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Január
Óh! Te öreg‚ zord január!

Hova vitted a Napot?
Nemrég még az égi havas
Függöny felett ragyogott.

Ébredésnél világított,
A hidegben simogatott,

Ezerágú fénysugara,
Bánatomban vigaszt nyújtott.

Integető hegyek orma
Visel fehér kalapot,

A hófehér csillogástól
Most sem látom a Napot!

Bánatomtól lelkem reszket,
Szemem könnytől áztatott,

Nem tudom, hogy merre menjek,
Hol találom a Napot?

Fáradt lábam jobbra indul,
Szél állja az utamot,
Ha balra fordulok,

Hóhegyekbe akadok.

Jobban járok, ha a meleg
Kályha mellett maradok,
Óh! Te öreg, zord január,
Hozd már vissza a Napot!

VR élmények az iskolában (3. oldal)

Vince nap a szőlőhegyen (6. oldal)

Tűzeseti riasztás a Mecsekoldalon (12. oldal)

Lovas programok (11. oldal)

Fejlesztések, beruházások, pályázatok (14. oldal)
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Suliújság
A  Magyarszéki  Általános  Iskola
szeptember 1-jén megtartotta tanév-
nyitó ünnepélyét. A legkisebbek első
napjukon  tanítójuk,  Dóró  Adrienn
vezetésével  léptek be az iskola falai
közé, s váltak a Magyarszéki Általá-
nos  Iskola  legfiatalabb  tagjaivá.
Iskolánkhoz  tartozásukat  a  hagyo-
mányokhoz  híven  ajándékokkal  is
kifejeztük, melyet a kicsik örömmel
vettek át 4. osztályos tanulóinktól.

Mindannyiunk számára elkezdődött
a 2022-2023. tanév. Iskolánkban je-
lenleg 135 gyermek tanul. A nevelő-
oktató  munkát  15  főállású,  3  rész-
munkaidőben dolgozó pedagógus és
1  óraadó  tanár  végzi.  Kevés  intéz-
mény mondhatja el magáról és ezért
különösen nagy örömünkre szolgál,
hogy szakos ellátottságunk 100%-os.

Iskolánk  épülete  folyamatosan  szé-
pül és megújul, melyhez a pénzügyi
fedezetet  fenntartónk,  a  Pécsi  Tan-
kerületi  Központ  biztosítja.  A  szak-
mai munkát modern eszközök, isko-
lai  tabletek,  projektorok,  interaktív
táblák és okostáblák segítik.

Iskolánk  teljes  felső  tagozata  a
Tanítsunk Magyarországért Program
részese, mely egy országos mentorá-
ló és segítő program. Lényege, hogy
a  bevont  általános  iskolás,  felső
tagozatos  gyerekek  a  közelükben
található egyetem (Pécsi Tudomány-
egyetem) hallgatói közül kiválasztott
mentorok  támogató  munkája  segít-
ségével  pozitív,  tanulásra  motiváló,
példaképként  szolgáló fiatal  egyete-
mista  mentorokkal  ismerkedhetnek
meg, segítséget kaphatnak általuk a
tanulásban,  a  jövőkép  kialakításá-
ban,  pályaorientációban,  valamint
érdekes  programokon,  kiránduláso-
kon vehetnek  részt,  mely  által  még
több lehetőség nyílhat számukra.

További információk a programról:
https://tanitsunk.hu

Programjaink
Szeptember  9-én iskolánk 5.  osztá-
lyos  tanulói  a  Tanítsunk  Magyar-
országért program keretében a Pécsi
Tudományegyetem  hallgatóival
(mentoraikkal) egy élménydús napot
töltöttek  Bikalon.  A  gyerekeknek  a
szervezők (PTE, IFKA) jó hangulatú
programokkal, étkezéssel és ajándé-
kokkal kedveskedtek.

