
Széki Hírek
A magyarszéki civil szervezetek és az Önkormányzat kiadványa

VII. évfolyam, 1. szám 2008. március 7., péntek

A Nyugdíjas 
klub hírei

2008. február 11-én ismét évet zárt a 
Nyugdíjas  klub.  A közgyűlést  jelen-
létével  megtisztelte  Toller  Lászlóné, 
akinek  segítségével  alakult  meg  a 
helyi  Nyugdíjas  klub  1994-ben.  El-
jött  Matis  Géza,  a  Baranya  megyei 
Nyugdíjas  Képviselet  elnöke,  Sipos 
Imréné, a komlói területet összefogó 
vezető,  Rauch  János,  a  Német  Ki-
sebbségi  Önkormányzat  elnöke,  va-
lamint Szabolcsiné Kajtár  Cecília,  a 
Magyarszékért  Egyesület  vezetője. 
Kárpáti Jenő polgármester urat más-
felé szólította a kötelesség.
Az  összefoglaló  beszámoló  után  a 
2003-ban  megválasztott  vezetőség 
lemondott.  Az  idősödő  vezetők  he-
lyébe  fiatalok  álltak.  Jó,  hogy  van 
még  másokat  segíteni  akaró  után-
pótlás!  Klubvezető:  Bohn  Istvánné, 
helyettese:  Balázs  Tiborné.  Drotter 
Károlynét  Laklia  Józsefné  váltotta 
fel.  Gallina  Józsefné  és  Schaff 
Józsefné újra megválasztásra került.
A beszámoló foglalkozott a nyugdíja-
sok kivételes nyugdíjemelési problé-
máival.
Ki kérheti? (Ezt kérni kell!)
1. Kizárólag a nyugellátásban része-
sülő személy, ha az öregségi nyugdíj-
korhatárt már elérte;
2.  Ha  a  folyósított  nyugellátás  és 
más rendszeres pénzellátás együttes 
havi  összege  nem  haladja  meg  az 
57.000 Ft-ot;
3. Ha a nyugellátás,  vagy a korábbi 
méltányossági  nyugdíjemelés  ideje 
óta 3 év telt el.
A  kivételes  nyugdíjemelés  engedé-
lyezésekor  előnyben kell  részesíteni 
férfiaknál a 35 évnél, nőknél a 30 év-
nél több szolgálati idővel rendelkező 
személyt,  vagy  a  70  éven  felüli 
személyt.

A  szükséges  nyomtatvánnyal  klu-
bunk is rendelkezik, melyet a Bara-
nya megyei  Nyugdíjbiztosítási  Igaz-
gatósághoz kell elküldeni:
7623 Pécs, Mártírok útja 12.
De leadható  a  klubvezetőnél  is,  aki 
több kérelem esetén beviszi a Nyug-
díjas Képviselethez.
A komoly eseményeket finom vacso-
ra és ízletes fánk követte. Ezután vi-
dám dalolás, versmondás és tombola 
emelte a hangulatot.
Köszönjük a készítők fáradozását és 
legyen  egészségük a  jövőben  is  ha-
sonló feladatokhoz!
Soha ne feledjük:  „Addig él az em-
ber, amíg dolga van a Földön!”

Szőke Antalné

Pepita kalap
Balázskovics Lászlóné
Dalmady Rózsa verse

Ifjú szívemben megannyi színes álom
Egyetlen kincsem a pepita kalapom
Ő lett nagy szerelmem. Hűséges barátom
Éberen viseltem. Álmomba őt látom.

Melegbe velem van. Óv széltől és fagytól
Megvéd esőtől. Háborgó vihartól
Szikrázó napsugár irígyen kacsintott
Mikor meglátta a pepita kalapot.

Örök. Hű társam. De büszkén viselem!
Bár kopott korona, őszülő fejemen
Míg élek. Ígérem! Soha el nem hagyom!
Féltve őrzött. Roggyant. Pepita kalapom.

Vihartépte kalap, álmodozik sírva
Pepita szemeit némán hunyorítja
Már szürke homályban kerget mély álmot
Én örökre megőrzöm a pepita kalapot.

Pepita szeméből pepita fény árad
Pepita lelkében pepita a bánat.

Egregyi látogatás
2008. február  23-án magyaregregyi 
meghívásnak  tett  eleget  a  helyi 
Nyugdíjas klub.
Fellépett  Balázskovics  Lászlóné, 
Prizecski  Julianna és a kórus.  Őket 
az egregyi tánccsoport és az Erdélyi 
Kör  kórusa  követte.  Ügyes  szavaló-
juk van a vendéglátóknak!
A  baráti  beszélgetéseket  nehezen 
tudtuk  abbahagyni.  „Magyarszéken 
viszontlátás”-sal fejezte be a kórus a 
műsorát.

Legyen  mindnyájónknak  egészsége, 
hogy ez megvalósulhasson!

Szőke Antalné

Köszöntő
A  Nemzetközi  Nőnap  alkalmából 
szeretettel köszöntöm a falu kedves 
Hölgy lakóit!

Kárpáti Jenő
polgármester

„A  nő  azt  akarja,  hogy  ok  nélkül,  
'miért' nélkül szeressék: nem azért,  
mert  szép  vagy  jó,  vagy  kedves,  
vagy  művelt,  vagy  elmés,  hanem 
azért, mert olyan, amilyen.”

Henri-Frédéric Amiel

„A földi  paradicsom  a  ló  hátán,  a 
test  egészségében  s  a  nő  szívében 
található.”

