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Lakatra zárta kapuját!
Lakatra zárta kapuját
A havas‚ vén december,
Hólepte fák rejtekéből
Jégcsapcsengő csilingel.
Szikrát szórnak a csillogó,
Varázslatos hópelyhek
Ábrándozó, Álmodozó,
Havat szóró fellegek.

Sárkányhajózás Orfűn (2. oldal)

Vén december tárd ki végre
Lakatra zárt kapudat,
Bocsájtsd be a napsugaras
Szikrázó holnapot.

Újbor Fesztivál (6. oldal)

Juniális (7. oldal)

Baleseti riasztás a 66-os úton (8. oldal)

Fejlesztések, beruházások, pályázatok (12. oldal)

Kicsik és nagyok a Széki Barkán (13. oldal)
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Suliújság
A Magyarszéki Általános Iskola
szeptember elsején megtartotta
tanévnyitó ünnepélyét.
A legkisebbek első napjukon tanítójuk, Bíró Tímea tanító néni vezetésével, virágkoszorúval díszített kapun
léptek be jelképesen is az iskola falai
közé, s lettek a Magyarszéki Általános Iskola legfiatalabb tagjai. Iskolánkhoz tartozásukat a hagyományokhoz híven ajándékokkal is kifejeztük, melyet a kicsik örömmel
vettek át 4. osztályos tanulóinktól.
Az iskola udvarán tartott ünnepség
keretében miután igazgatónőnk köszöntötte a 23 kis elsőst és szüleiket,
szólt az ötödikesek életében bekövetkező változásokról és a nyolcadikosok előtt álló kihívásokról.
Az ünnepség végén mindannyiunk
számára elkezdődött a 2021/2022-es
tanév.
Az iskolánkban jelenleg 127 gyermek
tanul. A nevelő-oktató munkát 15 főállású, 1 részmunkaidőben dolgozó
pedagógus és 1 óraadó tanár végzi.
Kevés intézmény mondhatja el
magáról és ezért különösen nagy
örömünkre szolgál, hogy szakos ellátottságunk 100%-os.
Iskolánk épülete folyamatosan szépül, újul. A Magyar Falu Program
keretében elnyert és a Pécsi Tankerületi Központtól kapott támogatásból újra megszépült intézményünk:
az egész épületben hőszigetelt

ablakok beépítésére került sor, a
tantermek belső ajtajainak cseréje is
megvalósult, valamint új lambériát
kapott zsibongónk. A régi épület tantermeiben a függönykarnisokat is ki
tudtuk cserélni és új függönyöket is
vásároltunk. Gyermeket és felnőttet
egyaránt nagy örömmel tölt el, hogy
megújult környezetben kezdhetjük
az új tanévet.
Fenntartónk a Pécsi Tankerületi
Központ. Az általuk biztosított pénzügyi keretösszeg nem csak a mindennapos működésre biztosít elegendő pénzügyi fedezetet, hanem
lehetővé teszi az intézményben folyó
szakmai munkához szükséges modern eszközök beszerzését, valamint
az épület felújítását, szépítését is.
A szakmai munkát segíti a 30 db
iskolai tablet, projektorok, az új
projektortartó konzol és mobil interaktív tábla, okostáblák és a már évek
óta meglévő 5 db interaktív tábla is.

Programjaink
2021. szeptember 10-én a 7. osztályos tanulók a Magyarszék Község
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
támogatásával egy orfűi sárkányhajózás programon vettek részt. A
gyerekek és osztályfőnökük is kellemesen elfáradtak és egy tartalmas, jó
hangulatú élménnyel lettek ismét
gazdagabbak.
2021. szeptember 17-én iskolánk 6.,
7. és 8. osztályos tanulói a „Tanítsunk Magyarországért” program

keretében a Pécsi Tudományegyetem hallgatóival (mentoraikkal) egy
élménydús napot töltöttek Bükkösdön az Ökoparkban. A gyerekeknek a
szervezők (PTE, IFKA) érdekes, jó
hangulatú programokkal, étkezéssel
és ajándékokkal kedveskedtek.

Az iskolánkban már hagyománnyá
vált Diákönkormányzati napot szeptember 24-én rendeztük meg, az
Európai Diáksport Napján, Sikondán. A reggeli közös bemelegítés
után a kerékpárúton elsétáltunk
Sikondára. Egy kis pihenő után a
felsősök a tavak mellett teljesítették
a hagyományos 2021 méteres futást,
eközben lezajlott az alsósok mezei
futóversenye. A nap további része a
pihenőparkban folytatódott. A gyerekek választhattak a számos sporteszköz, játék közül, a nagyobbak tájfutó versenyen tesztelhették tájékozódó képességüket. Délben visszaindultunk az iskolába, ahová a sok
kilométerrel a lábakban, kellemesen
fáradtan érkeztünk meg. Szerencsére
az időjárás is kedvezett, gyönyörű,
napos időnk volt. A nagycsoportos
óvodások a leendő elsős tanítóval
szabadtéri játékos foglalkozáson vettek részt.
Iskolánk ezzel a programmal csatlakozott a már említett Európai Diáksport Napjához, melyről testnevelőink által írt beszámoló alapján több,
mint 1600 iskola közül az első 300
feltöltő között voltunk, így nyertünk
egy 30.000 Ft értékű labdacsomagot
a Magyar Diáksport Szövetség jóvoltából.
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2021. október 1-jén a Zene Világnapja alkalmából megrendezett
megemlékezésen iskolánk kiskórusa
hangulatos őszi, zongorakíséretes
dalokkal, Figura Ede és Pintér Gábor
gitár-mandolin együttese pedig népszerű gyerekdalokkal örvendeztették
meg iskolánk diákjait. A jó hangulatú zenés megemlékezés nagy hatással volt a gyerekekre, és maradandó
zenei élményt nyújtott számukra.
Október 4-én került megrendezésre
iskolánkban az Állatok Világnapja,
melynek keretében tanulóink és a
magyarszéki óvodások egzotikus
állatokkal ismerkedhettek meg.
Lehetőség nyílott saját kisállat
bemutatására is. A felsősök egy
TOTÓ keretében próbálhatták ki
állatokkal kapcsolatos ismereteiket.
Ezen a napon rajzpályázatot is
hirdettünk, melyre nagyon sok szép,
színes pályamunka érkezett. A
tanulók munkáját egy négytagú zsűri
értékelte. A rajzokat és a díjazott
tanulókat iskolánk Facebook oldalán
tekinthetik meg az érdeklődők.
Iskolánk diákjai versenybe szálltak a
Komlón megrendezett körzeti mezei
futóversenyen. Az októberi helyett
inkább novemberi volt az idő, de ez
sem jelentett akadályt a versenyzőknek, sikerült dobogós helyezést
szerezniük.
A Magyarszéki Általános Iskola
kórusa és versmondó diákjai színvonalas szereplésükkel örvendeztették meg az Idősek Világnapi rendezvény vendégeit. A diákok műsorát a
közönség elismerő szavakkal és
tapssal köszönte meg. A szervezők
csokoládéval és üdítővel kedveskedtek a gyerekeknek.
Iskolánkban október 21-én került megrendezésre az 1956. évi forradalom
eseményeiről, hőseiről és áldozatairól szóló megemlékezés. Iskolánk 8.
osztálya adott műsort ezen a napon.
A tanulók színvonalas versmondása,
meghitt hangulatú ünnepélye méltó

