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VI. évfolyam, 5. szám 2007. augusztus 17., péntek

Magyarszéki 
Napok

2007. augusztus 19-26.
Előzetes programterv

Aug. 19., vasárnap
Branauer Stimmungsparade
Német  Kisebbségi  Önkormányzatok 
Fesztiválja  –  színvonalas  német 
ének-, zene- és táncműsorok hangu-
latos körítésben.
15:00 órától fellépnek:
• Német Nemzetiségi Ifjúsági Fúvós-
zenekar Magyarszék, Bariton Együt-
tes Mohács, Trombita duó;
• Menyecskék Táncegyüttes Magyar-
szék, Székelyszabari Tánccsoport;
• Wache Margit, Sonnenblumen Kó-
rus  Himesháza,  Német-Gallusz  duó 
Nagymányok,  Mezei-Werner  duó, 
Hahner  duó,  Millich  trió,  Réder 
Nóra  (Operettszínház  Budapest), 
Fertály Katalin (Pécsi Nemzeti Szín-
ház), Auth Krisztián, Tarlós Ferenc, 
Fülöp  Csilla,  Fischer  Norbert,  Göbl 
Kitti;
• Boszorkány show.
18:00 Svábbál a Tóth zenekarral.

Aug. 20., hétfő
Az új kenyér ünnepe
18:00 órától: Kenyérsütés, kóstolás, 
finomságok a kemencéből.
Az új kenyér és a Patakvölgye Pihe-
nőpark felszentelése a Rokolya zene-
kar közreműködésével.
21:00 Tűzijáték.

Aug. 21., kedd
Ifjúság napja
14:00 órától:  IQ  teszt;  ping-pong; 
röplabda;  tollaslabda;  foci;  biciklis 
akadályversenyek:  lassúság,  gyorsa-
ság,  ügyesség;  Legyen Ön is  millio-
mos!  játék;  Activity;  arcfestés; 
pizzasütés  kicsikkel-nagyokkal;  film-
vetítés; csocsó; karaoke; disco Bank 
Tamással és Golyóval.

Aug. 22., szerda
Falvak napja
Tréfás vetélkedők, sütés-főzés.
Csapatok:  Magyarhertelend,  Orfű, 
Bodolyabér,  Liget,  Abaliget,  Magyar-
szék, Mecsekpölöske, Mánfa, Oroszló.
14:00 Érkezés.
15:30 Sütés-főzés.
17:00-20:00 Vetélkedők  –  falvak 
szerint:  gyors-  és  gépírás,  aktatolo-
gatás,  térk(ÉPÉSZ)et,  játékos  kávé-
főzés,  vicces  takarítás,  mellébeszé-
lés, felelősség átpasszolása.
19:00-20:00 Vacsora,  eredmény-
hirdetés.
20:00-22:00 Ereszd el a hajamat! 
Pirkadatig  tartó  haddelhadd  a 
Patakvölgye Pihenőparkban.

Aug. 23., csütörtök
Romanap
17:00 A Fekete Gyémántok komlói 
hagyományőrző együttes fellépése.
18:00 Fund  Cigány  Népművészeti 
Iskola, Pécs – kicsik-nagyok műsora.
19:00 Vacsora.
20:00-23:00 A  Nucu  zenekar  ze-
nés-táncos estje.

folytatás a 8. oldalon

Szent István 
királyunk

Dicső István, nagy királyunk,
Téged ég s föld magasztal,
Téged tisztel kis országunk,
Első szent urának vall.

Tőled vette fényességét,
Méltóságát, érdemét,
Koronája ékességét,
Hitit, kincsét, mindenét.

Elbujdostál, megkerestünk,
Áldott légyen a szent ég!
Országunkba bévezettünk,
Szívünk örömében ég!

Drága kincsünk, feltaláltunk:
Magyarország, vigadozz!
Itt van, kit óhajtva vártunk,
Ezer áldásokat hoz.

Ime a te reménységed,
Inségedben ide nézz:
Isten után erősséged,
Mególtalmaz ez a kéz.

Megvigasztal minnyájunkat,
Hatalmunkban vastagít,
Megtágítja országunkat,
Végig megtart, bóldogit.

Budán nyugszik; Buda vára,
E szentséget megböcsüld!
Atyja után, nem sokára,
Biztat az ég: Imrét küld.

István mellett itt lész fia,
Megtestesült angyalunk,
Megszerzi ezt két Mária,
Égi s földi asszonyunk.