Friedrich Martin von Bodenstedt



2             Széki Hírek

Önkormányzati 
hírek

Iskola- és óvodafejlesztés
• A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség-
hez beadott (és időközben befoga-
dott) pályázaton 6 tanterembe 6 db 
interaktív tábla beszerzésére nyílik 
lehetőség.
• A nyelvi labor bővítésére is pályá-
zunk, ez a fejlesztés is meg fog való-
sulni.
• A „Komlói Mikrotérségi Oktatási 
Integrációs Központ kialakítása” pá-
lyázat tartalma: Komlóval közösen 
egy tornaterem építése (150 millió 
Ft); iskola akadálymentesítés és 
gyengeáramú hálózat kialakítása 
(5,3 millió Ft). 
• Komlóról felajánlottak két tante-
remre való berendezési tárgyat, vala-
mint a tornaterem felszereléséhez 
különböző eszközöket.
• Az iskolai és az óvodai szennyvíz-
bekötés tényleges megvalósítása je-
lentős plusz kiadásokat jelent az ön-
kormányzat számára (100e Ft-os 
nagyságrendben egységenként): az 
óvodánál 50 m árok ásása és cső fek-
tetése, az iskolánál a tornaszoba mö-
gött hosszú szakaszon árokásás.
• Az általános iskola 1-8. osztá-
lyának további működése bizto-
sított a fenntartó önkormány-
zatok képviselő-testületei dön-
tése által. A Komlói Kistérségi Tár-
sulás a döntést elfogadta.

Futó pályázatok
A téli csendes fejlesztési időszak el-
lenére jelentős pályázat-előkészítő 
munka folyt, melynek eredményét 
az alábbi pályázatok bizonyítják.
• Intergált Oktatási Központ kialakí-
tását célzó pályázat.
• Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Programok – TIOP 1.1.1. „A pedagó-
giai módszertani reformot támogató 
informatikai infrastruktúra fejleszté-
se” pályázat. (*)

• Németszéki szeméttelep rekultivá-
cióját célzó pályázat. (*)
(*): 100%-os állami vissza nem térí-
tendő támogatások.
• A közlekedés biztonságát javító fej-
lesztések az országos közúthálózat 
települések belterületét érintő átke-
lési szakaszain (terelő-lassító szige-
tek kialakítása).
• Magyarszék Önkormányzata aláírta 
a konzorciumi együttműködési meg-
állapodást a Sikondától Magyarszék-
Mecsekpölöskén keresztül Komlóig 
vezető kerékpárút-építési (nyertes) 
pályázat megvalósításáról. A beruhá-
zás értéke 219 millió Ft.

A képviselő-testület elfogadta az idei 
költségvetést. Az idei évben mű-
ködési célú hitelfelvétel nem 
lesz, több év óta először.

Kistérségi
szennyvízcsatorna 

beruházás
2008. február 1-jén, Magyarszé-
ken átadták a komlói kistérség 
szennyvízcsatorna-hálózatát.

Az ünnepélyes átadáson beszédet 
mondott Bajnai Gordon önkormány-
zati és területfejlesztési miniszter. Az 
érintett települések (Komló-Sikonda, 
Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, 
Magyarszék, Mánfa és Mecsekpölös-
ke) polgármesterei nyilatkozataik-
ban kiemelték, a lakókörnyezetünk 
összkomfor-
tossá vált és 
a környezet-
védelmi 
követelmé-
nyeknek is 
mindenben 
megfelel az 
átadott kor-
szerű háló-
zat. A beru-
házás össz-
értéke 2,2 
milliárd Ft.

Közterületek szépítése
• Befejeződik a főtér rekonstrukciója.
• 30 db keményfából készült pad és 
egységes köztéri billenő szemetes lá-
dák kerülnek kihelyezésre.
• Átadtuk az új, Mecsekpölöske-
Komló irányába induló buszok meg-
állóját (a volt gázcseretelep helyén). 
A fedett váró elkészítése és pad kihe-
lyezése folyamatban.
• Megvalósul a faluban az informáci-
ós táblarendszer kiépítése:

80 db utcanév- és tömbtábla;
5 db nagyméretű (1x1 m) lakossági
hirdetőtábla, hátulján közlekedési
útbaigazító információkkal;
5 db lakossági közérdekű informá-
ciós tábla, hátulján légifotók Ma-
gyarszékről;
5 db nagyméretű (1x2 m) falutér-
kép tábla történelmi érdekességek-
kel, színes falufotókkal, a 250 éves
templom évfordulójával.

Templomunkról
• Az önkormányzat a templom 250 
éves évfordulóját méltó módon kí-
vánja megünnepelni. Megkezdődött 
az ünnepséget lebonyolító szervek 
(önkormányzat, civil szervezetek, 
egyházközség, magánszemélyek) em-
léktestületének létrehozása.
• Sok tárgyalási forduló eredménye-
képpen a püspökség a napokban 
dönt a beérkezett árajánlatok alap-
ján a templom megerősítését végző 
kivitelező személyéről (első körben a 
templomot és a tornyot közös gyűrű-
be vonják – abroncsozzák).
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Suliújság

Tavasz
Szabó Lőrinc

„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó.
„Tavasz!” – felelt a Nap.
„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.
„Meg ám!” – felelt a Nap.

„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó.
„Szeretlek!” – szólt a Nap.
„Akkor hát szép lesz a világ?”
„Még szebb és boldogabb!”

Eltűnődtem
Az én barátnőm azt mondja, hogy el 
akar menni egy másik iskolába. Eltű-
nődtem, hogy ott milyen rossz lenne 
neki. Senkit nem ismerne, elszakad-
na a barátaitól,  nehéz lenne a beil-
leszkedés a számára. Minden reggel 
korábban kellene fölkelnie és később 
menne haza.
Én  próbálom  lebeszélni,  mert  ott 
sokkal  nehezebb  lenne  a  tanulás, 
meg minden. Szerintem úgyis vissza-
jönne,  mert  ez  az  iskola  sokkal 
könnyebb és sokkal jobb.