megemlékezése volt ennek a történelmi eseménynek.
5. osztályos tanulóink Erdei Iskolában is jártak Dombóváron. A gyerekek nagyon lelkesen vettek részt a
nem mindennapi foglalkozáson, ahol
az erdőkben élő madárfajokkal, élőhelyeikkel, jellemzőikkel, szokásaikkal ismerkedhettek meg, és saját kezükkel befogott madárkákat méregethettek és eregethettek. Madárlesből figyelhették meg az őket
körülvevő természetet, valamint a
múzeumban érdekes állatfajokkal és
a természet különféle kincseivel
bővíthették tudásukat. A gyerekek
nagyon jól érezték magukat és feledhetetlen élménnyel gazdagodtak.
Október 22-én a Lázár Ervin Program keretében iskolánk 8. osztálya
Budapestre utazott, ahol az Eiffel
Műhelyházban az Operakoktél című
előadást tekintette meg, amely W. A.
Mozart: A színigazgató és G. C.
Menotti: A telefon című operáinak
modern feldolgozásából állt. Az előadás egyszerre hívta fel a figyelmet a
környezettudatosságra (a díszlet és a
jelmezek egy része műanyag ásványvizes palackokból készült), valamint
igyekezett népszerűsíteni az opera
műfaját és a komolyzenét. Az Eiffel
Műhelyház egy korábbi gyárépület
felújításából született modern környezet, közösségi tér és színházterem. Örülünk, hogy gazdagodhattunk az élménnyel.
Iskolánk 2021. október 20-án
Iskolába hívogatót rendezett, melyre
nagycsoportos óvodások érkeztek
szüleikkel. A program keretein belül
először zenés műsorral kedveskedtek
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kollégáink a résztvevőknek, majd
iskolánk megismertetése után kézműves
foglalkozás
következett.
Végül a digitális panel kipróbálása
után a tornacsarnokunkban való
játékkal zárult programsorozatunk,
melyet nagyon élveztek a leendő
elsősök.
2021. november 4-én a Fővárosi
Nagycirkuszba látogatott iskolánk 6.
osztálya a Csillagtánc című előadásra. Az előadás nagyon színvonalas
volt, teljesen lenyűgözte a gyerekeket
a látvány.
2021. november 15-én, iskolánk 1.
osztályos tanulói színházi előadáson
vehettek részt, Pécsen, a Kulturális
Központban. A kicsik izgatottan várták ezt a napot. Az eltáncolt cipellők
című interaktív előadás 45 perce
teljesen elvarázsolta őket. Még a
Gyémánt erdőben is járhattak...
Iskolánk 8. osztálya Pályaválasztási
kiállításon vett részt a pécsi
Tudásközpontban november 15-én.
A középiskolák bemutatkozásán kívül szakmák megismerésére, gyakorlati feladatok kipróbálására is lehetőség volt. Hasznos információkkal
gazdagodtak a pályaválasztás előtt
álló tanulók.
A rengeteg színvonalas program
mellett a nevelő-oktató munka sem
maradhat el a tanítási napokon. Ezt
a Covid járvány és ennek következtében bevezetésre került járványügyi
előírások betartása és betartatása
kissé megnehezítik. Ennek ellenére
tanulóink és pedagógusaink fáradhatatlanul dolgoznak és sikereket
érnek el.
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Óvodai
helyzetkép
2021. november
Óvodai intézményünk eredményes
nevelő-fejlesztőmunkáját biztosítja
az elhivatott, gyermekszerető, sokoldalúan és jól képzett óvodapedagógusok, dajkák munkája, valamint az óvoda elfogadó, toleráns
szeretetteljes és érzelem gazdag
légköre.
Közösségünk munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát
nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód
szokásainak megalapozására.
Óvodánk szakmaisága értékállónak
bizonyul, pedagógiai eredményei, a
visszajelzések ezt bizonyítják.
Éves célkitűzéseink, feladataink
megvalósításával szeretnénk megőrizni és megerősíteni óvodai nevelésünk eddigi értékeit, valamint új
hagyományok, értékek teremtésével
elnyerni elsősorban a gyermekek,
szülők, Fenntartó, továbbá a többi
közvetlen és közvetett partnerünk
elégedettségét.
Kiemelt feladataink között szerepel
az egészségtudatos életvitel alapozása. Az egészséges környezetet speciális lég- és víztisztító garantálja.
Folyamatosan működnek az Aromadiffúzorok. Óvodánkban Sóbarlang
működik, mellyel a gyerekek egészségét nagymértékben támogatjuk.

A 2021/22-es tanévet a Magyarszéki
Óvodában 48, a bölcsődében 7 fővel
kezdtük meg.
Az éves óvodai szolgáltatásaink,
melyben gyermekeink ingyen részesülnek az alábbiak: Logopédia,
Játékos német nyelvismeret, Ovihittan, Ovijóga, Veronika zeneterápia, Játékos kutyafoglalkozás,
Ingyenes étkezés, Gyerek-KRESZ
tanítása a közeli közlekedési parkban, Boldogságóra foglalkozások,
Játékos meridiántorna, szemtorna.
Bizonyos szolgáltatások, mint a
Játékos vízitorna a kialakult helyzet
miatt szünetel.
Fejlesztéseink: A nyári fejlesztés
eredményeként a középső udvarrészre kerültek új játékok. A középső
udvarrész játékkal történő berendezését támogatta a Magyarszéki
Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzatok hozzájárulása, amit itt is
nagyon szépen köszönünk. További
eszközök telepítésére törekszünk.
További fejlesztés, a nyílászárók cseréje több évtizedes terv, ami most
ősszel realizálódott. Gyönyörű panorámás ablakok váltották fel a 60-as
évekbeli elavult ablakokat. Az öltözőben szintén 4 ajtó újult meg Fenntartói finanszírozással.
Köszönet az egész éves támogatásért
és munkáért a Magyarszéki Önkormányzatnak és a Nonprofit Kft.-nek!

Intézményünkben 20 hetes kortól 7
éves korig, családias környezetben,
szakmailag jól képzett pedagógusokkal biztosítjuk gyermekeinknek az
önfeledt, boldog gyermekkorát.

Az Óvodai Házirend betartatására fokozottan figyelünk, csak
egészséges gyermek látogathatja az Óvodát. A szülőkkel
együtt erre nagyon figyelünk és
együttműködünk.
A kialakult járványügyi helyzetben
nagy előnyt jelent intézményünk
egészségtudatos programja, amit
következetesen végzünk. Mindez
mutatkozik a hétköznapokban, a létszámokban.

Óvodánk Madár- és Állatbarát
Óvoda, és elnyertük a Boldog Óvoda
címet ebben a tanévben is.

Az Országos Házi Gyermekorvosok Egyesületének Elnöke
felhívása
alapján igyekszünk

betartatni a szigorú előírásokat,
több-kevesebb sikerrel, mert nagyon
sok esetben tapasztaljuk, hogy köhögő, orrfolyós, hasmenéses, hőemelkedéssel gyermekeket hoznak a közösségbe, ahol nagyon gyorsan öszszefertőződnek. Sok esetben orvos
nem is ellenőrzi a gyermekeket és
jönnek az intézménybe. Most nagyon fontos a nagyobb felelősségvállalás, önmagunkért, a közösségért,
egymásért. Hol a megoldás, a szülőknek dolgozniuk kell? A legfontosabbak a gyermekek, az ő érdekük. Ha bármilyen tünet van, pár
napra kivesszük őket a közösségből,
kúráljuk őket, nyugalomban, figyelmet szentelve rájuk, szeretetben,
megelőzve a krónikus elhúzódó betegségeket, a megelőzésre törekedve,
hamarabb megerősödnek és nem
kell hosszan otthon lenniük.
Köszönjük a Szülőknek ezt az együttműködést, megértést, ami a fokozottabb elővigyázatosságot illeti. Szeretnénk, ha óvodánk folyamatosan
működhetne továbbra is, vigyázva
közösségre.
Íme a felhívás, amit minden szülőnek eljuttattunk:
„A legenyhébb orrfolyással,
köhögéssel is tartsák otthon a
gyermekeket!” Sokféle vírus van a
levegőben, ezért azt kérik a gyermekorvosok, hogy ne engedjék a közösségbe a tünetes gyermekeket!
Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint az egyszerű orrfolyás is lehet a
koronavírus tünete: a jelenlegi delta
variáns pedig sokkal fertőzőbb, mint
a korábbiak, ezért fontos, hogy a
gyermekek még enyhe panaszokkal
se menjenek közösségbe!
(forrás: www.eduline.hu)

Az információáramlás a partnereinkkel zavartalan, személyesen, írásban
és online felületeken történik továbbra is. Igyekszünk a szülőknek az
információkat átadni, és képekkel is
betekintést adni az óvodai életbe.
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Kedves kis
Családok!

Az elkövetkező időszakban – terveink szerint – az alábbi programot
várjuk:
December 21.: Óvodai Karácsony,
ünnep az Óvoda udvarán
December 22. – Január 3.: Téli szünet

Szeretnénk megköszönni
minden segítséget Partnereinknek, Támogatóinknak, akik
kedveskedtek Óvodánknak,
Óvodásainknak ajándékkal,
adományokkal, munkálatokkal
ebben a tanévben is. Nagyon sok
szeretettel gondolunk Rájuk!
Vigyázzunk egymásra,
magunkra!
Jó egészséget, nyugodalmas
szép Ünnepeket kívánunk
mindenkinek
sok-sok SZERETETTEL,
az alábbi kis verssel, az Óvoda
Gyermekei és Dolgozói:

Köszönöm Mindenkinek a szeretetet
és kitartást, ebben az évben is!
Mit
adhatunk
gyermekeinknek
akkor, amikor a Világ úgy tűnik fejetetejére áll?
„Nagy szárnyakat szeretnék adni
neked,
hogy szállj,
erőseket, mint a karvalyé, hogy a
szabadság magasságában
könnyű szárnyalással
lebegni tudj,
és siklani
az élet színein át,
a csendben meghallani a szelet,
és minden szót, melyből mesék
születnek.
Emlékezz erre,
és élvezd a repülést
a tenger felett,
a fűszálakon át,
sőt – miért is ne? –,
akár széttépett álmok között,
mert mindennek, még a zúzmara
jegének is értelme van.
Erős szárnyakat szeretnék adni
neked,
hogy leküzd a távolságot,
a port, mely a szívedet szorítja, és
mindazt, ami aranynak látszik,
de amely valójában nem az.
Nagy szárnyakat szeretnék adni
neked,
sűrű pelyheset,
hogy megóvjon, ha elvétenéd a
repted,
és ha le is zuhansz,
ne essen bajod.
Íme hát a szárnyak, melyeket adni
szeretnék neked,
de nem lehet,
mert csak te vagy, ki magadnak
őket megteremtheted.”
/Ornella Fiorini: Lányomnak/
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket
kíván:
Régelyné Balotai Gabriella
védőnő
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Széki Borrend
Egyesület
Egyesületünk életét és működését
sajnos az idei évben is nagyban korlátozta a sokszor rendkívüli intézkedéseket követelő pandémia.
Azonban ez idő alatt is igyekeztünk a
lehetőségeinkből a legtöbbet kihozni.
Az idei év elején a járványügyi korlátozások ellenére is január 22-én
lehetőségünk nyílt megrendezni az
immár hagyományosnak mondható
Vince-napi szőlő venyige áldás ünnepünket. Ezen a napon a Magyarszéki
Római Katolikus Plébánia udvarán
Rosner Zsolt atya megszentelte borrendi tagjaink, és kedves érdeklődőink által a helyszínre elküldött szőlővesszőket, és ezzel együtt Isten áldását kérte szőlőtőkéinkre az idei évi jó
és bőséges termés reményében.
A tavalyi évhez hasonlóan a minden
évben megrendezésre kerülő borversenyünket idén sem tudtuk megtartani a járványügyi korlátozások
miatt. Május hónapban a tavalyi év
után, idén 18. alkalommal sor került
a Németszéki szőlőhegyei pincejárásra, ahol 6 pincét jártunk be. A
nyitott pincék között egyesületi tagjaink pincéit is meglátogattuk, boraikat megkóstoltuk, majd a pincejárás
Fuchs János pincéjénél egy késői
ebéddel zárult.

