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Közvilágítás
Az idei évben a település teljes területén korszerűsítésre
kerül a közvilágítási rendszer, modern, energiatakarékos
(LED-es) lámpatestekkel, nagyobb fényerővel, ami jelen-
tős költségmegtakarítást eredményez.

A  közvilágítással kapcsolatos hibabejelentést  az önkor-
mányzatnál lehet megtenni az 72/521-016 telefonon, az
oszlop számával vagy az utca és házszám megadásával.

HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ

Magyarszék Községi Önkormányzat képviselő-
testülete és a magam nevében kívánok Kellemes
Húsvéti Ünnepeket a község minden lakójának!

A fiatalokat és az időseket is várjuk a Locsolóbálba
a Magyarszéki Faluházban, 2022. április 16-án,

szombaton 21 órától.
Kárpáti Jenő polgármester
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Környezet-
tudatosság

Használt sütőolaj
begyűjtés

Magyarszéken

A  környezettudatosság  egyre  na-
gyobb a lakosság körében, valamint
önkormányzatunk is nagy hangsúlyt
fektet évek óta a környezetvédelem-
re.  Legújabb  környezetkímélő  fej-
lesztésünk egy 100%-ban hazai tulaj-
donú  céggel  kötött  szerződésünk  a
háztartási-lakossági használt  sü-
tőolajok begyűjtésére, a Biotrans Kft.
szervezésében.

Magyarországon  a  háztartásokban
évente több tízezer liter sütőolajat és
sütőzsírt használnak fel, mely egy ré-
sze a lefolyókba, szemétgyűjtőkbe és
a természetbe kerül.
A többször  felmelegített  sütőolaj  és
sütőzsír rákkeltő és toxikus anyago-
kat  tartalmaz,  mely  a  háztartásból
kikerülve  hatalmas  károkat  okoz.
Egyetlen liter  használt  sütőzsiradék
1 millió liter ivóvizet képes fogyasz-
tásra alkalmatlanná tenni. A csator-
nahálózatba kerülő olaj alacsony hő-
foka miatt a csatornafalra tapad. Er-
re további szennyeződések rakódhat-
nak rá, csökkentve ezáltal a lefolyó-
csövek  áteresztő  képességet,  mely
akár  dugulásokhoz  vezethet.  A
csatornázatlan területeken gyakran a
talajba kerül, ahol a talajflórát káro-
sítja, a háztartási hulladék közé önt-
ve növeli annak lebomlási idejét, az
állati  takarmányba  kerülve  a  káros
anyag  visszakerül  a  táplálékkörfor-
gásba.  A  használt  sütőolaj  jó  táp-
anyag a kártevőknek, a csótányok –
esetleg  patkányok – elszaporodásá-
hoz vezethet. A földbe és az élővizek-
be  jutva  súlyos  környezeti  károkat
okoz.  Elégetése  esetén  rákkeltő
anyagok  kerülnek  a  levegőbe.  A
szennyvíztisztító-művekbe  kerülve
az  olaj  leterheli  a  rendszert,  a

tisztítás  jelentős  többletenergiát  és
nagyobb  igénybevételt  okoz.  A
szelektív gyűjtési rendszer mentesíti
a  települési  csatornahálózatot  és  a
szennyvíztisztítókat  a  szennyező
anyagtól,  csökkentve  ezáltal  az  ön-
kormányzatok  üzemeltetésre  fordí-
tott kiadását is.

A  rendszer  Magyarországon  már
több,  mint  1  millió  ember  számára
biztosított saját településén, elérhető
közelségben. Magyarszék 2021. janu-
ár 5-én csatlakozott a begyűjtő rend-
szerhez, a gyűjtőedény 2021. január
25-étől  áll  rendelkezésre  a  Faluház
Rózsa utcai bejáratánál.

A  gyűjtés  240 literes,  rendszeresen
tisztított  és  karbantartott,  kulturált
megjelenésű  gyűjtőben  történik.
Lezárt PET-palackban vagy zárt
befőttesüvegben kell a gyűjtőbe
helyezni  az  olajat,  önteni  nem
szabad,  így  „cseppmentes”  a  rend-
szer, nem áll fenn a kiömlés veszélye.
A  gyűjtő  cég  előre  egyeztetett  idő-
pontban, rendszeresen és igény sze-
rint  biztosítja  az  elszállítást  és  az
edények cseréjét. A gyűjtőkhöz moli-
nót is biztosít a cég.