Felvételi
Nagyon vártuk a felvételi vizsgát, de 
annak  ellenére  rettenetesen  izgul-
tunk  mindannyian,  hogy  hogyan 
sikerül.
Elég nehéz volt, sajnos ez az eredmé-
nyünkön meg is látszik. Osztályfőnö-
künk  elkísért  bennünket,  hogy  egy 
kis bizalmat öntsön belénk. Nagyon 
jó érzés volt, mert tudtuk, hogy min-
denben számíthatunk rá.  A felvételi 
előtt  néhány  tanár  próbált  velünk 
többet foglalkozni, hogy sikeresebbé 
tegyék a felvételit.
Külön köszönet osztályfőnökünknek, 
Németh  Gyulánénak,  aki  minden 
szabadidejét nekünk áldozta a felké-
szülési idő alatt.
Sajnos az eredmények nem a legjob-
bak, de bízva bizakodunk, hogy min-
denkit  felvesznek a  kívánt  iskolába, 
ahova jelentkezését beadta.

A 8. osztály néhány tanulója

„Taroltak a 
magyarszékiek!”

Komlón, a felsőszilvási iskolában 98 
tanuló  vett  részt  a  Területi  német 
vers- és prózamondó versenyen, ahol 
a  Magyarszéki  Általános  Iskolát  10 
kisdiák képviselte.
Ahogy  a  szervező  iskola  igazgatója 
mondta – a korosztályukban – „Ta-
roltak  a  magyarszékiek!”.  A  tízből 
nyolc tanuló díjazott lett.
Büszkék vagyunk rájuk, és a felkészí-
tő  pedagógusaikra  is,  Szeitz  Renáta 
és  Vargáné  Jäger  Barbara  tanár-
nőkre.
Gratulálunk!

Részletek
gyermekdolgozatokból, eredeti  
helyesírással és fogalmazással

Az oroszlán jellemzése:
– hangja: vastag, kitörő
– látása: gonosz

A nemzetiségi iskolákba több ajkú 
diákok járnak.

A fecske egy költöző madár olyan, 
mint a gólya, csak sokkal kisebb és 
nem hasonlít rá.

Bombay éghajlata olyan egészségte-
len, hogy lakosai máshol laknak.

A XVIII. századi főurak palotakertjei 
tele voltak szépen nyírt szökőkutak-
kal.

A Toldi olyan mű, amelyben a főhőst 
feldolgozzák.

A kőolajat kövekből sajtolták.

A Magna Charta Libertatum ki-
mondta, hogy ugyanazért a bűnért 
nem lehet kétszer megölni.

Egyiptom őslakói a múmiák.

Az éhen halt sereg kitakarodott az 
országból.

A végek vitézei többnyire nem éltek 
haláluk napjáig, mert már korábban 
elestek.

Shakespeare víg nőkkel élt Windsor-
ban és tévedésből vígjátékokat írt.

Az őserdő olyan terület, ahova em-
beri kéz még nem tette be a lábát.

Kolombusz háromszor indult útnak, 
bár a második útján meghalt.

Szulimánt a szigeti ostromnál meg-
ölték, ezért egyelőre felhagyott azzal 
a szándékával, hogy Magyarországot 
meghódítsa.
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Versenyeredmények
Hagyományteremtés gyanánt
házi versenyeket szerveztünk

• Német vers- és prózamondó 
verseny, Magyarszék, 2008. feb. 26.:
1. hely: Gyurisán Dániel és Pallos 
Cserne (2. oszt.)
2. hely: Császár Kitti (3. o.)
3. hely: Horváth Benjámin és 
Stadler Vivien (2. o.)
Nagyon szépen szerepeltek még:
Olmann Lili (1. o.), Scherdán Arnold 
(2. o.), Orcsik Máté (3. o.), Szeifert 
Bianka és Sipos Márk (5. o.)

• Területi német vers- és próza-
mondó verseny, Komló, Felső-
szilvási Ált. Iskola, 2008. feb. 27.:
1-2. osztályosok:
1. hely: Gyurisán Dániel (2. oszt., 
Doris Orgel: Der Löwe und die Maus)
2. hely: Pallos Cserne (2. o., Wilhelm 
Busch: Max und Moritz)
3. hely: Scherdán Arnold és Stadler 
Míra (mindketten 2. o., Erika Áts: 
Die Wundertorte, ill. James Krüss: 
Der eingebildete Kranke)
3-4. osztályosok:
2. hely: Császár Kitti (3. o., Mira 
Lobe: Mein Drachen)
5-6. osztályosok:
1. hely: Sipos Márk (5. o., Eleonora 

Berger: Die Fliege in der Schule)
2. hely: Szeifert Bianka (5. o., Martin 
Auer: Kurze Geschichte vom Bleistift 
und vom Mond)

• József Attila versmondó verseny, 
Magyarszék, 2008. márc. 5.:
1. hely: Petrovics Erzsébet és 
Scherdán Klaudia (József Attila: Ke-
serű nekifohászkodás, Babits Mihály: 
Zsoltár gyermekhangra, ill. J. A.: 
Isten, Wass Albert: Üzenet haza)
2. hely: Majtényi Evelin (J. A.: 
Tudod, hogy nincs bocsánat, Tompa 
Mihály: A gólyához)
3. hely: Varga Emese (J. A.: Amit 
szívedbe rejtesz, Petőfi Sándor: 
Szülőföldemen)

• Helyesíró  verseny, Magyarszék, 
2008. márc. 6.:
3-4. osztály:
1. hely: Császár Kitti (3. oszt.)
2. hely: Bányai Bence (4. o.)
3. hely: Kunos Enikő (4. o.)
5-6. osztály:
1. hely: Kispál Adrienn (6. o.)
2. hely: Hamerli András (6. o.)
3. hely: Márton Anita (6. o.)
7-8. osztály:
1. hely: Szeifert Cintia (8. o.)
2. hely: Szily Ivett (7. o.)
3. hely: Bakó Evelin (8. o.)

