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Közvilágítás
A 2022. évben a település teljes területén korszerűsítés-
re  került  a  közvilágítási  rendszer,  modern,  nagy fény-
erejű,  energiatakarékos  (LED-es)  lámpatestekkel,  ami
megakadályozta és tervezhető keretek közé szorította a
község energetikai kiadásainak drasztikus növekedését.
A beruházást Magyarszék Község Nonprofit Kft. segítette.

További információk a 11. oldalon

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, 2023. április 8-án,

szombaton 21 órától.

Kárpáti Jenő polgármester



2         Széki Hírek

Suliújság
„Harang csendül,

Ének zendül,
Messze zsong a hálaének.
Az én kedves kis falumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek...”

Ady Endre versének sorai hűen tük-
rözik  azt  a  bensőséges  hangulatot,
mely az iskolai karácsonyi műsoron
is elhangozva, közelebb hozta mind-
annyiunk szívébe a karácsonyt.
A  dekoráció  és  a  díszletek  már  az
adventi  gyertyagyújtások  ideje  alatt
meghitt,  ünnepi  hangulatot  vará-
zsoltak az iskola zsibongójába, ahol
az előadás kezdetén iskolánk kórusa
lélekmelengető  dallamokkal  töltötte
meg a hallgatóság szívét.
A felcsendülő dalok után Hópelyhek
(Molnár  Hanna,  Szabó  Kincső,
Halász  Ármin,  Varga  Ákos  –  2.
osztály)  és  Angyalok  (Fauszt
Zsuzsanna,  Horváth  Lara,  Jauck
Noémi,  Benko  Daniella  –  4.  o.)
varázsoltak  és  vittek  el  minket  a
csodákkal  teli  karácsonyi  éjszaka
világába,  ahol  a  Fenyőfa  (Szilágyi
Nimród –  2. o.) álma is teljesült és
karácsonyfává  változhatott.  A
mesélők  (Ramecz  Hanna,  Tóbiás
Kiara – 3. o., Pörnecz Péter – 4. o.)
mellett  gyönyörű  versekkel  és
idézetekkel  (Tolnai  Tibor  –  2.  o.,
Fauszt  András  –  3.  o.,  Dobos
Szabolcs, Harmati Rajmund Pál – 4.
o.,  Varga  Nóra,  Németh-Bányai
Márk –  6. o. és Kiss Bence –  8. o.)
ajándékozták meg fellépő tanulóink
diáktársaikat,  szüleiket,  tanáraikat
és minden vendéget.
A  Magyarszéki  Német  Nemzetiségi
Önkormányzat  a  hagyományokhoz
hűen a műsor végén mézeskaláccsal
és süteményekkel kedveskedett isko-
lánk  tanulóinak,  melyet  ezúton  is
köszönünk.  Köszönjük  továbbá  a
műsorhoz  adott  támogatást  A
Magyarszéki  Iskoláért  Közalapít-
ványnak,  a  jelmezek  elkészítésében
nyújtott  önzetlen segítséget  Molnár

Erzsike néninek és Smányi Gyuláné,
Lívia  néninek.  A  karácsonyi  műsor
felkészítő  pedagógusai  Ábel
Lászlóné,  Bíró Tímea,  Hencz Ildikó
és Kletner Orsolya (kórus) voltak.

Iskolánk kórusa és versmondó diák-
jai  a 2022.  december 20-i  karácso-
nyi  hangversenyen  a  magyarszéki
templomban  is  színvonalas  előadá-
sukkal  örvendeztették  meg  a  zene-
kedvelő közönséget. A diákok műso-
rát a közönség és a Polgármester Úr
elismerő  szavakkal  és  nagy  tapssal
köszönte  meg,  az  önkormányzat
dolgozói  pedig pogácsával és meleg
teával kedveskedtek a rendezvényen
résztvevőknek.
A kórus tagjai:
3. osztály: Péter Natália, Ramecz 
Hanna, Fauszt András (vers), 
Heimrich-Kuti Gréta
4. o.: Harmati Rajmund, Benkó 
Daniella, Vincze Hanna, Horváth 
Lara, Fauszt Zsuzsanna, Jauck 
Noémi
5. o.: Jauck Emese, Sáfrány Timót, 
Sáfrány Zsóka, Sándor Kornélia 
(fuvola)
6. o.: Orsós Krisztián (szólóének), 
Varga Nóra (vers), Schmidt Jázmin, 
Schmidt Dominik (szólóének), 
Kocsándi Viktória
8. o.: Halász Kármen (szólóének)
Verset mondott:
6. o.: Németh-Bányai Márk
8. o.: Kiss Bence
Kórusvezető: Kletner Orsolya 
(zongora)
Gitár: Szeitz Renáta
A hangverseny a Röppentő zenekar
fantasztikus  hangulatú  karácsonyi
dalaival zárult.

