok  kiosztására  is  most
került sor. A 2019/20-as tanévben a
kitűnő,  vagy jeles  tanulmányi  ered-
ményéért és példamutató magatartá-
sáért  ismét  sok  tanuló  vehetett  át
szép,  értékes  könyvet,  oklevelet  és
ajándékot.

Kitűnő tanulók a  2019/20-as  tanév
végén:
1. osztály: Fauszt Zsuzsanna, 
Horváth Lara, Pörnecz Péter, 
Vizkeleti Áron
2. osztály: Eckl Réka, Sáfrány 
Timót, Sáfrány Zsóka Tamara, 
Sándor Kornélia
3. osztály: Schmidt Dominik, 
Schmidt Jázmin, Varga Nóra
4. osztály: Ancsin Zsófi, Csányi 
Liliána, Hohner Tamás
5. osztály: Andrasek Roland, 
Horváth Kristóf, Molnár Medárd
6. osztály: Domonkos Diána, 
Schmidt Zsombor

Jeles eredményt értek el:
2. osztály: Gyenei-Hohn Richárd, 
Jauck Emese, Kiss Kilián, Varga 
Péter

A 8. osztályosok a ballagáson vehet-
ték át jutalmukat:
Kitűnő lett: Orsós János
Jeles tanuló volt: Hassza Bianka, 
Weimann Noémi

A  2019/20-as  tanévben  hirdettük
meg először  a  legtöbb piros  pontot
és a legtöbb ötöst gyűjtők versenyét.
Az online oktatás ellenére is a gyere-
kek többsége nagyon lelkes és szor-
galmas volt.

Az 1. osztályban a legtöbb piros pon-
tot gyűjtötte: Fauszt Zsuzsanna
A  2.  osztályban Eckl  Réka  kapott
szép ajándékot

A legtöbb ötöst gyűjtötték:
Alsó tagozaton:
1. Csányi Liliána 4. osztály

2. Schmidt Dominik 3. osztály
3. Varga Nóra 3. osztály
4. Schmidt Jázmin 3. osztály
Fölső tagozaton:
1. Schmidt Zsombor 6. osztály
2. Domonkos Diána 6. osztály
3. Varga Gréta 7. osztály
4. Molnár Medárd 5. osztály
5. Horváth Tícia 8. osztály

A  tanulók  megérdemelten  vehették
át  értékes  ajándékukat:  oklevelet,
társasokat,  kártyákat,  kirakókat,
gyöngyfűzőket.  Ezzel  a  versennyel
szeretnénk hagyományt teremteni.

A jutalmakat A Magyarszéki  Isko-
láért Közalapítvány finanszírozta.

A tanévnyitó műsoron iskolánk igaz-
gatója  értékelte  a  tavalyi  évet,  el-
mondta az aktuális teendőket, a vál-
tozásokat, továbbá köszöntötte a 22
fős új első osztályt. A hagyományok-
hoz híven a 4. osztályosok ajándék-
kal  kedveskedtek  az  elsősöknek.  A
vírushelyzet  miatt  az  előírásoknak
megfelelően,  de  nagy  lelkesedéssel
kezdtük meg az új tanévet.

Iskolánk 7. és 8. osztályos diákjai a
Tanítsunk Magyarországért Program
részesei.  2020.  szeptember  19-én  a
tanulók a program keretében a Pécsi
Tudományegyetem  hallgatóival  egy
élménydús napot töltöttek Sikondán
a Pihenőparkban és a tónál. A gyere-
keknek  a  szervezők  (PTE,  IFKA)
érdekes, jó hangulatú programokkal,
étkezéssel  és  ajándékokkal  kedves-
kedtek.

A Tanítsunk Magyarországért Prog-
ram keretében iskolánk 8. osztályos
tanulói  közül  4  fő  (Buzás  Szabolcs,
Märcz  Balázs,  Schindler  Dávid,
Vincze Laura) a PTE, IFKA szervezé-
sében az ABC Alapítvány támogatá-
saként  laptopot  vehettek  át  a  PTE
Szenátusi  Termében  dr.  György
László  Államtitkár  úrtól  és  dr.
Miseta Attila úrtól, a PTE rektorától,
ezzel ösztönözve, segítve a gyerekek
tanulmányainak előmenetelét.
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2020.  október  elején a  Zene  Világ-
napja  alkalmából  megrendezett
megemlékezésen  4  főből  álló
(Hohner  Tamás,  Schmidt  Zsombor,
Märcz Zoltán, Bayer Attila) rézfúvós
együttes örvendeztette meg iskolánk
diákjait egy kis térzenével.

Az  Állatok  Világnapja  alkalmából
rajzpályázatot  hirdetett  iskolánk  az
alsó  és  felső  tagozatos  tanulóink
részére.  Nagy  örömünkre  temérdek
munka érkezett.  Mivel  a  zsűri  nem
tudott  3  helyezettet  kiemelni  a  sok
kiváló rajz  közül,  ezért  összesen 10
tanulónak osztottak arany,  ezüst  és
bronz fokozatú minősítést.
Felső tagozat:
Arany fokozat: Schmidt Zsombor
Ezüst fokozat: Jauck Vanda
Bronz fokozat: Hampuk Stefánia
Alsó tagozat:
Arany fokozat: Buzás Dorina, 
Horváth Larina, Schmidt Jázmin
Ezüst fokozat: Tenkes Róbert, Varga
Nóra
Bronz fokozat: Jauck Emese, Nagy 
Gergő

Nem  sokkal  az  őszi  szünet  előtt
hatalmas  ajándékcsomagot  kapott

iskolánk  a  Der  Verein  für  Ungarn-
deutsche Kinder – VUK egyesülettől.
A  meglepetések  között  számtalan
német nyelvű jutalomkönyv, kézmű-
ves  alapanyag  és  barkácscsomag  is
lapult.  Iskolánk  németet  tanuló
diákjai  egy-egy  kis  könyvvel  már
gazdagodtak. Ezúton szeretnénk kö-
szönetet  mondani  az  egyesületnek,
hogy  csomagjával  támogatta  isko-
lánkat!

Iskolánkban október 22-én tartottuk
az 1956-os forradalomról és szabad-
ságharcról  szóló  megemlékezésün-
ket.  A  járványhelyzet  miatt  idén
hagyományos  iskolai  ünnepségre
nem  került  sor.  Minden  osztály  a
saját  tantermében  emlékezett  meg,
így tisztelegve a múlt hősei előtt.

Reményeink  szerint  a  2020/21-es
tanévben hagyományos oktatást  tu-
dunk biztosítani tanulóink számára.
Ehhez  természetesen  mindenki
részéről  szükség  van  a  járványügyi
előírások szigorú betartására, amely
eddig gyerekek és felnőttek részéről
egyaránt sikeres volt.

Intézményünkről még több informá-
ciót  megtudhatnak  az  iskola  Face-
book oldalán, valamint honlapján:
• https://www.facebook.com/
people/Magyarszéki-Általános-
Iskola/100011216371571/
• https://magyarszeki-altalanos-
iskola.webnode.hu/

Varga-Fóris Eszter
pedagógus

Alapítványunkról…
Intézményünk  tanulóinak  oktatása,
művelődése, nevelése mellett nagyon
fontosnak  tartjuk  az  esztétikus,
rendezett,  biztonságos  környezetet
is. Számos versenyt rendezünk, hogy
a  gyerekek  megmérettessék  magu-
kat. Kirándulásokat, színház-, hang-
verseny látogatást  szervezünk, hogy
minél  több  szép  élménnyel  gazda-
godjanak.  A  szabadidő  hasznos
eltöltésére folyamatosan vásárolunk
sporteszközöket, játékokat. Fontos a
felzárkóztatás,  tehetséggondozás.
Mindezt  sok  foglalkoztató  könyv,
füzet,  játék  segíti.  A  gyerekeket  a
legtöbb  ötöst  gyűjtő  versennyel,  a
legtöbbet  javítók versenyével  igyek-
szünk motiválni a szorgalmas tanu-
lásra.
Rengeteg  értékes  jutalmat  (társas-
játékokat, kártyákat, kirakókat) osz-
tottunk ki az előző tanév nyertesei-
nek.  A  kitűnő  és  jeles  eredményt
elérők is szép jutalomkönyveket kap-
nak  minden  tanév  végén.  Mind-
ezeket  nagy  részben,  vagy  teljes
egészében  A  Magyarszéki  Iskoláért
Közalapítvány finanszírozza. Az ala-
pítványnak két bevételi forrása van.
Az egyik a személyi jövedelemadó 1
%-ának  felajánlása.  A  másik  a
hagyományos Márton napi bál. A bál
szervezésében,  lebonyolításában,
tombolaajándékok  gyűjtésében  fel-
ajánlásában sok szülő vette ki a ré-
szét. Voltak, akik eljöttek a bálba, és
sokan támogatói jegyet vásároltak.
Mivel az idén ez a járványhely-
zet  miatt  elmaradt,  több  száz-
ezer forinttól estünk el.
Kérjük  a  szülőket,  hogy  érezzék  át
ennek  a  fontosságát  és  támogassa-
nak bennünket az alábbi lehetőségek
valamelyikével:
• Banki átutalással:
11731063-20038540
• Csekkes befizetéssel:
(az osztályfőnöknél igényelhető)
Előre is köszönjük támogatását! 

Ábel Lászlóné
a kuratórium elnöke
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Óvodai
helyzetkép

2020. november

Intézményünkben 20 hetes kortól 7
éves  korig,  családias  környezetben,
szakmailag jól képzett pedagógusok-
kal  biztosítjuk  gyermekeinknek  az
önfeledt, boldog gyermekkorát.