Faludi Ferenc
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Önkormányzati 
fejlesztések

• A Pannon Volán használatba vette 
a Pécs felőli buszmegállót.
• A  Zrínyi  utca  teljesen  elkészül: 
folytatódott  a  térköves  járda  és  az 
aszfaltozás.
• A  Rózsa  és  a  Zrínyi  utca  közötti 
parkolórendszer  és  járda  befejezés 
előtt áll.
• Megtörtént  a  helyszíni  bejárás  az 
Állami  Közútkezelő  Kht.  építési 
vezetőivel  a  66-os  út  rehabilitá-
ciójával  kapcsolatban  –  várhatóan 
szeptember  30-ig  elkészül  az  út 
felújítása a faluközpontban is.

Óvoda

• Megtörtént  a  tető  lecserélése  pá-
lyázati  pénzből,  így  az  óvoda  meg-
újulva,  biztonságos  környezetben 
várja lakóit az új tanévben. 3200 db 
dupla cserép került a tetőre.

Iskola

• Hőszigetelt  üvegablakok  behelye-
zése.
• Szeptemberig  elkészül  az  épület 
külső festése.
• Készül egy védőkerítés a könyvtár 
és a konyha között,  így külön lehet 
választani az iskola belső udvarát.
• A szomszédos kertet védő magasí-
tott kerítés.
• A  tornaszoba  mellett  a  fiú  és  a 
lányöltöző  új  vizesblokkja  (zuhany-
zó, toalett).

Köszönjük

• A Széki Szalma Feszt szervezésében, 
rendezésében részt vevők segítségét.
• Az  óvoda  határidőre  befejezett 
tetőfelújítása  széleskörű  társadalmi 
munka  eredménye.  Köszönjük  az 
óvodások  szüleinek,  a  képviselő-
testület  tagjainak  és  egyéb  segítők-
nek a munkáját.

Sulisarok
Balatoni táborozás '07

Az  elmúlt  évekhez  hasonlóan  idén 
nyáron is táboroztunk Balatonfenyve-
sen. Az Általános Iskola 31 tanulója, 5 
felnőtt kísérővel július 16-22. között – 
remélhetőleg  –  felejthetetlen  hetet 
töltött  az  általunk  kedvelt  nyaraló-
helyen. Az egy hét alatt sikerült meg-
valósítanunk  mindazokat  a  progra-
mokat,  melyek  az  elmúlt  években is 
közkedveltek  voltak  (léghoki-bajnok-
ság,  kosárdobó  verseny,  asztalifoci 
bajnokság, kajakozás, stb.). Egynapos 
kiránduláson  vettünk  részt  Keszt-
helyen, ahol a Balaton Múzeum meg-
tekintése során a gyerekek előre elké-
szített feladatlapot töltöttek ki.

Megtekintettük  a  híres  Csigaparla-
mentet,  a  Babamúzeumot  és  nagy 
sikert  aratott  a  helyi  történelmi 
panoptikum is  a  gyerekek  körében. 
Sajnos  a  Festetics-kastélyra  már 
nem  jutott  idő.  Remélem,  hogy  a 
mellékelt  képek kellemes emlékeket 
ébresztenek  az  idei  és  elmúlt  évek 
táborozói körében.

Ezúton  szeretnénk  köszönetet 
mondani  támogatóinknak,  akik  a 
tábor összköltségvetésének közel 1/3 
részét adták:
• Magyarszék  Község  Önkormány-
zata: 80.000 Ft étkezési támogatás + 
utaztatás lehetővé tétele;
• Liget  Község  Önkormányzata: 
40.000  Ft  étkezési  támogatás  + 
útiköltség hozzájárulás;
• Mecsekpölöske  Község  Önkor-
mányzata:  20.000   Ft  étkezési  tá-
mogatás + útiköltség hozzájárulás;
• Magyarhertelend  Község  Önkor-
mányzata: 30.000 Ft étkezési támo-
gatás + útiköltség hozzájárulás;
• Magyarszéki  Iskoláért  Közalapít-
vány: 60.000 Ft.

Külön  köszönetet  mondunk  Aladics 
Zoltánnénak,  Szalóki  Zoltánnénak, 
Bónert  Jánosnak  és  családjának  és 
Pál  József  plébános  úrnak  szíves 
anyagi támogatásukért. A tábor meg-
szervezésében  és  lebonyolításában 
nyújtott  segítségükért  és  áldozatos 
munkájukért  köszönetet  mondunk 
Vargáné  Szabó  Gabriella  és  Csaba 
Attiláné  szülőknek,  végül,  de  nem 
utolsó sorban az Általános Iskola volt 
tanítványának, Ottó Bettinának.