Sajnos ezt követően a nyár folyamán
egyesületünket súlyos veszteség érte.
Szeretett barátunk és borrendi elnökünk Torma Zoltán 2021. augusztus
1. napján végleg itt hagyott bennünket és örök nyugalomra tért. Zoltán
egyesületünk elnökeként munkáját
mindig nagy felkészültséggel, odaadóan végezte.
Ezt követően a közgyűlés az Egyesület borospincéjében 2021. augusztus
23-án megtartott idei évi első taggyűlésünkön elnöknek ifj. Sasvári
Istvánt választotta meg.
Október 24-én egyesületünk részt
vett a minden évben hagyományosan
megrendezésre kerülő nyitott pincék
napján a Bodolyabéri szőlőhegyen,
ahol a Bodolyabéri Szőlősgazdák
Egyesületének voltunk meghívott
vendégei.
Ezt követően pedig az idei évben először a falu történetében a szüreti

felvonulás pótlásaként megrendeztük az I. Széki Újbor És Murcifeszt
rendezvényünket a Német Klub és
Egyesületünk szervezésében. A megrendezésre kerülő programon részt
vettek a meghívott boregyesületek
tagjai, a Német Klub tagjai, falubeliek, közelről-távolról érkező vendégek. A rendezvény célja a szüreti
hagyományok, szüreti ételek, és nem
utolsó sorban szüreti termékek
(must, murci, újbor) kóstolása, megismerése volt. Pincénkben ilyen népes vendégsereg rég nem gyűlt össze,
de bátran elmondhatjuk, hogy a
jelenlévők számánál már csak a
hangulat volt jobb.
Reméljük az új évben az Egyesület a
pandémia ellenére is zökkenőmentesen tudja ellátni a munkáját, a helyi
borok népszerűsítését, a helyi hagyományokat követő szőlészeti és borászati technológiák bemutatását.
Egyesületünk életét és munkáját
Facebook oldalunkon:
www.facebook.com/SzekiBorrend
tudja minden érdeklődő nyomon
követni, elősegítve ezzel is Egyesületünk életének megismerését.
Legyen boldog, békés, áldott
karácsonyuk! Mindenkinek
boldog új évet, és jó egészséget
kívánunk a magam és a
Széki Borrend Egyesület
tagjainak nevében!
2021. november 24.
ifj. Sasvári István
elnök
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A Nyugdíjas
Klub hírei
2021. január 1-től július 1-ig klubszünet.
Július 5-én az első klubnap megbeszélés. Nagyon örültünk egymásnak.
Júliusi, augusztusi klubnapot megtartottuk, beszélgetés, nasizás.
Augusztus 28-án Szabadkára kirándultunk és vásárlást tettünk. Nagyon
jól éreztük magunkat.
Szeptember klubnap élménybeszámoló a kirándulásról.
Október klubnap, majd 17 órakor
egészségügyi előadás: gyógynövényekből készült gyógyszerek. Előadó: Bánusz Ágnes, Pécsvárad és
Szabó Krisztina, Pécs. Nagyon jól sikerült, több terméket meg is kóstolhattunk. Köszönjük az előadóknak a
színvonalas előadást.
Október 5-én a Faluházban internet
pontos használata, idősek és gyerekek felvilágosítása.
Október 15-én az Idősek Világnapja
alkalmából köszöntés. Az iskolánk
tanulói műsorral kedveskedtek az
időseknek, vendéglátás, évfordulósok oklevelet és egy kis nasit kaptak.
November 8-án Márton-napi libanapot tartottunk, együtt ebédeltünk
és beszélgettünk.
November 22-én klubnap, névnapszületésnap köszöntő, majd egy
közös vacsora.
November 30-án mézeskalács sütés
közösen a klubosokkal, majd egy kis
tea, forraltbor, beszélgetés.
December 13-án tervezett karácsonyi
ünnepség, ajándékok átadása, ebéd,
beszélgetés, tánc.
December 31-én Szilveszter, óév
búcsúztatója, vidámság.
Reméljük, hogy a 2022-es év jobb
lesz, nem lesz ennyi beteg ember.
Sok erőt, egészséget kívánok
mindenkinek!
2021. november 24.
Bohn Istvánné
Nyugdíjas Klub vezetője
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Mentovics Éva

Szent karácsony éjjelén
Megszólal sok apró csengő
Érces hangjuk lágyan zengő.
Azt zenélik minden ágon:
Karácsony van a Világon.

Szent karácsony éjjelén
Táncot jár a gyertyafény.
Meghittség, és szeretet
Melengeti szívedet.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!
Magyarszéki Nyugdíjas Klub

Kulturális Híradó
Az idei évben is a pandémia helyzet uralkodott, ezért sok rendezvényünk
elmaradt.
A TOP-5.3.1 pályázat segítségével az iskola tanulói számára május végén
varró, június elején kertész és november elején fotó szakkört tartottunk.
Május 29-én a Gyermeknapot a Patakvölgye Pihenőparkban rendeztünk
az iskola és a falu gyermekeinek. Lángossal, zsíros kenyérrel, limonádéval,
ebédre bolognai spagettivel, sok szabadtéri játékokkal kedveskedtünk a
gyerekeknek.
Június 3-án kézműves foglalkozást tartottunk a Faluházban a gyerekeknek az EFOP-1.5.2 pályázat segítségével. Szintén a pályázat által pincejárás volt a Németszéki szőlőhegyen június 5-én. A TOP pályázat segítségével június 18-án Juniálist rendeztünk a Patakvölgye Pihenőparkban.
Délelőtt főztek a meghívottak, de aki nem nevezett, az sem maradt éhes,
mert hot-dogot osztottunk, ebédre sült hurka-kolbásszal és Kapucinus
sörrel kedveskedtünk a látogatóknak. Délután a magyarszéki fúvósok,
Millich-ék és a Bayerkrainers Trió szórakoztatták a résztvevőket.
A hagyományos búcsúbál szabadtéren, a Patakvölgye Pihenőparkban volt,
amin mindenki ingyenesen vehetett részt augusztus 28-án. A zenét a
Perfect zenekar biztosította. Augusztus 29-én búcsú és falunap került
megrendezésre szintén a Patakvölgye Pihenőparkban. A műsort a
Magyarszéki Német Nemzetiségi Fúvószenekar kezdte, fellépett a Komlói
Fúvószenekar, a Pécsi Nemzeti Színház színészei, a Bayerkrainers Trió, a
Mecsekpölöskei Táncegyüttes és a Röppentő Zenekar. Sztárvendég volt
Janicsák Veca,Varga Feri és Balássy Betty. Vízivarázs-tűzijátékkal zárult a
műsorunk, amit sajnos elmosott az eső, de aki ott maradt, annak csodás
élménye volt.
Szeptemberben szintén a pályázat által közlekedésbiztonsági- és sportrendezvényt tartottunk, ahol az iskolások és óvodások megismerhették a
biztonságos biciklizést, elméleti és gyakorlati oktatásokon.
Az Idősek Világnapja október 15-én a Nyugdíjas házban került megrendezésre, Bohn Istvánné szervezésében. A TOP pályázat segítségével
megrendezésre került még közlekedési kampány mindenkinek, veszélyes
közlekedési szituációkat bemutató bebiciklizés, kapcsolatépítő fórum,
filmvetítés a gyerekeket fenyegető veszélyekről.
Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Esztendőt kívánunk!
A Magyarszékért Egyesület tagjai, önkéntesei és a Faluház munkatársai
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2021 történései
Az idén biztosított volt az anyagi
hátterünk, az önkormányzatnak,
Katasztrófavédelemnek, Rauch Autószerviznek és a megnyert pályázatoknak, magánszemélyek adományainak köszönhetően. Ezúton is köszönöm segítségüket!!!
Ezen anyagi támogatásoknak köszönhetően:
Magyarszéken a bűncselekmények
száma igen alacsony maradt továbbra is. Rendszeresen folytatunk éjjel,
és nappal közterületi járőrszolgálatot. Betlhen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. Magyar Falu Program
megnyert pályázatnak köszönhetően
megkezdhettük az ÖTE terepjárójának beszerzését. Kamerarendszer
karbantartása, fejlesztése folytatódott.
Az önkéntes tűzoltók az idén a
következő riasztásokat kapták:
4 tűzeset
• Település: Magyarszék, jelzés dátuma: 2021-01-03 22:18:28. Esemény
rövid leírása: Megrepedhetett a
kéményük a földrengés miatt. Eloltották már a tüzet, de egyre melegebb a kémény.