Óvodánk  Madár-  és  Állatbarát
Óvoda, és elnyertük a Boldog Óvoda
címet ebben a tanévben is.

A 2020/21-es tanévet a Magyarszéki
Óvodában 50, a bölcsődében 7 fővel
kezdtük meg.

Az éves óvodai szolgáltatásaink, me-
lyekben  gyermekeink  ingyen  része-
sülnek, az alábbiak:
• Néptánc, német nemzetiségi 
néptánc
• Logopédia
• Játékos német nyelvismeret
• Ovihittan
• Ovijóga
• Veronika zeneterápia
• Játékos kutyafoglalkozás
• Játékos vízitorna
• Ingyenes étkezés
• Gyerek-KRESZ tanítása a közeli 
közlekedési parkban
• Boldogságóra foglalkozások
• Játékos meridiántorna, szemtorna

A nyári fejlesztés eredményeként az
óvoda alsó udvarrészére új mászóka-
rendszer  lett  telepítve,  illetve  a
középső udvarrészre kerültek új játé-
kok.  A  középső  udvarrész  játékkal
történő  berendezését  támogatta  a
Magyarszéki  Német és Roma Nem-
zetiségi Önkormányzatok hozzájáru-
lása, amit itt is nagyon szépen köszö-
nünk.

Erre  a  fejlesztésre  már  régóta
vártunk és nagyon örültek a  gyere-
kek.  További  eszközök  telepítésére
törekszünk.

Az  óvodai  fejlesztéseket  illetően  a
nyílászárók  cseréje  évek  óta  terve-
zett,  reméljük  mihamarabb  erre  is
sor kerül.

A  kialakult  járványügyi  helyzetben
nagy  előnyt  jelent  intézményünk
egészségtudatos  programja,  amit
következetesen  végzünk.  Mindez
mutatkozik  a  hétköznapokban,  a
létszámokban.

Kiemelt  feladataink  között  szerepel
az egészségtudatos életvitel alapozá-
sa. Az egészséges környezetet speciá-
lis  lég-  és  víztisztító  garantálja.
Folyamatosan működnek az aroma-
diffúzorok.  Óvodánkban  sóbarlang
működik,  mellyel  a gyerekek egész-
ségét nagymértékben támogatjuk.

Az  Óvodai  Házirend  betartatására
fokozottan  figyelünk,  csak  egész-
séges  gyermek  látogathatja  az
Óvodát. A szülőkkel együtt erre na-
gyon figyelünk és  együttműködünk.
Köszönjük a Szülőknek ezt az együtt-
működést, megértést, ami a fokozot-
tabb elővigyázatosságot illeti. Szeret-
nénk, ha óvodánk folyamatosan mű-
ködhetne továbbra is, legalább ilyen
jó mutatókkal.

Az információáramlás a partnereink-
kel zavartalan, személyesen, írásban
és  online  felületeken  történik  to-
vábbra is. Igyekszünk a szülőknek az
információkat átadni, és képekkel is
betekintést adni az óvodai életbe.

Az elkövetkező időszakban – terve-
ink szerint – az alábbi programjaink
lesznek. Minden program zárt körű:
• december 4.: Télapó érkezése
• december 7.: Télapó nyomában
• december 18.: Karácsonyi ünnep
Téli szünet:
• december 19-től január 3-ig

Szeretnénk  megköszönni  minden
segítséget  Partnereinknek,  Támoga-
tóinknak,  akik  kedveskedtek  Óvo-
dánknak,  Óvodásainknak  ebben  a
tanévben is.  Nagyon sok szeretettel
gondolunk Rájuk!

Vigyázzunk egymásra, magunkra! 

Jó egészséget, nyugodalmas
szép Ünnepeket kívánnak

mindenkinek az Óvoda
Gyermekei és Dolgozói sok-sok

SZERETETTEL az alábbi
kis verssel: 
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Széki Borrend
Egyesület

Az Egyesület működését és életét –
mint  oly  sok  mindent  ebben  az
évben  –  jelentősen  befolyásolta  és
hátráltatta  a  sokszor  rendkívüli
intézkedéseket  követelő  pandémia
helyzet.  Szerencsések  lehettünk,
hogy  még  a  járvány  okozta  korlá-
tozások  előtt  több  rendezvényt  is
megtarthattunk.
A tavalyi  év végén, 2019. december
6-án lehetőségünk nyílt az Egyesület
Bortrezor pincéjében vendégül látni
a  bodolyabéri  és  magyarhertelendi
szőlész/borász barátainkat és párjai-
kat.  A  vacsorával  egybekötött  talál-
kozó remek lehetőséget adott a 2019.
év  kiértékeléséhez,  egyben  már  a
jövő  évi  teendők  átbeszéléshez  és
persze boraink kóstolásához.
Január  22-én  megtartásra  került  a
Vince napi – most már mondhatjuk
–  hagyományos  szőlővessző  áldás
ünnepünk.  Vince napján a  magyar-
széki szőlőhegyen Aknai Gábor tag-
társunk  pincéjében  Rosner  Zsolt
atya  megszentelte  az  ottani  és  a
hozott  szőlővesszőket,  egyben  Isten
áldást  kérte  szőlőtőkéinkre  az  idei
évi jó termés és csorgó pincék remé-
nyében.  A  szűk  körben  megtartott
ünnepen megjelentek a borok kósto-
lásával is tettek róla, hogy a hagyo-
mány  szerint  idén  is  csordultig  le-
gyenek a pincék.

Február  14-én  megtartottuk  első  –
akkor még nem tudhattuk, hogy vél-
hetően az évben az utolsó – találko-
zónkat  és  egyben  rendes  köz-
gyűlésünket.  A  hivatalos  napirendi
pontokon  túl  sor  került  két  új  tag
felvételére az Egyesületünkbe Gyenis
Dávid és ifj. Sasvári István személyé-
ben.  Mindkét  jelentkező  sikeres
alkalmassági  vizsgát  tett,  majd  be-
lépésüket esküvel is megerősítették.
Sajnos a minden évben megrendezésre
kerülő  borversenyünket,  nyitott  pince
programunkat  áthúzta  a  rendkívüli
helyzet, csak úgy mint az Önkormányzat
rendezvényein  való  megjelenést.  Re-
méljük az Egyesület már zökkenőmen-
tesen tudja majd ellátni a jövő évben a
munkáját, a helyi borok népszerűsíté-
sét,  a  helyi  hagyományt  követő  bor-
termelési technológiák bemutatását.
Az  Egyesület  életét  és  munkáját  a
honlapunkon:  www.facebook.com/
SzekiBorrend tudja minden érdeklő-
dő  nyomon  követni,  ezzel  is  elő-
segítve  az  Egyesület  életének  még
szélesebb körű bemutatását.
A  közelgő  ünnepekhez  sok  boldog-
ságot  kívánok  a  magam  és  a  Széki
Borrend Egyesület tagjai nevében is.

Legyen békés, boldog és
áldott a Karácsonyuk,

ünnepeljék egészségben az
Új Esztendő érkezését!

2020. november 26.
Torma Zoltán

elnök

Ifjúsági Szálló
 Magyarszéki Gyermek és

Ifjúsági Szállás

Lassan a 2020-as év is a végére ér.
Sajnos  ez  az  év  a  kialakult  helyzet
miatt  nem  telt  olyan  jól,  mint  az
előző kettő.

A  pandémiás  helyzet  miatt  nem
fogadhattunk  annyi  vendéget,  mint
az  előző  években,  pedig  számos
érdeklődő  volt.  Elmaradtak  a  kör-
nyékbeli rendezvények, csökkentek a
turisztikai  lehetőségek.  A  megma-
radt  programok  és  rendezvények
adta  lehetőségekkel  élve  fogadtunk
vendégeket,  akik  között  újak  és
visszatérők is voltak.

Tavasszal  megkezdődött  a  lovas-
terápia, aminek székhelye az ifjúsági
szálló  volt,  a  foglalkozások  pedig  a
Patakvölgye Pihenőparkban voltak.
Visszatértek  edzőtáborozni  a  rác-
almási  U13  lány  focicsapat  lányai.
Reméljük, nyáron újra megtehetik.
A petanque szakosztály idén is meg-
tartotta  több  versenyét,  mi  biztosí-
tottunk szállást a részükre.
Néhány osztályt és magánembereket
is tudtunk fogadni.
Az  étkezésben  a  Nonprofit  Kft.
konyhája állt rendelkezésünkre, me-
lyet több alkalommal is igénybe vet-
tünk, a vendégek nagy megelégedett-
ségére.

A  szálló  területének  külső  rendben
tartásában a közfoglalkoztatottak se-
gédkeztek. A vendégek szállításában
a  falugondnok,  Varga  József  volt
segítségünkre.  A  szervezést  és  a
munkákat  Rauch  Jánosné,  a  Ma-
gyarszékért  Egyesület  és  Nonprofit
Kft. vezetője irányította.

Köszönjük mindenkinek az
egész éves munkáját,

aki a segítségünkre volt!

Hering Zoltánné Anita
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2020 történései

Az  idén  biztosított  volt  az  anyagi
hátterünk, az önkormányzatoknak, a
Katasztrófavédelemnek,  a  megnyert
pályázatoknak,  a  Gazda-Sped  Kft.-
nek, a Széki Borrend Egyesületnek, a
Sun-Control ablak-, kapu- és árnyé-
kolástechnika Kft.-nek és magánsze-
mélyek  adományainak  köszönhető-
en.  Köszönet  illeti  Dr.  Plávics
Esztert, aki segített az ÖTE egészség-
ügyi  alkalmassági  vizsgálatainak  le-
bonyolításában. Ezúton is köszönöm
segítségüket!!!