Az a megtiszteltetés ért  bennünket,
hogy október  2-án a  Magyarszéken
megrendezett Erntedankfest ünnep-
ségen  szerepelhettek  tanulóink.
Iskolánk kórusa két német dalt éne-
kelt,  a  3-4.  osztályosok  pedig  egy
gyermekdalt  adtak  elő.  Trombitán
játszott  Pörnecz Péter, fuvolán köz-
reműködött Sándor Kornélia. A gye-
rekeket gitáron Szeitz Renáta kísér-
te. Az iskolai kórus vezetője Kletner
Orsolya.

A Zene Világnapja alkalmából isko-
lánk  kórusa  egy  zongorával  kísért
őszi műsort adott elő tanulóinknak.
A jó  hangulatú  megemlékezés  nagy
hatással  volt  a  gyerekekre  és
maradandó  zenei  élményt  nyújtott
számukra.  Kórus  tagjai:  Harmati
Rajmund, Fauszt András, Helmrich-
Kuthy  Gréta,  Jauck  Noémi,  Péter
Natália,  Ramecz  Hanna,  Horváth
Lara, Vincze Hanna, Sáfrány Zsóka,
Sándor  Kornélia,  Jauck  Emese,
Orgován Rebeka, Kocsándi Viktória,
Orsós  Krisztián,  Schmidt  Dominik,
Schmidt  Jázmin,  Varga  Nóra,
Sáfrány Timót.

Szeptember 30-án 7-8. osztályosaink
a Tanítsunk Magyarországért  Prog-
ram  élménynapján  a  Pécsi  Tudo-
mányegyetem Műszaki és Informati-
kai Karán tettek látogatást. A tanu-
lók egy előadás után gyakorlatban is
megtekinthették a 3D nyomtatást. A
programot  Pécsen  egy  történelmi
nevezetességek megtekintéséből álló
városnézés követte.  Szép élmények-
kel gazdagodtak a diákok.

Intézményünk kórusa és versmondó
diákjai  színvonalas  szereplésükkel
örvendeztették  meg  a  magyarszéki
Idősek Világnapi rendezvény vendé-
geit. A szervezők csokoládéval, süte-
ménnyel és üdítővel kedveskedtek a
gyerekeknek.  A  műsorban  szereplő
diákok:  Sáfrány  Timót  (vers),
Sáfrány  Zsóka,  Sándor  Kornélia,
Jauck  Emese,  Orsós  Krisztián,
Schmidt  Dominik,  Varga  Nóra,
Schmidt  Jázmin,  Orgován  Rebeka,
Jauck Vanda (vers),  valamint  Péter
Natália,  Ramecz  Hanna,  Helmrich-
Kuthy  Gréta,  Vincze  Hanna,  Jauck
Noémi, Harmati Rajmund, Horváth
Lara,  Benko  Daniella.  Felkészítő
tanárok:  Kletner  Orsolya  (kórus,
zongora), Fóris Eszter (vers).

Iskolánk tanulói a 2022-2023. tanév
Diákolimpia mezei futás körzeti dön-
tőjén összesen  21  db  érmet  szerez-
tek.  Minden  diákunk  éremmel  tért
haza a versenyről. Eredmények: 
II. kcs. fiú csapat 1. hely:
Ivusza Gergő, Gyenei-Hohn Richárd
(egyéni 2. helyezett), Pörnecz Péter,
Harmati Rajmund.
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III. kcs lány csapat 1. hely:
Hegyi Rebeka  (egyéni  1.  helyezett),
Schmidt Jázmin (egyéni 2. helyezett),
Varga Nóra, Ancsin Zsanett.
III. kcs fiú csapat 2. hely:
Schmidt Dominik (egyéni 1. helyezett),
Orsós  Krisztián,  Németh-Bányai
Márk, Méhész Brájen.
IV. kcs fiú csapat 2. hely:
Kalányos Tamás (egyéni 3. helyezett),
Varga  Áron,  Hering  Szabolcs,
Kovács Krisztián.

