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A 2010. évi pétanqueszezon évértékelője
A Magyarszéki ÖSE pétanque-osainak idén 2010. március 6-án kezdődött az évad. Novák Barnabás két tatabányai társával zsinórban másodszor is megnyerte a 24
csapatos Nemzetközi Barátság Kupát. Az igazi versenyszezon kezdete előtt a játékosoknak a pécsi Frankofon
Kupa biztosított még egy utolsó lehetőséget a felkészülésre. Ezen a versenyen a pécsi klub korábbi büszkeségei
és volt ifjúsági válogatottjai – akik tavaly február óta
magyarszéki színekben versenyeznek – bronzérmet szereztek! A 30 fős mezőnyben azonban a legnagyobb meglepetést a magyarszéki leány utánpótlás csapat okozta,
akik az előkelő 5. helyet szerezték meg! A csapat tagjai
voltak: Dalmady Noémi, Horváth Eszter, Kajdy Dóra.
A versenyszezon 2010. március 27-én kezdődött
Sárváron a háromfordulós Egyéni és Kilövő Pontszerző
verseny első körével. A Sárvári Pétanque Klubtól igazolt
Németh Kitti szolgáltatta a versenyszezon első magyarszéki aranyérmét!
Magyarszéki érdekeltségek: Németh Kitti – női egyéni
4. hely (17 induló), kilövő: 1. hely
Novák Barna – férfi egyéni 10. hely (37 induló)
Kárpáti Zsófia tanulmányi elfoglaltságai miatt nem vett
részt a válogató versenyeken.
2010. május 5-én Közép-kelet Európa egyik legrangosabb kupáján, az olomouci Chateau Namest’ versenyen
vettek részt a MÖSE játékosai. Szlovák, lengyel, cseh és
ukrán csapatokat maguk mögött tudva végül a 60 csapat
közül az 5. helyezést szerezték meg. A csapat tagjai voltak: Kárpáti Zsófia, Novák Barna, Novák Bertalan.
Sajnos a magyarszéki válogató versenyen idén egyetlen
játékos se képviselte a hazai színeket. Kárpáti Zsófia
mint delegált bíró vett részt a szakadó esőben zajló
eseményen.
2010. június 12-én Almásfüzitőn került megrendezésre a
6 Közép-kelet európai ország által létrehozott Centrope
Cup magyar fordulója 69 csapat részvételével. Kárpáti
Zsófia, Bosznay Zoltán és egy skót játékos oldalán végül
a 21. helyen végzett. Novák Barna tatabányai csapattársaival végül a 9. helyen végzett.
2010. július 10-én került megrendezésre a hagyományos
Magyarszék Kupa. Tatabányáról, Komlóról, Budapestről, Pécsről, Kaposszerdahelyről és még Belgiumból is
érkeztek csapatok a versenyre. Az aranyérmet ugyan a
Gerecse PS csapata vitte haza, azonban Kárpáti Zsófia és

Novák Barna révén az ezüstérmet sikerült itthon tartani.
2010. augusztus 19-22. között a szlovén főváros,
Ljubljana adott otthont az 5. Női Európa Bajnokságnak.
Novák Barna, mint a Magyar Pétanque Szövetség elnöke
volt jelen az eseményen. Itt került sor az Európai Pétanque Szövetség tisztújító kongresszusára is, melyen beválasztották az Európai Pétanque Szövetség elnökségébe,
ami országunknak nagy sportdiplomáciai siker!
2010. szeptember 4-én Pozsonyba utaztak a Magyarszéki ÖSE játékosai a Centrope Cup szlovák záró fordulójára. Kárpáti Zsófia éremesélyesként Novák Barnával
és két gerecsés versenyzővel vágott neki a 68 csapatos
viadalnak, ahol a nagyon előkelő 2. helyen végeztek.
(kzs)
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A
TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0034
számú pályázat megvalósítása a

Magyarszéki
Óvodában
Óvodánkban, a Magyarszéki Óvodában mindkét csoportban bevezetésre
került 2009. szeptemberétől a kompetencia alapú nevelés-oktatás óvodai programcsomagja.
Első időszakban kissé nehézkesen
ment, mivel nem voltak konkrét
iránymutatások a programcsomag
alkalmazásával kapcsolatban, nem
volt egyértelmű állásfoglalás, hány
százalékát kell beépíteni mindennapi
munkánkban, mely továbbra is a
Helyi Nevelési Programunk szerint
folyt. A legalaposabb megismerés
érdekében a lehető legtöbb tématervjavaslatot kipróbáltuk, beépítettük kezdeményezéseinkbe, foglalkozásainkba. Az év során nagyobb
hangsúlyt kapott a számítógép használata is. Pályázatban vállaltaknak
megfelelően minimum 25%-ban
alkalmaztuk az óvoda mindennapjaiban ezt a technikát. A gyerekeknek eddig is rendelkezésére állt a
számítógép, de most sokkal tudatosabban alkalmaztuk a felzárkóztatásban, a differenciálásban, valamint a
kezdeményezésekre való felkészülésben, adminisztrálásban. A pályázatban vállalt kötelezettségeinknek
megfelelően az év során témahetet, 3
hetet meghaladó projektet, valamint
modul jellegű nevelésoktatást kellett
megvalósítanunk.