Ezen  anyagi  támogatásoknak  kö-
szönhetően  Magyarszéken  a  bűn-
cselekmények  száma  igen  alacsony
maradt  továbbra  is.  Rendszeresen
folytatunk éjjel és nappal közterületi
járőrszolgálatot.  A  COVID-19  első
hullámában polgári  védelmi  felada-
tokat láttunk el. Hatékonyan tudtuk
segíteni a tűzoltók munkáját.

Az önkéntes tűzoltók az idén a kö-
vetkező riasztásokat kapták:

3 tűzeset
• Település: Magyarszék, jelzés dátu-
ma:  2020-02-25,  riasztás  szerint
tehenészettel  szemben bozótos  ég!?
Szerencsére  annyira  nem  volt  tűz,

hogy  a  kivonulók  az  egész  szőlő-
hegyet körbejárták a tüzet keresve, a
végén kiderült, hogy már egy leégett
kis  területről  volt  szó.  Beavatkozás
az egyesület részéről nem történt. 
• Település:  Liget,  jelzés  dátuma:
2020-03-19, Liget táblától jobbra ég
kb. egy fél focipálya kiterjedésben a
gaz. Más területet is veszélyeztet. A
Magyarszék  ÖTE  vonulása  során
felderítette  a  lehetőséget,  hogy  a
komlói  szerek,  (Komló/1,
Komló/víz) merre tudják megközelí-
teni  a  helyszínt.  A  káresethez
könnyű terep, földes út vezetett,  de
az utolsó pár száz  méter már szűk,
meredek,  nem  volt  járható  a
hivatásos  szereknek.  Ezért  az  ÖTE
autójával  segítettünk  a  szükséges
felszereléseket  a  helyszínre  vinni.
Kiérkezés után a hivatásos tűzoltók-
kal megkezdtük a káreset felszámo-
lását.
• Település: Magyarszék, jelzés dátu-
ma:  2020-11-08,  riasztás  szerint
műanyagot  éget  valaki.  Nem  talál-
tunk  füstöt,  égetésre  utaló  nyomo-
kat. Beavatkozás az egyesület részé-
ről nem történt. 

9 műszaki mentés
• Település: Magyarszék, jelzés dátu-
ma:  2020-01-23,  riasztás  szerint
Kossuth  utca  131.,  közlekedési  bal-
eset!? Vonulásunk során végignéztük
a Kossuth utcát, ahol nem találtunk
balesetet. Ezt a megyei irányításnak
jelentettük, aki közölte, hogy pedig a
Sásd/1  megtalálta  a  balesetet.  Ez-
után  rájöttünk,  hogy  az  oroszlói
dombon lehet a baleset. Megtaláltuk
a  helyszínt,  egy  személygépkocsi
felborult. A kint levő sásdi tűzoltók-
tól átvettük a káresetet és a forgalom

irányítását végeztük a műszaki men-
tés idején. 1 fő utazott  a gépjármű-
ben,  szerencsére  személyi  sérülés
nem történt.
• Település: Magyarszék, jelzés dátu-
ma:  2020-02-10,  a  66-os  útról
Sikonda felé  a  kereszteződéstől  egy
fa  az  útra  dőlt,  teljesen  befedte  a
pályatestet. Kiérkezésünk után segí-
tettünk a Komló/1-nek a fa eltávolí-
tásában a pályatestről, és a forgalom
irányításában.
• Település: Magyarszék, jelzés dátu-
ma:  2020-04-09,  veszélyes  fa  kivá-
gásához mentünk. A kiérkező hivatá-
sos  tűzoltóknak segítettünk a  létra-
szer kitelepülésében. A 66-os főúton
félpályás útzár keletkezett.
• Miközben a fakivágásnál segédkez-
tünk, Kárpáti Jenő polgármester úr
telefonon  keresett,  hogy  egy  kutya
feje  beszorult  a  József  Atilla  utca
egyik kapujánál.  Ezért átmentünk a
másik esethez. Ott az utcáról próbált
bemenni a kutya, de a feje beszorult,
vergődött,  nyüszített,  már  vérzett
szegénynek a  nyaka.  Erővágó segít-
ségével a fémet elvágtuk és kiszaba-
dítottuk  a  kutyust.  A  kutya  saját
lábán kissé bódultan elindult haza.
• Település: Magyarszék, jelzés dátu-
ma:  2020-06-16,  Magyarszék  és
Komló között a 66-os úton frontális
ütközés  történt.  A  gépjárműbe  be-
szorult személy nem volt. A sérülte-
ket a mentők ellátták. Kórházba nem
kellett szállítani senkit. A helyszíne-
lés és a forgalmi akadály megszünte-
téséig félpályás útzár volt.
• Település: Magyarszék, jelzés dátu-
ma:  2020-08-17,  a  66-os  úton  a
kereszteződéstől, egy fa az útra dőlt,
teljesen  befedte  a  pályatestet.
Kiérkezésünk  után  segítettünk  a
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Komló/1-nek  a  fa  eltávolításában  a
pályatestről, és a forgalom irányítá-
sában.
• Település: Magyarszék, jelzés dátu-
ma:  2020-10-13,  egy  személyautó
felborult.  A  komlói  egységekkel
együtt  értünk  a  helyszínre,  ott  egy
autó  fejtetőre  állt.  Oroszló  felől
érkezett,  a  dombtetőn  levő  kanyart
nem tudta bevenni, így a szembejövő
sávon  át  a  domboldalra  felfutott,
majd a domboldal visszadobta, meg-
forgatta és az Oroszló irányába hala-
dó  forgalmi  sávokban  állt  meg  fej-
tetőn. Egy fő utazott a gépjárműben,
akit  a  mentőegységek  elláttak,
szerencsére  csak  könnyű  sérülései
voltak,  nem kellett  kórházba  szállí-
tani.  Forgalomirányítás  mellett
szűkített két sávon tudott haladni a
forgalom. A mentés közben Oroszló
felől  nagy  sebességgel  érkezett  egy
kocsisor (a forgalomirányítás ellené-
re), az első autó nagy fékezése után
az őt követő autó vészfékezésre sem
tudott megállni. A sofőr elrántotta a
kormányt  és  a  menetirány  szerinti
jobb oldali árokba rántotta az autó-
ját,  ahol  tengelyig süllyedve megre-
kedt.  Megállt  egy  teherautó, amivel
sikerült  kihúzni  a  megrekedt  autót
az árokból.
• Település: Magyarszék, jelzés dátu-
ma:  2020-10-23,  egy  személygép-
kocsi felborult. Személyi sérülés van.
Elsőnek  érkeztünk  a  káresethez,
ezért pontosítottuk a helyszínt a hi-
vatásos tűzoltók számára. A sérültet
megvizsgáltuk, könnyű sérülései vol-
tak,  egy  fő  utazott  a  gépjárműben.
Jeleztük  a  megyei  irányítás  felé,
hogy sok a törmelék, az út szélén a
beton is megsérült, ezért szükség van
a  közútkezelőkre.  A  forgalom  egy
sávon tudott  haladni,  így megkezd-
tük  a  forgalomirányítást.  Hasonló
módon  következett  be  a  baleset,
mint az előző. Eközben kiérkezett a
rendőrség  és  a  hivatásos  tűzoltók,
akikkel  áramtalanítottuk  a  sérült
autót, majd együtt talpra állítottuk a
járművet,  és  trailer  elszállította.
Amint  itt  befejeztük,  rögtön  jött  a
következő riasztás.

• Település: Magyarhertelend, jelzés
dátuma:  2020-10-23,  egy  személy-
gépkocsi  nekiütközött  egy  villany-
oszlopnak.  Két  fő  utazott  a  gép-
járműben, egyikük vérzett, a mentők
értesítve lettek. A megyei  irányítás-
nak  jeleztük,  hogy  áramszolgáltató
szakembereire  szükség  lesz,  a  vil-
lanyoszlop kettétört, az út felé dől. A
gépjármű nem okozott forgalmi aka-
dályt.  Hivatásos tűzoltók kiérkezése
után áramtalanítottuk az autót, majd
trailerre lett  rakva és elszál-lítva. A
sérültet a mentők, a másik személyt
a rendőrök szállították el. Azóta van
egy új beton villanyoszlop.

Egyéb  feladataink  voltak: február
3-án kérés  érkezett  a  Pécsi  Mentő-
kutyás Egyesülettől (régebb óta szo-
ros kapcsolatot ápolunk velük), hogy
Mecsekpölöskére  riasztották  őket,
ahol egy otthonából öngyilkos szán-
dékkal  eltűnt  férfi  feltételezett  tar-
tózkodási  helyét  kellett  átvizsgálni.
Ehhez kértek segítséget. A rendőrség
által  kijelölt  mecsekpölöskei  terüle-
tet  aznap  éjjel  átvizsgáltuk,  ered-
ménytelenül.  Sajnos  később megta-
lálták a holttestet Komlón.
Tavasszal a COVID-19-cel kapcsolat-
ban  is  voltak  feladataink.  A  veszé-
lyeztetett kategóriába sorolt tagjaink
nem láttak  el  szolgálatot.  Feladata-
ink közé tartozott  az önkormányzat
által  kidolgozott  segítségkérő  rend-
szer  figyelése  (napi  többszöri  járőr-
szolgálat),  gyógyszerszállítás,  a  rá-
szorulók  részére  történő  bevásárlás
kiszállítása  (Bohnné  Marika  szinte
minden nap ment), lakosság tájékoz-
tatása  (senkit  nem  jelentettünk  fel,
nem ez a cél, ahol szabálysértés gya-
núja merült fel, ott el lett magyaráz-
va az oda illő rendelet), védőfelszere-
lések szétosztása.