Az iskolánk felső tagozatába járó ta-
nulók a Tanítsunk Magyarországért
Program részesei, mely egy országos
mentoráló program. Lényege, hogy a
bevont általános iskolás,  felső tago-
zatos  gyerekek  a  Pécsi  Tudomány-
egyetem hallgatói közül kiválasztott
mentorok  támogató  munkája  segít-
ségével  pozitív,  tanulásra  motiváló,
példaképként  szolgáló  egyetemista

mentorokkal  ismerkedhetnek  meg,
segítséget kaphatnak általuk a tanu-
lásban,  a  jövőkép  kialakításában,
pályaorientációban,  valamint  érde-
kes  programokon,  kirándulásokon
vehetnek részt, mely által még több
lehetőség nyílhat számukra.
Iskolánk  6.  osztályos  tanulói  a
Tanítsunk Magyarországért program
keretében  mentoraikkal  Komlón  a
Mini-Zoot tekintették meg. A szaba-
don járó őzek és kenguruk látványa,
a  szerválok  játékossága,  az  ormá-
nyos medve kedvessége, valamint az
ezüstrókák  etetése  és  egyéb  állatok
simogatása  nagy  élménnyel  töltötte
el a gyerekeket. Az állatkert idegen-
vezetője  pedig  részletes  és  érdekes
állatbemutatóval  és  történetekkel
tette még színesebbé a programot.
Az  év  végén  a  6.  osztályos  tanulók
Pécsen jártak mentoraikkal  a  Laser
Cornerben, majd a karácsonyi vásá-
ron  kürtős  kalácsoztak  és  a  Pécs
Plázában  3D-s  mozifilmet  tekintet-
tek meg. A tartalmas téli kirándulás
nagy  lelkesedéssel  és  maradandó
élménnyel töltötte el a diákokat.

Iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói a
Tanítsunk  Magyarországért  ZEN
program  keretében  Büki  Richárd
gitárművész vezetésével egy fantasz-
tikus, saját maguk által írt dalt adtak
elő az iskola zsibongójában. A szín-
vonalas produkciót az iskola diákjai,
tanárai és a Pécsi Tudományegyetem
képviselői  érdeklődve  fogadták.  Az
előadás hatalmas sikert aratott mind
a  gyerekek,  mind  a  felnőttek  köré-
ben. A diákok ezzel a nem minden-
napi  zenei  élménnyel  tették  feled-
hetetlenné az Adventi időszak utolsó
iskolai napját.

Az  5.  osztály  a  Tanítsunk  Magyar-
országért  Program  Élménynapján
járt a Pécsi Tudományegyetem Sport-
csarnokában.  A  programba  bevont
iskolák  5-6.  osztályosai  játékos  fel-
adatokon vettek részt mentoraikkal,
finom  ebédet,  kedves  meglepetése-
ket  kaptak.  Tartalmas,  élménydús
nap volt minden résztvevő számára.
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A Pöndöly Néptánc és Hagyomány-
őrző  Egyesület  és  Komló  Város
Önkormányzat  Közösségek  Háza és
Színház Művelődési Központ szerve-
zésében  2023.  január  19-én  került
megrendezésre  a  Népdalénekes
Találkozó, melynek pedagógiai célja
a  gyermekek  zenei  érdeklődésének
felkeltése,  fenntartása,  tehetség-
gondozás  és  tehetségnevelés,  vala-
mint az önálló és csoportos előadás-
mód fejlesztése volt. Ezen a rendez-
vényen  a  Magyarszéki  Általános
Iskola 6 diákja képviselte iskolánkat
Komlón a Közösségek Házában.
A  zsűri  helyezéseket  nem osztott  a
találkozón  a  különféle  kategóriák-
ban,  elismerő  szavakkal  dicsérte
diákjainkat. Külön kiemelték a gye-
rekek szép, tisztán csengő énekhang-
ját,  és  az  alkalomhoz  illő  stílusos
megjelenést.

A találkozón szereplő gyerekek: 
Harmati Rajmund (4. osztály), 
Schmidt Dominik, Orsós Krisztián, 
Schmidt Jázmin, Varga Nóra (6. o.), 
Halász Kármen (8. o.)
Felkészítő tanárok: Kletner Orsolya 
és Gönczné Reck Ágnes

A Szülői Munkaközösség idén is meg-
rendezte a farsangi bált iskolánkban.
A büfében sok finomsággal kínálták
a gyerekeket. A jó hangulatról Pintér
Gábor  sokoldalú  kollégánk  gondos-
kodott, aki változatos dalokkal hozta
lázba  a  gyereksereget.  A  Tanítsunk
Magyarországért  program  mentorai
(a  Pécsi  Tudományegyetem hallga-
tói) is segédkeztek az előkészületek-
ben, a zsűrizésben és a jó hangulat
megteremtésében. A csoportos kate-
gória  1.  helyezettje  a  6.  osztály  lett
fekete-fehér jelmezével és bemutató-
jával. A 2. helyen a 4. osztály kis csapa-
ta végzett táncos koreográfiával.

Az egyéni jelmezesek helyezései:
Alsó tagozat:
1. hely: Szebacher Sára 2. osztály
2. hely: Szigeti Virág 1. o.
3. hely: Földes Dániel 2. o.
Felső tagozat:
1. hely: Gyenei-Hohn Richárd 5. o.
2. hely: Sáfrány Zsóka 5. o.
3. hely: Sándor Kornélia 5. o.