• Komlón, a Közösségek Házában 
megrendezett kiállításon lehetett 
megtekinteni a MÉZ című rajz-
pályázat nyerteseinek munkáit. 
Iskolánkból 7 tanulót díjaztak:
Fogt Fanni (1. oszt.),
Gilyén Nóra (1. o.),
Gyurisán Dániel (2. o.),
Tóth Martin (2. o.),
Császár Kitti (3. o.),
Kocsándi Evelin (4. o.),
Majtényi Evelin (7. o.)
tanulókat.
A pályamunkák az iskola zsibongó-
jában megtekinthetők.

Kiadások:
1. Tanulói jutalmazások (könyv, ajándékutalvány,

egyéb): 68.037 Ft,
2. Nevezési díjak: 9.200 Ft,
3. Alapítványi költségek (bál, jogdíj, hirdetés): 21.377 Ft,
4. Kulturális-szabadidős foglalkozások (táborozás,

múzeum, hangverseny): 104.905 Ft,
5. Úszásoktatás: 96.000 Ft,
6. Banki költségek: 28.966 Ft.
Összesen: 328.485 Ft.

Bevételek:
1. Alapítványi bál: 240.000 Ft,
2. Adók 1 %-a: 140.667 Ft,
3. Utalások: 20.000 Ft.
Összesen: 400.667 Ft.
Áthozat 2006-ról: 627.647 Ft.
Jelenlegi mérleg: (2007)
Lekötött betét: 209.137 Ft, bankszámla: 533.824 Ft, 
házipénztár: 14.800 Ft.
Összesen: 757.761 Ft.

Alapítványi hírek
A Magyarszéki Iskoláért Közalapítvány mérlege a 2007. évről

Ahhoz, hogy a gyerekeket a jövőben is támogatni tudjuk, szükségünk van az Önök támogatására a továbbiakban is. 
Ezt megtehetik személyi jövedelemadójuk 1%-ának alapítványunk javára történő felajánlásával.
Adószámunk: 18318663-1-02
Segítségüket köszönettel vesszük.

  Rudl Jánosné – a kuratórium elnöke

Fogt Fanni: Lagzi
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Fontos információk
a jövőt illetően

• Házi versenyeink folytatódnak:
Mesemondó verseny alsó tagozaton: 
március 12., 13:30-tól.
• Az iskola tavaszi „Legotthonosabb 
osztályterem” címmel meghirdetett 
versenyének szemléje március 13-án 
lesz.
• Iskolába hívogató: március 19., 
szerda.
• Tavaszi szünet: március 21., péntek 
– márc. 25., kedd. Szünet előtti utol-

só tanítási nap: márc. 20., csütörtök, 
szünet utáni első tanítási nap: márc. 
26., szerda.
• Iskolai beíratás: április 10., csütör-
tök és ápr. 11., péntek.

Iskolába hívogató 
„iskolakóstolgató”

Második  alkalommal  hívták  meg  a 
leendő  iskolásokat  és  szüleiket  a 
Magyarszéki Általános Iskola tanítói.
A  kis  vendégek  az  informatika 
teremben  óvodáskorúak  számára 

összeállított  játékos  programoknak 
nagyon örültek, és felnőtteket meg-
szégyenítő  ügyességgel  munkálkod-
tak a gépeken. Ezt követően farsangi 
maszkok és álarcok készültek a taní-
tók  segítségével.  Közben  a  farsangi 
fánk, a citromos tea mellett a szülők 
is jót beszélgettek.
A harmadik foglalkozásukat március 
19-én, szerdán 16:00 órától  tartják, 
melyre  szeretettel  várnak  minden 
leendő  iskolást  és  szüleit.  Ez  alka-
lomra  játékos  sportversenyeket,  és 
húsvéti  ünnepkörhöz  kapcsolódó 
kézműves foglalkozásokat terveznek.

A nagypéntekhez kapcsolódó tisztítási-tisztulási rituálé szoká-
sa igen korai időkre vezethető vissza. A szokások tájegységen-
ként változtak a patakban történő fürdéstől kezdve egészen a 
porta  rituális  felsepréséig  amely mindig  a  házzal  ellentétes 
irányban történt. Göcsejben a gazda, vagy gazdaasszony kora 
hajnalban meztelenül, pálcával a kezében körülfutotta a házat, 
miközben ezt mondta: „Patkányok, csótányok, egerek, polos-
kák oda menjetek, ahol füstös kéményt láttok!” A mai ember 
számára egy kis magyarázat szükséges e tisztítási eljáráshoz: 
azért zavarták a füstös kémény felé az ártó dolgokat, mert haj-
danában nagypénteken, Krisztus halálának emlékére kioltották 
a tüzet, akinél mégis égve maradt, az megérdemelte, hogy rá-
szabaduljon a rontás. Húsvét napja a magyarságnál dologtiltó 
nap. Hajnalán vagy estéjén többfelé szokásos volt a határkerü-
lés, melynek módja a következő volt: a férfiak a templom előtt 
gyülekeztek és bejárták a falu határát. A határjárás alatt za-
jongva, kereplőzve sőt, helyenként lövöldözve és időnként be-
szédeket mondva űzték el a gonoszt a határból.
Húsvét  ünnepének étrendje is jellegzetes, az ún. szimbólum 
ételek. Első a bárány, a zsidóság Egyiptomból való menekülé-
sének emlékére. Másik eledel a tojás, az élet ősi szimbóluma, 
mely a kereszténységnél új tartalmat kapva, a feltámadás jel-
képe lett. Újabb keletű húsvéti étel a sonka és a kalács.
A húsvéti  locsolkodás  első  írásos  emléke  1545  áprilisából 
származik, mely szerint akkoriban még szó szerint megfürösz-
tötték – és nem meglocsolták – a lányokat. A szokás folyama-