További,  már  rutinnak  nevezhető
feladatok: iskolai kirándulás (66-os
főúton  átkelés  biztosítása  Sikondá-
nál);  sportesemények  (a  főúton  a
futók biztosítása); Magyarszék terü-
letén baleseteknél forgalom irányítá-
sa;  rendőrrel  közös  szolgálatokat

adtunk; „házaló üzletembereket kér-
tünk meg” a faluból való távozásra;
rendezvénybiztosításokat  hajtottunk
végre;  esküvők,  temetések  alkalmá-
val  külön  kérésre  járőrszolgálatot
adtunk.  Kamerafelvételeinkre  rend-
szeresen  támaszkodik  a  rendőrség,
idén  is  sok  alkalommal  történt
kamerafelvétel  átadása  a  rendőrség
részére.

Közgyűlésünkön: Magyarszék 2019.
év  polgárőre Hering  Nándor  lett,
Kirsch Sándorné 200 járőrszolgálat
után járó a bronz fokozatú elismerő
oklevélben részesült. A Magyarszéki
Önkormányzat  az  önkéntes  tűzoltói
munkájuk  elismeréseként  jutalom-
ban  részesítette  Huszár  Bálintot,
Kirsch  Sándort,  Sarkadi  Imrét,
Szebacher Zoltánt.

Terveink: a  2021-es  évben  is  több
pályázatot  fogunk  benyújtani,  ami-
ből szándékunkban áll fenntartani a
polgárőrség  működését;  fejleszteni
az  önkéntes  tűzoltók  felszerelését
(elsősorban személyi védőfelszerelé-
sek,  terepjáró  pickup  beszerzése);
további tanfolyamok elvégzését  biz-
tosítani  az  önkénteseknek;  a  telep-
helyünkön  elsősorban  árvízvédelmi
és egyéb katasztrófavédelmi anyagok
készletezését hajtanánk végre; mivel
az elmúlt évek tapasztalatai szerint a
kamerarendszer  igen  hatékonynak
bizonyult (bűncselekmények felderí-
tésében,  bűnmegelőzésben,  közúti
balesetek  tisztázásában,  állagmeg-
óvásban)  ezért  szeretnénk  további
bővítését eszközölni.

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

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és sikerekben

gazdag, boldog Új Évet kívánok
a Magyarszéki Polgárőr és

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
nevében:

Sarkadi Imre
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A Német
Nemzetiségi

Önkormányzat
hírei

A 2020.  év  elején  is,  mint  az  előző
években,  nagy  tervekkel,  sok  szép
programmal a tarsolyban készültünk.
A sok szép tervből azonban csak kevés
valósulhatott  meg  a  covid  járvány
miatt.  Azért  volt  több,  szép  élményt
adó program, amit  sikerült  a Német
Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak
idén is adnunk.

A  tagok  is  bizonyították,  hogy  nem-
csak kapni jó, adni is. Mindenki a tőle
telhető legtöbbet igyekezett megtenni,
segíteni az idősebbeknek, pl.: bevásár-
lás,  látogatás,  telefonos  beszélgetés,
szájmaszk varrás és kiküldés stb. Ezzel
is bizonyították, hogy a bajban is ösz-
szetartó, egymásra mindig figyelő kis
csapattá kovácsolódott az évek során
a Német Önkormányzat tagsága.

Megvalósult programok:
• Január 11-én többen élvezték a 
Német Nemzetiségi Gála műsorát 
Pécsett, a Kodály Központban.
• Január 19-én részt vettünk a Ma-
gyarországi Elhurcolt Németek emlék-
napján Pécsen, és megkoszorúztuk a 
kitelepítettek és elhurcoltak emlék-
oszlopát Magyarszéken.
• Január 22-én Aknai Gábor pincéjé-
nél Vince napon vettünk részt.
• Február 7-én zenés farsangi estet 
szerveztünk. Obert László klubtagunk 
és egy társa szolgáltatta az élő zenei 
talpalávalót mindenki nagy megelége-
désére. A Barátúri Német Önkor-
mányzat tagjai is velünk együtt mulat-
tak.
• Február 11-én a klubban megtartot-
tuk a hagyományos fánkos farsangot.
• Március 11-én a klubban a fiúk fi-
nom, saját készítésű vacsorával, és 
sütivel lepték meg a nőnap alkalmából
a klub hölgytagjait.

• Áprilisban együttműködési szerző-
dést kötöttünk a Nemzeti Értékek 
Könyvkiadóval, és az év végén meg-
jelenő „Bihari Zoltán: Mi, svábok” 
című kötetében 4 oldalon – Magyar-
szék – Unghrisek: Batyuval jöttek, 
batyuval mentek – címen mindenki 
megismerheti Magyarszék német kö-
tődéseit, történéseit. A cikk Rauch 
János és Fuchs János klubtagok nyi-
latkozatai alapján készült.
• Június 28-tól augusztus 23-ig két-
hetente, vasárnap esténként Pécsett a 
Jókai téren fúvós térzenei koncerteken
vettünk részt.
• Augusztus 30-án a Falunapra meg-
hívtuk a Bayerkrainers Triót, a Ma-
gyarszéki Német Nemzetiségi Fúvós-
zenekart, és a Millich Familyt. Nagy 
élvezettel hallgatta mindenki a szín-
vonalas műsorokat.
• Szeptember 5-én a pogányi Heinek 
Ottó horgászversenyen képviselte a 
Magyarszéki Német Önkormányzatot 
5 klubtagunk.
• Október 4-én került sor a II. 
Betakarítási hálaadó ünnep megtar-
tására, egybekötve a Magyarszéki 
Őrangyalok-plébániatemplom búcsú-
jával, a plébánia és templom közötti 
sétány avatásával és a keresztút 
megáldásával.
• A plébániatemplom belső hangosítá-
sának második részletét is rendeztük.
• Október 30-án a Magyarszéki Német
Nemzetiségi Fúvószenekar közre-
működésével „Szabadtéri zenés nyár-
utót” szerveztünk a Német Klub 
udvarán.
• Együttműködési megállapodást kö-
töttünk a Magyarszéki Óvodával és 
ennek keretében 100.000 Ft értékben 
szabadtéri játékot vásároltunk az 
ovisok részére.
• Támogattuk a Németszéki ravatalozó
tetőszerkezetének felújítását.
• Több, a német nemzetiség magyar-
országi letelepedését, és további életük
alakulását bemutató könyv beszer-
zését és a könyvek az érdeklődők felé 
való eljuttatását is sikerült meg-
valósítani. A könyvek segítenek a 
nemzetiség történelmének megisme-
résében.

• Az általános iskola tanulóinak német
nyelvű mesekönyvekkel tudtunk segí-
teni, továbbá tervezzük a német nyel-
vű oktatásban részt vevő tanulók meg-
ajándékozását.
• Mivel a járványhelyzet miatt a köz-
meghallgatás megtartása nem lehet-
séges, a nemzetiségi önkormányzat 
2020. évi munkájáról a helyi „Széki 
Hírek” kiadványában, illetve elektroni-
kus úton adunk tájékoztatót.

Köszönetet  szeretnék  mondani  a
Magyarszéki Önkormányzat tagjainak,
a polgármester úrnak, a hivatal min-
den dolgozójának az egész évben nyúj-
tott segítségükért és mindenkinek, aki
munkánkat ez évben is segítette.

Áldott, békés ünnepeket kívánok
a magam és Magyarszék

Község Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő

testülete nevében!

Jó egészséget!
Gute Gesundheit für alle !

2020. november 26.
Denkinger Istvánné

A Magyarszéki Német
Nemzetiségi Fúvószenekar

köszöni az ez évi támogatást,
kellemes karácsonyi

ünnepeket és boldog új évet
kíván a település lakóinak!

Füller Attila
Szabó Gábor
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A Roma
Nemzetiségi

Önkormányzat
hírei

Magyarszék Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

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

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

Képviselő: Orsós Ferenc

Magyarszék Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

programjai 2020. évben:

• 2020.03.08. Nőnap alkalmából 
köszöntöttük a hölgyeket.
• 2020.04. Védőmaszkot és gumi-
kesztyűt osztottunk számos család-
nak, illetve néhány idős embernek 
segítettünk a vírus első hullámában 
a bevásárlásban, egyéb fontos dol-
gokban.
• 2020.05. Számos családnak virágot
osztottunk, hogy mindenki szebbé 
tehesse otthonát, környezetét.
• 2020.06. részt vettünk Mária-
gyűdön a cigányok búcsúján.
• 2020.06. Balatonmáriafürdőn 
táboroztunk 1 hétig 22 gyerekkel és 
néhány felnőttel.
• 2020.07. Képviselőtársaimmal és a
helyi önkormányzat, illetve a Non-
profit Kft. segítségével társadalmi 

munkában le festettük a Petőfi utcai 
játszótér fa játékait.
• 2020.08 Részt vettünk több kultu-
rális eseményen, illetve a falunapon 
II. helyezést értünk el a főzőverse-
nyen.
• 2020.09. Régi cigány telepeket jár-
tunk be a Komlói Cigány Önkor-
mányzattal közösen, majd a nap 
végét egy nyársalással koronáztuk 
meg Kossuth aknán.
• 2020.10. Ismételten maszkot osz-
tottunk, csak ekkor az iskolának, az 
önkormányzat dolgozóinak, óvodá-
nak, postának.
• 2020.10. Budapesten kirándultunk,
melynek részeként a Parlamentbe lá-
togattunk Dr. Hoppál Péter minisz-
teri biztos úr meghívására.
• 2020.10. Támogattuk a helyi óvo-
dát udvari játék vásárlásában.