A következő  időszak  is  –  a  tanulá-
son,  tanulmányi  versenyen,  sport-
versenyen és Országos digitális kom-
petenciamérésen  kívül  –  rengeteg
programot és egyben feladatot tarto-
gat  iskolánk diákjai  és  pedagógusai
számára:  színházlátogatások,  hang-
versenyek, nyílt  nap, iskolába hívo-
gató,  egészségnevelési  nap,  gyer-
meknap, osztálykirándulások, tanév-
zárás és a ballagás.
Ezekről az eseményekről az érdeklő-
dők  iskolánk  Facebook  oldalán
olvashatnak beszámolókat.

Lovas hírek
Az idei évben két nagy rendezvényt szeretnénk megvaló-
sítani,  melyekről  Magyarszék lakosságát  az események
előtt minden esetben plakáttal is tájékoztatni fogjuk.
Tavasszal, április 29-én kerül megrendezésre immár 12.
alkalommal a Széki  BARKA nevű lovastalálkozónk.  Az
ügyességi  feladatok  mellet  rendkívül  szép  útvonalon
szeretnénk elvezetni az érkező lovasokat, akik várhatóan
háromfős csapatokban fognak haladni.

Őszi  rendezvényünk,  a  Csapatos  Lovas  Móka  október
14-én lesz. Itt kétfős csapatok jelentkezését várjuk, akik
a  lovaspályán  különböző  rendhagyó  játékokban  való
részvétellel  töltenek  el  –  reményeink  szerint  – egy  jó
hangulatú, közös napot.
Ezen felül tervezünk tréningnapokat, melyek jellemzően
hétvégeken lesznek. Reméljük az időjárás kedvez az idei
szezonnak!

Kellemes Húsvétot
kívánnak  a

MÖSE  lovasai
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Hírek az
Óvodából

Intézményünk  eredményes  nevelő-
fejlesztőmunkáját  biztosítja  az  elhi-
vatott,  gyermekszerető, sokoldalúan
és  jól  képzett  óvodapedagógusok,
dajkák munkája, valamint az óvoda
elfogadó,  toleráns  szeretetteljes  és
érzelem gazdag légköre.
 
Közösségünk  munkahelyi  életmód-
jával  és  munkájával  pozitív  mintát
nyújt  a  környezettudatos  magatar-
tásra,  az  ökológiai  szemléletformá-
lásra,  az  egészséges  életmód szoká-
sainak megalapozására.
Óvodánk  szakmaisága  értékállónak
bizonyul,  pedagógiai  eredményei,  a
visszajelzések ezt bizonyítják.
Éves  célkitűzéseink,  feladataink
megvalósításával  szeretnénk  meg-
őrizni és megerősíteni óvodai neve-
lésünk  eddigi  értékeit,  valamint  új
hagyományok,  értékek  teremtésével
elnyerni  elsősorban  a  gyermekek,
szülők,  Fenntartó,  továbbá  a  többi
közvetlen  és  közvetett  partnerünk
elégedettségét.

A  2022/23-as  tanévre  tervezett
célok és feladatok megvalósításának
a folytatása történik a  második fél-
évben.

Januárra elkészültek az  egyéni fej-
lettség felmérők és a szülőkkel folya-
matosan  ismertettük.  A  februári
szülőértekezleten  további  részletei-
ben is.

Február 21-én a Farsang farkán el-
űztük a telet a szülőkkel együtt, so-
kan eljöttek az  udvari  műsorunkra,
ami jó hangulatban telt.
Március 7-én kedden a Magyarszéki
iskola mutatkozott be a leendő első
osztályos szülőknek.
Áprilisban az iskolai tavaszi szünet-
hez  igazodva  6-a csütörtök  és  11-e
kedd nevelésnélküli nap lesz.
Az óvodai beíratás  április 20-21-én,
csütörtök,  pénteken  lesz,  szintén
igazodva az iskolai beíratáshoz.
Május  8-án hétfőn  16  és  16.30-tól
ünnepeljük az Anyáknapját.
Május 12-én „Kerékpár nap” Tour de
Hongrie  figyelemmel  kísérése  szur-
kolás a versenyzőknek.
Május  26-án pénteken  délelőtt  év-
záró, ballagás, egybekötve a Hangoló
zenés bábszínházzal.
A nyári zárás időpontja: 07. 17-től
08. 26-ig. Ügyelet: 07. 17-től 08. 05-
ig, teljes zárás: 08. 07-től 08. 26-ig.

Az óvodai eseménynaptár a második
félévben az alábbi:
• Víz Világnapja 03. 22.
Játékok a vízzel, beszélgetés a víz 
fontosságáról, védelméről, takaré-
koskodás a vízzel
• Húsvét 04. 12.
Népszokások felelevenítése, kézmű-
ves játszóház, locsolás, tojásfestés, 
fészekkészítés, nyuszi várás, tojás-
keresés Tojásfa névvel
• Föld Napja 04. 22.
Növényültetés, beszélgetés a Föld 
védelméről; belső rajzpályázat, 
kiállítás a munkákból, díjazások, 
egymás munkájának értékelése, 
elismerése