tosan  szelídült.  A XVIII.  századi  erdélyi  leírások  már  csak 
vedrekkel való öntözésről tudósítanak. A tojásadás szokásának 
keletkezésére utaló adat nem áll rendelkezésre, tény, hogy a 
XVIII.  században  már  nem csak  a  locsolásért  járt,  hanem 
egyébként is ajándékozták. A tojás hímzése, megírásának szo-
kása is kialakult már ekkorra, de nem mindig cifrázták meg 
valamennyi tojást, sok esetben csak a kedves kapott hímest.
Végezetül essen szó a nagy húsvéti rejtélyről: hogy került a 
nyúl a húsvéti kosárba? A húsvéti nyúlnak semmi nyoma né-
pünk hagyományaiban – nem is lehet – mivel német eredetű 
szokásról van szó. Kialakulását feltehetően félreértés okozta. 
A XVI. században a német földesuraknál a nép kötelező hús-
véti szolgáltatása a gyöngytyúk volt, tojásaival együtt. E jó-
szág német neve Haselhuhn, amit sok helyen rövidítve, csak 
Hasl-ként emlegettek, és szokás lett párhuzamot vonni a Hasl 
és a húsvét között. Más német uraknál viszont nem gyöngy-
tyúk, hanem nyúl volt az ajándékozás tárgya és itt kezdődött a 
kavarodás,  mivel  a  nyúl német neve Hase.  Innen már csak 
össze kell kapcsolnunk a két, azonos időponthoz és majdnem 
azonos névvel rendelkező szokást  és megkapjuk a végered-
ményt: a tojást tojó nyulat! A magyarság gyorsan egy rigmust 
is költött a nevezetes eseményhez, amely így szól:

„Tarka-barka kis nyulacska
Hogy lehettél ilyen csacska
Tyúk módjára fészket rakva
Tojást tojtál húsvét napra.”

Húsvétolás Magyarországon
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Ovisarok

A II. félév kötött 
programjai

• márc. 21. Nevelés nélküli nap.
A tavaszi szünet kezdete.
• márc. 25. Nevelés nélküli nap.
A tavaszi szünet utolsó napja.
• márc. 26. Húsvét az óvodában.
• ápr. 7-8. Beíratás.
• ápr. 8. Fényképezés: Anyák-napi és 
csoportképek készítése.
• ápr. 10. Nyílt nap: matematika, 
nagycsoport.
• máj. 5. Anyák napja.
• máj. 8. Nyílt nap: testnevelés, 
kiscsoport.
• máj. 16. Nyílt nap: matematika, 
középső csoport.
• máj. … Kenyérsütés Orfűn, óvodai 
szervezéssel, tagóvodákkal.
• máj. 30. Évzáró és ballagás.
• jún. … Kirándulás a szülőkkel.
• júl. 28-tól aug. 31-ig Óvodai nyári 
szünet, 5 hét. Igény esetén a tag-
óvodák fogadják óvodásainkat.
Az időpontok változhatnak!

A „Hangoló” Zenés Színház vidám elő-
adása  „Állatolimpia”  címmel  a  Falu-
házban, március 6-án. A tagóvodákból  
érkezettekkel együtt élveztük a műsort.

A Szülői Szervezet és az óvodapedagógusok közös szervezésében került sor az óvo-
dások farsangi báljára.  Köszönetet  mondunk minden szülőnek,  támogatónak: az 
alapanyagokért,  gyűjtésekért,  a  munkáért  és mindennemű segítségért,  amit  csak  
kaptunk.A kisgömböc c. mesét adtuk elő közösen a szülőkkel, nagy sikert aratva. 
Köszönjük a vállalkozó kedvű szülőknek a szereplést és a jelmezes felvonulást is.  
Több mint százan voltak ránk kíváncsiak.

Az iskolaérettségről
Az iskolai beíratásokhoz közeledve végezzük a helyi iskolaérettségi felméré-
seket. Az alaposabb felkészítések érdekében – bizonytalanságaink esetében 
– a Nevelési Tanácsadóhoz tanácsoljuk gyermekeinket, hogy tisztán lássuk, 
melyek azok a területek, amelyek további egyéni fejlesztésre szorulnak, hi-
szen a tanévkezdésig még sok idő van a célzott  fejlesztésre.  A szakember 
segítségét érdemes figyelembe venni a hatékonyság érdekében. A gyerekek 
többsége a belső érés, a családi nevelés és az óvodai nevelés együttes ered-
ményeként eléri az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szük-
séges fejlettségi szintet. Az iskolai életre való felkészültségnek, testi, lelki és 
szociális kritériumai vannak. Mindegyik egyformán fontos és szükséges.

Egyéb óvodai információk
• Az óvodai úszásoktatást a 2007/08-as tanév második félévétől a Hélix 
Sport Klub végzi szakoktatókkal.
Magasan képzett oktatók, színes és változatos sporteszközöket használva ok-
tatják óvodásainkat.
Örömünkre szolgál, hogy a magyarszéki óvodásokat kiemelten megdícsérték 
fegyelmezettségükért és tudásukért.
• Személyi feltételeink – törvényesség szerinti – javítása érdekében ezúton is 
egy fő óvodapedagógusi munkakör betöltésére pályázatot hirdetünk.
• Köszönetünket nyilvánítjuk ki az óvodának nyújtott támogatásokért:

a Német Kisebbségi Önkormányzatnak, amiért tanfolyami támogatásban
részesített bennünket;
köszönjük Szabó Istvánnak, hogy óvodánk mind a két csoportjába levegő-
tisztítót ajándékozott, ezzel is segítve az egészségesebb környezet kialakí-
tását.