• 2020.10. Tököt faragtunk a gyere-
kekkel a nyugdíjas klubban, majd 
kulturális esttel egybekötött kép-
kiállítást tartottunk Orsós Ferenc 
amatőr festőművész képeiből.
• 2020.11. Próbálunk segíteni ismét 
az idősebb generációnak a vírus által
generált hétköznapi gondokban.
• 2020.12. Tervezzük ismét közösen 
az önkormányzattal a karácsonyi 
élelmiszercsomag osztását.
• 2020.12. Amennyiben lehetséges 
lesz, úgy éjféli szentmisére invitáljuk
majd az embereket.

Rendezvényeink fő támogatói:

Magyarszék Községi Önkormányzat,
Magyarszék  Község  Nonprofit  Kft.,
Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Külön  köszönet  sikeres  munkánk
hozzájárulásához  Kárpáti  Jenő
polgármester  úrnak,  Dr.  Mátéka
Gyöngyi  jegyző  asszonynak,  a
Magyarhertelendi  Közös  Önkor-
mányzati Hivatal minden dolgozójá-
nak,  Rauch Jánosné Nonprofit  Kft.
igazgatójának és Bohn Istvánnénak a
sok segítségért rendezvényeinken.

Magyarszék Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

nevében kívánunk
mindenkinek áldott békés

ünnepeket!

Orsós László
elnök

Magyarszéki ÖSE
Lovas Szakosztály 

Az idei évünk nem sikerült túl aktívra, a covid-19 világ-
járványból  adódó  korlátozások  miatt.  Három tervezett
versenyünk helyett csak egyet tudtunk megtartani. Ez a
Barka volt, ami áprilisban került volna megszervezésre,
de le kellett mondanunk, és így júliusban tudtuk meg-
tartani. Sajnos a járványon kívül az időjárás sem kedve-
zett nekünk, de ennek ellenére elég jóra sikeredett, így is
50 fölötti létszámmal indultak a versenyzők.

A kinti tereplovaglás az eső miatt nem volt, benti pályát
állítottunk fel, a végére egy gyorsasági megmérettetésre is
sor került, ami a lovasok körében nagyon népszerű ver-
senyszámmá vált, és mindenki nagyon jól szórakozott.

Ezen kívül a Széki  Falunapon vettünk még részt,  ahol
lovagoltattunk, illetve megnyertük a főzőversenyt, amire
nagyon büszkék voltunk. Az idei évünk ezzel be is zárult,
reméljük a jövő évben több mindenre sor kerül.

Üdvözlettel:
Katics Renáta 
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Önkormányzati
hírek

Fejlesztések, pályázatok,
beruházások a 2020. évben

Az  önkormányzat  ezúton  köszöni
meg  mindenkinek,  akik  segítettek
egyrészt a pályázatok elkészítésében,
másrészt  azok  megvalósításában:
Magyarszék  Önkormányzat  dolgo-
zóinak  és  munkatársainak,  a  Non-
profit  Kft.  munkatársainak,  a  szö-
vetkezeti alkalmazottaknak, az egye-
sületek  tagjainak,  a  közfoglalkozta-
tottaknak, a helyi vállalkozóknak és
a magánszemélyeknek.
Az év folyamán számos alkalommal
juttattuk  el  minden  magyarszéki
háztartásba a hírleveleinket, sajnos a
legtöbbet a pandémiahelyzettel kap-
csolatos  információkról  és  tudni-
valókról.

A  2020.  évben  a  pandémia-
helyzet ellenére jelentős fejlesz-
tések történtek településünkön,
közel 50 millió Ft értékben:
• Hunyadi utca végének aszfaltozása 
218 m hosszan, 3,4 m szélességben 
(4.834.331 Ft).
• A vágópont főúti kapcsolódásánál 
aszfaltozási munkák (222.000 Ft).
• Kossuth utca 29-45. között térkö-
ves járda építés 300 m2-en 
(2.882.265 Ft).

• A Zöldfa utcában vis maior helyre-
állítási munkák (991.000 Ft).
• Németszéki ravatalozónál előtető 
készítése, festés, valamint 90 m2 tér-
köves fogadótér kialakítása;
Magyarszéki ravatalozónál előtető 
javítása oszlopok, gerendák cseréjé-
vel, festés, valamint 90 m2 térköves 
fogadótér kialakítása;
A plébániától a templomig több mint
300 m2-en térkővel felújításra került 
a teljes járdaszakasz a Zrínyi utcai 
bekötő járdával együtt. Az egyház-
község tulajdonában lévő járdasza-
kasz költségeit a lépcső kivételével az
önkormányzat állta közel 500.000 
Ft értékben. Felújításra és visszaállí-
tásra kerültek a régi papkerti tégla-
oszlopok az összekötő farudakkal, 
rajtuk elhelyezésre került 14 db tűz-
zománc stációkép. Beszerzésre ke-
rült még 4 db koszorútartó állvány 
és 2 db mobil hangosító berendezés 
mikrofonnal. A keresztút sétányt a 
stációkkal október 4-én áldotta meg 
a plébános úr egy ünnepség kereté-
ben. A helyreállítást az egyházközség
(Rosner Zsolt plébános úr segítségé-
vel) 200.000 Ft-tal támogatta 
(5.875.322 Ft).
• A Magyar Falu Program keretében 
orvosi műszer pályázaton egy rönt-
gengép beszerzésére került sor 
(2.846.879 Ft).
• A Magyar Falu Programban bel-
területi közterületek karbantartására
Stihl eszközöket nyertünk, amelye-
ket már egész évben használtunk 

zöldterületeink karbantartására, pl. 
nagy teljesítményű fűnyíró traktor, 
sövényvágó, fűkaszák. A pályázat 
hozzájárult a CO2 kibocsátás 
mérsékléséhez, mivel 90%-ban 
akkumulátoros eszközök kerültek 
beszerzésre (14.831.025 Ft).
• A Zártkerti Program keretében 646
m hosszan, 2,5 m szélességben asz-
faltos út készült el a németszéki te-
metőtől a zártkerti szőlők felé, vala-
mint egy öntözőkutat is létesítettünk
az út mentén (9.999.980 Ft).
• Az óvodai játszótér teljesen meg-
újult, új játékokkal, játszóvárral, 
mérleghintával, rugós hintával, kis 
műanyag házzal, nagy kosaras hintá-
val. Köszönet a Nonprofit Kft. ügy-
vezetőjének és dolgozóinak a játszó-
téri építési munkák elvégzéséért 
(2.000.000 Ft).
• Felújításra kerültek javítással és 
festéssel, valamint friss TÜV minő-
ségbiztosítást kaptak idén az önkor-
mányzat játszóterei: kishertelendi, 
újtelepi, Petőfi utcai, központi 
(Egészségház mellett), valamint az új
óvodai játszótér (248.920 Ft).
• A település utcabútorait is több 
helyszínen festettük és felújítottuk, 
pl. a központban a szökőkútnál, a 
Patakvölgye Pihenőparkban stb., 
egyéb járda és útjavítások kül- és 
belterületen (1.900.000 Ft).

Egyéb önkormányzati feladata-
ink voltak:
• Tavasszal a COVID-19 vírussal kap-
csolatban kidolgozásra került egy 
önkormányzati figyelőrendszer a 70 
év felettiek részére, ahol zöld és pi-
ros piktogramok kihelyezésével je-
lezhettek a lakók, hogy esetleg van-e 
náluk valamilyen probléma, amiben 
intézkedni kell. Köszönet a segít-
ségért a polgárőrségnek és Bohn 
Istvánné képviselő asszonynak. A 
községben több helyszínen fertőt-
lenítettünk, valamint ózongeneráto-
rokat biztosítottunk a belső terek 
fertőtlenítésére. A lakosság részére 
többször osztottunk védőmaszkot és 
kézfertőtlenítőt, folyamatos tájékoz-
tatás mellett.
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• A korábban beszerzésre került nagy
traktorhoz rézsűmulcsozót vásárol-
tunk, amivel egész évben nem csak 
belterületen, hanem külterületen is 
tisztítani tudtuk az út menti terüle-
teket a gallyaktól, bozóttól, fűtől, így 
biztosítva a szellős és biztonságos 
közlekedési lehetőséget az arra já-
róknak. Az elszállított gallyakat fel-
aprítottuk, és a későbbiekben intéz-
ményeink fűtésére tudtuk felhasz-
nálni. Külön köszönet ezen munkák 
elvégzéséért falugondnokunknak 
Varga Józsefnek, Balogh Péternének,
és a Nonprofit Kft. dolgozóinak, va-
lamint a közfoglalkoztatottjainknak.