Lássuk, mik az előnyei a lakos-
ság körében keletkező használt
sütőolaj szelektív gyűjtésének:
• a szolgáltatás ingyenes,
• a térítésmentesen kiépíthető, 
sűrűbb gyűjtőpont-hálózat lehetővé 
teszi, hogy a lakosság kényelmesebben, 

gyorsabban jusson a leadási lehető-
séghez, mely a „gyűjtőkedvet” növeli,
• a csatornahálózat terhelése kisebb 
lesz, csökken a duguláselhárításra és
javításra költött összeg,
• a szennyvíztisztítók terhelése és 
meghibásodási esélye csökken, ezál-
tal a közszolgáltatás kisebb költség-
gel működhet,
• csökken az élővizek terhelése, mert 
a vízszínen nem jelenik meg az 
oxigén bejutását megakadályozó 
olajréteg,
• 1 liter szelektíven gyűjtött olajjal 1 
millió liter ivóvizet „menthetünk 
meg”,
• csökkenhet a kártevők irtására 
költött összeg,
• a szemétlerakók mentesülnek a 
nehezen lebomló anyagtól,
• a talajflóra mentesül az anyag 
okozta károsodástól,
• a „cseppmentes” technika során a 
gyűjtő környékét nem szennyezi be 
az anyag.

A leadott sütőolajat eredeti
csomagolásban, vagy

befőttesüvegben kell a
gyűjtőbe helyezni.

Kérjük, rendeltetés szerint
használják a gyűjtőedényeket,
azokba más típusú hulladékot

ne helyezzenek el!

Használt elemgyűjtőink továbbra
is elérhetőek a Faluházban, az

Óvodában és az Aknai Tüzépen.
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Nyílt téri
égetés,

tűzgyújtás
2021. évtől levegőminőségi és

egészségvédelmi
megfontolásokból TÖRVÉNY

TILTJA az avar, kerti és
minden egyéb hulladék nyílt

téri égetését, ORSZÁGOS
TILALOM LÉPETT ÉLETBE!

Az  549/2020.  (XII.  2.)  a  veszély-
helyzet  ideje  alatt  alkalmazandó,
levegőminőséggel  összefüggő szabá-
lyokról  szóló  Kormányrendelet
azonban kimondja, hogy a „veszély-
helyzet  megszűnéséig  a  települési
önkormányzat  képviselő-testületé-
nek hatáskörébe tartozik a háztartási
tevékenységgel  okozott  légszennye-
zésre  vonatkozó  egyes  sajátos,  az
avar  és  kerti  hulladék  égetésére
vonatkozó szabályok rendelettel tör-
ténő  megállapítása”.  Ezzel  össz-
hangban  Magyarszék  Községi  Ön-
kormányzat  képviselő-testületének
rendelete  szerint  AVART  ÉS
KERTI  HULLADÉKOT égetni
2022.  évben  a  kihirdetett  veszély-
helyzet megszűnéséig (tervezett idő-
pontok,  visszavonásig érvényes!)
az alábbi napokon, valamint a felso-
rolt  feltételek  MINDEGYIKÉNEK
teljesülése esetén lehet*:

• 2022. január 7., 21.; február 4., 18.; 
március 4., 18.; április 1., 15.; 
szeptember 2., 16.; október 7., 21.; 
november 4., 18.;  december 2., 16.*;
• 8-17 óra között;
• szélmentes időben lehet avart és 
kerti hulladékot nyílt téren, a község 
belterületi ingatlanjain belül égetni;
• az égetés legfeljebb 30 percig 
tarthat;
• a tartós füstölés nem megengedett.

*Országos  tűzgyújtási  tilalmi
időszakokban  a  kijelölt  napo-
kon is  tilos  a nyílt  téri  égetés!