• Az Óvoda telefonszáma megváltozott.
Az új hívószám: 30/577-5284.
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1848-49
A népek tavasza

A magyar politikai elit a reformkor-
ban kialakította a polgári átalakulás 
programját, amelynek vér nélküli és 
törvényes  megvalósítását  az  Euró-
pán  végigsöprő  forradalmi  hullám 
tette lehetővé 1848 tavaszán. A már-
ciusi  bécsi  és  pesti  forradalmi  ese-
mények hatására az udvar engedett: 
kinevezte az első felelős magyar kor-
mányt  Batthyány  Lajos  vezetésével, 
április 11-én pedig az uralkodó szen-
tesítette  az  országgyűlésen  elfoga-
dott  31  törvénycikket,  amelyek  le-
bontották a  régi  rendi  struktúrát,  s 
megalapozták az új, polgári Magyar-
országot.  A  48-as  törvénykönyv 
megszüntette  a  jobbágyságot,  ki-
mondta a közteherviselést, a törvény 
előtti egyenlőséget és a sajtószabad-
ságot, biztosította a keresztény vallá-
sok  egyenjogúságát,  létrehozta  a 
népképviseleten  alapuló  törvényho-
zást.  Az  áprilisi  törvények  azonban 
nem intézkedtek a nemzeti kisebbsé-
gek jogairól, s nem rendezték egyér-
telműen Magyarország és  a  biroda-
lom viszonyát. E megoldatlan kérdé-
sek körül 1848 nyarától egyre széle-
sedő fegyveres konfliktus robbant ki. 
A néhány hónap alatt megszervezett 
honvédsereg 1849 tavaszán csaknem 
az  ország  egész  területét  megtisztí-
totta  az  ellenségtől.  A  sikerek  nyo-
mán  április  14-én  az  országgyűlés 
Debrecenben kimondta a Habsburg-
Lotaringiai-ház trónfosztását, s kor-
mányzó elnökké választotta Kossuth 
Lajost. Az új uralkodó, Ferenc József 
az orosz cártól kért segítséget, s 1849 
nyarán a kimerült honvédsereg nem 
bírt  az  újjászervezett  osztrák  és  a 
több irányból benyomuló orosz sere-
gek túlerejével. A szabadságharc te-
hát  vereséget  szenvedett,  de  a  pol-
gári  forradalom  sikeres  volt,  mert 
annak  gazdasági  és  társadalmi  vív-
mányai  túlélték  az  önvédelmi  harc 
bukását.

ESEMÉNYNAPTÁR
Magyarszék – 2008. tavasz

márc. 14. p. 8:00 Iskolásaink 1848-as emlékmûsora a Faluházban
szeretettel várjuk a falu lakosságát

márc. 15. szo. The Connector bál a Faluházban
elõtte délelõtt 9 órától húsvétváró játszóház a Faluház elõterében

márc. 23. v. Locsolóbál a Faluházban a Perfect Együttessel
máj. 1-4. cs-v. Falumajális

———————————————— ◙ ————————————————

Röviden
• Áprilisban megalakul a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-dunántúli 
Régiójának magyarszéki csoportja. Az alakuló ülésre várhatóan a magyar-
széki templomban kerül sor Mayer Mihály megyéspüspök részvételével.
• Idén hetedik alkalommal rendezzük meg a Jakab-havi Folkór Fesztivált 
(Széki Szalma Feszt néven), július 12-én.
• 2008. augusztus 31-én a magyarszéki templom 250. évfordulóját ünnepel-
jük. Mindenféle segítséget, ötletet, adományt szívesen fogadunk!

Virágos Magyarszék
A Magyarszékért Egyesület faluszépítéshez kéri a lakosság segítségét. Szíve-
sen fogadunk örökzöldeket, évelőket és egynyári palántákat is. Növényeiket 
Szabolcsiné Kajtár Cecíliához kérjük eljuttatni a varrodába hétfőtől péntekig 
7-14 óráig. Segítségüket köszönjük!

Tájház
A község távlati tervei közt szerepel, hogy a település régmúltjának megőrzé-
se érdekében tájházat kíván létrehozni, melyhez a kiállítási tárgyak gyűjté-
sére már az idei év elejétől folyamatban van. Kérünk mindenkit, aki rendel-
kezik olyan ruhaneművel, bútorokkal, használati tárgyakkal, fényképekkel, 
melyeket  alkalmasnak  talál  arra,  hogy  gyarapítsa  Magyarszék  kulturális 
értékeit,  juttassa  el  Margittai  Lászlóné részére,  vagy a  következő telefon-
számon értesítse: 30/358-8449. Felajánlásaikat előre is köszönjük!

———————————————— ◙ ————————————————

Megyei II. osztály „Czibulka” csoport:
14. márc.16.v. 15:00 Kishárságy–M.szék 15. márc.22.szo. 15:00 Hobol–M.szék
16. márc.30.v. 16:30 M.szék–Hetvehely 17. ápr.6.v. 10:00 Drávafok–M.szék
18. ápr.13.v. 16:30 M.szék–Bükkösd 19. ápr.19.szo. 17:00 Sz.sz.király–M.szék
20. Magyarszék szabadnapos 21. máj.4.v. 17:30 Nagydobsza–M.szék
Megyei I/B. osztály U18 „B” csoport:
10. márc.29.szo. 10:00 Geresdlak–M.szék 11. ápr.6.v. 10:00 M.szék–Hosszúhetény
12. ápr.12.szo. 10:00 P.bozsok–M.szék 13. ápr.19.szo. 10:00 Somberek–M.szék
14. ápr.27.v. 10:00 M.szék–Majs 15. máj.10.szo. 10:00 D.szabolcs–M.szék
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Anyakönyvi hírek
Megszülettünk

Szentirányi Zsuzsannának és Babusa Mihálynak 2007. 
december 30-án Liza; Csoport Ildikónak és Horváth 

Balázsnak 2008. február 18-án Balázs nevű gyermeke 
született. Jó egészséget és örömteli babázást kívánunk!