November
elején
megtartottuk
témahetünket, mely a Márton napi
szokásokat, az ehhez kapcsolódó
ismeretek átadását foglalta magába.
A záró produktuma az óvodát díszítő
sok-sok libás és tökös gyermekmunka, mécses valamint a lampionos felvonulás.
A három hetet meghaladó projektünk a farsang feldolgozása volt.
Január utolsó hetében kezdtük,
hamvazó szerdával zártuk. A farsangi szokások megismertetésén túl
sok-sok
rajzzal,
barkácsolással
hangolódtunk a február 12-i falut
megmozgató jelmezes felvonulásra,
farsangi bálunkra, valamint az ehhez
kapcsolódó gyermekrajz kiállításra.
Modulunk a környezettudatos magatartásra nevelés volt, mely az egyik
innovációnkhoz is kapcsolódott.
Előadás volt az egészség megőrzésének lehetőségeiről, állóképességet
fejlesztő kiránduláson vettünk részt,
fogorvoshoz látogattunk, szelektív
szemétgyűjtéssel ismerkedtünk, valamint beszélgettünk arról, hogyan
védjük környezetünket, a földet.
A pályázat szerződésének aláírása
után január 8-án megtartottuk
projektindító napunkat is, mely
szakmai részén Görög Gabriella
előadását hallgattuk, valamint a
meghívott kollégákkal az elvégzett és
a ránk váró feladatokat beszéltük
meg. A szülőket, gyerekeket teadálután keretében érzékenyítettük a
témában. Személyes beszélgetések
során válaszoltunk a kompetencia

alapú neveléssel kapcsolatos kérdésekre, az ajánlott játékokból mutattunk be a szülőknek egy csokrot,
melyen keresztül érzékeltethettük a
kompetencia alapú nevelés játékosságát, fejlesztő hatását.
Az év során több szakmai megbeszélést is tartottunk óvodán belül,
valamint a magyarhertelendi, és
ligeti óvodapedagógusokkal közösen is. Ezeken az aktuális feladatokat, a programcsomag alkalmazásának nehézségeit, lehetőségeit beszéltük meg.
Februárban kezdődtek a továbbképzések. Június közepéig folyamatosan volt valaki, aki részt vett
valamilyen, a módszertani kultúránkat megújító képzéseken. Óvodánk 4
óvodapedagógusának összesen 18
továbbképzésen kellett részt venni. A
teljesség igénye nélkül néhány téma
a továbbképzésekről: a hátrányos
helyzetű gyerekek integrált nevelése,
a számítógép használata kezdeményezéseken, prezentáció készítés, a
differenciált nevelés lehetőségei,
hatékony gyermek megismerési
technikák, óvoda-iskola átmenet
megkönnyítésének lehetőségei, stb.
Óvodánk pedagógusai 2 önálló
intézményi innováció kidolgozását is
vállalták.
A szülő-óvoda kapcsolattartás új
lehetőségeit, valamint a környezettudatos magatartásra nevelés projektet dolgozták ki.
Ezen témák kidolgozásához, a lehetőségek feltérképezéséhez szolgáltatók segítségét is igénybe vehettük,
akik különböző programok szervezésével, foglalkozások tartásával tanítottak szülőt, gyereket, pedagógust
egyaránt.
A Duna-Dráva Nemzeti park
munkatársaitól nagyon sokat tanultunk a növényekről, állatokról, manó
túrán vehettünk részt az abaligeti
cseppkőbarlangban.

Széki Hírek
A Zöld Híd Alapítvány a környezettudatos magatartás kialakítását
segítő foglalkozásokat tartott a
gyerekeknek a pécsi központjukban
és az óvodánkban is.
A pécsi Állatkert zoo-pedagógusától
megismerték óvodásaink az állatok
életét, szokásait, védelmüket.
A Martyn Ferenc Alapítvány két
pedagógusa a zene, a tánc és az ábrázolás összehangolt, egymásra épülő
fejlesztő hatására vezette rá a foglalkozásaikon résztvevő szülőket. Az
együtt játszás, rajzolás kapcsolatformáló erejét tanulhattuk meg.
Molnár Judit elsősorban a szülőknek, felnőtteknek tartotta előadását
az egészségmegőrzésről, prevenciós
lehetőségekről, valamint szűrővizsgálatokat végzett.
Az Élménybirtok Kft.-vel való
együttműködésünk tette lehetővé,
hogy láthatták gyermekeink, szüleikkel a bikali Élményparkot, részt vehettünk életképeikben, a középkor
foglalkozásait
is
kipróbálhatták
(mézeskalács sütés, kovács, gyöngyfűzés, vásári komédiás stb.)
Figura Ede drámapedagógiai foglalkozások keretében az együtttevékenykedés révén elősegítette a
résztvevők alkotó- és kapcsolatteremtő képességeinek kibontakoztatását. Fejlődhetett a fantázia, a
tolerancia, a koncentrációs képesség.
A Magyarhertelendért Egyesület segítségével agyagozhattunk, táncolhattunk, és a bábjáték, bábkészítés
fortélyait leshettük el – szülők, gyerekek, óvodapedagógusok – a foglalkozások vezetőitől.
Az egymástól tanulás volt a fő cél a
„Jó gyakorlatok”-on való részvételnek is.
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Nyíregyházán a Búzaszem Óvodában
a kompetencia alapú nevelés komplexitását, míg Egerben a Gyermeklánc Óvodában az erdei óvoda megszervezésében rejlő lehetőségeket
ismertük meg.
Nagyon jó volt látni, hogy máshol
hogy végzik munkájukat az óvodapedagógusok. Sok megerősítést kaptunk, új dolgokat, ötleteket gyűjthettünk. Megtapasztalhattuk, hogy
az azonos elvek, azonos tématervek
alkalmazása mellett is lehet változatos, egyedi a kidolgozás, a tudásanyag átadása.
Az év során összegyűlt tapasztalatok,
tudás, ismeret birtokában kerülhetett sor Helyi Nevelési Programunk
átírására, melybe beépítésre kerültek
a kompetencia alapú nevelés alapelvei.
Összegezve elmondhatjuk, hogy ez
az év nagyon sok terhet rótt gyermekre, felnőttre egyaránt. A szülők
kezdeti bizonytalansága, hogy vajon
az új módszerek mellett is felkészítik-e a gyermekemet az iskolára
ugyanúgy, mint eddig, jól érzi-e
magát gyermekem, valamint nem
veszélyeztetik-e a gyermek testi épségét az új kísérletek, stb., az év
végére megválaszolásra került. Sokkal színesebb, sokoldalúbb ismerettel lett gazdagabb szülő, gyermek
egyaránt. Több lehetőség volt az
együttnevelésre, a könnyebb lett az
óvoda-iskola átmenet. A gyermekek
örömmel vettek részt az új módszerekkel szervezett kezdeményezéseken. Sokat tanulhattak változatos
programokon. Közeledett egymáshoz az óvoda és az iskola.
Az óvodapedagógusok megtapasztalták, hogy lehet ugyanazt sokféleképpen elvégezni. A félelem,
hogy sok egyforma óvoda lesz, elvész
a sajátos arculat , év végére elmúlt.
Az adminisztráció, a új ismeretek
feldolgozása
új
munkamódszer
alkalmazását
tette
szükségessé.
Nagyon foltos lett megtanulni mi a