Váradi Erzsébet, Szeitz Renáta
pedagógusok
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Nosztalgiatábor 
Balatonfenyvesen

A  tavalyi  nyári  táborozáson  meg-
ígértem  a  volt  8.  osztályosoknak, 
hogy  megfelelő  számú  jelentkező 
esetén  2007-ben  megszervezzük  a 
régi  fenyvesi  táborozók  nosztal-
giatáborát ugyanott, ugyanazokkal a 
gyerekekkel.  Ennek  szellemében 
került megrendezésre 2007. augusz-
tus 6-11. között 18 volt magyarszéki 
iskolás  részvételével  Balatonfenyve-
sen  a  tábor,  mely  remélhetőleg 
mindenki  számára  megvalósította  a 
hozzáfűzött reményeket.

Ezúton  szeretnék  köszönetet  mon-
dani  mindazon  volt  Tanítványom-
nak,  akik  a  táborban  tanúsított 
példás  és  segítőkész  magatartásuk-
kal  elősegítették  munkámat.  Hálá-
san  mondok  köszönetet  Kísérő-
társamnak, Bohn Istvánnénak áldo-
zatos munkájáért.

A  tábor  megszervezésében  segítsé-
günkre voltak: Magyarszékért Egye-
sület,  akik a  pályázatunk megírásá-
hoz  nevüket  adták;  Magyarszék 
Község  Önkormányzata,  amely 
önköltségi  áron  tette  lehetővé  szá-
munkra az oda-vissza utazást.

Külön  köszönetet  mondunk  szpon-
zorainknak:  Magyarszék  Önkor-
mányzat  SE,  Bohn  Attila,  Balás 
Egon, Aknai Zoltán és Aknai Gábor, 
Bónert  János  –  akik  anyagi  támo-
gatásukkal  járultak  hozzá  a  tábor 
költségeihez.

Váradi Erzsébet

Tisztelt Szülők!
Augusztus  elsejei  hatállyal  a 
Magyarszéki  Általános  Iskola  igaz-
gatójának  választott  meg  az  intéz-
ményt  fenntartó társulás képviselő-
testülete.
A  megbízatást  megtisztelő  feladat-
nak, szép kihívásnak tekintem. Hit-
vallásom szerint a pedagógushivatás 
szolgálat,  az  Önök  és  gyermekeik 
igényeinek  lehetőségeink  szerinti 
maximális kiszolgálása.
Elsődleges célom az intézmény hosz-
szú távú, stabil működésének bizto-
sítása, az iskolakezdéstől a nyolcadik 
osztályos  ballagásig  magas  szín-
vonalú, a mai kor elvárásainak meg-
felelő, minőségi oktatás garantálása. 
A továbbtanulást stabilan megalapo-
zó  iskolaévek  hatékonyságát  kont-
rollálni szeretném a tanulók közép-
iskolai  teljesítményének  nyomon 
követésével,  és  az  Önök  vissza-
jelzéseivel egyaránt.
A  nagycsoportos  óvodásokat  ingye-
nes  „iskolakóstolgató”,  játékos  fog-
lalkozások  keretében  szeretném rá-
hangolni  az  iskolai  életre.  Így 
kívánom  az  óvoda-iskola  közti  át-
menet időszakát minél zökkenőmen-
tesebbé tenni.  A hetedik,  nyolcadik 
osztályos tanulók számára ingyenes 
továbbtanulásra  felkészítő  foglal-
kozások bevezetését tervezem.
Az iskola szolgáltatásainak bővítésé-
re törekszem. A tanórán kívüli prog-
ramok keretében igény szerint spor-
tolásra,  helyben  történő  zene-
oktatásra,  egyéb  művészeti  tevé-
kenységekre, újságíró szakkörbe tör-
ténő  bekapcsolódásra,  és  sokféle 
egyéb tevékenységre lesz lehetősége 
a jövőben gyermekeiknek.