Házasságot kötöttünk
Jakab Judit és Híves Gábor 2007. október 20-án 
házasságot kötöttek. Sok boldogságot kívánunk!

Búcsút mondtunk
2008. január 26-án Bognár Sándorné Hornung 

Ilonától búcsúzott családja, ismerősei és a falubeliek.

——————————— ◙ ———————————
Újságunk a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma által regisztrált kiadvány.
Kiadják a magyarszéki civil szervezetek 

és az Önkormányzat.
Szerkesztő: Dalmady Árpád

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

FELHÍVÁS
A Vodina Kft.

HÁZI SZENNYVÍZ BEKÖTÉST
vállal árkalkulációval, helyszíni
felméréssel, teljes kivitelezéssel.

Kiss Kornél
Tel.: 30/491-9296, 70/326-4776

Ezen kívül földmunkákat, áru-
szállítási feladatokat is vállalunk.

Nem volt a barátom, személyét mégis 
hiányolom. Elment. Nem mosolyog már 
ránk, nem söpri hajnalban az utca porát, 
nem nyitja többet a Művelődési Ház 
ajtaját. Közénk tartozott, a falu 
mindennapi része volt. Hősiesen harcolt, 
küzdött és 
szenvedett.

Mindenki
Bognár Ilonkája
19 évig állt
a falu 
szolgálatában.

Isten veled!

A&A A&A AKNAI TÜZÉPAKNAI TÜZÉP
BARKÁCSBOLTBARKÁCSBOLT

VIRÁGFÖLDEKVIRÁGFÖLDEK

SZENNYVÍZCSATORNA-SZENNYVÍZCSATORNA-
SZERELVÉNYEK,SZERELVÉNYEK,

PVC CSÖVEK, IDOMOKPVC CSÖVEK, IDOMOK

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
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	Ezen kívül földmunkákat, áru-szállítási feladatokat is vállalunk.
	Húsvétolás Magyarországon
	A Nyugdíjas klub hírei
	2008. február 11-én ismét évet zárt a Nyugdíjas klub. A közgyűlést jelen-létével megtisztelte Toller Lászlóné, akinek segítségével alakult meg a helyi Nyugdíjas klub 1994-ben. El-jött Matis Géza, a Baranya megyei Nyugdíjas Képviselet elnöke, Sipos Imréné, a komlói területet összefogó vezető, Rauch János, a Német Ki-sebbségi Önkormányzat elnöke, va-lamint Szabolcsiné Kajtár Cecília, a Magyarszékért Egyesület vezetője. Kárpáti Jenő polgármester urat más-felé szólította a kötelesség.
Az összefoglaló beszámoló után a 2003-ban megválasztott vezetőség lemondott. Az idősödő vezetők he-lyébe fiatalok álltak. Jó, hogy van még másokat segíteni akaró után-pótlás! Klubvezető: Bohn Istvánné, helyettese: Balázs Tiborné. Drotter Károlynét Laklia Józsefné váltotta fel. Gallina Józsefné és Schaff Józsefné újra megválasztásra került.
A beszámoló foglalkozott a nyugdíja-sok kivételes nyugdíjemelési problé-máival.
Ki kérheti? (Ezt kérni kell!)
1. Kizárólag a nyugellátásban része-sülő személy, ha az öregségi nyugdíj-korhatárt már elérte;
2. Ha a folyósított nyugellátás és más rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg az 57.000 Ft-ot;
3. Ha a nyugellátás, vagy a korábbi méltányossági nyugdíjemelés ideje óta 3 év telt el.
A kivételes nyugdíjemelés engedé-lyezésekor előnyben kell részesíteni férfiaknál a 35 évnél, nőknél a 30 év-nél több szolgálati idővel rendelkező személyt, vagy a 70 éven felüli személyt.
	A szükséges nyomtatvánnyal klu-bunk is rendelkezik, melyet a Bara-nya megyei Nyugdíjbiztosítási Igaz-gatósághoz kell elküldeni:
7623 Pécs, Mártírok útja 12.
De leadható a klubvezetőnél is, aki több kérelem esetén beviszi a Nyug-díjas Képviselethez.
A komoly eseményeket finom vacso-ra és ízletes fánk követte. Ezután vi-dám dalolás, versmondás és tombola emelte a hangulatot.
Köszönjük a készítők fáradozását és legyen egészségük a jövőben is ha-sonló feladatokhoz!
Soha ne feledjük: „Addig él az em-ber, amíg dolga van a Földön!”
	Szőke Antalné
	Pepita kalap
Balázskovics Lászlóné
Dalmady Rózsa verse
	Köszöntő
	Önkormányzati hírek
	Suliújság
	A fecske egy költöző madár olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá.
	Bombay éghajlata olyan egészségte-len, hogy lakosai máshol laknak.
	A XVIII. századi főurak palotakertjei tele voltak szépen nyírt szökőkutak-kal.
	A Toldi olyan mű, amelyben a főhőst feldolgozzák.
	A kőolajat kövekből sajtolták.
	A Magna Charta Libertatum ki-mondta, hogy ugyanazért a bűnért nem lehet kétszer megölni.
	Egyiptom őslakói a múmiák.
	Az éhen halt sereg kitakarodott az országból.
	A végek vitézei többnyire nem éltek haláluk napjáig, mert már korábban elestek.
	Shakespeare víg nőkkel élt Windsor-ban és tévedésből vígjátékokat írt.
	Az őserdő olyan terület, ahova em-beri kéz még nem tette be a lábát.
	Kolombusz háromszor indult útnak, bár a második útján meghalt.
	Szulimánt a szigeti ostromnál meg-ölték, ezért egyelőre felhagyott azzal a szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa.
	• Területi német vers- és próza-mondó verseny, Komló, Felső-szilvási Ált. Iskola, 2008. feb. 27.:
1-2. osztályosok:
1. hely: Gyurisán Dániel (2. oszt., Doris Orgel: Der Löwe und die Maus)
2. hely: Pallos Cserne (2. o., Wilhelm Busch: Max und Moritz)
3. hely: Scherdán Arnold és Stadler Míra (mindketten 2. o., Erika Áts: Die Wundertorte, ill. James Krüss: Der eingebildete Kranke)
3-4. osztályosok:
2. hely: Császár Kitti (3. o., Mira Lobe: Mein Drachen)
5-6. osztályosok:
1. hely: Sipos Márk (5. o., Eleonora Berger: Die Fliege in der Schule)
2. hely: Szeifert Bianka (5. o., Martin Auer: Kurze Geschichte vom Bleistift und vom Mond)
	• József Attila versmondó verseny, Magyarszék, 2008. márc. 5.:
1. hely: Petrovics Erzsébet és Scherdán Klaudia (József Attila: Ke-serű nekifohászkodás, Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra, ill. J. A.: Isten, Wass Albert: Üzenet haza)
2. hely: Majtényi Evelin (J. A.: Tudod, hogy nincs bocsánat, Tompa Mihály: A gólyához)
3. hely: Varga Emese (J. A.: Amit szívedbe rejtesz, Petőfi Sándor: Szülőföldemen)
	• Helyesíró  verseny, Magyarszék, 2008. márc. 6.:
3-4. osztály:
1. hely: Császár Kitti (3. oszt.)
2. hely: Bányai Bence (4. o.)
3. hely: Kunos Enikő (4. o.)
5-6. osztály:
1. hely: Kispál Adrienn (6. o.)
2. hely: Hamerli András (6. o.)
3. hely: Márton Anita (6. o.)
7-8. osztály:
1. hely: Szeifert Cintia (8. o.)
2. hely: Szily Ivett (7. o.)
3. hely: Bakó Evelin (8. o.)
	• Komlón, a Közösségek Házában megrendezett kiállításon lehetett megtekinteni a MÉZ című rajz-pályázat nyerteseinek munkáit. Iskolánkból 7 tanulót díjaztak:
Fogt Fanni (1. oszt.),
Gilyén Nóra (1. o.),
Gyurisán Dániel (2. o.),
Tóth Martin (2. o.),
Császár Kitti (3. o.),
Kocsándi Evelin (4. o.),
Majtényi Evelin (7. o.)
tanulókat.
A pályamunkák az iskola zsibongó-jában megtekinthetők.
	• Házi versenyeink folytatódnak:
Mesemondó verseny alsó tagozaton: március 12., 13:30-tól.
• Az iskola tavaszi „Legotthonosabb osztályterem” címmel meghirdetett versenyének szemléje március 13-án lesz.
• Iskolába hívogató: március 19., szerda.
• Tavaszi szünet: március 21., péntek – márc. 25., kedd. Szünet előtti utol-só tanítási nap: márc. 20., csütörtök, szünet utáni első tanítási nap: márc. 26., szerda.
• Iskolai beíratás: április 10., csütör-tök és ápr. 11., péntek.