szükséges, mi a felesleges, mi az ami
még belefér egy óvodai napba. Tudni
kellet dolgokra nemet mondani a
gyerekek érdekében. A tapasztaláson
alapuló tanulás újra a játékot
helyezete előtérbe, mely az óvodapedagógustól sokkal körültekintőbb,
alaposabb felkészülést, előkészületeket kívánt, de a gyermeknek sokkal
nagyobb örömet okozott. Élmény
volt az együtt játszás.
Már várjuk a következő nevelési
évet, ahol a 2009/2010-es év
tapasztalatait felhasználva folytathatjuk a kompetencia alapú nevelést
óvodánkban.
Gráber Zoltánné

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0034
Kompetencia alapú nevelés-, oktatás
bevezetése, egyenlő hozzáférés
biztosítása a Kökönyösi Oktatási
Központban
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Önkormányzati
hírek
A tények
makacs dolgok!
ami nem maradt ki
a Széki Hírekből
Hogyan lehet adóforintokat megtakarítani?
A tény: A volt és a jelenlegi polgármesteri fizetés közti különbözet
265.000 Ft x 48 hó = 12,72 millió Ft.
Mikor tudhattunk többet a falu életéről?
A tény: 2005-2006-ban 1 db Széki
Hírek újság jelent meg. 2007-től napjainkig összesen 21 újság készült.
Az előző ciklusban az önkormányzati
ülésekről és a falu életéről közzétett
híradók száma 0.
2006 októberétől az önkormányzati
ülésekről készült és közzétett felvételek és híradók száma 24.
Sajnos 2010-től a FaluTV műsora
szünetel, aminek oka, hogy az új
szolgáltató a jelenleg hatályos törvényi szabályozás miatt csak jelentős
ellenszolgáltatás mellett tudna egy
falunak egy külön csatornát fenntartani. Ez ügyben folynak az egyeztetések a környező településekkel.
Az évente változó jogszabályi környezetben hogyan tud az önkormányzat felelősen gazdálkodni?
A tény: Az éven belüli kis beruházásoknál és pályázatoknál az előírások
kötelezték az önkormányzatot a fejlesztések teljes körű kifizetésére és
egy ellenőrzött elszámolás után kaphatta meg a megítélt támogatást. Az
előző években ugyanilyen éven belüli
fedezet nélküli átmeneti hitellel oldotta meg az önkormányzat, hogy
mindig ki tudja fizetni a vállalkozókat és természetesen a rövid lejáratú
hitelt is (ugyanilyen megoldásban
működik a kispiac és tájház is).

Mi terhelte a lakosságot az elmúlt
évek fejlesztéseiből?
A tény: 2007 óta változatlan az
építményadó és a telekadó, 3 éve
nem emelkedett a kommunális adó.
Mi okoz még problémát az önkormányzat gazdálkodásában?
A tény: A lakosság nehéz helyzete
miatti adó és szennyvíz-hozzájárulás
befizetés elmaradás 7,7 millió Ft.
Egyéb kintlévőségek: elszámolt pályázatok állami támogatása, ami még
nem érkezett meg: 7,25 millió Ft.
Milyen haszontalan dolgokra pályázott az önkormányzat?
A tény: Járdák, árkok, utak, óvoda,
iskola, információs- és jelzőtáblák,
templom, temető, közbiztonság,
piac, tájház, sportcsarnok (mely feltétele az iskola fennmaradásának),
Művelődési Ház felújítása (beázás,
dőlő falak, azbesztes tető), rengeteg
fa- és virágültetés, amelyért külön
köszönetet mondunk a lakosságnak.
Mi adja a beruházások fedezetét?
A tény: A sportcsarnok 2011-ben
Magyarszék Önkormányzat vagyonába és tulajdonába kerül, ezután az
új épület lesz a felvett önrész hitel
fedezete (addig a Művelődési Ház
marad a 3,26%-os beruházási hitel
fedezete). A Német Klub és a
„Puskás Kocsma” fedezetül történt
terhelésére az előző ciklus hiteldöntései miatt került sor.