Iskolánk  az  Állatok  Világnapja
alkalmából  rajzpályázatot  hirdetett
„Kedvenc állatom” címmel. A pályá-
zat nyertesei a következő tanulók:
1-2. osztályos kategóriában:
1. hely: Szebacher Sára (2. osztály),
2. hely: Szigeti Virág (1. oszt.),
3. hely: Ancsin Zsóka (1. oszt.),
3. hely: Tolnai Tibor (2. oszt.).
3-4. osztályos kategóriában:
1. hely: Fauszt Zsuzsanna (4. oszt.),
1. hely: Jauck Noémi (4. oszt.),
2. hely: Vincze Hanna (4. oszt.),
3. hely: Császár Bíborka (3. oszt.).
Felső tagozatos kategóriában:
1. hely: Kiss Kilián (5. oszt.),
2. hely: Jauck Emese (5. oszt.),
3. hely: Varga Nóra (6. oszt.),
3. hely: Schmidt Jázmin (6. oszt.).

A  Diákönkormányzati  napon  isko-
lánk tanulói a Sikondai Pihenőpark-
ba tettek egy rövid gyalogtúrát, amit
közös  játék  és  kikapcsolódás  köve-
tett.  Az  alsós  tanulók  mezei  futó-
versenyen  vettek  részt,  melynek
eredménye:
1-2. osztályos lány kategória:
1. hely: Szabó Kincső (2. osztály),
2. hely: Szebacher Sára (2. oszt.),
3. hely: Buzás Noémi (1. oszt.).
1-2.osztályos fiú kategória:
1. hely: Tóth Krisztián (2. oszt.),
2. hely: Orsós Bálint (2. oszt.),
3. hely: Földes Dániel (2. oszt.).
3-4. osztályos lány kategória:
1. hely: Fauszt Zsuzsanna (4. oszt.),
2. hely: Horváth Lara (4. oszt.),
3. hely: Glász Emília (4. oszt.).
3-4. osztályos fiú kategória:
1. hely: Méhész Brájen (4. oszt.),

2. hely: Ivusza Gergő (3. oszt.),
3. hely: Pörnecz Péter (4. oszt.).

Október  közepén  iskolánk  néhány
szerencsés  tanulója  találkozhatott  a
magyar  futball  egyik  meghatározó
alakjával,  Gera  Zoltánnal.  Életre
szóló élmény volt minden résztvevő
számára.

2022.  október  19-én  iskolánk  meg-
rendezte a nagycsoportos óvodások-
nak  szóló  iskolába  hívogatóját.  A
nagyszámú  érdeklődőnek  rövid
műsorral  kedveskedtünk.  Gyurkó
Annabella szavalt, Harmati Rajmund
énekelt,  Figura Ede és Pintér Gábor
zenés műsort adott elő. Ezt követően
Vargáné  Jäger  Barbara  tájékoztatót
tartott  a  szülőknek  iskolánkról.  Az
óvodások  kézműves  foglalkozáson
vettek részt. A fáradalmakat üdítővel
és  nassolással  enyhítették,  így  ké-
szülve fel a legizgalmasabb program-
ra, a gesztenyevadászatra. Az iskola
megismerése  után  a  sportcsarnok-
ban való önfeledt játékkal fejeződött
be a különleges esemény.

2022.  október  21-én  iskolánk  8.
osztálya  méltó  módon,  ünnepélyes
műsorral emlékezett meg az 1956-os
forradalom eseményeiről  és áldoza-
tairól, valamint Figura Ede vezetésé-
vel  a  Dráma  szakkör  tagjai  is  elő-
adtak egy dalt.

Intézményünk  7.  osztálya  gyalog-
túrán  vett  részt  Mánfa-Kőlyuknál  a
Tanítsunk Magyarországért Program
mentoraival. A kellemes időben a diá-
kok megcsodálták az őszi erdőt. Szép
élményekkel gazdagodott az osztály.

Iskolánk felső tagozatán megrende-
zésre  került  a  helyesíró  verseny.  A
megmérettetésre  vállalkozó  tanulók
egy  korcsoportban  mérhették  össze
tudásukat. A helyesíró verseny ered-
ménye:
1. hely: Schmidt Dominik (6. osztály),
2. hely: Sárközi Róbert (6. oszt.),
3. hely: Bodnár Eszter (8. oszt.),
Különdíj: Horváth Larina (5. oszt.).