• Település: Magyarszék, jelzés dátuma: 2021-04-08 16:18:24. Esemény
rövid leírása: 20 négyzetméteren ég
a bozót, Magyarszék és Oroszló között a dombon.
• Település: Liget, jelzés dátuma:
2021-07-13 21:56:48. Káreset fajtája:
tűzeset, kategória: mezőgazdasági,
szalmabála ég. Eseményre riasztott
szerek: Komló/1 és Komló/Vízszállító 2021-07-13 21:59:27, Sásd/1
2021-07-13 22:04:02, Magyarszék
ÖTE 2021-07-13 22:11:44. Idén ez
volt a legnagyobb tűzeset. Kiérkezésünkkor láttuk, hogy kb. 50 bála
égett, a mellette levő lakókocsit
veszélyeztette. A lakókocsit sikerült a
tűzoltóknak megóvniuk a további
károsodástól. A Komló/1 tudta csak
a helyszínt megközelíteni, a Komló/
Vízszállító nagyobb mérete miatt
már nem tudott közelebb férkőzni. A
Komló/1-ben kevés volt a víz, táplálást kellett kiépíteni a K/1 és a
vízszállító között, ezt hajtotta végre a
Magyarszék ÖTE, kb. 160 m táplálást szereltünk (8 db B tömlő). Ezután kerestünk a közelben működő
tűzcsapot a további utánpótláshoz.
Később segítettünk a bálák széthúzásában. A tűzoltók kb. hajnal 4-ig
voltak Ligeten.
• Település: Magyarszék, jelzés dátuma: 2021-07-16 19:20:09. Esemény
rövid leírása: Magyarszék, Kossuth
utcában égetés van, gumit, műanyagot tüzelnek.
5 műszaki mentés
• Település: Magyarszék, jelzés dátuma: 2021-01-25 09:25:32. Esemény
rövid leírása: Óvoda bejárata felett
ágak veszélyeztetik a közlekedőket.

• Település: Magyarszék, jelzés dátuma: 2021-02-11 12:29:10. Esemény
rövid leírása: Magyarszék és
Magyarhertelend közt a 72-es km
szelvénynél a sínekre dőlt egy fa.
• Település: Magyarszék, jelzés dátuma: 2021-07-18 10:02:29. Esemény
rövid leírása: A vasúti pályára egy fa
dőlt.
• Település: Magyarhertelend, jelzés
dátuma: 2021-07-19 10:21:41. Esemény rövid leírása: Magyarhertelend
és Bodolyabér között fa dőlt a vasúti
sínekre.
• Település: Magyarszék, jelzés dátuma: 2021-08-29 17:41:48. Esemény
rövid leírása: 2 szgk 6 sérült közúti
közlekedési baleset, egy személy beszorult. Eseményre riasztott szerek:
Komló/1, Sásd/1, Pécs/Pálya és
Magyarszék ÖTE 2021-08-29
17:43:04. Ez az idei legnagyobb
közlekedési baleset volt. Magyarszék
Oroszló felőli részén a Magyarszék
táblánál történt a baleset. Kiérkezésünkkor biztosítottuk a helyszínt,
megkezdtük a forgalom irányítását.
Átvizsgáltuk a két balesetben résztvevő személygépjárművet, szerencsére beszorult személy nem volt. 6
fő (4+2) sérült meg a balesetben,
nem tűntek életveszélyes sérülteknek, a mentők kiérkezésükkor a sérülteket megvizsgálták. Később mind
a 6 főt kórházba szállították könynyebb sérülésekkel. A gépjárműveket
átvizsgáltuk, füstölés nem volt, volt
viszont olajfolyás mindkét járműből,
ami beterítette mindegyik forgalmi
sávot. A tűzoltók kiérkezése után
átadtuk az információkat, ők áramtalanították a gépjárműveket, felszórtak egy sávot az úton felitató
anyaggal. A rendőrök megérkeztek, a
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helyszínelést megkezdték, később a
helyszínelés befejeztével átvették
tőlünk a forgalom irányítását. A
közútkezelő értesítve lett a csúszós
útszakaszról, ami mindegyik sávban
a kanyar előttől kb. a domb feléig
tartott. Valószínűleg a csúszós út
miatt, a Magyarszék felől érkező
autó átsodródott a szembejövő
sávba, és az Oroszló felől érkező autó
hiába próbált lehúzódni előle, végül
a két autó bal eleje összeért.
Egyéb feladataink voltak: a Katasztrófavédelem átfogó felügyeleti ellenőrzést hajtott végre az egyesületnél
március 20-ától május 4-éig. Az ellenőrzés kiterjedt pénzügyi, gazdálkodási, működési területekre is. Az
ellenőrzés során mindent rendben
találtak!
További már rutinnak nevezhető
feladatok: iskolai kirándulás (66-os

9

főúton átkelés Sikondánál); Magyarszék területén baleseteknél forgalom
irányítása; rendőrrel közös szolgálatokat adtunk; rendezvénybiztosításokat hajtottunk végre; esküvők,
temetések alkalmával külön kérésre
járőrszolgálatot adtunk. Kamerafelvételeinkre rendszeresen támaszkodik a rendőrség, idén is sok alkalommal történt kamerafelvétel átadása a rendőrség részére.

anyagok készletezését hajtanánk
végre;
mivel az elmúlt évek tapasztalatai
szerint a kamerarendszer igen hatékonynak bizonyult (bűncselekmények felderítésében, bűnmegelőzésben, közúti balesetek tisztázásában,
állagmegóvásban), ezért szeretnénk
további bővítését eszközölni.

Terveink: a 2022-es éven is több pályázatot fogunk benyújtani, amiből
szándékunkban áll fenntartani a
polgárőrség működését;
fejleszteni az önkéntes tűzoltók felszerelését (elsősorban a személyi védőfelszerelések, terepjáró pickup beszerzése);
további tanfolyamok elvégzését biztosítani az önkénteseknek;
a telephelyünkön elsősorban árvízvédelmi és egyéb katasztrófavédelmi

Tel.:

Sikeres idényt zárt a
Pétanque Szakosztály
2021-ben is
Kárpáti Zsófi idén az országos bajnokságokon elért
eredményei alapján a 2021. évi ranglistán összesen
564,13 pontot szerzett, így 2. helyen végzett a nők között,
a régóta állandó csapattársaként jegyzett pécsi KocsisSimon Ágnes mögött.
A sikerhez vezető úton idén megnyerték Ágival a Duplett
Országos Bajnokságot, valamint Triplett formációban is
ők állhattak fel a dobogó tetejére Pancsitsné Nagy
Ildikóval (Tatabányai PK) alkotta csapatukban, míg az
Egyéni OB-n negyedik helyen végzett Budapesten. Ezekkel az eredményekkel idén indulási jogot szerzett a válogató versenyeken is, amelyeken csapattársaival együtt
kiharcolta a jogot 2021. évi Női Triplett Világbajnokságon és a 2022. évi Egyéni, Duplett és Mix-duplett
Európa-bajnokságon történő részvételre is, amely
Hollandiában kerül majd megrendezésre.
Az idei világbajnokságnak a spanyolországi Santa
Susanna adott otthont november elején, ahol az Acsai
Ramóna (Veszprémi HSE), Kocsis-Simon Ágnes (Pécsi
VMSK), dr. Kárpáti Zsófia (MÖSE) alkotta csapat végső

Elérhetőség:

30/871-4854

Internet: www.facebook.com/
polgarorseg.magyarszek
Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és sikerekben
gazdag, boldog Új Évet kívánok
a Magyarszéki Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
nevében:
Sarkadi Imre