• Nemzetközi táncművészet világ-
napja 04. 29.
Magyar és német nemzetiségi táncok
bemutatása
• Anyák napja 05. 08.
Ünnepély – gyermekműsor az édes-
anyáknak, nagymamáknak
• Madarak és fák Napja 05. 10.
Kirándulás keretében emlékezés a 
madarak és fák napjáról
• Évzáró 05. 26.
Ünnepség – gyermekműsor az év 
verseiből, dalaiból; a nagycsoportos 
gyermekek búcsúztatása
• Gyermeknap 05. 30.?
Játékos vetélkedők, gyermekprogra-
mok, séta, kirándulás, apró ajándék 
a gyermekeknek
• Nemzeti Összetartozás Napja 06. 04.
A szülőföld szeretetére nevelés a 
gyermekek életkori sajátosságaihoz 
illeszkedő megemlékezéssel
• Környezetvédelmi Világnap 06. 04.
A környezetvédelmére nevelés 
erősítése, kirándulás a szülőkkel

Márciustól személyi változások lesz-
nek óvodánkban, a munka zavartala-
nul folytatódik. 38 év együtt töltött
munka  és  intézményvezetés  után
vezetőtársammal  Gráber  Zoltánné-
val, el és leköszönünk!
Köszönjük  a  munkatársaknak,  szü-
lőknek,  támogatóinknak  és  minden
partnerünknek,  barátunknak,  isme-
rősünknek, fenntartóknak, az intéz-
ményünk támogatását,  az óvodáért,
bölcsődéért végzett munkát, együtt-
működést,  kitartást,  szeretetet,  és
minden  segítséget.  Hálás  köszönet
mindenért:

Kusz Zsuzsanna

Nézd csak a gyermeket,
mindenhol lel kincset,

Amíg szellemére
nem tesznek bilincset!
Ő könnyedén teremt,

hozott tudásával,
Érzésekbe mártott
gondolkodásával.

Aranyosi Ervin: A világ kincsei
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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. Ennek érdekében egy 100%-ban
hazai  tulajdonú  céggel  kötöttünk
szerződést a  háztartási-lakossági
használt  sütőolajok  begyűjtésére,  a
Biotrans Kft. szervezésében.

Magyarországon  a  háztartásokban
évente több tízezer liter sütőolajat és
sütőzsírt  használnak  fel,  mely  egy
része 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  rakód-
hatnak rá, csökkentve ezáltal a lefo-
lyócsövek áteresztő képességet, mely
akár  dugulásokhoz vezethet.  A csa-
tornázatlan  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 anya-
gok kerülnek a levegőbe. A szenny-
víztisztító-művekbe  kerülve  az  olaj
leterheli  a  rendszert,  a  tisztítás
jelentős  többletenergiát  és  nagyobb

igénybevételt okoz. A szelektív gyűj-
tési  rendszer  mentesíti  a  települési
csatornahálózatot  és  a  szennyvíz-
tisztítókat  a  szennyező  anyagtól,
csökkentve ezáltal az önkormányza-
tok üzemeltetésre fordított  kiadását
is.

A  rendszer  Magyarországon  már
több,  mint  1  millió  ember  számára
biztosított saját településén, elérhető
közelségben.  Magyarszék  2021.
január  5-én csatlakozott  a  begyűjtő
rendszerhez,  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 veszé-
lye.  A  gyűjtő  cég  előre  egyeztetett
időpontban,  rendszeresen  és  igény
szerint 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 kényelmeseb-
ben, gyorsabban jusson a leadási 

lehetőséghez, mely a „gyűjtőkedvet” 
növeli,
• a csatornahálózat terhelése kisebb 
lesz, csökken a duguláselhárításra és
javításra költött összeg,
• a szennyvíztisztítók terhelése és 
meghibásodási esélye csökken, 
ezáltal a közszolgáltatás kisebb 
költséggel 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.



6         Széki Hírek

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 háztar-
tási  tevékenységgel  okozott  lég-
szennyezésre vonatkozó egyes sajá-
tos, az avar és kerti hulladék égeté-
sére vonatkozó szabályok rendelet-
tel  történő  megállapítása”.  Ezzel
összhangban  Magyarszék  Községi
Önkormányzat  képviselő-testületé-
nek  rendelete  szerint  AVART  ÉS
KERTI  HULLADÉKOT égetni
2023.  évben  a  kihirdetett  veszély-
helyzet megszűnéséig (tervezett idő-
pontok,  visszavonásig érvényes!)
az alábbi napokon, valamint a felso-
rolt  feltételek  MINDEGYIKÉNEK
teljesülése esetén lehet*:

• 2023. január 6., 20.; február 3., 17.;
március 3., 17.; április 7., 21.; 
szeptember 1., 15.; október 6., 20.; 
november 3., 17.; december 1., 15.*;
• 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  hír-
adásokat,  vagy  keresse  a  Kataszt-
rófavédelmi 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 ese-
tén 20 ezertől 3 millió Ft-ig terjedő
pénzbírságot szab ki! Egészségügyi-,
szociális-, nevelési és oktatási intéz-
mények,  nyitott  sportlétesítmények
és egyházi intézmények 100 méteres
körzetében, azok működésének idő-
tartama alatt különös figyelemmel, 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, bográcsozásra
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 
Nonprofit 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, 2021.
évtől a közszolgáltatók vették át 
évente 2 alkalommal; 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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Eseménynaptár
tervezett programok a 2023. év

tavaszi-nyári-őszi időszakára

április
03-06 h-cs Húsvéti vásár, Faluház
04 k Húsvéti készülődés, Német klub
05 sze Húsvéti készülődés, Nyugdíjas
     klub, Roma Nemzetiségi Önk.
06 cs Húsvéti játszóház, Faluház
07 p Húsvéti játszóház, Kishertelend
08 szo Húsvéti bál, Faluház
17 h Széki kerekasztal, Faluház
21 p Faültetés a Föld Világnapján
29 szo Barka kupa lovasnap,
     Magyarszéki Lovaspark

május
01 h Családi Majális, Pihenőpark
12 p Egészségnevelési nap, „Tour de
     Hongrie” kerékpárverseny
15 h Széki kerekasztal, Faluház

15 h Bölcsődések KRESZ park
16 k Óvoda kiscs. KRESZ park
16 k Kézműves foglalkozás, Faluház
17 sze Óvoda nagycs. KRESZ park
18 cs Iskola 1-2. oszt. KRESZ park
20 szo Pincejárás
22 h Iskola 3-8. oszt. Kerékpáros fogl.
23 k Iskola 3-8. oszt. Lovas foglalkozás
23 k Kézműves foglalkozás, Faluház
27 szo Gyermeknap, Pihenőpark
időpont később Templomi hang-
     verseny, óra és kőkereszt avatás

június
02 p Kitelepítettek emléknapja,
     koszorúzás, Hősök parkja
06 k Kézműves foglalkozás, Faluház
17 szo Ballagás, Iskola
17 szo Juniális, Kishertelend
20 k Tanévzáró, Iskola

augusztus
05 szo Roma nap, Pihenőpark
26 szo Búcsúbál, Faluház

27 v Falunap – Búcsú, Pihenőpark
28 h Bányász emlékmű koszorúzás,
     bányász szakszervezeti találkozó

szeptember
18 h Széki kerekasztal, Faluház
23 szo Szüreti felvonulás és bál
29 p DÖK sportnap, Iskola, Park

október
01 v Betakarítás – Termény ünnepe
02 h Idősek Világnapja, Faluház
14 szo Széki csapatos lovas móka,
     Magyarszéki Lovaspark
16 h Széki kerekasztal, Faluház
20 p 1956-os emléknap
21 szo Murcifeszt borünnep, Bortrezor
27 p Halloween party, Faluház

november
10 p Játszóház, Faluház
11 szo Márton-napi jótékonysági bál,
     Faluház
21 k Közmeghallgatás, Faluház
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A község hulladékgazdálkodási rendje 2023. 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 4., 18.; FEBRUÁR 1., 15.; MÁRCIUS 1., 15., 29.;
ÁPRILIS 12., 26.; MÁJUS 10., 24.; JÚNIUS 7., 21.; JÚLIUS 5., 19.; AUGUSZTUS 2., 16., 30.;
SZEPTEMBER 13., 27.; OKTÓBER 11., 25.; NOVEMBER 8., 22.; DECEMBER 6., 20. (tervezett időpontok)
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*
2023. 1. félév szerda péntek

március  01     15     29 .  10 .  24 .  03     10     17     24     31 .  03 *  17 *
április  12     26 .  07     14     21     28 .  07 *  21 *
május  10     24 .  05     12     19     26 . nyári tilalmi időszak
június  07     21 .  02     09     16     23     30 . nyári tilalmi időszak

2023. 2. félév szerda péntek
július  05     19 .  07     14     21     28 . nyári tilalmi időszak

augusztus  02     16     30 .  04     11     18     25 . nyári tilalmi időszak
szeptember  13     27 .  01     08     15     22     29 .  01 *  15 *

október  11     25 .  06     13     20     27 .  06 *  20 *
november  08     22 .  xx .  xx .  03     10     17     24 .  03 *  17 *
december  06     20 .  01     08     15     22     29 .  01 *  15 *

*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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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 járdasza-
kasz (járda hiányában egy mé-
ter széles területsáv, illetőleg 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 utakról
szóló jogszabályok vonatkozó rendel-
kezéseinek 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,  ár-
kot, 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  tel-
ken,  telekhatáron,  legyen  az  épít-
mény, kerítés vagy bejáró, a törvényi
engedélyeknek  megfelelően  történ-
het az építkezés, valamint a keletke-
ző anyagok és hulladékok eltakarítá-
sáról 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!

Jogkövetkezmény:
2. §
(1) A közösségi együttélés alap-
vető szabályait sértő maga-
tartás elkövetőjével szemben 
50.000 forintig terjedő hely-
színi bírság, illetve 150.000 
forintig terjedő közigazgatási 
bírság kiszabásának van helye.

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 
építményekben, valamint a 
közterületen 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 köz-
területi nyílt vízelvezető árokba csak 
zártszelvényű vezetékben és az utcai 
járdaszint alatt szabad kivezetni. 
Amennyiben a vízelvezető árok a 
közút tartozéka, úgy abba a környe-
zetéből – a telkekről – csapadékvíz 
bevezetése csak az út kezelőjének 
hozzájárulásával történhet.