A  mai  világban  nagyon  fontos  a 
természetes  környezet  igényének és 
lehetőségének kialakítása, a tudatos, 
gyakorlati tapasztalatok által történő 
egészséges  életre  nevelés.  Terveim-
ben  szerepel  egy  iskolai  gyógy-
növénykert,  melynek  kialakítása, 
gondozása  során  tanulóink  meg-
ismerhetik  nagyanyáink  fűben,  fá-
ban  rejlő  orvosságainak  „csínját-
bínját”. Az sem lehetetlen, hogy erre 
iskolán  kívüli,  nem pedagógus  sze-
mély segítségét vegyük igénybe.
Hiszek abban, hogy minden gyermek 
tehetséges lehet valamiben. Az egyik 
tanuló  matematikából  ér  el  kiváló 
sikereket, a  másik gyönyörűen éne-
kel, vagy rajzol, van, aki a sporttevé-
kenységekben  kiváló  és  még  sorol-
hatnám. Az a fontos, hogy mindenkit 
sikerekhez  juttassunk  valamilyen 
területen.
A  jó  pedagógus  szigorú,  és  követ-
kezetes, de a szabályok betarttatása 
mellett  szeretetet,  egyéni  odafigye-
lést nyújtva egészséges önértékelésre 
neveli  a  rábízott  gyermeket.  Én 
szeretném, ha a mi iskolánkba járó 
minden  tanuló  gazdag  útravalóval, 
kellemes  emlékekkel,  megfelelő 
erkölcsi  és  emberi  tartással  ellátva 
távozna almamáteréből,  és  szívesen 
térne oda vissza.

A  szeptemberi  tanévkezdés  első 
hetében  szertettel  várom  a  kedves 
Szülőket  egy  iskolai  szintű  szülői 
értekezletre,  egy  személyes  talál-
kozásra,  a  további  elképzelések 
ismertetésére.

Üdvözlettel:
Lipták Katalin
 iskolaigazgató

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

Tankönyvosztás
Értesítjük a kedves szülőket,  hogy az  elmúlt  évekhez hasonlóan a  Magyarszéki  Általános Iskola  tanulói  idén is 
térítésmentesen  kapják  meg  tankönyveiket.  A  tankönyvosztás  várhatóan  augusztus  29-31.  között  lesz  az  iskola 
épületében. Tisztelettel kérem az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók szüleit, hogy a jogosultságot igazoló 
utolsó  havi  családi  pótlék  szelvényt,  illetve  a  gyermekvédelmi  támogatásról  szóló  határozatot  magukkal  hozni 
szíveskedjenek. Segítségüket előre is köszönöm: Váradi Erzsébet.
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Augusztusi 
jeles napok

Az  augusztus régi  neve  a  római-
aknál „Sextilis” volt, mert a hatodik 
(sextus)  hónapja  volt  az  eszten-
dőnek. Ez a neve maradt meg még a 
Julius  Caesar-féle  naptárreform 
után  is.  Amikor  azonban  Augustus 
császárnak  Krisztus  előtt  7-ben  az 
időközben  újra  felszaporodott 
szökőnapok  miatt  újabb  naptár-
rendezést  kellett  végrehajtania, 
akkor ennek a hónapnak a nevét  is 
megváltoztatta:  miután  életének 
legtöbb szerencsés  eseménye ebben 
a  hónapban  játszódott  le,  azért  a 
saját felvett nevével jelölte meg ezt a 
hónapot.
Az  „augustus”  szó  voltaképpen  az 
„augur”-ra  megy  vissza,  vagyis  a 
madárjósra  („avi-ger”),  akinek  jós-
lata  szerencsét  jelent.  Célzással  a 
császár  példátlanul  szerencsés 
pályafutására,  a  szenátus  „a  leg-
szerencsésebb”  (augustus)  jelzőt 
találta  a  legmegfelelőbbnek.  Ettől 
fogva  csakugyan  ezt  a  nevet  hasz-
nálta  Gaius  Octavianus  Julius 
Caesar.  S  ugyanúgy,  ahogy  Caesar 
nevéből  általában  rangjelzés  lett 
„Kaiser”,  „császár”  és  „cár”  formá-
ban,  ugyanúgy  lett  az  Augustus 
nevéből  is  rangjelzés:  ettől  fogva 
minden  uralkodó  a  „sérthetetlen 
császári felség” jelzőjéül használta az 
„Augustus” nevet, a császárnék pedig 
az „Augusta” nevet kezdték viselni. A 
név  maga  mégis  az  „augusztus” 
hónapnév  formájában  maradt  meg 
leginkább  elevenen  az  emberek 
nyelvhasználatában.