sorrendben a 37 ország versenyében végül 18. helyen
végzett, ám a női világbajnokságok történetének egyik
legnagyobb sikerét érték el azzal, hogy a svájci selejtező
kör ötödik fordulójában legyőzték a később a dobogó
harmadik fokán végzett thaiföldiek 2. csapatát. Az idei
VB végső sorrendje: 1. Thaiföld/1, 2. Franciaország, 3.
Thaiföld/2. Ez az eredmény különösen kiemelendő,
hiszen minden idők összes pétanque-os éremtáblázatát
jelenleg is a thaiföldiek vezetik!
Ezúton köszönjük a Magyarszéki Önkormányzat és a
Magyarszéki Önkormányzati Sportegyesület támogatását ebben az évben is!
(kzs)
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A Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
hírei
A 2021. év elején a Covid járvány
nagyban tombolt és így az Önkormányzatunk terveit is nagyon megnehezítette. Azért bízva a szebb, jobb
jövőben elkészítettük a 2021. évre is
a programjainkat. A sok szép tervből
azonban nem valósulhatott meg a
pandémia miatt minden. Júniusig
meg volt kötve a kezünk. Azért
júniustól igyekeztünk több szép
élményt adó programmal kárpótolni
a tagokat.
Az alábbiakban szeretném felsorolni
mit sikerült a Német Nemzetiségi
Önkormányzat tagjainak idén is
adnunk.
• Húsvét előtt az ünnepet és a lehangolt kedélyeket próbáltuk kicsit oldani, színesíteni. A faluban két helyen
is a Német Önkormányzat tagjai
színes tojás kutat állítottak és színes,
szépen festett tojásokkal – a legtöbbet maguk készítették – díszítették
fel.
• Június 2-án megkoszorúztuk a kitelepítettek és elhurcoltak emlékoszlopát.
• Június 5-ére megszerveztük és
részt vettünk a külterületi kereszt
úton. Végigjártuk és megkoszorúztuk a Németszéki oldalon (hegyen)
található kereszteket – 7 db. Ezzel
emlékezve az őseinkre, azokra kik
ezeket a régi kereszteket állították,
állíttatták. Mivel az utolsó keresztek
már a Németszéki szőlőhegyen voltak, így egybekötöttük mindjárt a
tavasszal elmaradt Emmausz járással és bekopogtunk pár pincébe,
majd az utolsó pincénél egy finom
bográcsos vacsorát fogyasztottunk el
közösen a szép nap zárásaként.
• Június 19-én tevőlegesen részt vettünk a falusi Juniálison.
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• Június 26-án szép eredménnyel
vettünk részt a pogányi Heinek Ottó
Horgász Emlékversenyen.
• Június 29-én a pécsi Székesegyházban voltunk püspöki szentmisén,
melyen Fink Károly klubtagunk
egyházmegyei kitüntetésben
részesült.
• Júliusban minden vasárnap este 6tól élvezettel hallgattuk a pécsi Jókai
téren megrendezésre kerülő fúvós
térzenét. Minden alkalommal más és
más fúvószenekar adott egy-egy
órás, színes koncertet.
• Augusztusban 8 fővel részt vettünk
a Máriagyűdi Német Búcsún és
szentmisén.
• Augusztus 29-i Falunapon a Német
Önkormányzat szervezte és fizette a
német műsorokat.
• Szeptember 4-én 15 fővel részt vettünk és jól mulattunk a Szederkényi
Sváb napon. Élveztük a színes
műsort.
• Szeptember 10-11-én a hagyományos Villányi Sváb Zenei Hétvégén
20 társunkkal élveztük a jó hangulatú programokat. Sokat táncoltunk is.
• Október 3. a III. Betakarítási ünnep
és templom búcsú napja, kiegészítve
a Német nappal. Nagyon sokan megtisztelték rendezvényünket és igen
jól érezték magukat a szentmise előtti térzenén, a német-magyar szentmisén, a közös déli ebéden és az azt
követő zenés német programokon.
Mindenki megelégedésére nagyon jól
sikerült nap volt. Jövőre is szeretnénk folytatni.
• Október 9-én 20 fő hallgathatta,
tapsolhatta végig az V. Pécsi Harmonika fesztivál gálakoncertjét a pécsi
Kodály Központban.
• November 13-án egy igen jól szervezett kulturális kiránduláson vehettünk részt Nagynyárád – Bólyban.
Kékfestő műhely megtekintése a
kékfestő mester vezetésével. A Nagynyárádi nemrégiben gyönyörűen felújított templom és kálvária megtekintése, történetük meghallgatása
helyi vezetővel. A helyi németség
története, népszokásai, falumúzeum
végig járása. A Bólyi helytörténeti

kiállítás megtekintése szintén helyi
vetetővel. Kötetlen beszélgetés a
Bólyi Német Önkormányzat tagjaival. Az estét megkoronázta a hagyományos novemberi libavacsora, melyet a Magyarszéki Német Klubban
fogyaszthattunk el.
A Magyarszék Község Német
Nemzetiségi Önkormányzat az idei
évben is több intézménynek, meghirdetett programnak adott pénzügyi
támogatást.
• Így például tavasszal a Magyarszéki
Szent Őrangyalok Plébániatemplom
világítás felújításához 200.000 Fttal járultunk hozzá.
• A Magyarszék község lakott területének virágosításához 50.000 Ft
segítséget adtunk.
• A Patakvölgye Pihenőparkban
megrendezett gyermeknapi műsor
német nyelvű részéhez 100.000 Ft
támogatást nyújtottunk.
• Josef Michaelis: Regenbogen című
gyermekkötetének kiadásához
50.000 Ft-tal járultunk hozzá.
• 25.000 Ft-ot utaltunk a Magyarszéki Tájház Országos Katalógusban
való megjelenítésére.
Köszönetet szeretnék mondani a
Magyarszéki és a Magyarhertelendi
Önkormányzat tagjainak, a polgármester úrnak, a jegyző asszonynak
és a hivatalok minden dolgozójának
az egész évben nyújtott segítségért!
Jó egészséget! Áldott, békés
ünnepeket kívánok a magam és
a Magyarszék Község Német
Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő testülete nevében.
2021. november 26.
Denkinger Istvánné

Széki Hírek
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A Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
hírei
Magyarszék Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök: Orsós László
Tel.: 06-30-470-3298
Elnökhelyettes: Orsós József
Tel.: 06-30-454-6241
Képviselő: Orsós Ferenc
Magyarszék Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
néhány programja 2021. évben:
• 2021.03.08. Nőnap alkalmából
köszöntöttük a hölgyeket.
• 2021.04. Védőmaszkot és gumikesztyűt osztottunk számos családnak, illetve néhány idős embernek
segítettünk a vírus ideje alatt a bevásárlásban, illetve egyéb fontos
dolgokban.
• 2021. Húsvét a helyi gyerekeknek
kedveskedtünk egy kis édességcsomaggal.
• 2021.05. Majálison vettünk részt
ami nagyon jól sikerült.
• 2021.06. részt vettünk Máriagyűdön a Cigányok Búcsúján.
• 2021.07. Balatonmáriafürdőn
táboroztunk 1 hétig 22 gyerekkel és
néhány felnőttel.
• 2021.08.06. Fergeteges Romanapot tartottunk ahol a sztárvendégünk Kis Grofó volt.

• 2021.09. Ismét Máriagyűdre
zarándokoltunk.
• 2021.10. Ismételten maszkot osztottunk, és még fogunk.
• 2021.10. Részt vettünk Budapesten
a Békemeneten.
• 2021.11. Pályázatnak köszönhetően
elkészül a Magyarszék-RNÖ honlapja.
• 2021.12.05. A Nyugdíjas klubban
Mikulás ünnepséget tartottunk.
• 2021.12.18. Családi és kulturális
napot tartunk a Nyugdíjas klubban
mézeskalács sütéssel egybekötve,
hangolódva a karácsonyra.
• 2021.12.22. Karácsonyi ünnepséget
tervezünk élelmiszercsomag osztással egybekötve a települési önkormányzattal közösen.
• 2021.12.24. Éjféli szentmisére invitálunk mindenkit.

Ifjúsági Szálló
Magyarszéki Gyermek és Ifjúsági Szállás
A 2021-es évet sajnos nem jó élményekkel zártuk, a
pandémia miatt ismételten kevés vendéget fogadhattunk.
Elmaradtak az osztályok, a nagyobb csoportok. Azért voltak visszatérő vendégek is. Edzőtábort tartott ismételten
nálunk a Rácalmási U-13-as lány foci csapat, birtokba
véve a focipályát, a Patakvölgye Pihenőpark kültéri

Rendezvényeink fő támogatói:
Magyarszék Község Önkormázat,
Magyarszék Község Nonprofit Kft.,
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, Belügyminisztérium. Külön
köszönet sikeres munkánk hozzájárulásához Kárpáti Jenő polgármester úrnak, Dr. Mátéka Gyöngyi
jegyző asszonynak, a Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal
minden dolgozójának, illetve Rauch
Jánosné Nonprofit Kft. igazgatójának, Bohn Istvánnénak és a Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek a sok segítségért.
Magyarszék Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
nevében kívánunk mindenkinek áldott békés ünnepeket!
Orsós László
elnök