Az  58/2013.  (II.  27.)  Kormányren-
delet 85. § (5) értelmében az elválasz-
tott  rendszerű  szennyvízelvezető
hálózatba  csapadékvíz  beveze-
tése tilos!
Fenti  rendelkezés  be  nem  tartása
nagyon  súlyos  következményekkel
járhat.  Az  esővíz  közcsatorna  háló-
zatba juttatása a tisztító és átemelő
művek  túlterhelését,  károsodását,
alacsonyabban fekvő területek elön-
tését, a szennyvíz-elvezetés és tisztí-
tás  költségeinek  növekedését  okoz-
hatja.  Üzemzavar  esetén  a  közmű-
szolgáltató  és  a  vízvédelmi  hatóság
felderítést végezhet, amely jogkövet-
kezményt vonhat maga után.
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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 2023. évben is  zöld-
hulladék gyűjtést  szerveznek
Magyarszék  község  területén.  A  ta-
vaszi gyűjtés március 10-én lezajlott,
ősszel  várhatóan  november  hónap
elején  lesz.  Az  időpontokról  és  a
részletes  feltételekről  a  lakosság
értesítést kap.

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  térítésmen-
tes,  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:

2023. MÁRCIUS 24. 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 várhatóan 2023. év november hónap elején lesz.
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Önkormányzati
hírek

Közvilágítás fejlesztése
2022. év február elején, még a hábo-
rú  kitörése  előtt  az  önkormányzat
elindította  az  elöregedett  közvilágí-
tási  lámpatestek  cseréjét  korszerű,
energiatakarékos LED-es lámpákkal.

Ennek következtében, az akkori ter-
vek szerint az éves fogyasztás lecsök-
kent volna 32.000 kWh-ra. A villa-
mos energia ára azonban év közben
felment  6-7-szeresére,  így  további
intézkedésekre  volt  szükség.  Ennek
keretében sor került:
1. Közvilágítási lámpatestek üzeme-
lésének ideiglenes szüneteltetése.
Az önkormányzat  képviselő-testüle-
tének határozata szerint 61 db lám-
patestet szüneteltetünk (a 210 db fel-
szereltből  a zöld  festékkörrel  meg-
jelölt  oszlopokon szünetel).  Ezzel  a
lámpák  összteljesítménye  5.260  W,
a megtakarítás 2.870 W, éves 4.200
világítási  órával  számolva  22.092
kWh-ra csökken az éves fogyasztás.
Természetesen  figyelembe  lettek
véve a világítástechnikai szabványok
nem kötelező előírásai,  így a gyalo-
gos átkelők, buszmegállók, útcsomó-
pontok világításai változatlanul ma-
radtak a LED-es technika felszerelé-
se után is.
2. Idővezérlés módosítása a 
közvilágításban.
Este fél órával későbbi bekapcsolás,
reggel fél órával korábbi kikapcsolás,
a  szabályozás  erre  lehetőséget  ad,
további megtakarítás érhető el.
Összeségében  a  közvilágítás  éves
költségét  a  fejlesztési  lízing  konst-
rukcióval,  valamint  közel  10  millió
Ft-os önrésszel le tudtuk csökkente-
ni 12 millió Ft alá.
A  közvilágítással  kapcsolatos  hiba-
bejelentést  az  önkormányzatnál  le-
het  megtenni  a  72/521-016  telefo-
non, az oszlop számával vagy az utca
és házszám megadásával.

Takarékbank fiók-ATM
2022.  év  augusztusában  megszün-
tette  a  Takarékbank  a  magyarszéki
fiókját, és ezzel egyidejűleg az ATM
bankautomatát is. A településen élők
és  az  önkormányzat  is  tiltakozott  a
döntés ellen, hiszen nem csak lakos-
sági  számlavezetők,  hanem  cégek,
egyesületek is igénybe vették a szol-
gáltatásokat nem csak Magyarszékről,
hanem a környező településekről is.

Magyarszék mikrotérségi központ, a
környező  községekből  is  rendsze-
resen  használták  az  ATM-et.  Az
emberek nem otthon tartják a kész-
pénzt,  az  idősek  számára  is  ideális
volt,  hogy  helyben  van  a  bank.  A
pénzintézet  arra  hivatkozott,  hogy
ma már sok mindent lehet elektroni-
kusan,  átutalással  intézni,  illetve
hogy sok helyen már lehet bankkár-
tyával  fizetni.  Mint  a  polgármester
fogalmazott,  a  falvakban  nagy  lét-
jogosultsága  van  a  készpénzforga-
lomnak,  az  emberek  tyúkot,  ter-
ményt,  élelmiszert  vásárolnak  egy-
mástól,  kártyával  nem tudnak oda-
menni a szomszédhoz, hogy kifizes-
senek 10 tojást, vagy az unokájuknak
zsebpénzt adni.
Most  a  község  lakóinak  Sásdra,
Komlóra, vagy Pécsre kell utazniuk,
ha  készpénzt  szeretnének  felvenni,
ami nem csak a szokásaikat forgatja
fel, hanem az utazás miatt plusz időt
és  költséget  is  jelent  a  számukra.
Szükséges  tehát,  hogy  a  lakosság
helyben juthasson a pénzéhez.
A lakosság és a polgármester tiltako-
zása sikert hozott, az ATM-et vissza-
helyezték  Magyarszékre,  mivel  az
önkormányzat  felvállalta  az  üzeme-
lésből adódó fenntartási költségeket.
A hírt örömmel fogadták a települé-
sen élők. További fejlemény, hogy az
önkormányzat  későbbi  hasznosítás-
ra  megvásárolta  a  kiürült  Takarék-
bank fiók épületét, amely szervesen
kapcsolódik a Faluházhoz,  valamint
2-3  hónapon  belül  új  típusú  ATM
automata érkezik.