Hogyan változott a magyarszéki
kulturális rendezvények és események száma és színvonala?
A tény: 4 év óta éves rendezvényterv alapján dolgozott az önkormányzat, amely megjelent a Széki
Hírekben, a FaluTV-ben és az interneten. A rendezvényeket a Magyarszékért
Egyesület,
Magyarszék
Község Önkormányzata, a Német
Kisebbségi Önkormányzat, a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat és a helyi
csoportok rendezték.
A civil szervezetek minden anyagi és
tárgyi segítségét megkaptak az önkormányzattól, de önmaguk felelőssége a működésük biztosítása. Az
önkormányzat ezután sem szól bele
a civil szervezetek működésébe, de
segíti a pályázataik írását és rendezvényeik szervezését.
Milyen eszközökkel tudta Magyarszék Önkormányzata segíteni megélhetésünket?
A tény: Az önkormányzat támogatta
Magyarszéken az Idősek Világnapjának ünneplését, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat helyi csoportjának
működését, a szociális étkeztetés bevezetését, melynek keretén belül
kedvezménnyel szállította házhoz az
ebédet, valamint különböző oktatási,
iskolalátogatási és ösztöndíj támogatások bevezetését.
Az önkormányzat mindig helyet biztosított a fiatalok rendezvény igényeire (így pl. Szilveszterkor itthon, biztonságosabban szórakozhattak).

Mit olcsóbb üzemeltetni, egy 20
éves Zukot vagy egy új KIA tehergépkocsit?
A tény: üzemanyag-fogyasztásban
óriási, fenntartási, karbantartási és
üzemeltetési költségben is jelentős a
különbség (a Zuk benzines volt, a
jármű korából adódóan műszaki
vizsga évente).

Ezen közérdekű információk
elérhetőek a Baranya Megyei
Közgyűlés irattárában, Komló Város
Önkormányzat irattárában,
Magyarszék Község Önkormányzat
irattárában, könyvvizsgálói
jelentésekben, mérlegekben és
zárszámadásokban.

Mit lát egy idegen Magyarszéken?
A tény: Rendezett közterületeket, virágokat, parkokat, felújított és új középületeket, barátságos környezetet...

A feltett kérdésekre a tényszerű
és a mellékelt dokumentumokkal
alátámasztott válaszokat
Kárpáti Jenő polgármester adta

Széki Hírek
Milyen átfutó és újonnan beadott pályázatok érintik Magyarszék fejlesztését?
(egy pályázat az előkészítéstől a kivitelezés befejezéséig tart)

5
2006–2010

A melléklet forrása: a Baranya Megyei Közgyűlés, Komló Város Önkormányzata,
Magyarszék Község Önkormányzata, Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, Iskola, Óvoda,
civil szervezetek, egyéb cégek és szervezetek nyilvántartásaiból és adatszolgáltatásaiból
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Ki írta alá a hitelígérvényt és ki készítette elő a hitelfelvételi megállapodásokat?
A bruttó 9 millió forintos, 66-os főúttal kapcsolatos hozzájárulás ebből a szerződésből adódik.
HITEL: 6,28 millió forint. Ezen felül a különbözetet, 2,72 millió forintot az önkormányzatnak be kellett fizetnie.

A melléklet forrása: a Közúti Igazgatóság és az Önkormányzat irattárából

Széki Hírek
Ki írta alá a hitelígérvényt és ki készítette elő a hitelfelvételi megállapodásokat?
A Patakvölgye Pihenőpark színpad és kiállítótérhez kapcsolódó tényleges HITEL: 8,19 millió forint.
Ezt a hitelt az Orfű Pécsi-tó Kht. vette fel még az előző ciklusban aláírt szerződések alapján!
Az eredeti 53,36 millió forintról 46,64 millió forintra csökkent a fejlesztés tényleges összege az új önkormányzat
2006. október 10-i tárgyalásai után. Így jelentős többlethiteltől szabadult meg az önkormányzat.

A melléklet forrása: a Baranya Megyei Közgyűlés 2006. június 15-i jegyzőkönyve
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Ki írta alá a hitelígérvényt és ki készítette elő a hitelfelvételi megállapodásokat?
A 8,02 millió forintos szennyvíz beruházási hozzájárulás ebből adódott.
Tényleges HITEL: 7,22 millió forint, a különbözetet, 800 ezer forintot az önkormányzatnak ki kellett pótolnia.

A melléklet forrása: Komló Város és Magyarszék Község Önkormányzatainak irattárából

Széki Hírek
Hogyan gyarapodott a község vagyona az elmúlt években
a felelős gazdálkodásnak köszönhetően?
Magyarszék Község Önkormányzat záró pénzkészlet és vagyon változása
2006-2010

év
2006. december 31.
2007. december 31.
2008. december 31.
2009. december 31.
2010. június 30.

záró pénzkészlet
7.359.000 Ft
9.282.000 Ft
18.110.000 Ft
667.000 Ft
5.731.000 Ft

vagyonérték
Magyarszék Önkormányzat vagyona
206.334.000 Ft
257.722.000 Ft
280.772.000 Ft
807.706.000 Ft
869.001.000 Ft

folyószámla hitel
összege
a fordulónapon
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

A 2006 és 2010 közötti vagyonnövekmény 662.667.000 Ft (a könyvvizsgáló
által hitelesített elszámolásokon alapul).
Az adatok alapján működési hitelt nem kellett az önkormányzatnak felvenni.
A 3,7 millió forint lakossági szennyvíz-hozzájárulás befizetés elmaradás miatt
2010 elején az 1. és 2. hónapban először vett igénybe folyószámlahitelt az önkormányzat a lakosság helyett, a készfizető kezesség vállalása miatt. Márciustól
szeptemberig nem volt szükség rá. 2010. szeptember 1-jén az adóelmaradások
és a 15 millió forint kintlévőség miatt 1,08 millió forint folyószámlahitelt vett
igénybe az önkormányzat.
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Kedves Nyugdíjas
Társaim!
Véget ért a nyári szünidő.
Remélem kinyaraltátok magatokat.
Újra indul a klubnap, a következő
összejövetel 2010. 09. 27-én lesz a
Német Klubban, 15 órától.
Szeretettel várunk új klubtagokat!
A régiek hozzanak magukkal egyet
az első klubnapra. Aki ezt megteszi,
meglepetésben részesül!