	Második alkalommal hívták meg a leendő iskolásokat és szüleiket a Magyarszéki Általános Iskola tanítói.
A kis vendégek az informatika teremben óvodáskorúak számára összeállított játékos programoknak nagyon örültek, és felnőtteket meg-szégyenítő ügyességgel munkálkod-tak a gépeken. Ezt követően farsangi maszkok és álarcok készültek a taní-tók segítségével. Közben a farsangi fánk, a citromos tea mellett a szülők is jót beszélgettek.
A harmadik foglalkozásukat március 19-én, szerdán 16:00 órától tartják, melyre szeretettel várnak minden leendő iskolást és szüleit. Ez alka-lomra játékos sportversenyeket, és húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves foglalkozásokat terveznek.
	Ovisarok
	1848-49
	A magyar politikai elit a reformkor-ban kialakította a polgári átalakulás programját, amelynek vér nélküli és törvényes megvalósítását az Euró-pán végigsöprő forradalmi hullám tette lehetővé 1848 tavaszán. A már-ciusi bécsi és pesti forradalmi ese-mények hatására az udvar engedett: kinevezte az első felelős magyar kor-mányt Batthyány Lajos vezetésével, április 11-én pedig az uralkodó szen-tesítette az országgyűlésen elfoga-dott 31 törvénycikket, amelyek le-bontották a régi rendi struktúrát, s megalapozták az új, polgári Magyar-országot. A 48-as törvénykönyv megszüntette a jobbágyságot, ki-mondta a közteherviselést, a törvény előtti egyenlőséget és a sajtószabad-ságot, biztosította a keresztény vallá-sok egyenjogúságát, létrehozta a népképviseleten alapuló törvényho-zást. Az áprilisi törvények azonban nem intézkedtek a nemzeti kisebbsé-gek jogairól, s nem rendezték egyér-telműen Magyarország és a biroda-lom viszonyát. E megoldatlan kérdé-sek körül 1848 nyarától egyre széle-sedő fegyveres konfliktus robbant ki. A néhány hónap alatt megszervezett honvédsereg 1849 tavaszán csaknem az ország egész területét megtisztí-totta az ellenségtől. A sikerek nyo-mán április 14-én az országgyűlés Debrecenben kimondta a Habsburg-Lotaringiai-ház trónfosztását, s kor-mányzó elnökké választotta Kossuth Lajost. Az új uralkodó, Ferenc József az orosz cártól kért segítséget, s 1849 nyarán a kimerült honvédsereg nem bírt az újjászervezett osztrák és a több irányból benyomuló orosz sere-gek túlerejével. A szabadságharc te-hát vereséget szenvedett, de a pol-gári forradalom sikeres volt, mert annak gazdasági és társadalmi vív-mányai túlélték az önvédelmi harc bukását.