Az egész éves településfenntartásért
köszönetemet fejezem ki a Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének, Rauch Jánosné
Évinek. A pályázatok írását és elszá-
molását  köszönöm  Dalmady  Árpád
informatikusunknak.  Az  ifjúsági
szállón  és  a  közfoglalkoztatásban
végzett  munkáért  Hering  Zoltánné
Anitának, valamint a sokrétű admi-
nisztrációs  feladat  elvégzéséért
Farkas Evelinnek mondok köszöne-
tet. Az EFOP és TOP programjaink-
ban való aktív részvételért elismeré-
semet fejezem ki családsegítőnknek,
Molnár Gyuláné Erzsikének. A pan-
démiahelyzetben  történő  helytállá-
sért a Nonprofit Kft. élelmezésveze-
tőjének,  Vókóné  Kolozsvári  Tímeá-
nak és a konyha dolgozóinak külön
köszönetemet fejezem ki.

Áldott, békés, szeretetteljes
karácsonyt és boldog új évet

kívánok mindenkinek!

Kárpáti Jenő
polgármester

2019/2020 Labdarúgó Bajnokság
végeredmény

Baranya Megyei III. o. – „Czibulka Mihály” csoport

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Magyarszéki csoportja
nevében szeretnék köszönetet mondani Kárpáti Jenő

polgármester úrnak és a Nonprofit Kft. vezetőjének Rauch
Jánosnénak az egész évben nyújtott támogatásért.

A csoport nevében kívánok
minden magyarszéki lakosnak Isten áldásával

békés, boldog karácsonyi ünnepeket és
egészségben, sikerekben gazdag új évet.

Kiss Dezsőné
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Magyarszéki csoport vezetője
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A Magyarszéki
Római

Katolikus
Plébánián

történt
Magyarszéken

2020-ban  is  a  házszentelésekkel
kezdtük az évet: együtt imádkoztunk
azok otthonaiban, akik ezt kérték. A
pár  perces  együttlét  karácsonyi  bé-
kességet és farsangi jókedvet sugár-
zott. Tele voltunk bizakodással.

Ebben az esztendőben is hetente ta-
lálkoztunk szerdán bibliaórán azok-
kal, akik mélyebben szeretnék nem-
csak érteni, hanem élni is a vasárnap
hallott igeszakaszokat.

Pünkösdtől  a  csütörtöki  szentség-
imádás  papi  és  szerzetesi  hivatáso-
kért rendszeresen Magyarszékre ke-
rült. A fél órányi együttlét során lelki
olvasmányokkal,  közös  imádságok-
kal foglalkozunk.

Elindultak  a  jegyes  beszélgetések,
történtek  keresztelési  és  gyász-
beszélgetések a plébánián.

Január végén az egyházmegye egyik
kispapja volt  plébániánkon szakmai
gyakorlaton.  Ugyancsak  január
végén  az  egyházközség  elhatározta,
hogy egésznapos jótékonysági prog-
ramot  szervez  a  plébániatemplom
búcsújára. Elkezdődtek az előkészü-
letek.

Húshagyó  kedd  előtti  hétfőn  meg-
köszöntöttük plébániáink önkéntese-
it egy közös vacsorán. Nagyböjt első
néhány  péntekén  Magyarszéken  16
órakor  végeztünk  keresztutat  a
templomban.

Aztán  március  22.  és  május  3-a
között  a  koronavírus  első  hulláma

miatt minden nyilvános szertartás és
összejövetel  elmaradt.  A  kármelita
nővérekhez sem lehetett bemenni. A
plébános  minden  nap  8  órakor
szentmisét  mutatott  be  a  plébánia-
templomban  zárt  ajtók  mögött,  és
imádkozott a faluért.

Mivel  a  virtuális  térben  számtalan
szentmiseközvetítés volt, Magyarszé-
ken ilyet nem szerveztünk. Viszont a
járvány  ideje  alatt  a  plébánia  hon-
lapján minden napra lelki útravalót
tettünk fel kísérve minden családot,
aki lelki táplálékra várt. A hitoktatás
is  a  virtuális  térbe  költözött  át.  A
temetéseket csak szűk körben végez-
tük.

Zárt  kapusan  telt  el  a  húsvét  is.  A
szertartások  magányos  csöndben,  a
szokott  ünnepélyességgel  zajlottak.
Csak  a  harangok jelezték,  hogy  hol
tartanak a templomi ünnepek.

Húsvétkor a templom külső világítá-
sát  lekapcsoltuk.  A  több  évtizede
telepített  és a plébánia által  fizetett
külső  megvilágítása  a  templomnak
elavult volt és vagyonokat emésztett
föl.  A  plébánia  gáláns  volt,  hogy
ilyen hosszú ideig fizetett egy önkor-
mányzati  feladatot,  ráadásul  ilyen
drágán. A továbbiakban ezzel az ön-
kormányzati  feladattal  nem  terhel-
jük a híveket.

Május 10-től három héten át a 65 év
alattiak  eljöhettek  templomba.  Az
idősebbeket a plébános megáldoztat-
ta házuk udvarán.  Pünkösdtől  min-
denki jöhetett már szentmisére, és az
elmaradt  gyászmiséket  is  pótolni
kezdtük. Igaz, az úrnapi körmenetet
nem tarthattuk meg, ott alvós nyári
hittantáborunkat  el  kellett  hagyni,
családos összejöveteleink a nyár fo-
lyamán is elmaradtak, mégis felléle-
geztünk.  Bár  maradt  el  Magyarszé-
ken  is  esküvő,  a  nyári  hónapokban
egymásnak adták a kilincset a jegyes-
párok,  a  gyermekük  keresztelését
kérő szülők, és a nyár folyamán, vala-
mint kora ősszel annyi keresztelő és

esküvő volt három hónap alatt, mint
máskor hét hónap alatt. Mindent be-
pótoltunk.

Június 28-án 9 órakor a Pannon Fil-
harmonikusok muzsikusainak kama-
raegyüttese adott ingyenes koncertet
templomunkban.
Augusztus 16-án Máriagyűdre zarán-
dokoltunk  a  Nagyboldogasszony-
főbúcsúra.
Szeptember  27-én  3  diákunk  első-
áldozására  került  sor  templomunk-
ban, október 3-án pedig volt  plébá-
nosunk, Dr. Nyúl Viktor pasztorális
helynök úr bérmált 6 felnőttet és egy
diákot.  Ciszter  diákjaink  Pécsett  és
Pakson bérmálkoztak.
Október  25-én  Denkinger  Istvánné
Magdolna  egyházmegyei  kitüntetést
kapott az apostoli kormányzó úrtól a
plébánián  több  évtizede  végzett,
önkéntes  munkája  elismeréseként.
Gratulálunk!

A  hívek  adományából  230.000
forintért  kivágattuk  a  magyarszéki
temető  veszélyessé  vált,  hatalmas
fenyőfáját. Az önkormányzat 30 ezer
forinttal járult hozzá az évek óta hú-
zódó,  mindenkit  aggasztó  művelet-
hez. Teljesen hívek adományából el-
végeztük  a  magyarszéki  plébánia-
templomban  a  nagy-  és  kisharang
elektronikájának  javítását  292.500
forintból, és a templom orgonájának
tisztítását  és  hangolását  300.000
forintból.  Köszönjük  a  hívek  nagy-
lelkűségét!

Október 4-én a jótékonysági progra-
munkat  el  kellett  hagynunk  a  jár-
vány  közelgő  második  hulláma  mi-
att,  de  a  terménybetakarítási  hála-
adással  egybekötött  búcsúi  szent-
misét  megünnepeltük,  hálát  adva  a
magyarszéki  német nemzetiségi  ön-
kormányzat által  kiépített új, temp-
lomi  hangosításért,  és  az  önkor-
mányzat által  emelt  kültéri kereszt-
útért és új járdaburkolatért. Utóbbi-
hoz  a  plébánia  200.000  forinttal
maga  is  hozzájárult,  hála  a  hívek
nagylelkűségének.
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Az  önkormányzat  ebben  az  eszten-
dőben  is  –  a  járványhelyzet  köze-
pette  is  –  tisztességgel  végezte  a
zöldfelületkezelést  a  temetőkben,  a
templom-  és  a  plébániakertben.
Köszönet érte.

Mi  az,  ami  nem  sikerült  ebben  az
évben?  Az  önkormányzatot  14  hó-
napja  nem  tudjuk  rávenni,  hogy  a
szerintünk elnagyolt és jogilag tisztá-
zatlan együttműködést a két fél kö-
zött elemeire bontsuk, és rendezzük.
Ezenkívül az önkormányzat részéről
a járda felújításával megbízott vállal-
kozó  által  használhatatlanná  tett
hátsó plébániakapu javítását  másfél
hónapja  nem  sikerült  kicsikarni  a
cégtől, ahogy a templom eltömődött
vízelvezetésének a javítására tett fel-
ajánlását  sem teljesítette  ugyanez a
vállalkozó.  Még  hogy  Isten  malmai
őrölnek lassan…

A november elején berobbant máso-
dik koronavírus-hullám elsöpörte is-
mét a bibliaórát és a templomi szer-
tartásokhoz  kapcsolódó,  különleges
alkalmakat.  Azóta  a  járványhelyzet-
ben érvényes szabályok szerint foly-
tatjuk  a  templomi  liturgiavégzést,
szentségfelkészítést és -kiszolgáltatá-
sokat, hitoktatást, temetéseket, épü-
leteink  karbantartását  és  az  admi-
nisztratív feladatokat.

A plébánia honlapján
(www.magyarszekiplebania.hu)

továbbra is megtalálható minden
információ, és lelki megerősítést is

talál a kedves Olvasó.