Augusztus 15. 
Nagyboldogasszony napja
Ezen  a  napon  ünnepli  az  egyház 
Mária mennybemenetelét és egyben 
Magyarország  oltalmazóját.  Az 
ünnep első elnevezései  „dormito”  – 
elalvás  vagy „pausatio”  – elpihenés 
utal  Szűz  Mária  halálára.  Szent 

István  királyunk  volt  az,  aki  az 
országot  Szűz  Mária  oltalmába 
ajánlotta  halálos  ágyán,  mivel  nem 
volt  a  trónon  utóda  (Imre  herceg 
ekkor már nem él). Innen az elneve-
zés is Regnum Marianum azaz Szűz 
Mária  országa.  Sokfelé  búcsúnap, 
híres  magyar  búcsújáró  helyek: 
Andocs,  Máriagyűd,  Feldebrő, 
Csorna,  Mátraverebély.  Az  ünnep 
vigíliáját  (előestéjét)  általában 
virrasztással  töltik  a  hívek,  Mária 
énekeket énekelve, imádkozva. Leg-
híresebb Mária énekünk a körmene-
teken  is  gyakran  hallható  Boldog-
asszony anyánk című dal. Az asszo-
nyok egy  jelképes  koporsóba Mária 
szobrot  helyeznek,  mellé  virágokat, 
füveket  tesznek,  virrasztanak,  majd 
másnap  körmenetben  viszik  a 
koporsót. Ezen a napon szokás volt 
virágot, gyógynövényt szedni, majd a 
templomban  megszenteltetni.  A 
betegeket  aztán  ezzel  gyógyították, 
de  jutott  belőle  a  csecsemő bölcső-
jébe vagy a halottak koporsójába is. 
Azt  tartották,  ha  tűzre  dobják  a 
füveket  az  véd  a  vihar  ellen.  A  téli 
holmikat ezen időszakban kitették a 
napra,  szellőztették,  hogy  a  moly 
bele  ne  menjen.  Dologtiltó  nap  is 
volt,  sütni  például  nem  szabadott, 
azt tartották a tűz ilyenkor kicsap a 
kemencéből.  Ha  szép,  napsütéses 
volt  az  idő,  az jó  szőlő  vagy szilva-
termést  jelentett.  Néhol  keresztet 
vágtak  a  gyümölcsfába,  hogy  bő 
termés  legyen.  A  szeptember  8-ig 
(Mária  nap)  tartó  időszakot  két 
Boldogasszony  közének nevezték és 
bizonyos  munkák  szempontjából 
kiemelt jelentőségű volt. Úgy vélték, 
ilyenkor kell ültetni a tyúkokat, hogy 
jól  tojjanak.  A  búzát  is  ekkor 
szellőztették, hogy ne legyen dohos. 

Augusztus 20.
Államalapító Szent István kirá-
lyunk ünnepe 
1774-ben Mária Terézia nyilvánítot-
ta  országos  ünneppé.  Szent  István 
jobbjának tiszteletére  ezen a  napon 
1818 óta rendeznek körmeneteket.

A paraszti életben az aratás lezárása 
fűződik  ehhez  az  időszakhoz.  Több 
helyütt a templomban hálát adtak az 
aratás sikeres befejezésekor. Az őszi 
mezőgazdasági  munkák  meg-
kezdése  előtt  a  faluból  általában  a 
városokba utaztak a  gazdák,  ahol  a 
télire  szükséges  vásárlásaikat  intéz-
ték.  Egyes  vidékeken  a  legszegé-
nyebb  családnak  a  módosabbak 
kenyeret  sütöttek  ezen  a  napon.  A 
Tiszaháton azt tartják, Szent István-
kor mennek el a gólyák.

Augusztus 24.
Bertalan napja
Időjárásjósló  nap.  Megfigyelések 
szerint  őszkezdő  nap,  ekkor  vége  a 
kánikulának.  A  halak  már  nem 
nőnek  tovább,  a  szőlőben  elszapo-
rodnak a seregélyek. A Bertalan napi 
időjárásból  az  őszi  időre  következ-
tetnek,  az  e  napon  köpült  vajat 
betegségek gyógyítására használták.
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Máriagyűd
Máriagyűd  Siklós város  tele-
pülésrésze,  korábban  önálló 
község. Neve 1934-ig Gyűd volt, 
1977-ben csatolták Siklóshoz. A 
2001-ben  mintegy  1500  lelket 
számláló  Máriagyűd  híres 
Mária-kegyhely, búcsújáróhely.