Kérjük, kísérje figyelemmel a híradá-
sokat,  vagy  keresse  a  Katasztrófa-
védelmi Igazgatóságot:
www.erdotuz.hu

Egyéb  időpontokban,  valamint
háztartási  és  egyéb  hulladékot
nyílt  téren  égetni  egész  évben
hatóságilag  tilos,  melynek  betar-
tását a Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság  ellenőrzi,  és  szabálytalanság
esetén 20 ezertől 3 millió Ft-ig terje-
dő  pénzbírságot  szab  ki!  Egészség-
ügyi-, szociális-, nevelési és oktatási
intézmények, nyitott sportlétesítmé-
nyek  és  egyházi  intézmények  100
méteres körzetében, azok működésé-
nek időtartama alatt  különös figye-
lemmel, a lehető legkisebb mértékű
füstöléssel égethető az avar és kerti
hulladék a kijelölt időpontokban!

A  Nemzeti  Klímavédelmi  Hatóság
felügyeli  az  ország  üvegházhatású
gázkibocsátását,  így  állampolgári
kötelességünk az égetés helyett más
módot választani a kerti hulladékok
kezelésére. A helyben való komposz-
tálást  javasoljuk,  hiszen így az  avar
és  az  egyéb  kerti  zöldhulladékok
teljes  mértékben  átalakíthatóak
humusszá,  ami  visszaforgatható  a
talajba.

A  kerti  grillsütő  használatára,
szalonnasütésre,  bográcsozás-
ra vonatkozó szabályozás:
A saját tulajdonú, belterületi ingatla-
non található tűzhely, vagy grillsütő
használata  nem  tiltott.  Az  ilyen  –
nyílt lángú – berendezések, eszközök
használata,  tűz  gyújtása  az  ingatla-
non belül az általános égetési szabá-
lyok  betartását  követeli  meg.  Ezek
röviden a következők:
• nem szabad felügyelet nélkül hagy-
ni az égő tüzet, még ki nem hűlt pa-
razsat, hamut;
• gondoskodni kell a megfelelő, tűz 
oltására alkalmas anyag, eszköz ké-
szenlétben tartására, pl. víz, homok;
• a tevékenység befejezését követően 
a tüzet gondosan el kell oltani, meg 
kell győződni arról, hogy elaludt.

A természetes
falu

A mai világban fontos a  környezet-
tudatos életmód, környezetünk meg-
óvása és a klímavédelem. Ezen cél-
kitűzések  mentén  településünkön  a
következő eredményeket értük el:
• A németszéki oldalon az illegális 
hulladéktelep megszüntetése.
• Heti hulladékszállítás bevezetése 
1990. évtől települési szervezésben, 
később a Magyarszék Község Non-
profit Kft. kezelésében.
• Hulladékgazdálkodási rendszer 
kialakítása: lakóingatlanonkénti 
komposztálás; heti vegyes hulladék 
elszállítás (zöld kuka); szelektív 
hulladékgyűjtés bevezetése (először 
sárga zsákos rendszer, majd pályáza-
ti forrásból 3-féle 120 literes gyűjtő-
edény lakóingatlanonkénti kihelye-
zése – papír, műanyag, üveg, jelen-
leg 2 heti elszállítással); 11 db 
hulladékgyűjtő sziget kialakítása 3-3 
db 1100 literes konténerrel; használt
elem és sütőolaj gyűjtés megszerve-
zése; veszélyes hulladékgyűjtésére 
eleinte a településen került sor, most
az elkészült oroszlói hulladékudvar-
ba lehet elszállítani; a zöldhulladék 
gyűjtést korábban a Magyarszék 
Község Nonprofit Kft. végezte, idén-
től a közszolgáltatók veszik át évente
2 alkalommal; lakossági építési 
törmelék térítéses átvételére idén 
májustól nyílik lehetőség; többször 
csatlakoztunk a „Te szedd!” országos
szemétgyűjtési akcióhoz; a tudat-
formáláshoz az évtizedes, rendszeres
intézményi, iskolai és óvodai papír- 
és vashulladékgyűjtés is hozzájárult. 
• A tudatos környezetvédelem fontos
eleme a települést lefedő kamera-
rendszer működtetése, amellyel ki-
szűrhetők a szabálytalan, illegális 
hulladékelhelyezések is.
Köszönet az együttműködésért és a 
támogatásért a község lakóinak!