fitneszeszközeit. Az étkezést idén is a Nonprofit Kft. konyhája biztosította számukra. A Mecsek Rallye látogatói is
megörvendeztettek minket a jelenlétükkel. Pár család is
bejelentkezett, akik minden nap innen indultak túráikra,
a közeli fürdőkbe. A Fishing on Orfű is hozott pár vendéget. Reménykedünk abban, hogy az élet a következő
szezonra visszaállhat a normális kerékvágásba, teljes
kapacitással és nagyszámú vendéggel üzemelhetünk újra.
Hering Zoltánné Anita
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Önkormányzati
hírek
Fejlesztések, pályázatok,
beruházások a 2021. évben
Az önkormányzat nevében köszönöm mindenkinek, akik segítettek
egyrészt a pályázatok elkészítésében,
másrészt azok megvalósításában,
településünk
szebbé
tételében:
Magyarszék Önkormányzat dolgozóinak és munkatársainak, a Nonprofit Kft. munkatársainak, a szövetkezeti alkalmazottaknak, az egyesületek tagjainak, a közfoglalkoztatottaknak, a helyi vállalkozóknak és
a magánszemélyeknek.
A 2021. évben a pandémiahelyzet ellenére jelentős fejlesztések valósultak meg és készülnek közel 70 millió Ft értékben:
• Zártkerti Program, 22.107.250 Ft
A Németszéki szőlőhegyen az útaszfaltozás folytatása 730 folyóméteren és ingatlanvásárlás turisztikai
fejlesztés céljából. A beruházással
rövid szakaszok kivételével aszfaltos
úton körüljárható a szőlőhegy a gyalogos és kerékpáros turisták számára
is. Minőségi javulást jelenthet a pincék, és a településünkre és a környékre néző szép, panorámás kilátás
komfortosabb megközelíthetőségét
célzó fejlesztés.
• Szüreti hagyományok felelevenítése LEADER pályázat, 1.052.504 Ft
Megrendezésre került a Széki Újbor
és Murcifeszt a Magyarszéki Tájház
és Bortrezornál, valamint a Német
Klubban, helyi vállalkozások és
egyesületek bevonásával.
• Helyi gasztroturisztikai fejlesztés
LEADER pályázat, 4.950.000 Ft
Megtörtént a szálláshely komfortfokozatának növelése, valamint
család- és gyermekbaráttá tétele új
eszközök beszerzésével az Ifjúságiés Gyermekszállás melletti épületrészben, valamint megkezdődött a
környező túraútvonalak,
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látványosságok és értékek feltérképezése és közzététele.
• Polgárőrség eszközfejlesztése,
közlekedés- és közbiztonság megerősítése LEADER pályázat,
3.124.600 Ft
Autós menetrögzítő kamerák és
külterületi térfigyelő kamerák
beszerzésére, valamint további
napelemes ledes sárga villogó
lámpák elhelyezésére kerül sor a
faluközpontban és az Árpád utca –
Hunyadi utca gyalogos átjárónál,
helyi vállalkozó bevonásával.
• Templomtorony óraszerkezetének
rehabilitációja, emlék-kőkereszt
megújítása LEADER pályázat,
3.875.000 Ft
Az 1911-ben készült templomtoronyóra felújítása új számlapokkal,
mutatókkal és elektronikus óraszerkezettel, valamint a templom
északi oldalán a leromlott állapotú
kőkereszt gránitból történő pótlása.
• Polgárőrség részére terepjáró
pickup beszerzése Magyar Falu
Program, 5.000.000 Ft
A beszerzendő 5 személyes pickup
rendszerű, zárható platóval is rendelkező járművel a vonuláshoz szükséges eszközöket is gyorsan a helyszínre tudják szállítani.
• Kulturális rendezvény szervezésének támogatása Magyar Falu
Program, 1.000.000 Ft
A Falunapra a fellépők tiszteletdíja
és a rendezvény szervezésével kapcsolatos költségek elszámolása.
• Vagyon- és területvédelmi rendszerek fejlesztése IFKA pályázat,
4.999.400 Ft
Külterületi utaknál térfigyelő kamerák telepítése az illegális hulladéklerakás, valamint a közlekedés- és
közbiztonsági szabálysértések felderítésére és visszaszorítására.
• Európai Mobilitási Hét programsorozat IFKA pályázat, 500.000 Ft
Csatlakozás az Európai Mobilitási
Hét programsorozathoz, autómentes
nap tartása, gyalogos- és kerékpáros
közlekedés népszerűsítése, közlekedésbiztonság, ajándéktárgyak vásárlása a résztvevőknek.

• A Polgárőrség 2021-ben NEA pályázaton 300.000 Ft tevékenységellátási támogatást nyert.
• A 2022. évre beadott NEA pályázatok az egyesületek tevékenységének
támogatására – Magyarszékért
Egyesület: 350.000 Ft, Magyarszéki
Önkormányzati Sportegyesület:
350.000 Ft, Magyarszéki Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
350.000 Ft, Széki Tó Horgász
Egyesület: 350.000 Ft, Széki
Borrend Egyesület: 350.000 Ft.
• Kossuth utcai járdaépítés folytatása a 16. és 32. számok között 182 m2en, EBR42 pályázatból, 1.064.700 Ft
összegben, helyi vállalkozó beruházásában.
• Bem utcai bejáró és Árpád utca
aszfaltozása a 15. és 25. számok között 645 m2-en, EBR42 pályázatból,
8.825.750 Ft összegben.
• Befejeződött a Magyarszéki szőlőhegyi oldalon az utolsó 425 m2
aszfaltozása a 66-os főúttól a
Kardos-kereszt felé vezető úton.
• Köszönet a támogatásokért Nagy
Csaba országgyűlési képviselő úrnak!
A Nonprofit Kft., a helyi önkormányzati dolgozók és közfoglalkoztatottak segítségével elvégzett feladatok a településen:
• A József Attila utcában felújításra
került a járda 1.748.574 Ft értékben,
helyi vállalkozó bevonásával.
• Az Árpád utcai kiserdőnél elkészült
a 150 folyóméter korlát a közlekedők
biztonságának növelésére, 571.247
Ft értékben.
• A Patakvölgye Pihenőparkban a
KRESZ parknál korlát készítése a
patak mentén 120.000 Ft értékben,
helyi vállalkozó bevonásával.
• Információs táblák felújítása faluszerte 500.000 Ft értékben.
• A faluközpontban a gyalogos átkelőkhöz napelemes ledes sárga villogó
jelzőfények beszerzése 300.000 Ft
értékben, helyi vállalkozó segítségével.
• Utcaszegélyek és árkok javítása
400.000 Ft értékben.
• Zöldterületek karbantartása 10-11
hektár területen.
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• A magyarszéki és németszéki külterületi utak karbantartása kőszórással, terítéssel 1.000.000 Ft értékben,
helyi vállalkozó bevonásával.
• A benzinkút mögötti híd javítása,
kitört közlekedési- és hirdetőtáblák
visszaállítása.
• Az Óvodában ablakok-ajtók javítása és cseréje, redőny és párkány kialakítása, festés 3.100.000 Ft értékben, helyi vállalkozó bevonásával.
Egyéb önkormányzati feladataink voltak:
Egész évben nem csak belterületen,
hanem külterületen is tisztítottuk az
út menti területeket a gallyaktól, bozóttól, fűtől, így biztosítva a szellős
és biztonságos közlekedési lehetőséget az arra járóknak. Az elszállított
gallyakat felaprítottuk, és a későbbiekben intézményeink fűtésére tudtuk felhasználni. A település parkjaiban és közterületein a zöldfelület
kezelés (fűnyírás) jelentős időt vett
igénybe idén is. Köszönet a munkák
elvégzéséért
falugondnokunknak
Varga Józsefnek, Balogh Péternének,
a Nonprofit Kft.-nek és közfoglalkoztatott dolgozóinknak.
Az egész éves településfenntartásért
köszönetemet fejezem ki a Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének, Rauch Jánosné
Évinek. A pályázatok írását és elszámolását köszönöm Dalmady Árpád
informatikusunknak. Az ifjúsági szállón és a közfoglalkoztatásban végzett
munkáért Hering Zoltánné Anitának,
valamint a adminisztrációs feladatok
elvégzéséért Farkas Evelinnek mondok köszönetet. Az ez évi munkáért is
elismerésemet fejezem ki családsegítőnknek, Molnár Gyuláné Erzsikének.
A pandémiahelyzetben történő helytállásért a Nonprofit Kft. élelmezésvezetőjének,
Vókóné
Kolozsvári
Tímeának és a konyha dolgozóinak
külön köszönetemet fejezem ki.
Áldott, békés, szeretetteljes
karácsonyt és boldog új évet
kívánok mindenkinek!
Kárpáti Jenő polgármester

Lovas hírek
Az idei évre is rányomta bélyegét a
járvány, az emiatt életbe léptetett
változások pedig nagyban korlátozták a lehetőségeket, de igyekeztünk ezzel együtt élni, amíg szükséges volt.
Amint a rendelkezések lehetővé tették, a szezont felújítással kezdtük,
hiszen ráfért a lovaspályára egy kis
tatarozás. A tavasz folyamán helyrehoztuk a karámokat, padokat, asztalokat, kiástuk az eltömődött árkokat,
lecseréltük a tönkrement hidat.
Emellett nagy fába vágtuk a fejszénket, hiszen az Önkormányzat támogatásával bevezetésre került a
villany, május hónap folyamán pedig
egy 12 férőhelyes lóbeállót is építettünk, melyet úgy terveztünk meg,
hogy a jövőben további nyolc állással
tudjuk kibővíteni.
Saját rendezvényeink idén is remekül sikerültek. Annak ellenére, hogy
versenyhétvégéinket mindkét alkalommal befolyásolta a kedvezőtlen
időjárás, szép számmal gyűltek össze
lovasok és nézők egyaránt. A Széki
Barkát július közepén rendeztük
meg, ahol a lovasok háromfős csapatokat alkotva indulhattak neki a
közel 17 km-es terepversenynek,
melyet ügyességi feladatok tarkítottak. Az október második hétvégéjén
rendezett I. Csapatos Lovas Móka
újdonság volt, hiszen a megszokott
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bójás gyorsasági pálya mellett meglehetősen rendhagyó feladatokkal is
összemérhették
ügyességüket
a
lovascsapatok: lufipukkasztás, labdázás, volt ott mindenféle vidám
játék. A visszajelzések alapján szeretnénk hagyományt teremteni ebből a megmérettetésből. Október végén szerveztünk egy túralovaglást is,
melyen szintén szép számmal jelentek meg lovasok és itt végre az időjárás is kedvezett nekünk. A körülbelül
26 km-es távon meglátogattuk az
őszi Mecsek minden gyöngyszemét,
Vágot-pusztától Orfűn át, Kovácsszénáját érintve ellovagoltunk egészen a Magyarszéki-víztározóig.
Saját rendezvényeink mellett igyekeztünk a falu életében is részt venni. A gyermeknapi lovagoltatás az év
egyik legkedvesebb emléke marad
nemcsak a gyerekek, de a mi számunkra is. A Juniálison ugyan díjat
nem nyertünk, de a csapat pörköltje
nagyon finomra sikerült. A Magyarszéki búcsú sem telt el eseménytelenül, nyakunkba zúdult némi eső.
Mindannyian tudjuk, akkor kell lovagolni, mikor jólesik. Azért bízunk
benne, hogy jövőre szerencsésebbek
leszünk ezen a fronton.
Nagyon köszönjük mindenkinek a
támogatást és a sok segítséget, amit
az idei évben kaptunk! Kívánunk
mindenkinek kellemes ünnepeket és
sikerekben gazdag boldog új évet!
A Magyarszéki ÖSE lovasai
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Kedves
Magyarszékiek!