Rosner Zsolt
plébános

Jó hangulatú edzőtábor
Magyarszéken

Új helyszínen, Magyarszéken rendezte meg hagyományos nyári edzőtáborát
a Magyar Pétanque Szövetség. Öt napon át közel negyvenen gyarapították
sportági ismereteiket elméleti és gyakorlati téren. Az edzőtábor – mint min-
dig – versennyel zárult, melyen 25 duplett mérte össze tudását.

Az edzőtábor eredetileg tervezett  programját módosítani kellett  a korona-
vírus-járvány miatt, ugyanis a francia szövetség megtiltotta edzőiknek a kül-
földre utazást, ezért nem jöhetett el Magyarszékre Florence Trellu, aki tavaly
a Balatonalmádiban megrendezett edzőtábor szakmai vezetője volt. A világ-
háló segítségével azonban bekapcsolódott a munkába és a játék stratégiai
feladataihoz adott tanácsokat a résztvevőknek. Ugyancsak interneten jelent-
kezett és tájékoztatott a sportági újdonságokról a MAPESZ Luxemburgban
élő alelnöke, Novák Barnabás, akit a napokban választottak meg az Európai
Pétanque Szövetség (CEP) alelnökévé. A helyszínen pedig a hazai szakembe-
rek és kiváló játékosok – Kocsis-Simon Ágnes, Drienyovszki János, Molnár
Csaba, Tóth Tamás, Szabó Dániel – adtak feladatokat és hasznos tanácsokat
a tábor résztvevőinek, akik így tovább csiszolhatták, tökéletesíthették már
meglévő tudásukat.
Az  egész  napi  foglalkozás  sem tette  jóllakottá  a  pétanque-osokat,  akik  a
vacsora után még éjszakába nyúlóan játszottak. A sport mellett esténként
bulizásra is nyílt lehetőség, ami emberileg is közel hozta egymáshoz a pályán
ellenfélként ismert játékostársakat.
A jubileumi, X. Baranya Kupa duplett verseny zárta a tábort, melyre olyanok
is érkeztek Magyarszékre, akik nem tudtak részt venni a hétközi foglalkozá-
sokon, így 25 csapat mérte össze tudását. A selejtezők után a legjobb nyolc
kieséses  rendszerben  folytatta  a  küzdelmet,  a  többiek  B-  és  C-versenyen
indulhattak.

Végeredmény: 1.  Gál Károly,  Kovács Zoltán (Pécsi VSK), 2. Babai Gábor,
Bús Benedek (Veszprémi Honvéd SE),  3.  dr.  Kárpáti  Zsófia (Magyarszéki
Önkormányzati SE), Kocsis-Simon Ágnes (Pécsi Vörös Meteor SK), 4. Kocsis
László  (Pécsi  Vörös  Meteor  SK),  Kutasi  Péter  (Pécsi  VSK).  A  B-verseny
győztese: Hanyu Zsuzsanna (SZKEM SE), Szabó Dániel (Veszprémi Honvéd
SE). A C-verseny győztese: Bereczki Márton, Bereczki Miklós (Budapest). A
kilövőverseny győztese: Kocsis László (Pécsi Vörös Meteor SK).

(kzs)



14         Széki Hírek

Posta
7396 Magyarszék, Hársfa u. 4.

Tel.: 72/390-713
Nyitvatartás:

hétfő-péntek 7.30-12.00, 12.30-15.00
 

Takarékbank
7396 Magyarszék, Kossuth u. 49.

Tel.: 72/521-030
Nyitvatartás:

kedd 7.30-12.30, 13.15-16.30
(pénztár 16.00-ig)

csütörtök  7.30-12.30, 13.15-15.30
(pénztár 15.00-ig)

Gyógyszertár
7396 Magyarszék, Kossuth u. 63.

Tel.: 72/390-767
Nyitvatartás:

hétfő-péntek 8.00-14.00

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN – INGYENES JOGSEGÉLY

Ön vagy  szerette  sérelmet  szenvedett  pszichiátriai  kezelése  során?  Ne
hagyja  annyiban!  Tegyünk  valamit,  hogy  másokkal  ugyanez  már  ne
történhessen meg! Vegye fel velünk a kapcsolatot!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási  problémára” vagy „viselkedési rendellenesség”
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit  sem  változott  vagy  rosszabbodott  emiatt,  keresse  az  Állam-
polgári  Bizottság  az  Emberi  Jogokért  Alapítványt.  Az  alapítványtól
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. ▪ Tel.: (1) 342-6355, (70) 330-5384

E-mail: info@cchr.hu ▪ Internet: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Háziorvosi
rendelés

7396 Magyarszék, Hársfa u. 2/A

Rendel: Dr. Plávics Eszter

Rendelési idő:
hétfő 8.00-12.00
kedd 12.00-14.00

szerda 8.00-12.00
csütörtök 12.00-14.30

péntek 8.00-12.00
Rendszeresen szedett gyógyszereik

receptjét telefonon is kérhetik, a
recepteket másnapra tudjuk biztosítani.

Rendelőnk telefonszáma:
72/521-025

Kulturális Híradó
Az év elején TOP és EFOP pályázatok keretében kisrendezvényeket tudtunk tartani,
pl. az óvodában felnőtt- és gyermekjóga, valamint gyermektánc. A Német Nemzetisé-

gi Önkormányzat zenés estje  február 7-én nagy sikerrel debütált a Faluházban. Ezt
követte az iskola farsangja  február 21-én, valamint a Magyarszéki Önkormányzati

Sportegyesület  LEADER  pályázat  keretében  állat-asszisztált  terápiás  rendezvényt
tartott az iskola tanulóinak, lovas oktatással és kisállatos terápiás foglalkozássorozat-

tal, a Bársony és „Handicap” Alapítvány és a Szinergia Egyesület segítségével. Sajnos
március közepétől a pandémiahelyzet miatt minden rendezvényt le kellett mondani,

egészen  június  15-ig  tartott  ez  az  időszak.  Június  16-19. között  szintén  a  MÖSE
LEADER  pályázata  keretében  a  Magyarszékért  Egyesület  ifjúsági  szállásán  és  a

Patakvölgye Pihenőparkban egy lovas tábor került megrendezésre 25 fővel. Az első
nagyrendezvényre, a Széki Búcsú és Falunapra augusztus 29-30-án került sor külté-

ren,  a Patakvölgye Pihenőparkban, amely  nagy sikerrel  zárult.  A Komlói Bányász
Nyugdíjas Egyesület a Széki Napok keretében augusztus 31-én tartotta szintén a park

sátra alatt a már hagyományossá vált rendezvényét, amely előtt megkoszorúzták a
magyarszéki bányász emlékművet a falu képviselőivel együtt. A bányászok mellett a

polgármester is elhelyezte a koszorúját az emlékműnél. Szeptember 12-én Nyugdíja-
sok Térségi Találkozójára került sor EFOP pályázat keretében, ahol a komlói, mind-

szentgodisai, sásdi és magyarszéki nyugdíjas körök tagjai vettek részt és adtak szín-
vonalas műsort a Faluházban, kis vendéglátással fűszerezve. A hátralévő szeptemberi

időszakban szintén kisrendezvényekre került  sor:  gyermekjóga és gyermektánc  az
óvodában, valamint informatikai oktatás és Széki Kerekasztal összejövetel a Faluház-

ban. Nyugdíjasaink részvételével preventív egészségmegőrző délutánra került sor a
Faluház konditermében és a Nyugdíjas Klubban (vérnyomás stb. mérés, megelőzés).

Helyi és Térségi Sporttalálkozó megrendezésére került sor szeptember 15-én és 17-én
a Patakvölgye Pihenőparkan az iskola tanulóinak és más érdeklődők részvételével –

íjászat, darts, ping-pong, tollaslabda, foci, city board és egyéb látványsportok. Októ-
ber 1-jén még sikerült megrendezni a Nyugdíjas Klubban az Idősek Világnapját, szűk

körben. Október elejétől a pandémiahelyzetre való tekintettel rendezvényeket nem
tartottunk, az év végéig nem is tudunk közösségi összejöveteleket rendezni az előírá-

sok miatt.  Köszönetet szeretnék mondani az Önkormányzatnak,  a Nonprofit  Kft.-
nek, a Magyarszékért Egyesületnek, a Német és Roma Nemzetiségi Önkormányza-

toknak,  minden támogatónknak és munkatársaimnak: Rauch Jánosnénak,  Farkas
Evelinnek,  Vókóné  Kolozsvári  Tímeának,  Vókó  Lillának,  Hering  Zoltánnénak,

Dalmady Árpádnak és Varga József falugondnoknak a segítségért.  Külön köszönet
Molnár Gyulánénak a számtalan kreatív ötletért és segítségért.

Balogh Péterné

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánnak a rendezvényszervezők.

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Magyarszék Községi Önkormányzat képviselő-
testülete kellemes, békés karácsonyi ünnepeket és

eredményekben gazdag boldog új esztendőt kíván a
község minden lakójának!