Kárpáti Jenő polgármester
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1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM
együttes rendelet

a köztisztasággal és a települési
szilárd hulladékkal összefüggő

tevékenységekről

Az ingatlanok
és közterületek
tisztán tartása

6. § 
(1) Ha a jogszabály eltérően 
nem rendelkezik, a tulajdonos 
köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járda-
szakasz (járda hiányában egy 
méter széles területsáv, illető-
leg ha a járda mellett zöldsáv is 
van, az úttestig terjedő teljes 
terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt 
árok és ennek műtárgyai, 
továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdon-
ban álló egyes épületek gyalo-
gos megközelítésére és körül-
járására szolgáló terület tisztán
tartásáról, a csapadékvíz zavar-
talan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról.
(2) Az országos közutak belterületi 
szakaszainak tisztán tartása az utak-
ról szóló jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően 
történik.
(4) A szórakozó-, vendéglátó- és 
árusító helyek, üzletek előtti járda-
szakaszt a nyitvatartás ideje alatt – 
ettől eltérő megállapodás kivételével 
– a használó köteles tisztán tartani 
és a hulladékot eltávolítani.
(5) A közterület rendeltetésétől elté-
rő célra (árusítás, építési-szerelési 
munka stb. céljára) történő haszná-
lata esetén a használattal érintett 
terület közvetlen környezetét a hasz-
náló köteles tisztán tartani.

Mindez a gyakorlatban:
Minden ingatlantulajdonos és hasz-
náló az ingatlan előtti  vagy melletti
közterületen található  járdát,  árkot,
zöldsávot,  az  úttestig  terjedő  teljes
területet  köteles  karbantartani
(fűnyírás, gyomtalanítás, hóeltakarí-
tás,  csúszásmentesítés,  az  árokba
került  zöldhulladékok,  gallyak
eltávolítása  a  zavartalan  vízlefolyás
biztosítása  érdekében,  valamint  az
úttestről  az  ingatlanra  átvezető
gyalogos-  és  autóbejárók  alatti  víz-
átfolyás  biztosítása  időszakonkénti
takarítással).

Azon tulajdonosok, akiknek ingatla-
na sarokfekvésű,  a  közúttal  érintett
minden oldalon  köteles  elvégezni  a
törvényben  előírt  feladatokat.  Aki-
nek olyan telke van, amelynek mind-
két  vége  közúttal  határos,  ott  is
mindkét oldalon köteles elvégezni a
törvényben előírt feladatokat.

Amennyiben építés történik a telken,
telekhatáron,  legyen  az  építmény,
kerítés vagy bejáró, a törvényi enge-
délyeknek megfelelően  történhet  az
építkezés, valamint a keletkező anya-
gok  és  hulladékok  eltakarításáról  a
szennyezett  közterületről  is  a  telek
tulajdonosa  felel  függetlenül  attól,
hogy  kivitelezővel  vagy  saját  erővel
valósítja meg a beruházást.

Önhatalmúlag  a  közterületet  be-
építeni (parkolónak,  tárolónak,
bejárónak)  tilos,  ez  engedélyköteles
tevékenység!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyel-
mét,  hogy  a  temetőkben végzett
mindennemű kegyeleti tér kialakítá-
sa,  amely  építéssel,  szállítással  jár,
szintén bejelentés- és engedélyköte-
les tevékenység!

Fűtőberendezésben nem oda való
anyagot,  pl.:  műanyag,  vegyszerrel
kezelt  faanyag  (festett,  lakkozott
stb.),  ruhanemű,  cipő,  bőrhulladék,
textilhulladék  stb.  égetni  szigorúan
tilos!

253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet

az országos településrendezési és
építési követelményekről

Csapadékvíz-
elvezetés

47. §
(8) A telek, terület csapadékvíz-
elvezetési rendszerét úgy kell 
kialakítani, hogy a víz a terepen
és az építményekben, továbbá a
szomszédos telkeken és építmé-
nyekben, valamint a közterü-
leten kárt (átázást, kimosást, 
korróziót stb.) ne okozzon, és a 
rendeltetésszerű használatot 
ne akadályozza.
(9) A csapadékvíz a telken belül 
elszivárogtatható, ha ez a telek 
és a szomszédos telkek, továb-
bá az építmények állékonyságát
és rendeltetésszerű használatát
nem veszélyezteti.
(10) A telekről csapadékvizet a 
közterületi nyílt vízelvezető 
árokba csak zártszelvényű 
vezetékben és az utcai járda-
szint alatt szabad kivezetni. 
Amennyiben a vízelvezető árok 
a közút tartozéka, úgy abba a 
környezetéből – a telkekről – 
csapadékvíz bevezetése csak az 
út kezelőjének hozzájárulásával
történhet.