Mátyás Imre, új magyarszéki plébános vagyok, aki ezt a rövidke írást
Önökkel megosztom.
Amint azt többen tudják, 2021.
augusztus 1-től változás történt a
Magyarszéki Katolikus Közösség
életében. Főtisztelendő Rosner Zsolt
plébános úr Szigetvárra kapott kinevezést, míg én Tamásiból érkeztem
ide Önökhöz. Az idei adventi időt
elkezdtük, és ezért szeretném néhány alapvető gondolattal segíteni a
Karácsonyra való készülődést!
Amikor meghalljuk az „advent” szót
(latin: adventus Domini = az Úr eljövetele), akkor először többeknek
talán gyermekkoruk templomi eseményei, az adventi szentmisék, az
adventi koszorú, a karácsonyfa állítása, az ajándékozás lelkes várása,
vagy az otthoni konyhai illatok, a
templomi- és az otthoni ünnepi előkészületek juthatnak eszükbe… Ezek
mind részei a mi karácsony előtti
adventi készületünknek, de az advent és Karácsony ünneplése ennél
több…

Ha a nagy történelmi Karácsonyra, a
több mint 2000 évvel ezelőtti betlehemi eseményre gondolunk, akkor
láthatjuk, hogy az nagyon egyszerű
és szegényes volt. Nem volt benne
semmi látványos vagy csillogó, ha
csak nem az angyalok jelenléte (ld.
Lukács evangélium eleje).
Ezeken most jó lenne elgondolkodnunk, hogy visszataláljunk Betlehem
eredeti üzenetéhez, hogy felfedezzük
Karácsony igazi örömhírét. Miről is
van itt szó? Karácsony a születésről
és az életről, mint legnagyobb ajándékról üzen nekünk… Ezért ajánlom
mindenkinek olvasmányként Lukács
evangéliumát, s benne Jézus születésének történetét.
Hogy a mostani, sokszor nehéz helyzet a javunkra váljon, ahhoz az kell,
hogy visszatérjünk Advent és Karácsony eredeti történelmi gyökereihez. Vagyis lássuk meg Advent és
Karácsony igazi lényegét, ami nem a
gazdagságban, nem is a csillogás- és
villogásban van, hanem a szív egyszerűségében (ld. karácsonyi pásztorok) és az emberi benső gazdagságában, melynek gazdagságát idén is
megoszthatjuk szeretteinkkel. Mert
ne felejtsük, a legnagyobb ajándék
mindig az ember maga. Vagyis én
vagyok a másik számára az igazi
ajándék. A másik személyt ezért nem
lehet senkivel, s főleg nem anyagi
értékekkel (ld. pénz, s egyéb anyagi
javak) helyettesíteni.
Az idei Adventünk és Karácsonyunk
biztosan nem lesz olyan, amihez korábban hozzászoktunk, de Karácsony

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Magyarszéki csoportja nevében szeretnék köszönetet
mondani Kárpáti Jenő polgármester úrnak és
a Nonprofit Kft. vezetőjének Rauch Jánosnénak az egész évben nyújtott támogatásért.
A csoport nevében kívánok minden magyarszéki lakosnak Isten áldásával békés, boldog karácsonyi ünnepeket
és egészségben, sikerekben gazdag új évet.
Kiss Dezsőné
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Magyarszéki csoport vezetője

lényegének felismerése segíthet minket abban, hogy ne vonja el semmi és
senki az igazi értékről a figyelmünket. Mert Karácsonykor mégis csak
Isten maga az Ajándékozó (életünk
főszereplője); és Isten fia, Jézus az
Ajándék, és mi emberek lettünk
megajándékozva Isten végtelen szeretete által. Ha most ezt – a COVID
ellenére – újra felfedezzük, akkor
bár más lesz az Adventünk és Karácsonyunk, mint megszoktuk, de
közelebb kerülünk Isten eredeti üzenetéhez és remélhetően egymáshoz
is…

Végezetül honnan tudhatjuk, hogy
Karácsonykor ez a belső változás
megtörtént velünk? Onnan, hogy a
Karácsonyt követő napokban, vagy
az újesztendő első napjaiban nem
fásultan, reménytelenül és főleg
fáradtan éljük napjainkat, hanem
örömmel és derűs lélekkel. Miért?
Mert Karácsonykor megérintett minket valami vagy pontosabban Valaki
odaátról…
Ezzel a néhány gondolattal kívánok
minden magyarszéki Lakosnak egy
áldott adventi időt, és már most
előre kívánok egy áldott Karácsonyi
ünnepet! Isten áldjon mindenkit!

Rendezvények a Faluházban 2021.
esküvő, lakodalom (3 alkalommal) • házasságkötés (5)
megyei tanyagondnoki fórum (1) • kézműves, fotó és
kertész foglalkozások (3+3+3) • nőnapi ajándékkészítés (1) • kismama csoport (5) • családsegítő és
gyámhivatali esetkonferencia (1) • áldozattá válást
megelőző előadás Figura Edével (1) • közlekedésbiztonsági előadás (1) • tűz- és munkavédelmi előadás
közfoglalkoztatottaknak (1) • közmeghallgatás (1)
könyvbemutató premier (1)
Mindezek a pandémia 2. évében, a veszélyhelyzet ellenére.

Széki Hírek
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AUTÓBUSZ menetrend

érvényes: 2021. december 12-től visszavonásig

Információ: Pécs helyközi-távolsági 72/520-155, Pécs helyi 72/224-654, Komló 72/481-541, www.menetrendek.hu, www.volanbusz.hu
n: naponta mn: munkanapokon msz: munkaszüneti napokon mk: munkaszüneti napok kivételével naponta szn: szabadnapokon
szm: szabad- és munkaszüneti napokon szk: szabadnap kivételével naponta i: iskolai előadási napokon in: tanév tartama alatt naponta
imn: tanév tartama alatt munkanapokon iu: a hetek utolsó iskolai előadási napján ium: tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján
im: a hetek első iskolai előadási napját megelőző napokon imsz: a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon
ik: iskolai előadási napok kivételével naponta ny: nyári tanszünetben naponta nymn: nyári tanszünetben munkanapokon
nymk: nyári tanszünetben munkaszüneti napok kivételével naponta tmn: tanszünetben munkanapokon Sik: Sikondán át Mpöl: Mecsekpölöskén át

MAGYARSZÉK, barátúri elágazás – PÉCS, autóbusz-állomás
hétfő-péntek
mn
mn
Gödre

Szágy

(munkanapokon, iskolai előadási napokon, áthelyezett munkanapokon)
i
mn
mn
mn
mn
imn
mn
n
in nymn mn
Mszék

Palé

Kvár

Dvár

Kvár

Sásd

Kvár

Vprém

Dvár

Sásd

Kvár

n

mn

iu

mn

ny

tmn

mn

ium

nymk

mn

Vprém

Kvár

Dvár

Kvár

Vprém

Sásd

Dvár

Pápa

Bfüred

Kvár

04:46 06:22 06:28 06:48 06:49 07:04 07:36 08:23 08:30 08:56 09:49 09:49 11:01 11:56 13:01 13:14 14:36 14:41 15:30 15:54 16:41 16:41 17:01
hétfő-péntek
mn
n
mn
Kvár

Vprém

Kvár

ny

mn

mn

Bfüred

Sásd

Kvár

szombat (szabadnapokon, áthelyezett pihenőnapokon)
szm szm szm
n
in
szm
n
szm szm
Kvár

18:06 18:56 20:01 20:41 20:53 21:51
példa
mn
Gödre

04:46

Kvár

Kvár

Vprém

Dvár

Kvár

GÖDRE – PÉCS
Mszékről 04:46-kor ind.

Kvár

Kvár

Kvár

Kvár

ny
Vprém

nymk szm
Bfüred

Kvár

n

szm

ny

szm

Vprém

Kvár

Bfüred

Kvár

06:54 07:39 08:39 08:56 09:49 11:04 11:56 13:04 14:39 14:41 16:41 17:04 18:56 20:04 20:41 21:54

vasárnap (munkaszüneti napokon, ünnepnapokon)
szm szm szm
n
in
szm
n
szm szm

munkanapokon

Vprém

Kvár

Vprém

Dvár

Kvár

Vprém

Kvár

Kvár

ny

msz

szm

msz

im

imsz

n

szm

ny

szm

Vprém

Pápa

Kvár

Kvár

Khely

Siófok

Vprém

Kvár

Bfüred

Kvár

06:54 07:39 08:39 08:56 09:49 11:04 11:56 13:04 14:39 14:41 16:41 17:04 18:09 18:26 18:46 18:56 20:04 20:41 21:54

PÉCS, autóbusz-állomás – MAGYARSZÉK, barátúri elágazás
hétfő-péntek
mn
in
Palé

Dvár

(munkanapokon, iskolai előadási napokon, áthelyezett munkanapokon)
ny
mn
n
mn
mn
iu
ny
mn
imn
mn
ny
Bfüred

Sásd

Vprém

Kvár

Dvár

Vprém

Bfüred

Kvár

Kvár

Kvár

Vprém

mn

mn

mn

mn

n

mn

i

mn

n

mn

Kvár

Szágy

Sásd

Kvár

Vprém

Gödre

Sásd

Kvár

Vprém

Dvár

05:30 06:30 06:40 07:15 07:40 08:30 10:30 10:55 10:55 11:30 12:00 12:25 12:55 13:30 13:45 14:15 14:30 14:40 15:30 16:10 16:30 16:40 17:30
hétfő-péntek
ium
mn
mn
Pápa