Története  a  római  korba  vezethető 
vissza.  A  domb  alatt  futott  a 
Sopianaet  Mursaval  (mai  Eszék) 
összekötő  forgalmas  út,  az  ott  lévő 
forrás  természetes  pihenőhelyül 
szolgált az utazóknak. 
E  forrás  mellett  állítottak  fel  egy 
Mária-szobrot,  később  a  keresztény 
szlávok Mária-oltárt helyeztek itt el. 
A  falu  nevét  a  X.  században  ide-
érkező  magyar  törzsek  után  Győd 
vezérről kapta. 
A  XI.  században  Mária  tiszteletére 
egy  kápolnát  építettek,  ami  a  XV. 
században  gótikus  kinézetet  kapott, 
a  XVIII.  században  pedig  barokk 
stílusban  építették  újjá.  Mária-
gyűdöt  VII.  Pius  pápa  1805-ben 
hivatalosan  is  elismerte  zarándok-
helyként.
A  kegytemplomtól  keletre  van  a 
Szentkút,  amelynek  vizét  egykor  a 
híres gyűdi korsókban vitték haza a 
zarándokok.  Minden  Mária-napon 
illetve  jelesebb  egyházi  ünnepekkor 
búcsút  tartanak  itt,  vagyis  25-27 
alkalommal  évente.  Ilyenkor  a 
templom  és  környéke  megtelik 
emberekkel,  az  utóbbi  években  a 

látogatók  számát  mintegy  ötszáz-
ezerre becsülik.

A kegytemplom környezete

A templom jobb oldalán láthatjuk a 
Szt.  Mihály  kápolnát.  1738-ban 
építette  Griller  Mihály  siklósi  hívő, 
mivel az akkor tombolt nagy pestis-
járványból megmenekült a családja. 
Előtte  a  sekrestye  volt  itt.  Szt. 
Mihály mozaikképe Szentgyörgyvári 
Palladia  kedves  nővér  alkotása. 
Jobbra  bent  a  gótíves  nyílás,  a 
hagyomány szerint a régi kis kápol-
nácska maradványa, melyben az első 
kegyszobor állt.

Jobbra a kápolnácskától kőből fara-
gott  Máriaszobrot  találunk.  A 
zarándokok kedvelt  imádkozóhelye. 
A lépcsősor fölött a szabadtéri oltár 
két  nagy árkádsora  öleli  át  a  teret. 
Ez a nyári közös szentmisék helye.

E  fölött  húzódik  fölfelé  a  kálvária. 
Szentsír  kápolnája  műemléki  alko-
tás,  stációit  égetett  mázas kerámiá-
ból a pécsi Zsolnay Gyár alkotta. 
A  kálváriától  balra  a  temető 
csendjében  nyugszanak  a  kegy-
helyet  gondozó  ferences  atyák  és 
testvérek.  A  temető  alatt  árnyas 
vadgesztenye-sor  vezet  a  magyarok 

nagyasszonya  pihenőhelyhez.  Kicsit 
feljebb  áll  a  fájdalmas  Szűzanya 
szobra,  melyet  1860-ban  állítottak 
fel.  Csend  és  nyugalom  van  körü-
lötte. Alkalmas hely az imádságra és 
az elmélkedésre.

Még  feljebb  a  domboldal  közepe 
táján  magasodik  a  jubileumi  feszü-
let. Korpuszát Kiss György szobrász-
művész alkotta.
Mézes  Jézuskának  is  hívják,  mert 
fészket  szoktak  verni  benne  a 
vadméhek  és  a  nyári  melegben  a 
korpusz  lábujján  csöpög  ki  a  méz. 
1900-ban  állították  fel  a  század-
fordulóra  és  a  magyarság  keresz-
ténnyé  válásának  900  éves  meg-
ünneplésére.
A  templom  alatt  jobbra  árusító-
bódék  sorakoznak.  Kegytárgyakat, 
ajándéktárgyakat  kínálnak  a  zarán-
dokoknak.  Még  tovább  jobbra 
emelkedik a plébániaház új épülete.

A búcsúnapok

A  kegyhely  búcsúnapja  július  2-án 
van. Ezen kívül sok kisebb és öt nagy 
búcsút tartanak:
• Pünkösd – roma zarándoklat;
• Szentháromság vasárnapja;
• Sarlós  Boldogasszony  –  ifjúsági 
búcsú;
• Nagyboldogasszony – főbúcsú;
• Kisboldogasszony – főbúcsú, a né-
metek búcsúja.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sikl?s
http://hu.wikipedia.org/wiki/P?nk?sd
http://hu.wikipedia.org/wiki/J?lius_2
http://hu.wikipedia.org/wiki/K?zs?g
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Humorzsák
– Hogy hívják a sültnyulat?
– Tepsifüles.