Forrás: Új Dunántúli Napló

Magyarszék
közösségi terei

Patakvölgye Pihenőpark: füves foci-
pálya,  bitumenes  kézilabda-kosár-
labda  pálya,  petanque  pálya,  fedett
lovarda,  pump-track  pálya,  fedett
színpad,  sportklub,  sportöltöző,
kiállítótér,  sportpark,  közlekedési
park,  kültéri  fitneszpark,  kis  tó
szökőkúttal,  fedett  családi  pihenők,
lovas pihenő, játszótér, főzősarok és
kültéri  kemencék,  esküvő  tartás,
200 m2 fedett rendezvénysátor
Tornacsarnok: bál,  koncert,  sport-
események, sportolás, bérlés
Faluház: bál,  disco,  zenés  rendez-
vény, lakodalom, konferencia, mozi-
klub,  játszóház,  galéria  (tv-
projektor-vászon), kisterem, kemen-
cés terasz, egyesületek terme
Faluház konditerem: egyéni  kondi-
cionáló gépek
Nyugdíjas ház: Magyarszékért Egye-
sület  nyugdíjas  klubja,  Polgárőr  és
Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület,  Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
Ifjúsági szállás és családi apartman:
Magyarszékért Egyesület kezelésében
Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja:
terem és raktár
Német  klubház  és  pince: Német
Nemzetiségi Önkormányzat és egyesület
Tájház és kiállítótér (bel- és kültér):
Magyarszékért Egyesület kezelésében
Bortrezor, rendezvényterem és pince-
múzeum: Széki Borrend Egyesület
Lovaspálya: lovas klubház, boxok és
pavilonszállás,  Magyarszéki  Önk.
Sportegyesület Lovas Szakosztálya
Játszóterek: Patakvölgye  Pihenő-
park,  Kishertelend,  Újtelep,  Petőfi
utca, Óvoda, Bölcsőde, Iskola
Vörös-parti pince és rendezvényház:
önkormányzat kezelésében
Iskola ebédlő: rendezvényre bérelhető
Óvoda: sóbarlang,  jóga  és  aerobic
klubok
Kerékpárutak: Komló-Sikonda kör
Barátúri-tó: magyarszéki záportározó
Piacterek: kispiac (Szentháromság tér),
régi piac (Patakvölgye Pihenőpark)

Bővebben az áprilisi hírlevélben
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Polgárőrség eszközfejlesztése,
gyalogosátkelők biztonságossá

tétele, térségi járőrautók technikai
színvonalának növelése

Pályázati felhívás:
VP6-19.2.1.-61-4/1-21 

Kedvezményezett:
Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A fejlesztés a 2022. évben megvalósult, a projekt lezá-
rult,  melynek  céljai  voltak:  a  közbiztonság  erősítése  a
meglévő  belterületi  térfigyelő  kamerarendszer  hálózat
kiterjesztésével a külterületi utakra, a biztonságos gyalo-
gos  közlekedés  elősegítése  az  átkelőknél  további  nap-
elemes ledes sárga villogó lámpák elhelyezésével (a falu-
központban  és  a  kishertelendi  településrészen),  vala-
mint  együttműködés  keretében  a  Magyarszéki  Mikro-
térségben  működő  polgárőr  egyesületek  járőrautóinak
menetrögzítő kamerával történő felszerelése, a járőrözés
egységes  műszaki  színvonalának  emelése  és  területi
lefedettségének biztosítása érdekében.

A projekt összköltsége: 3.124.600 Ft
A támogatás összege: 2.968.370 Ft
Önerő: 156.230 Ft

Templomtorony óraszerkezetének,
külső óralapjainak és mutatóinak
rehabilitációja, valamint emlék-

kőkereszt megújítása Magyarszéken

Pályázati felhívás:
VP6-19.2.1.-61-7/1-21

Kedvezményezett:
Magyarszék Községi Önkormányzat

A  fejlesztés  a  2022-2023.  években  megvalósult,  a
projekt lezárult, melynek céljai voltak: a templom északi
oldalán található, több mint 100 éves, leomlott emlék-
kőkereszt megújítása egy új gránitkereszt állításával, és
a  szintén  több  mint  100  éves,  a  templomtornyon
kívülről  látható  óralapok  és  mutatók,  valamint
óraszerkezet megújítása és működőképessé tétele.
A  megújított  kereszt  és  toronyóra  átadására  terveink
szerint 2023. májusában kerül sor a Magyarszéki Római
Katolikus  Templomban,  hangversennyel  egybekötött
ünnep keretében.