Kvár

Kvár

szombat (szabadnapokon, áthelyezett pihenőnapokon)
in
ny
n
szm szm
ny
szm szm
ny

mn
Sásd

Dvár

18:10 18:25 20:35 22:40
példa
mn
Palé

05:30

munkanapokon

PÉCS – PALÉ
Pécsről 05:30-kor indul

Bfüred

Vprém

Kvár

Kvár

Bfüred

Kvár

Kvár

Vprém

szm

szm

n

szm

n

szm

Kvár

Kvár

Vprém

Kvár

Vprém

Kvár

06:30 06:40 07:40 08:30 10:30 10:55 11:20 12:25 12:55 13:30 14:30 14:40 16:30 16:40 18:25
vasárnap (munkaszüneti napokon, ünnepnapokon)
in
ny
n
szm szm
im
ny
szm szm
Dvár

Bfüred

Vprém

Kvár

Kvár

Vprém

Bfüred

Kvár

Kvár

ny

szm

szm

n

szm

n

msz

szm

msz

Vprém

Kvár

Kvár

Vprém

Kvár

Vprém

Pápa

Kvár

Kvár

06:30 06:40 07:40 08:30 10:30 10:55 10:55 11:20 12:25 12:55 13:30 14:30 14:40 16:30 16:40 18:10 18:25 20:35

MAGYARSZÉK, barátúri elágazás – KOMLÓ, autóbusz-állomás
hétfő-péntek (munkanapokon, iskolai előadási napokon, áthelyezett munkanapokon)
mn
mn
mk
mk
i
ik
mn
mn
i
mn
szk
mn
n
mn
mk
i
mk
mn
n
mn
szk
mn
Sik 04:30 04:32 04:44 Mszék Bakóca Sásd 06:20 Mgod 07:48 08:17 Sásd Liget Sásd 12:30 12:49 Szágy Liget 14:05 Sásd 15:20 Liget Sásd
Mpöl Mhert Liget Bakóca 06:00 06:14 06:14 Gödre 06:57 Sásd Hhely 08:54 09:29 10:54 Bakóca Liget 13:00 13:49 Sásd 14:54 Mszék 15:54 16:54
hétfő-péntek
mk
n
n
mn
n
Sik 17:27 Liget Sásd 20:37 Sásd
Mpöl Liget 18:34 18:54 Bakóca 20:59

szombat (szabadnapokon, áthelyezett pihenőnapokon)
mk szm mk
ik
szn szm
n
mk
mk
szn
n
mk
n
n
n
Sik 04:44 Mszék Mszék Sásd Bbér Liget Sásd 12:49 Liget 13:56 Sásd 17:27 Liget Sásd Sásd
Mpöl Bakóca 05:05 06:00 06:14 06:57 07:29 10:54 Liget 13:49 Bakóca 14:54 Liget 18:34 18:54 20:59

példa
Sik
Mpöl

mn
04:30
Mhert

vasárnap (munkaszüneti napokon, ünnepnapokon)
szm
ik
szm szk
n
msz
n
szk
n
n
n
Sik Mszék Sásd Liget Sásd Sásd Liget Sásd Liget Liget Sásd Sásd
Mpöl 05:05 06:14 07:29 08:54 10:54 13:39 14:54 15:54 18:34 18:54 20:59

munkanapokon
Magyarszékről 04:30-kor indul (Sikondán át)

MAGYARHERTELEND – KOMLÓ

KOMLÓ, autóbusz-állomás – MAGYARSZÉK, barátúri elágazás
hétfő-péntek (munkanapokon, iskolai előadási napokon, áthelyezett munkanapokon)
n
mk
mn
i
n
mn
n
mn
mk
mn
n
mk
mn
mn
i
tmn
mn
mn
i
tmn
n
n
Sásd Mszék 06:05 06:42 Sásd
Liget
Sásd
Gödre
Liget 12:15 Sásd 13:15 Mszék Sásd 15:00 15:00 15:10 15:55 Liget
Liget
Sásd
Sásd
Sik
Mpöl 04:40 05:40 Mgod Sásd 06:45 06:55 08:45 10:10 11:40 Hhely 12:40 Liget 14:10 14:45 Bakóca Bakóca Liget Mhert 16:20 16:20 16:45 18:40
hétfő-péntek
mk
mn
Liget Bakóca
Sik
Mpöl 19:55 23:00
példa
n
Sik

Sásd

Mpöl 04:40

naponta

KOMLÓ – SÁSD
Komlóról 04:40-kor indul (Mecsekpölöskén át)

szombat

(szabadnapokon, áthelyezett pihenőnapokon)
mk szm
n
n
mk
n
mk
szn szn
n
n
mk
Sásd Mszék
Liget
Sásd
Sásd
Liget
Sásd 13:15 15:00 Liget
Sásd
Sásd
Liget
Sik
Mpöl 04:40 05:40 06:35 06:45 08:45 11:40 12:40 Liget Bakóca 16:20 16:45 18:40 19:55
n

vasárnap (munkaszüneti napokon, ünnepnapokon)
n
szm
n
n
msz
n
msz
Sásd
Liget
Sásd
Sásd
Liget
Sásd
Liget
Sik

n

n

Sásd

Sásd

Mpöl 04:40 06:35 06:45 08:45 12:15 12:40 15:00 16:45 18:40

msz
20:20
Mszék
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MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Anyakönyvi hírek
Megszülettünk
Balogh Petrának és Horváth Tamásnak 2021. március 5én Maja; Borbiró Norinának és Fekete Dávidnak
szeptember 20-án Szonja; Farnasi Szabinának és
Jakobik Balázsnak szeptember 29-én Bianka;
Gödöny Nórának és Both Csabának november 3-án Ábel;
Buzás Nikolettának és Balogh Dánielnek november 10-én
Luca; Turi Márta Annának és Barlai Dávidnak
november 30-án Dávid nevű gyermeke született.
Jó egészséget és örömteli babázást kívánunk!

Magyarszék Községi Önkormányzat képviselőtestülete kellemes, békés karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag boldog új esztendőt kíván a
község minden lakójának!
Kárpáti Jenő polgármester
Horváth István alpolgármester
Aknai Gábor képviselő
Bohn Istvánné képviselő
Kispál Béla képviselő
Lajos Gábor képviselő
Simon Milán képviselő

MAGYARSZÉK KÖZSÉG NONPROFIT KFT.
Településüzemeltetési társaságunk nevében kívánom,
hogy áldás, békesség, öröm, reménység és egészség
kísérje falunk lakóinak életét a jövő esztendőben.

Házasságot kötöttünk

BÚÉK 2022!

2021. évben Tóth Eszter és Csendes Norbert;
Tarr Melinda és Scherdán Benjámin kötöttek házasságot.
Sok boldogságot kívánunk! További 3 vidéki pár
részére nyújtott községünk házasságkötésükhöz
helyet és lehetőséget.

Karácsony

Búcsút mondtunk

A puha hóban, csillagokban, az ünnepi foszlós kalácson,
Láthatatlanul ott a jel, hogy itt van újra a karácsony.

2021. évben Balázs Tibortól; Bérdi Csabától;
Czikora Mártonnétól; Csendes Antalnétól;
Domby Lajostól; Gallina Józsefnétől; Horváth Istvántól;
ifj. Jakab Lászlótól; Lukovics Gábortól; Märcz Józseftől;
Mühl Józseftől; Nyirő Katalintól; Orcsik Ferenctől;
Orsós Györgytől; Pető Gézánétól; Szép Lászlónétól;
Torma Zoltántól búcsúzott családja,
ismerősei és a falubeliek.

Mint szomjazónak a pohár víz, úgy kell mindig e kis melegség,
Hisz arra született az ember, hogy szeressen és szeressék.

Rauch Jánosné ügyvezető
Szilágyi Domokos

S hogy ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony.
Ezzel a verssel kívánok mindenkinek áldott,
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
Kárpáti Jenő
polgármester

Az aktuális árukészlettel
és rendeléssel
kapcsolatban kérjük,
keressenek bennünket
telefonon!
2022-ben is szeretettel
várjuk vásárlóinkat
húsboltunkban!
Vidám, békés karácsonyt
és eredményes boldog
új évet kívánnak az
olvasóknak a BO-LI-MA
Szociális Szövetkezet
munkatársai!

Újságunk 1. száma 20 éve, 2001. december 21-én jelent meg.
Mindenkinek köszönjük a két évtizednyi támogatást!
Szerkesztőségünk nem feltétlenül ért egyet az újságban
megjelenő cikkek tartalmával. A cikkekre érkező válaszok,
viszontválaszok terjedelmét ¼ oldalban (max. 1 hasáb)
határoztuk meg, ennél hosszabb reakciókat a fizetett
hirdetésekkel megegyező díjszabás szerint jelentetünk meg.
Újságunk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által
regisztrált kiadvány. Kiadja a Magyarszékért Egyesület.
Felelős kiadó: Balogh Péterné
A kiadást támogatja Magyarszék Községi Önkormányzat.
Újságunk színesben megtekinthető az
interneten, községünk weblapján a következő
címen: www.magyarszek.hu/ujsag
Friss hírek, értesítések, programok:
www.facebook.com/Magyarszek
Szerkesztő: Dalmady Árpád