Üdvözlettel:
Bohn
Istvánné
klubvezető

A melléklet forrása: zárszámadások, könyvvizsgálói és pénzügyi jelentések

Megkérdeztük a
polgármestert
Többen érdeklődnek, hogy a kerékpárút és a földutak a németszéki
oldalon keresztezik-e egymást?
A műszaki ellenőrtől kapott információk alapján a végleges kialakításnál a munkagépek és traktorok a
kerékpárút keresztezése nélkül tudnak közlekedni a Petőfi utcától a kolostor előtt lévő új vashídig és tudnak felmenni a németszéki szőlőhegy
felé. A kerékpárúttól nyugatra fekvő
területeket megerősített átkelőszakaszon lehet a gazdáknak elérni,
ez három nagyobb területet érint.

Könyvárusítás
A 2008-ban megjelent
„Őrangyalok tiszteletére”
és a 2009-ben kiadott
„Magyarszék képekben – régen és
ma – utcák, terek, épületek”
című könyvek
megvásárolhatóak a Faluházban.

A sport támogatásában milyen változások várhatóak Magyarszéken a
2010-es évben?
Magyarszék Község normatív hozzájárulási
táblázatából
2009-ben
település-üzemeltetési, igazgatási és
sportfeladatokra 1.500.000 Ft-ot
adott az állam, ebből a település
sportfeladatok rovat 557.000 Ft-tal
támogatta a sportot.
A közművelődési és közgyűjteményi
feladatok 1.181.954 Ft támogatást
kaptak. Így 2009 évben a község öszszesen ezen feladatokra 3.812.664 Ftot használhatott fel állami támogatásként.
Sajnos 2010-ben e két támogatási
összegsort összevonták, így a települési önkormányzatok üzemeltetési,
igazgatási, sport- és kulturális feladatai címen 2.600.000 Ft kapott a
község.
A különbözet, vagyis a csökkenés
1.212.664 Ft, vagyis ennyivel kevesebb összeggel finanszírozta az állam
a sport, a kultúra és a közvilágítás
költségeit.

Mennyiben terhelik az önkormányzatot pénzügyileg a beruházások önrészei? Többen itt a sportcsarnokra, a
66-os főútra és a szennyvízberuházásra gondolnak.
A sportcsarnokra az önkormányzat
16.912.000 forint hitelt igényelt, melynek kamata éves szinten 3,61 %, a törlesztést 2011-ben kell elkezdeni, és 15
évre szól. Jelenleg a hitelállományból
még nem hívtak le. Az önkormányzatot
az előző ciklusból örökölten terheli még
11.964.000 forint 10 évre szóló hitel,
ezt a 66-os útra és a szennyvízberuházásra kellett befizetni. A 2009. évi közel
300 milliós költségvetésünknek a 10%át nem éri el a hosszú lejáratú hitelösszeg, amely 28.876.000 forint.
2007. január 1. óta Magyarszék Önkormányzat előző évi költségvetésének
zárszámadását minden évben független könyvvizsgáló elemezte és elfogadásra ajánlotta a képviselő-testületnek, a törvényességnek megfelelően.
2007, 2008 és 2009 évben az önkormányzat működés-finanszírozási és
folyószámla hitelt sem vett igénybe.
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Polgárőr Híradó
Siker A Magyarszéki Polgárőr
Egyesület különítménye 1. helyezést ért el a Bodán megrendezett
X. Megyei Polgárőr Sportnap
csapatversenyén!
Újra itt az ősz A reggeli és
délutáni időszakokra az iskolánál
található gyalogátkelőhelyhez biztosítást szervezünk, hogy az iskolába igyekvő gyerekek minden nap biztonságosan közlekedhessenek. Várjuk mindazoknak a jelentkezését, akik szívesen részt vennének a biztosítószolgálatban!
Helyzetjelentés Jelenleg a magyarszéki szőlőhegyek nem szerepelnek az
éjszakai járőrözések útvonalában. Szándékunkban áll kiterjeszteni a polgárőri védelmet ezekre a területekre is, de jelenleg sem anyagi, sem személyi
körülményeink nem engedik meg ezt. Kérjük a kedves magyarszéki szőlősgazdákat, amennyiben van rá igényük és lehetőségük, jöjjenek el a következő
havi polgárőrgyűlésre, hogy együtt találjunk megoldást a problémára!
Közhírré tétetik A falu körzeti megbízottja Peti Tamás rendőr zászlós,
szolgálati telefonszáma: 30/871-4865.
Köszönjük az eddigi támogatásokat, és továbbra is szívesen fogadjuk a
lakosság anyagi hozzájárulásait! Felajánlásaikat a Völgység-Hegyhát
Takarékszövetkezetben vezetett számlánkra várjuk: 71800051-11125114,
illetve adományát személyesen is átadhatja. A részletekről a lenti telefonszámon érdeklődhet.
Továbbra is várjuk új tagok jelentkezését!
A Magyarszéki Polgárőrség telefonszáma: 30/871-4854