A projekt összköltsége: 3.657.499 Ft
A támogatás összege: 3.108.873 Ft
Önerő: 548.626 Ft
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A helyi identitás és kohézió
erősítése a Magyarszéki

Mikrotérségben

Támogatási szerződés száma:
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00002

Kedvezményezett:
Magyarszék Községi Önkormányzat

2018-2022. években sikeresen lezajlott, zárás alatt áll a
Magyarszéken  és  a  mikrotérség  településein  működő
helyi közösségek fejlesztését és együttműködését segítő
és erősítő projekt. A támogatási kérelemben foglaltak 9
önkormányzat  konzorciumában  valósultak  meg:
Magyarszék  (konzorciumvezető,  pályázati  adminiszt-
rátor),  Abaliget,  Bodolyabér,  Husztót,  Kovácsszénája,
Liget,  Magyarhertelend,  Mecsekpölöske  és  Oroszló.
Valamennyi településen sikerült elérni (a lakosság lélek-
számától  függő  mértékben)  a  projekt  kitűzött  céljait:
lakossági interjúk, megkeresések, kérdőívek összeállítá-
sa és kiértékelése; a községek hagyományőrző és közös-
ségek szomszédolása rendezvényeinek anyagi támogatá-
sa  (7  településen  4-4,  összesen  28  rendezvény: falu-
napok,  fesztiválok  stb.);  szórólapok,  plakátok,  kiad-
ványok  készítése  a  projekt  megismertetése  céljából;
„Kilenchatár” címmel  a  9  település  közös,  színvonalas
mesekönyvének elkészítése és kiadása (1200 példány);
szakkörök, képzések, gyermek- és felnőtt foglalkozások
(összesen 18 alkalom: kézműves, főzés, varrás, informa-
tika,  fotózás,  kertépítés);  eszközbeszerzések  (asztalok,
padok, sátrak, kerékpárok, műszaki eszközök, informá-
ciós pult, hirdetőtáblák stb.); a települések üzemelteté-
séhez  szükséges  anyagok  elkészítése,  felülvizsgálata,
fóruma  (Települési  Arculati  Kézikönyv,  Helyi  Esély-
egyenlőségi  Program,  Közművelődési  Rendelet);
közbiztonsági,  bűnmegelőzési  és  közlekedésbiztonsági
rendezvénysorozat mind a 9 településen.

A projekt legfőbb célja a helyi közösségek fejlesztése. Az
intézkedés  kapcsán  közösségi  térségi,  települési  helyi
identitást  erősítő  közösségfejlesztési  folyamatok,  és
közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkal-
mazása,  szabadidős,  bűnmegelőzési,  közbiztonsági  és
közlekedésbiztonsági  programok  valósulnak  meg.  A
beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagja-
inak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társada-
lom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok
megoldását és az önálló cselekvési  képességek erősíté-
sét, erősödik a civil aktivitás, megerősödnek a szükséges
kompetenciák,  az  önkéntesség,  a  helyi  identitás,  vala-
mint a településhez, térséghez való kötődés. A fejlesztés
célja összhangban van a települések Helyi Esélyegyenlő-
ségi Programjával, illeszkedik a megyei Integrált Terüle-
ti Programban leírtakhoz.

További  két  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív
Program  pályázatunk  lépett  szerződéskötési,  projekt-
indítási szakaszba:
• TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00050
Csapadékvíz hálózat fejlesztése Magyarszéken
Támogatás összege: 99.621.632 Ft
• TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007
Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig
Támogatás összege: 11.225.602 Ft
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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
(hétköznap 19 óra után, hétvégén és ünnepnapokon)

PTE Honvéd Kórház
7632 Pécs, Akác u. 1. • 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.: 72/535-927

Adataink tájékoztató jellegűek!

Gyógyszertári ügyelet

Tervezett ügyeleti rend 2023. évben:
Kökönyös Gyógyszertár: márc. 20-26. | máj. 8-14. | jún. 26. - júl. 2. |
aug. 14-20. | okt. 2-8. | nov. 20-26.

Szilvás Gyógyszertár: márc. 27. - ápr. 2. | máj. 15-21. | júl. 3-9. |
aug. 21-27. | okt. 9-15. | nov. 27. - dec. 3.

PatikaPlus Gyógyszertár: ápr. 3-9. | máj. 22-28. | júl. 10-16. |
aug. 28. - szept. 3. | okt. 16-22. | dec. 4-10.

Vitál Plusz Gyógyszertár: ápr. 10-16. | máj. 29. - jún. 4. | júl. 17-23. |
szept. 4-10. | okt. 23-29. | dec. 11-17.

Piramis Gyógyszertár: ápr. 17-23. | jún. 5-11. | júl. 24-30. |
szept. 11-17. | okt. 30. - nov. 5. | dec. 18-24.

Kenderföld Gyógyszertár: ápr. 24-30. | jún. 12-18. | júl. 31. - aug. 6. |
szept. 18-24. | nov. 6-12. | dec. 25-31.

Zöldkereszt Gyógyszertár: máj. 1-7. | jún. 19-25. | aug. 7-13. |
szept. 25. - okt. 1. | nov. 13-19.

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.: 72/482-745 • 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 7.30-17.00, 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

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
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