– Hogy hívják a rádioaktív nyulat?
– Paksifüles.

– Hogy hívják a hímnemű nyulat?
– Hapsifüles.

– Hogy hívják angolul a nyuszit? 
– New Sea.

– Melyik állat, aminek több, mint a 
fele zsír?
– Hát a zsiráf!

– Hogy hívják a fagyott medvét?
– Der Medve.

– Mi őrjíti meg a faltörő kost?
– A fotocellás ajtó.

– Mi van a hal-lány ajtajára írva?
– Halkan gyere be!

– Mi az? Kicsi, zöld és ugrál a fán? 
– Éretlen mókus.

A  nyuszi  ül  a  szakadék  szélén  és 
hitetlenkedve ingatja a fejét. Közben 
ismételgeti: 
– Paci, paci. Paci, paci. 
Arra jön a medve. Kérdezi a nyuszit: 
– Hát neked meg mi bajod van ?
– Gyere  ide  hozzám  medve,  meg-
mutatom. 
A medve odamegy, belenéz a szaka-
dékba.  A  nyuszi  hirtelen  belelöki, 
majd leül és elkezdi csóválni a fejét: 
– Maci, maci. Maci, maci.

Az erdőben is eljött a rendszerváltás. 
A  kisnyuszi  morfondírozik,  hogy 
hogyan nevezze ezentúl a rókát.
– Mondjam azt, hogy róka elvtárs? ... 
nem azt már nem lehet.
– Mondjam azt, hogy róka úr? ... az 
meg olyan hülyén hangzik.
– Azt  hiszem,  hogy  egyszerűen  le-
rókázom.

Az erdei bolt előtt állati hosszú sor 
áll.  A  kisnyuszi  előresettenkedik, 
mire a medve hátradobja a sor végé-
re,  mire a kisnyuszi  a következőket 
mondja:
– Úgy látom, ma sem nyitok ki.

Nyuszika faggatja az anyukáját: 
– Mondd mama, én hogy lettem? 
– Majd  megtudod,  ha  nagyobb  le-
szel.
– De mama, én most akarom meg-
tudni!
– Nem lehet! 
– De mamaaa... 
– Hogy lettél,  hogy lettél.  Hát egy-
szerűen csak  kihúztak  egy cilinder-
ből, és kész!

A nyuszika mondja a kígyónak:
– Bocs, hogy piszkáltalak azzal, hogy 
nincs lábad...
– Semmi baj.
– Na, akkor kezet rá!

A nyuszika megy az  erdőben, talál-
kozik az öszvérrel:
– Én  vagyok  a  nyuszi.  Hát  te  ki 
vagy?
– Én vagyok az öszvér.
– Az meg mi ?
– Apám ló volt, anyám szamár.
Megy tovább a nyuszika, találkozik a 
farkaskutyával:
– Én  vagyok  a  nyuszi.  Hát  te  ki 
vagy?
– Én vagyok a farkaskutya.
– Az meg mi?
– Apám farkas volt, anyám kutya.
Megint  megy  tovább  a  nyuszika, 
zümmögést hall a feje felett:
– Én vagyok a nyuszi, hát te ki vagy?
– Én vagyok a lódarázs.
A nyuszi eltöpreng, majd megszólal:
– Na, menj a fenébe!

Magyarszékiek 
Ópusztaszeren

2007. július 28-án, Bohn Istvánné – 
a tőle megszokott – remek szervezé-
sű  kirándulásán  vett  részt  41  falu-
belink Ópusztaszeren és Bugacon.

Többen nem először jártak a  törté-
nelmi emlékhelyünkön, így kalauzol-
ni  tudták  az  első  látogatókat.  Akár 
így,  akár  úgy,  mindannyiunkat  el-
bűvölt  a  Feszty-körkép  látványa,  a 
Panoptikum élethű és pompás ruhá-
zatú viaszbábui, a főépületben talál-
ható történelmi és néprajzi múzeum 
gazdag  kiállítási  anyaga,  a  Gátőr-
házban  működő,  az  1879-es  nagy 
tiszai  árvíz  bemutatását  szolgáló 
terepasztal, az emlékpark szabadtéri 
múzeumai, a Skanzen épületei, stb. 

Délután  a  bugaci  pusztán  lovas-
bemutatón  vettünk  részt,  mely 
szintén felejthetetlen élményt  nyúj-
tott.  Hazafelé  pihenőt  tartottunk 
Hajóson,  ahol  borkóstolás  mellett 
jutott  időnk a híres hajósi  pincesor 
megtekintésére is.