Roma nap
2010. augusztus 14-én ismét megrendezésre került a Roma nap, melynek részleteiről Orsós László, a Magyarszéki Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
tájékoztatott. A Patakvölgye Pihenőparkban felállított légvárban egész délután
kedvükre ugrálhattak a gyerekek, a színpadot pedig táncosok és zenészek vették
birtokukba. Felléptek: a Komlói Fekete Láng Hagyományőrző Tánccsoport, a
Magyarszéki Cigány Hagyományőrző Tánccsoport, a Velényi Vadrózsák Tánccsoport és a pécsi Vojáke Sáve Tánccsoport, este pedig a Pécsi Csillogó Szemek
Zenekar gondoskodott a talpalávalóról. A sztárvendég, Nótár Mary sem okozott
csalódást, fergeteges koncertet adott a meghökkentően nagy létszámú közönségnek. Közel 1000 ember látogatott el a színvonalas rendezvényre, melynek jó
híre azóta az egész megyéből visszaköszönt, és amelynek lebonyolítására egyébként igen kevés pénz állt rendelkezésre.
A Magyarszéki Cigány
Kisebbségi Önkormányzat ezúton is köszönetet
mond a támogatóknak
és a szervezőknek, akik
segítették az emlékezetes rendezvényt.
(sa)

Gyermekkori
emlék
az éhségről...
Azon időkről szól ez a történet, amikor
még szülőfalumban éltem, a kicsiny kétszobás tömöttfalú házacskában, amelyben
azonban megtalálható volt minden, ami az
élethez szükséges.
Nagy földes nappali szoba cserépkályhával, konyha, a bal sarokban beépített kenyérsütő kemencével, füstölővel, a másik
oldalon az ún. szépszoba, kívül nyitott
gang, a végén spejzzal. A szépszoba alatt
pince, amelyben a krumpli, a répa, a zöldség volt található. A házhoz hozzáépítve a
pajta, az istálló a szénapadlással. Az istállóban tehenek, borjak. Természetes tartozékok voltak a baromfi-, a sertés- és a birkaólak, és ahol jószág van, miért ne lenne
szénakazal, szalmakazal és trágyadomb.
Az állattartás meghozta a mindennapi tejet, a tej egy kis tejpénzt, majd a tojást, és
a vasárnapi húsleves alapanyagát. A néhány hold föld búzát termett, a búza lisztet
hozott, és szorgalmas szüleim révén megvolt a ruhám télen, nyáron, a cipőt pedig a
faklumpa helyettesítette, melyet az ügyes
kezű Józsi bácsi készített. Oh igen, és nem
ismertem az éhséget, holott 8 éves korom
óta már a világháborúban eltűnt édesapám
nélkül nőttem fel. Mégis ebben a korban
láttam a szegénységet is.
A felső szomszédságban élő hat gyermekes családban az öreg szülőknek sokszor
csak kevés étel jutott, s volt szerencsém
látni, amint a szinte üres lábast egymás
elől húzogatták el, s aztán az öreg ember
„Na egyél!” szavakkal odalökte a már üres
lábast. Ez az öreg ember szinte naponta
nálunk volt ebéd után, mert nálunk mindig
volt valamilyen kalács. S láttam, amint
remegő kézzel nyúl éhesen az egy darab
kalács után, melyet nagyanyám nyújtott
oda neki.
Oh igen! Ez a történet is hozzátartozik a
múlt „dicséretéhez”, különösen a mai időben, amikor az újból kialakuló szegénységgel nap mint nap találkozni lehet.
A történetet megélte és feljegyezte:
Willuth András

Széki Hírek

Nem gond
a gondnok!

való hozzájutás biztosítása, továbbá
az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

avagy tanyagondnoki
szolgálat Magyarszéken

Fordítsuk mindezt magyarra!

Kedves Olvasó!
Magyarszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009-ben
határozatot hozott a tanyagondnoki
szolgálat létrehozásáról. Ezzel egy
időben kineveztek e szolgálat gondnokául közalkalmazotti jogviszonyban.
A szolgálat technikai feltételeinek
megteremtése érdekében az Önkormányzat üzemeltetésre átvett a
Német Kisebbségi Önkormányzattól
egy 8+1 személyes Renault Trafic
gépkocsit.
Szintén az elmúlt évben beiskoláztak
egy több hónapig tartó tanyagondnoki tanfolyamra, ahol ez év közepén
kiváló minősítéssel levizsgáztam.
Immár okleveles tanyagondnok vagyok! A fent említettek voltak a feltételei annak, hogy az Önkormányzat megkapja a végleges működési
engedélyt a szolgálat működéséhez.
Mi is az a tanyagondnoki szolgálat?
A falu- és a tanyagondnoki szolgálat
létrehozását az 1993. évi III. tv. szabályozza.
- A szociális alapszolgáltatásnak minősülő falugondnoki szolgáltatás a
600 főnél kevesebb népességszámú
településeken, tanyagondnoki szolgáltatás pedig a legalább 70 fős külterülettel rendelkező településeken
hozható létre.
- A falugondnoki, ill. tanyagondnoki
szolgáltatás célja az aprófalvak és a
külterületi vagy egyéb belterületi,
valamint a tanyasi lakott helyek
intézményhiányából adódó hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz

Magyarszék régi székhelyközség mivoltából adódóan rendkívül jó helyzetben van, hiszen óvodánk, általános iskolánk, körzeti orvosunk,
gyógyszertárunk, több boltunk is
van, valamint itt helyben található a
Körjegyzőség és a Polgármesteri
Hivatal is, ahol hivatalos ügyeink egy
részét elintézhetjük.
A tanyagondnoki szolgálat létrehozásának elsődleges célja: az esélyegyenlőtlenség minimálisra csökkentése ill. megszüntetése.
Kishertelend legtávolabbi lakott ingatlanja közel 3,5 km-re található a
település központjától, ahol a fent
említett intézmények működnek.
Sok idős embernek gondot jelent
nemcsak a körzeti orvoshoz, de ezek
után szakrendelésekre eljutni Komlóra, esetenként Pécsre. A szolgálat
feladata a legkisebbek óvodába, iskolába, más szabadidős rendezvényekre való eljuttatásának segítése, a
napi közétkeztetés lebonyolítása,
helyben nem kapható gyógyszerek
kiváltásában való közreműködés a
helyi szociális munkatárs segítségével és még sok minden más.
Kedves Magyarszékiek!
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megtenni azért, hogy a szolgálat
Magyarszéken is betölthesse azt a
hivatást, amiért megálmodói kitartó
munkával életre hívták.
Ez a néhány gondolat nemcsak azoknak szól, akik igénybe szeretnék venni a szolgáltatásokat, hanem azoknak is, akik a környezetükben ismernek olyan rászorulót, aki nem tud e
szolgáltatásról.
A tanyagondnoki szolgáltatás mindenki számára elérhető és térítésmentes!
A településen szinte mindenki ismer,
kérem, szólítsanak meg nyugodtan,
szívesen válaszolok kérdéseikre vagy
keressenek meg az alábbi elérhetőségeken:
Személyesen: Önkormányzat
Magyarszék, Kossuth u. 33.
Telefon: 72/521-016, bárkinél
hagyhatnak számomra üzenetet!
Mobil: 20/418-3501, 30/429-8750
Csaba Károly
gondnok

Eseménynaptár
• szeptember 11. szo.
Kispiac megnyitó
Patakvölgye Pihenőpark

• szeptember 12. v.
Játszóház
Faluház

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott szakmai program előírja, hogy a tanyagondnoki
szolgáltatást igénybe venni szándékozó a településen belül legalább 2
munkanappal előre, településen kívül legalább 4-5 munkanappal előre
jelezze szándékát a tanyagondnoknál
személyesen, vagy telefonon.
Az őszi önkormányzati választáson
jelöltettem magam képviselőnek. Ha
megválasztanak, a Képviselő-testület
tagjaként is, tanyagondnokként is
igyekszem minden tőlem telhetőt

• szeptember 18. szo.
Fúvóstalálkozó
Patakvölgye Pihenőpark

• szeptember 25. szo.
Széki Szüret – felvonulás és bál
• október 9. szo.
Idősek Világnapja
Faluház

• október 15. p.
Véradás
Faluház

• október 24. v.
Játszóház
Faluház
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A Komló Város Önkormányzat
által benyújtott
TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0034
„Kompetencia alapú nevelés-,
oktatás bevezetése, egyenlő
hozzáférés biztosítása a
Kökönyösi Oktatási
Központban”
című pályázaton a

Magyarszéki
Általános Iskola
feladatellátási hely

13.115.230 Ft-ot
nyert.
A választott programjaink:
 Szövegértés-szövegalkotás
kompetencia terület
1. osztály és 4. osztály
 Matematika kompetencia terület
2. osztály
 Idegen nyelvi kompetenciák
német nyelv
4. osztály
 Három hetet meghaladó projekt:
Téli ünnepkör
4. osztály
 Témahét: Húsvétváró
1-8. évfolyam
 Tantárgytömbösített oktatás:
magyar nyelv és irodalom,
történelem, rajz, informatika, ének
tantárgyakból
8. osztály
 Földünk és környezetünk
műveltségterület tantárgyi bontás
nélküli oktatása
7. osztály
 Moduláris oktatás: Európa
Kulturális Fővárosa, Pécs
5. osztály
A rendelkezésre álló információk és
a pályázatban vállaltak szerint a
tanév elején elkészült a tantárgyfelosztás és az órarend.
Elkészítettük a tanévkezdéshez szükséges dokumentumokat, kidolgoztunk az egységes adminisztrációt
(naplóvezetés).

A nevelőtestület minden tagja vállalta a program megvalósítását,
mindannyian részt vettünk a továbbképzéseken, ahol az új tanulásszervezési eljárásokkal ismerkedhettünk meg. Szakmai munkánk során
alkalmaztuk az új módszereket, valamint az infokommunikációs technológiát a tanórák 25%-ában. A „Jó
gyakorlat”-okon való részvételek is
hozzájárultak a munka sikeres elvégzéséhez.
Folyamatos kapcsolatot tartottunk
az intézményi folyamattanácsadóval,
valamint mentorokkal, akik segítettek bennünket munkánk végzésében.
Az iskolai szakmai vezető és az
intézményvezető is folyamatosan

segítette a pedagógusok munkáját és
igyekezett megválaszolni a felmerülő
kérdéseket.
Összeírtuk és megrendeltük a szükséges irodaszereket, a pedagógusokkal egyeztetve kiválasztottuk a megfelelő taneszközöket, eszközöket és
megrendeltük azokat.
Átdolgoztuk a helyi tantervet és
pedagógiai programot.
A pályázatban vállalt helyi innovációk feltöltésre kerültek az intézmény, valamint az Educatio honlapjára.
A projekt befejeztével elmondhatjuk,
hogy a pályázatban vállalt tevékenységeket maradéktalanul és sikeresen,
a tervezett módon és időben sikerrel
megvalósítottuk.
Vargáné Jäger Barbara

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0034
Kompetencia alapú nevelés-, oktatás
bevezetése, egyenlő hozzáférés
biztosítása a Kökönyösi Oktatási
Központban

Széki Hírek
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Kedves kisgyermekes szülõk!

Magyarszék
Önkormányzat SE

Szeretettel várjuk zenés összejöveteleinkre (zenebölcsi) azokat a kisgyermekes
édesanyákat (a kicsi 8 hónapos korától), akik zenei és ritmusfejlesztéssel is
segíteni kívánják gyermekük mozgás- és beszédfejlődését.
A foglalkozás helye: Magyarszék, Kossuth u. 90., ideje: keddenként 17 órától.
Részvételi díj: 600 Ft, tíz alkalmas bérlet váltása esetén 500 Ft / alkalom.