Építési törmelék
átvétele

Új  szolgáltatásként,  kizárólag  a  la-
kosság  részére  önkormányzatunk
2022.  május  hónaptól  fizetős  rend-
szerben  lehetőséget  nyújt  építési
törmelék konténeres elhelyezésére a
Malom-udvar hátsó részében, előze-
tes bejelentés alapján. A részletekről
és  a  díjakról  külön  tájékoztatjuk  a
lakosságot.
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Zöldhulladék
gyűjtés

Magyarszék  Községi  Önkormányzat
és  a  lakosság  kérésére  a  Biokom
Nonprofit  Kft.  és  a  Dél-Kom  Non-
profit Kft. közszolgáltatók a városok-
hoz  hasonlóan  2022.  évben  zöld-
hulladék gyűjtést  szerveznek
Magyarszék  község  területén.  A  ta-
vaszi gyűjtés várhatóan április 23-án
szombaton, illetve ősszel, november
2-án  szerdán  lesz.  Az  időpontokról
és a részletes feltételekről az önkor-
mányzat külön értesíti a lakosságot.

A zöldhulladék gyűjtésének fel-
tételei röviden:
A  gyűjtés  kiterjed: ágnyesedék
(max.  5  cm  átmérőjű  és  1  méter
hosszú ágak, kévébe kötegelve);
fűkaszálék, falomb, nyesedék, elszá-
radt növényi részek (műanyag zsák-
ba).
Tájékoztatjuk, hogy: amennyiben a
hulladék  közé  kommunális  vagy
egyéb jellegű anyag (pl. föld, építési
törmelék stb.) kerül, a közszolgáltató
munkatársainak a  kihelyezett  növé-
nyi részeket nem áll módjukban el-
szállítani;
a  zsákolást  és  kötegelést  csak  úgy
szabad  elvégezni,  hogy  az  szóródás
mentesen  alkalmas  legyen  a  kézi
emelésre,  rakodásra  a  közterület
tisztán tartása érdekében;
a  kötegeléshez  kizárólag  lebomló
zsineg használható (műanyag és fém
drót nem megengedett);
a zsák megrakodása, terhelése alkal-
mazkodjon  a  zsák  vastagságához,
súlya a 20 kg-ot ne haladja meg.
Kérjük, hogy: a hulladék kihelyezése
az  előre  megjelölt  szállítási  napon
reggel 6 óráig történjen meg.

A  közszolgáltatókkal  kötött  szerző-
dések  szerint  az  őszi  szállítás  az
önkormányzat részére térítésmentes,
a  tavaszi  gyűjtés  költségét  azonban
az  önkormányzat  fizeti  (a  lakosság
részére ez is ingyenes).

Dél-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Siklósi út 58.

Tel.: 72/805-410 • E-mail: delkom@delkom.hu

TÁJÉKOZTATÓ
A Dél-Kom Nonprofit Kft. ez évben is megrendezi MAGYARSZÉK
területén a lakosság részére térítésmentes tavaszi lomtalanítási
akcióját. Cégünk a lomok elszállítását a tervek szerint az alábbi

időpontban végzi:

2022. MÁRCIUS 25. PÉNTEK

A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat
számára úgy, hogy a tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok

gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek.

A lomtalanítás keretén belül ELSZÁLLÍTJUK:

 a háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített
hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető,

kiselejtezett lom hulladékot
(pl. nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket stb.)