November  25-én  különleges  VR
(virtuális  valóság)  programban
részesülhettek  tanulóink.  VR szem-
üveggel  Baranya  megye  néhány
látnivalóját  csodálhatták  meg  a
gyerekek,  a  szimulátor  kipróbá-
lásával  pedig egy valósághű vidám-
parki  hullámvasutas  élményt  is
szerezhettek.

A  Tanítsunk  Magyarországért  ZEN
program  keretében  iskolánk  7-8.
osztályos  tanulói  Büki  Richárd
gitárművész  segítségével  több
alkalom során saját dalt alkotnak és
adnak elő az iskola tanulóinak a téli
szünetet  megelőző  utolsó  tanítási
napon.  A  közös  zenélés  nemcsak
örömmel  töltheti  el  a  tanulókat,
hanem képességfejlesztő hatású is.

Iskolánkban  hagyománnyá  vált  az
adventi  gyertyagyújtás,  mely
esemény  során  négy  héten  át  az
iskola  közös  adventi  koszorúján  a
felső  tagozat  osztályainak
kiválasztott tanulója gyújthatja meg
a  gyertyát.  Az  első  adventi
gyertyagyújtásra  november  25-én
került  sor.  Az  Adventről  Halász
Kármen  (8.  osztály)  olvasott  fel
szöveget,  az  első  gyertyát  Sáfrány
Zsóka Tamara (5. osztály) gyújtotta
meg.

A  karácsonyra  készülve  iskolánk
ünnepi díszbe öltözött. December 9-
én  a  8.  osztályosok  megrendezik  a
Mikulás bált,  majd iskolánk kórusa
templomi  hangversennyel  és  kará-
csonyi ünnepi műsorral készül.
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Alapítványunkról…
Intézményünk  tanulóinak  oktatása,
művelődése, nevelése mellett nagyon
fontosnak tartjuk az esztétikus, ren-
dezett,  biztonságos  környezetet  is.
Számos versenyt rendezünk, hogy a
gyerekek  megmérettessék  magukat.
Kirándulásokat,  színház-,  hang-
versenylátogatást  szervezünk,  hogy
minél  több  szép  élménnyel  gazda-
godjanak. 
A szabadidő hasznos eltöltésére  fo-
lyamatosan  vásárolunk  sporteszkö-
zöket, játékokat. Fontos a felzárkóz-
tatás,  tehetséggondozás.  Mindezt
sok foglalkoztató könyv, füzet, játék
segíti.
A gyerekeket a legtöbb ötöst gyűjtő
versennyel, a legtöbbet javítók verse-
nyével  is  igyekszünk  motiválni  a
szorgalmas tanulásra. Rengeteg érté-
kes  jutalmat  (társasjátékokat,  kár-
tyákat,  kirakókat)  osztottunk  ki  az
előző tanév nyerteseinek. A kitűnő és
jeles  eredményt  elérők is  szép juta-
lomkönyveket kapnak minden tanév
végén.

Mindezeket  teljes  egészében  A
Magyarszéki Iskoláért Közalapítvány
finanszírozza. Az alapítvány egyetlen
bevételi  forrása  ebben  az  évben:  a
személyi jövedelemadó 1%-ának fel-
ajánlása.
Kérjük  a  szülőket  és  a  falu  lakóit,
hogy érezzék át ennek a fontosságát
és  támogassanak  bennünket  az
alábbi lehetőségek valamelyikével:
• Banki átutalással:
11731063-20038540
• Csekkes befizetéssel:
(az iskolatitkárnál igényelhető)

Előre is köszönjük támogatását!
Ábel Lászlóné

a kuratórium elnöke

Magyarszéki
Óvoda és

Mini Bölcsőde

Sok szeretettel köszöntünk
mindenkit az Óvodából!