Hegyi
Kerékpáros
Szakosztály

Hamarosan elkezdődnek kézműves (agyagozó) szakköreink is.
Olyan kicsik és nagyok jelentkezését várjuk, akik szeretnék saját
készítésű kerámia tárgyakkal
díszíteni környezetüket. Felnőttek
is bátran jelentkezzenek!

Scherdán Benjámin
2010. évi eredményei
BMX Országos Bajnokság
Sopron
Junior kategória: 6. és 5. hely
Four-Cross Országos Bajnokság
Győr
Profi kategória: 5. hely

Telefon: 30/689-6203

2010/2011 Labdarúgó Bajnokság
Megyei II. osztály „Czibulka” csoport
2. forduló 2010.08.22.
3. forduló 2010.08.29.
4. forduló 2010.09.05.
5. forduló 2010.09.11.
6. forduló 2010.09.19.
7. forduló 2010.09.26.
8. forduló 2010.10.03.
9. forduló 2010.10.10.
10. forduló 2010.10.17.
11. forduló 2010.10.24.
12. forduló 2010.10.31.
13. forduló 2010.11.07.
14. forduló 2010.11.14.
15. forduló 2010.11.21.
1. forduló 2010.11.28.
hely.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hobol 1:3 M.szék
M.szék 2:2 Mágocs
M.szék 0:1 Vajszló
M.hertelend : M.szék
M.szék : Lakócsa
Baksa : M.szék
M.szék : Drávafok
Bükkösd : M.szék
M.szék : Orfű
Szabadszt.király : M.szék
M.szék : Kökény
Gödre : M.szék
M.szék : Kishárságy
Hetvehely : M.szék
M.szék : Királyegyháza

csapat
mérk.
Vajszló
3
Kishárságy
3
Szabadszt.király 3
Kökény
3
Királyegyháza
3
Drávafok
2
Magyarszék
3
Magyarhertelend 3
Mágocs
3
Hetvehely
1
Hobol
3
Bükkösd
3
Gödre
3
Baksa
2
Lakócsa
3
Orfű
3

Góllövőlista

2: Schuber

győz.
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1: Stehr

dönt.
0
1
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0

g.: Schuber (2), Stehr
g.: Ambrus, Pozsgai
g.: 16:30
16:00
16:00
15:00
15:00
14:30
14:30
13:30
13:30
13:30
13:00
13:00
ver.
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
2
2
2
1
3
3

1: Ambrus

gólk.
8-4
6-4
22-4
6-8
10-3
5-3
5-4
8-8
7-7
1-0
8-10
5-7
6-9
2-3
2-12
5-20

pont
9
7
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
1
0
0

1: Pozsgai

Four-Cross Európa Bajnokság
Willingen, Németország
Elit férfi kategória: 35. hely

Four-Cross Világkupa
Val di Sole, Olaszország
Elit férfi kategória: 66. hely
BMX Országos Bajnokság
Gencsapáti
Junior kategória: 5. és 2. hely
BMX Országos Bajnokság
Hódmezővásárhely
Junior kategória: 2. és 2. hely

Városi Downhill
Komló
Profi kategória: 1. hely
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Széki Hírek

PÁLMA Cukrászda
Magyarszék, Kossuth L. u. 40. – Tel.: 72/521-032
Nyitvatartás: hétfő szünnap, kedd-péntek 12:00-21:00,
szombat-vasárnap 11:00-21:00

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

Anyakönyvi hírek
Megszülettem
Balogh Ágnesnek és Baracska Dánielnek 2010.
augusztus 9-én Zalán Előd nevű gyermeke született.
Jó egészséget és örömteli babázást kívánunk!

Botok, fokosok
Magam készítette sétabotok,
fokosok – bambuszból is –
többféle stílusban kaphatók.

Búcsút mondtunk

Három részre szétcsavarható
változatok is kaphatók, egyedi
rendeléseket is teljesítek.

2010. július 13-án Fejes Ernőtől; augusztus 4-én
Gregorovics Antalné Petrovits Johannától búcsúzott
családja, ismerősei és a falubeliek.

Kajtár Gergely fafaragó
Tel.: 72/719-178, 30/553-9932

Fodrászat női-gyermek-férfi
Hőolló (elhegeszti a hajvéget)
Hajhosszabbítás (hőillesztéssel)
Férfi hajvágás ○ Női hajvágás
Hajfestés ○ Dauer
Fuchs Anikó
Komló, Alkotmány u. 18.
Magyarszék, Petőfi u. 15.

Bejelentkezés: 30/668-7248

Műköröm mesterfokon
Manikűr ○ Pedikűr
Műköröm építés
Pedizselé (3D, porcelán,

3D zselé, stiletto, akril díszítés)

Kónya Szilvia

Magyarszék, Petőfi u. 2.
Üzlet: Komló, Kossuth L. u. 48.

Tel.: 20/235-9881, 70/327-9054

Közérdekű telefonszámok:
• Polgárőrség (Sarkadi Imre):
30/871-4854
• Szociális étkeztetés, Preventív Egészségmegőrző Központ
• (Kirsch Melinda):
30/871-4861
• Ifjúsági és turisztikai felelős (Burján József): 30/871-4864
• Rendőrség körzeti megbízott (Peti Tamás):
30/871-4865
Újságunk következő száma várhatóan 2010. október 22én jelenik meg. Lapzárta október 8-án, cikkeiket,
írásaikat, hirdetéseiket kérjük eddig az időpontig
juttassák el a szerkesztőkhöz. Kéziratokat nem őrzünk
meg és nem küldünk vissza. 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.
A kiadást támogatja
Magyarszék Község Önkormányzata.
Szerkesztők:
Szabóné Újhelyi Ágota,
Dalmady Árpád