A lomtalanítás keretén belül
NEM SZÁLLÍTJUK ELNEM SZÁLLÍTJUK EL

a következő anyagokat:

 építési, bontási törmelék
(pl. beton, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia, ablaküveg, síküveg)

 kerti biohulladék
(pl. fanyesedék, faág, lomb)

 háztartásokban keletkező vegyes, kommunális hulladék
 elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag és fémhulladék
 ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység

során képződött fém- és egyéb hulladék
(pl. autóalkatrész, szerszám)
 állati tetem, trágya
 elektronikai hulladék

(pl. háztartási gép, számítástechnikai eszköz és alkatrészei,
szórakoztató eszköz – rádió, TV, lejátszó, szerszámgép)

 veszélyes hulladék
(pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezőszer maradék,

olajos hulladék, gyógyszer, gumiabroncs stb.)

A lomtalanítás során el nem szállított zöld-, elektronikai-, építési-, veszélyes-
és lom hulladékok többsége (mennyiség alapján díjmentesen, illetve

meghatározott díjjal) leadható a területileg illetékes lakossági
hulladékudvarokban, esetünkben Oroszlón, a település Mindszentgodisa

felőli végén kialakított telephelyen. A leadáskor bemutatni szükséges:
hulladékkezelési szerződés partnerszáma, hulladékkezelési díj befizetési

bizonylata, lakcímkártya, személyi igazolvány.

Az átvevőhely nyitva tartása: csütörtök 10-16 óráig,
valamint minden hó második szombatján 12-16 óráig.

Telefon: 72/805-410, internet: www.delkom.hu/videki-hulladekudvarok

Az őszi lomtalanítás tervezett időpontja: 2022. november 4. péntek



6         Széki Hírek

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A község hulladékgazdálkodási rendje 2022. évben az alábbiak szerint alakul:

1. A NORMÁL (vegyes, kommunális hulladékgyűjtő, régi ZÖLD vagy új FEKETE, sorszámozott Dél-Kom címkével
ellátott kuka) HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK ELSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTJAI:
MINDEN HÉTEN PÉNTEKI NAPON A KORA REGGELI ÓRÁKTÓL!
Kérjük, ebbe a kukába csak azt a vegyes hulladékot rakják ki, amit nem tudnak szelektálva gyűjteni vagy komposz-
tálni!  A  környezetvédelmi  szempontokon túl  a  klíma védelméért  helyben  tudjuk  a  legtöbbet  tenni  a  megfelelő
szelektálással – ne tegyünk válogatható hulladékot a vegyes közé!
Információ, igénybejelentés, panasz: Dél-Kom Nonprofit Kft., tel.: 72/805-410, internet: www.delkom.hu

2. KOMPOSZTÁLÁS
Kérjük,  törekedjenek az  élelmiszerjellegű,  kerti  és  konyhai  hulladékok komposztálására!  Térítés ellenében újra-
gyártjuk a komposztáló ládákat. Komposztálni minden nap lehet.

3. A SZELEKTÍV (BARNA és KÉK kukák) HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK ÜRÍTÉSI IDŐPONTJAI:
MINDEN PÁROS HÉT SZERDAI NAPJÁN: JANUÁR 5., 19.; FEBRUÁR 2., 16.; MÁRCIUS 2., 16., 30.;
ÁPRILIS 13., 27.; MÁJUS 11., 25.; JÚNIUS 8., 22.; JÚLIUS 6., 20.; AUGUSZTUS 3., 17., 31.;
SZEPTEMBER 14., 28.; OKTÓBER 12., 26.; NOVEMBER 9., 23.; DECEMBER 7., 21.
A két edénybe tehet minden olyan háztartásban keletkező hulladékot – az üvegen kívül –, ami hasznosítható, úgy-
mint az üdítős/ásványvizes PET palackokat, a polietilén flakonokat (pl.: tusfürdő, öblítő, sampon), tégelyeket, zacs-
kókat, fóliákat, joghurtos/vajas/tejfölös dobozokat, műanyag kupakokat. Ide dobja az újságokat, kartonpapírt, cso-
magoló dobozokat, szórólapokat, hullámpapírt, telefonkönyvet, papírzacskót, többrétegű italos és tejes dobozokat,
használt füzeteket, papír tojástartót. Ide kerülnek az üdítős, sörös alumínium dobozok, az alufólia, a fémkupakok, a
konzervdobozok, vagy a kisebb fémtárgyak is. Kérjük, kizárólag csak a felsorolt hulladékfajtákat tegyék a BARNA és
a KÉK edényekbe! A kommunális és a szelektív hulladékok elszállításának rendjét a Dél-Kom Nonprofit Kft. szerve-
zi, a változtatás jogát fenntartja.
Településszerte elérhetők a szelektív hulladékgyűjtő szigetek is (1100 literes konténerek).  Tilos a MŰANYAG, a
PAPÍR és az ÜVEG hulladékokon kívül a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre más típusú hulladékot
kihelyezni!
Használt ELEM gyűjtőpontok találhatók a Faluházban, az Aknai Tüzépen és az Óvodában. Országos használt elem
gyűjtőhely kereső: www.relem.hu/elemhasznaloknak/gyujtohelyek