Kárpáti Jenő polgármester
Horváth István alpolgármester

Aknai Gábor képviselő
Bohn Istvánné képviselő

Kispál Béla képviselő
Lajos Gábor képviselő

Torma Zoltán képviselő
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AUTÓBUSZ menetrend érvényes: 2020. december 13-tól visszavonásig

Információ: Pécs helyközi-távolsági 72/520-155, Pécs helyi 72/224-654, Komló 72/481-541, www.menetrendek.hu, www.volanbusz.hu

n: naponta     mn: munkanapokon     msz: munkaszüneti napokon     mk: munkaszüneti napok kivételével naponta     szn: szabadnapokon
szm: szabad- és munkaszüneti napokon     szk: szabadnap kivételével naponta     i: iskolai előadási napokon

iu: a hetek utolsó iskolai előadási napján     imn: tanév tartama alatt munkanapokon     im: a hetek első iskolai előadási napját megelőző napon
ik: iskolai előadási napok kivételével naponta     tmn: tanszünetben munkanapokon     ny: nyári tanszünetben naponta

Sik.: Sikondán át     Mpöl.: Mecsekpölöskén át

 MAGYARSZÉK, barátúri elágazás – PÉCS, autóbusz-állomás
hétfő-péntek     (munkanapokon, iskolai előadási napokon, áthelyezett munkanapokon)

mn mn i mn mn mn mn mn mn n mn mn iu mn mn mn mn mn ny,im mn mn mn mn

04:46 06:22 06:28 06:48 06:49 07:04 07:36 08:23 08:45 09:49 11:01 13:01 13:54 14:36 15:25 15:54 17:01 18:06 18:30 18:40 20:01 20:53 21:46

szombat     (szabadnapokon, áthelyezett pihenőnapokon)
szm szm szm n szm szm szm szm ny,im szm szm

06:54 07:39 08:54 09:49 11:04 13:04 14:39 17:04 18:30 20:04 21:49

vasárnap     (munkaszüneti napokon, ünnepnapokon)
szm szm szm n szm szm szm szm msz ny,im szm szm

06:54 07:39 08:54 09:49 11:04 13:04 14:39 17:05 18:09 18:30 20:04 21:49

 PÉCS, autóbusz-állomás – MAGYARSZÉK, barátúri elágazás
hétfő-péntek     (munkanapokon, iskolai előadási napokon, áthelyezett munkanapokon)

mn n ny mn mn mn mn imn mn mn mn mn mn i,tmn i mn mn mn mn mn mn

05:35 06:30 06:45 07:15 08:30 10:30 11:30 12:00 12:25 13:30 13:45 14:15 14:30 15:30 16:10 16:30 17:00 17:30 18:25 20:30 22:40

szombat     (szabadnapokon, áthelyezett pihenőnapokon)
n ny szm szm szm szm szm szm szm szm

06:30 06:45 08:30 10:30 11:20 12:25 13:30 14:30 16:30 18:25

vasárnap     (munkaszüneti napokon, ünnepnapokon)
n ny szm szm szm szm szm szm szm szm msz

06:30 06:45 08:30 10:30 11:20 12:25 13:30 14:30 16:30 18:25 20:30

 MAGYARSZÉK, barátúri elágazás – KOMLÓ, autóbusz-állomás
hétfő-péntek     (munkanapokon, iskolai előadási napokon, áthelyezett munkanapokon)

mn mn mk mk i,ik mn mk i mn szk mn n mn mk i mk mn n mn szk mn mk

Sik. 04:30 04:32 04:44 06:20 07:48 08:17 12:30 12:49 14:05 15:20 17:27

Mpöl. 06:00 06:14 06:57 08:49 09:29 10:49 13:00 13:49 14:49 15:54 16:54

n n mn n

Sik. 20:37

Mpöl. 18:34 18:49 20:59

szombat     (szabadnapokon, áthelyezett pihenőnapokon)
mk szm mk i,ik mk szm n mk mk szn n mk n n n

Sik. 04:44 12:49 13:56 17:27

Mpöl. 05:05 06:00 06:14 06:57 07:29 10:49 13:49 14:49 18:34 18:49 20:59

vasárnap     (munkaszüneti napokon, ünnepnapokon)
szm i,ik szm szk n msz n szk n n n

Mpöl. 05:05 06:14 07:29 08:49 10:49 13:39 14:49 15:54 18:34 18:49 20:59

 KOMLÓ, autóbusz-állomás – MAGYARSZÉK, barátúri elágazás
hétfő-péntek     (munkanapokon, iskolai előadási napokon, áthelyezett munkanapokon)

n mk mn i n mn n mn mk mn n mk mn mn i,tmn mn mn i,tmn n n mk mn

Sik. 06:10 06:42 12:15 13:15 15:00 15:10 15:55

Mpöl. 04:45 05:40 06:45 06:55 08:45 10:10 11:40 12:40 14:10 14:45 16:20 16:45 18:40 19:55 23:00

szombat     (szabadnapokon, áthelyezett pihenőnapokon)
n mk szm n n mk n mk szn szn n n mk

Sik. 13:15 15:00

Mpöl. 04:45 05:40 06:35 06:45 08:45 11:40 12:40 16:20 16:45 18:40 19:55

vasárnap     (munkaszüneti napokon, ünnepnapokon)
n szm n n msz n msz n n msz

Sik. 20:20

Mpöl. 04:45 06:35 06:45 08:45 12:15 12:40 15:00 16:45 18:40
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Karaj
Karaj csont nélkül
Comb
Lapocka
Tarja (nyak)
Tarja csont nélkül
Oldalas
Dagadó
Csülök első
Csülök hátsó
Sertés első köröm
Sertés hátsó köröm
Fehércsont
Húsos csont
Szűzpecsenye
Kolbász sütnivaló

1 490 Ft/kg

1 690 Ft/kg

1 490 Ft/kg

1 450 Ft/kg

1 450 Ft/kg

1 690 Ft/kg

1 550 Ft/kg

1 450 Ft/kg

790 Ft/kg

1 050 Ft/kg

690 Ft/kg

590 Ft/kg

130 Ft/kg

500 Ft/kg

2 000 Ft/kg

1 890 Ft/kg

Csülök hátsó bontott
Csécsi szalonna
Tepertő
Hurka
Zsírszalonna
Zsír
Fokhagymás felv.
Párizsi felvágott
Löncs felvágott
Lecsó kolbász 
70/30 kolbászhús
Borda csont
Hasalja
Füstölt oldalas
Füstölt csülök hátsó
Füstölt szalonna

1 250 Ft/kg

1 390 Ft/kg

3 800 Ft/kg

1 390 Ft/kg

850 Ft/kg

950 Ft/kg

1 990 Ft/kg

1 690 Ft/kg

1 990 Ft/kg

1 790 Ft/kg

1 250 Ft/kg

750 Ft/kg

1 450 Ft/kg

2 200 Ft/kg

1 790 Ft/kg

3 000 Ft/kg

Füstölt kolbász
Füstölt sonka
Füstölt szalámi

2 900 Ft/kg

3 200 Ft/kg

3 200 Ft/kg

Áraink 2020. november 30-tól
visszavonásig érvényesek.

Az aktuális árukészlettel és
rendeléssel kapcsolatban kérjük,
keressenek bennünket telefonon!

2021-ben is szeretettel várjuk
vásárlóinkat húsboltunkban!

Vidám, békés karácsonyt és
eredményes boldog új évet
kívánnak az olvasóknak a

BO-LI-MA
Szociális Szövetkezet

munkatársai!

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

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

hirdetésekkel megegyező díjszabás szerint jelentetünk meg.

Újságunk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által
regisztrált kiadvány. Kiadja a Magyarszékért Egyesület.

Felelős kiadó: Balogh Péterné
A kiadást támogatja Magyarszék Községi Önkormányzat.

Újságunk színesben megtekinthető az
interneten, községünk weblapján a következő

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

Szerkesztő: Dalmady Árpád

Anyakönyvi hírek

Megszülettünk
Rauch Zsófiának és Ábel Áronnak 2020. március 1-jén
Emma; Anda Zsófiának és Mühl Attilának április 11-én

Attila; Horváth Zsanettnek és Vas Balázsnak április 14-én
Balázs; Tihanyi Viktóriának és Adamek Tamásnak

május 21-én Vencel; Papp Erzsébet Anitának és
Buzás Györgynek augusztus 3-án Ádám Kevin;

Szabó Nikolettának és Hellebrandt Tamásnak augusztus
6-án Gréta; Nagy Szilviának és Aknai Lászlónak

augusztus 18-án Dalma; Berta Anettnek és
Vizkeleti Norbertnek augusztus 28-án Nóra

nevű gyermeke született.
Jó egészséget és örömteli babázást kívánunk!

Házasságot kötöttünk
2020. évben Sipos Lívia és Csutorás Ervin kötöttek

házasságot. Sok boldogságot kívánunk!

Búcsút mondtunk
2020. évben Schaff Józsefnétől; Adorján Istvántól;

Mühl Antalnétól; Kishalmi László Ferenctől;
Buzás Györgytől; Luther Evatól; Orsós Erzsébettől;

Vajda Józsefnétől; Nagy Gábornétól; Vizkeleti Gyulától;
Fenyvesi Józseftől; Mezőlaki Géza Jánostól;
Schindler György Józseftől; Reisz Zoltántól;

Fekete Jánosnétól; Tóth Mihálytól; Hir Józsefnétől;
Császár László Árpádnétól; Jaszmann Antaltól búcsúzott

családja, ismerősei és a falubeliek.

Kedves Kis Családok!

Köszönöm Mindenkinek a kitartást, türelmet, megértést,
elfogadást és Szeretetet ebben a bizonytalan, fura, embertpróbáló

évben! Kívánom, hogy teljen a Karácsonyotok boldogságban,
egészségben és békességben!

Régelyné Balotai Gabriella
védőnő

„Te vagy a tavasz sok nevetéssel, Te vagy a nyár, gyere, melegíts
fel! Te vagy ez az ősz, Te vagy ez a tél, Minden jó, ami belefér.

Mert változnak az évszakok, rossz idők, szép napok. Bújj
hozzám, ne hagyj el, Ha én mennék, ne engedj el! …”

Balázs Fecó
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