Köszönjük  a  Szervezőnek,  Bohn 
Marikának ezt a felejthetetlen napot 
és sok sikert kívánunk a következő, 
szeptember 8-i, Pannonhalmára ter-
vezett kirándulásához is.
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2007. augusztus 19-26.
Előzetes programterv

Aug. 26., vasárnap
Búcsú
15:00 Dombóvári,  Lippói,  Kaposszekcsői  és  Magyar-
széki fúvószenekarok fellépése.
15:30 A  ligeti  amatőr  színjátszó  csoport  fellépése  –
Naplopó Gergő házassága.
16:00 A  magyarszéki  színjátszó  csoport  fellépése  – 
A rátóti csikótojás.
17:00 órától: Fúvószenekarok koncertje. Fellép még: a 
magyarhertelendi Muskátli Tánccsoport, a Magyarszéki 
Nyugdíjas Klub kórusa és a Kétszék Néptáncegyüttes.
17:00-18:00 Hőlégballon – ingyenes kipróbálási lehe-
tőséggel.
18:00 órától:  Ayala  humorestje  (humorfesztivál  győz-
tes, Szeszélyes évszakok és Kató néni paródia).
19:00 órától:  Ferencz  Orsolya  –  Kollár  Péter  Erik: 
operett – musical – magyar nóta szórakoztató pódium-
műsora.

Pálma Cukrászda
Magyarszék, Kossuth L. u. 42.

Nyitvatartás: hétfő szünnap, kedd-péntek 12:00-21:00,
szombat-vasárnap 11:00-21:00

• Internet kávézó
• Üdítõk, sütemények, torták
• Lakodalmak, rendezvények

Hirdetések díjai
Széki Hírek újságban: 400 Ft / 1/8 oldal – apróhirdetés ingyenes;

FaluTV képújságban: 200 Ft / hó – 3 hónap előre fizetve: 500 Ft;

FaluTV reklámfilm vállalkozóknak: 500 Ft / perc.

——————————— ◙ ———————————
Augusztus 26., vasárnap, 16:00:

Magyarszék-Kishárságy
megyei II. oszt. bajnoki mérkőzés

——————————— ◙ ———————————
Újságunk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

által regisztrált kiadvány.
Kiadják a magyarszéki civil szervezetek 

és az Önkormányzat.
Szerkesztők: Ottó Bettina, Dalmady Árpád

A&A A&A AKNAI TÜZÉPAKNAI TÜZÉP

BARKÁCSBOLTBARKÁCSBOLT

MINDENFÉLEMINDENFÉLE
SZENNYVÍZSZENNYVÍZ

SZERELVÉNYEK,SZERELVÉNYEK,
PVC CSÖVEKPVC CSÖVEK

MAGYARSZÉK, ÁRPÁD U. 2.MAGYARSZÉK, ÁRPÁD U. 2.

NYITVA: H-P 7-17, SZO 7-12NYITVA: H-P 7-17, SZO 7-12

TEL./FAX: 72/390-805TEL./FAX: 72/390-805

Magyarszéki Napok
Aug. 24., péntek
Falu Buli Kupa
Újra  megrendezésre  kerül  a  Falu  Buli  Kupa.  A  Kupa 
lényege,  hogy  az  összes  korosztályt  megmozgatva  egy 
kellemes napot töltsünk együtt.
Csapatok: Németszék, Magyarszék, Kishertelend.
Vetélkedők: főzőverseny, kerékpáros ügyességi verseny, 
zsákbafutás,  célbadobás  (tüzifával,  női/férfi),  célba-
rúgás, súlylökés (női/férfi), kispályás foci, sörivóverseny, 
pogácsaevő verseny, „legmagasabbak”, kötélhúzás (női/ 
férfi), „legnehezebbek” (női/férfi).

Aug. 25., szombat
Gizmo Day Sportnap és Rockmaraton
14:00-15:30 MTB/BMX Szabadstílusú Kerékpáros Be-
mutató  (Nagy  Attila,  Kogler  Ferenc),  közben és  utána 
rendőrségi bemutató.
Rockmaraton,  benne:  Hűség  zenekar  Komló,  Triton 
együttes  Pécs  (Osszián  és  Pokolgép  feldolgozások), 
Rockoffon együttes Pécs.
19:30-22:00 CS.Í.T. együttes, sztárvendég: TUNYÓ (a 
P-Mobil zenekar énekese).
22:00 órától: Búcsúbál a Faluházban a Perfect együttessel.
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