NAPTÁR

terv szelektív hull. zöldhull. lomtalan. kommunális hulladék égetés* zöldhull.
2022. 1. félév szerda péntek szombat

március  02     16     30 .  25 .  04     11     18     25 .  04 *  18 *
április  13     27 .  01     08     15     22     29 .  01 *  15 *  23 .
május  11     25 .  06     13     20     27 . nyári tilalmi időszak
június  08     22 .  03     10     17     24 . nyári tilalmi időszak

2022. 2. félév szerda péntek
július  06     20 .  01     08     15     22     29 . nyári tilalmi időszak

augusztus  03     17     31 .  05     12     19     26 . nyári tilalmi időszak
szeptember  14     28 .  02     09     16     23     30 .  02 *  16 *

október  12     26 .  07     14     21     28 .  07 *  21 *
november  09     23 .  02 .  04 .  04     11     18     25 .  04 *  18 *
december  07     21 .  02     09     16     23     30 .  02 *  16 *

*Országos  és  helyi  tűzgyújtási  tilalmi  időszakban és  egyéb,  Kormányzati  (országos  tilalmi)  szabályozás-
változásokkal a kijelölt időpontokban is tilos a nyílt téri égetés! Külterületen minden esetben a Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kell nyílt téri égetéshez engedélyt kérni. Tel.: 72/587-190. Kérjük, kísérje figye-
lemmel a híradásokat, vagy keresse a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot: www.erdotuz.hu
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Pályázataink

Magyarszék, 2022. február 28. Kárpáti Jenő polgármester

A  pályázatokról  szöveges  és  képes  beszámolók  a  www.magyarszek.hu/palyazat internetes  címen  találhatók.
Köszönet a pályázatokban közreműködőknek, a helyi egyesületeinknek, a Magyarszék Község Nonprofit Kft.-nek, a
Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesületnek, valamint a támogatásért Nagy Csaba országgyűlési képviselő úrnak!
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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

Háziorvosi rendelés
Magyarszék Egészségház, 7396 Magyarszék, Hársfa u. 2/A
Tel.: 72/521-025, 20/410-7565 • Rendel: Dr. Plávics Eszter

Rendelési idő: hétfő: 8.00-12.00
kedd: 12.00-14.00 szerda: 8.00-12.00

csütörtök: 12.00-14.30 péntek: 8.00-12.00
Rendszeresen szedett gyógyszereik receptjét telefonon is
kérhetik, ezen recepteket másnapra tudjuk biztosítani.

Fogorvosi rendelés
Magyarszék Egészségház, 7396 Magyarszék, Hársfa u. 2/A
Tel.: 72/672-488, 20/448-5888 • Rendel: Dr. Vándor Éva

Rendelési idő: szerda: 8.00-13.00

Gyógyszertár
Kenderföld Fiókgyógyszertár

7396 Magyarszék, Kossuth u. 63. • Tel.: 72/390-767
Nyitva tartás: h-p: 8.00-14.00

Ügyeletek
Felnőtt háziorvosi ügyelet

Komlói Központi Ügyelet • Tel.: 72/481-510
7300 Komló, Kossuth L. u. 103. (SZTK)

Az ügyelet ideje:
• munkanapokon (hétfőtől péntekig)

15.10-től másnap reggel 7.00-ig
• hétvégén és ünnepnapokon

reggel 7.00-tól másnap reggel 7.00-ig

Gyermek belgyógyászati ügyelet
(fülészet, fertőző és légúti betegségek)

PTE Gyermekgyógyászati Klinika
7623 Pécs, József A. u. 7. • Tel.: 72/535-999

Gyermek sebészeti ügyelet
PTE Honvéd Kórház

7632 Pécs, Akác u. 1. • Tel.: 72/536-800

Szemészeti ügyelet
(csak hétköznap 19 óra után)

PTE Szemészeti Klinika
7623 Pécs, Rákóczi út 2. • Tel.: 72/504-260

Fogászati ügyelet
(csak hétvégén és ünnepnapokon 7-17 óráig)

PTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika
7621 Pécs, Dischka Gy. u. 5. • Tel.: 72/535-901

Adataink tájékoztató jellegűek!

Gyógyszertári ügyelet

Tervezett ügyeleti rend 2022. évben:
Piramis Gyógyszertár: márc. 21-27. | máj. 9-15. | jún. 27. - júl. 3. |
aug. 15-21. | okt. 3-9. | nov. 21-27.

Kenderföld Gyógyszertár: márc. 28. - ápr. 3. | máj. 16-22. |
júl. 4-10. | aug. 22-28. | okt. 10-16. | nov. 28. - dec. 4.

Zöldkereszt Gyógyszertár: ápr. 4-10. | máj. 23-29. | júl. 11-17. |
aug. 29. - szept. 4. | okt. 17-23. | dec. 5-11.

Kökönyös Gyógyszertár: ápr. 11-17. | máj. 30. - jún. 5. | júl. 18-24. |
szept. 5-11. | okt. 24-30. | dec. 12-18.

Szilvás Gyógyszertár: ápr. 18-24. | jún. 6-12. | júl. 25-31. |
szept. 12-18. | okt. 31. - nov. 6. | dec. 19-25.

PatikaPlus Gyógyszertár: ápr. 25. - máj. 1. | jún. 13-19. | aug. 1-7. |
szept. 19-25. | nov. 7-13. | dec. 26. - 2023. jan. 1.

Vitál Plusz Gyógyszertár: máj. 2-8. | jún. 20-26. | aug. 8-14. |
szept. 26. - okt. 2. | nov. 14-20.

Az ügyelet ideje:
hétfő-szombat: 19.00-22.00, vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-22.00

Komlói gyógyszertárak:
Kenderföld Gyógyszertár • 7300 Komló, Tompa M. u. 10.
Tel.: 72/581-268, 72/482-745 • Nyitva: hétfőtől péntekig 8.00-16.00

Kökönyös Gyógyszertár • 7300 Komló, Petőfi tér 2.
Tel.: 72/482-906 • Nyitva: hétfőtől péntekig 7.30-15.30

PatikaPlus Gyógyszertár • 7300 Komló, Kossuth L. u. 54-56. (TESCO)
Tel.: 72/581-300 • Nyitva: hétfőtől szombatig 8.00-19.00

Piramis Gyógyszertár • 7300 Komló, Kossuth L. u. 71.
Tel.: 72/481-433 • Nyitva: h-p 7.30-18.00, szo 7.30-12.00

Szilvás Gyógyszertár • 7300 Komló, Alkotmány u. 42.
Tel.: 72/484-251 • Nyitva: h-p 7.30-18.00, szo 7.30-12.30

Vitál Plusz Gyógyszertár • 7300 Komló, Kossuth L. u. 101/1 (az SZTK-nál)
Tel.: 72/484-474 • Nyitva: h-p 7.30-18.00, szo 8.00-12.30

Zöldkereszt Gyógyszertár • 7300 Komló, Pécsi u. 1. (Tröszt)
Tel.: 72/485-000 • Nyitva: h-p 8.00-16.00, szo 7.00-12.00

Legközelebbi éjszakai ügyeletes gyógyszertár:
SIPO Zsolnay Patika • 7622 Pécs, Zsolnay V. u. 8. (a Penny Market 
mellett a Kodály Központnál) • Tel.: 72/516-760

Nyitva tartás:
hétfő-péntek 7.00-20.00, szombat 7.00-13.00, vasárnap 9.00-13.00

Ügyelet:
h-szo 20.00-tól reggel 8.00-ig • vasárnap 13.00-tól reggel 8.00-ig

munkaszüneti napokon 8.00-tól másnap reggel 8.00-ig
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