Az  óvoda  nyugodt,  derűs,  szeretet-
teljes légkörben folytatott munkájá-
val  kiegészíti  az  óvodás  korú  gyer-
mek családban történő nevelését.
Óvodánkban építünk sokéves hagyo-
mányainkra,  a  szülői  és  partneri
igényekre,  olyan  célokat  tűzünk
magunk elé, amelyek támaszkodnak
a családi nevelésre, tiszteli a gyerme-
keket  és  jogaikat,  teret  enged alap-
vető  igényüknek,  a  játéknak  a  ki-
elégítésére.
Pedagógiánkat  a  családi  nevelésre
építjük, annak céljait és eredményeit
figyelembe  véve  valósítjuk  meg.
Nevelőtestületünk  előtérbe  helyezi
az  egészséges  életmód  szokásainak
megalapozását,  kialakítását.  Az
egészséges  életmódra  neveléssel  a
majdan  kisiskolássá  váló  gyerekek
helyes  életvitelét,  a  szabadidejük
hasznos  eltöltését  és  a  civilizációs
ártalmak  kezelését  kívánjuk  meg-
alapozni.

Munkánk  során  arra  törek-
szünk,  hogy  a  családi  nevelést
kiegészítve,  irányított  nevelés-
sel, maradandó emberi értéke-
ket alapozzunk.

A  2022/23-as  tanévben  az  óvodai
létszám a Maci csoportban 23 fő, a
Csiga csoportban 27 fő lett.  A mini
bölcsődénkben  maximálisan  7  fő
lehet.

A napi szakmai munkát a szolgálta-
tások támogatják,  színesítik,  emelik
a munkánk eredményességét, mint a
német nemzetiségi tánc, a Veronika
zeneprojekt, a gyermekjóga, a hittan,
a sóbarlang foglalkozások a meridián
és szemtornával, és akinek szükséges,

a  logopédia  külön  logopédus  szak-
emberekkel, és a fejlesztő pedagógia,
fejlesztő pedagógussal.
A meridiántorna egy gyógytorna,
aminek a segítségével harmonizáljuk
a gyermekek energetikai rendszerét,
feloldhatjuk  az  energetikai  blokko-
kat,  így  segítve  testünk  öngyógyító
folyamatait.  A  meridiánok  lefutási
irányába  végzett  aktiváló  hatású
kellemes testcsapkodás egymást  tá-
mogatva segítik az energiaáramlást.
És ami még fontos, nagyon élvezik a
gyerekek.
A  szemtorna a  gyerekkori  szem-
panaszok megelőzését szolgálja. Pár
perces  játékos  gyakorlatok és  sokat
teszünk a szem egészségéért.
A Veronika zeneprojekt egy spe-
ciális  zenepedagógiai  módszer.  A
gyermekek testi, szellemi, érzelmi és
szociális  fejlesztését  segíti  a  közös
mozgás, zene, illetve tánc segítségé-
vel.  Elemei  megjelenhetnek  napi
szinten minden óvodai tevékenységi
területen  önálló  játékként  vagy  az
ének-zenei  foglalkozásba  beépítve.
Ebbe  a  módszerbe  a  pedagógusok
belevihetik egyéni, kreatív elképzelé-
seiket, a csoportjuk fejlettségi szint-
jéhez igazítva. A célzott zenés, játé-
kos  kezdeményezések  interaktívan
hatnak  a  gyermekek  személyiségé-
nek fejlődésére, miközben az együtt
játszás és kapcsolatteremtés örömé-
ben felszabadul a gyermek.
Német  nemzetiségi  gyermek-
tánc,  játékos  német  nyelvhez
szoktatás. Célunk  a  foglalkozások
során  elsősorban  a  középsős  és
nagycsoportos  korú  gyermekeink
életkori  sajátosságainak  és  egyéni
fejlettségének  megfelelően  a  német
nemzetiség  nyelvének  és  kultúrájá-
nak  megismertetése,  hagyományai-
nak átörökítése játékos módon. A ta-
nulandó táncok, mondókák, játékok,
dalok kiválasztásánál figyelünk, hogy
kapcsolódjanak  az  ünnepeinkhez,
évszakokhoz, tevékenységekhez. Szí-
vesen  mutatják  meg  óvodásaink  a
tanultakat ünnepeinken, nyitott dél-
előttjeink  alkalmával  egyaránt.  A
nemzetiségi gyermektánc mindezeken
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túl  komplex,  örömszerző  tevékeny-
ség is, nagy jelentőséggel bír a gyer-
meki  személyiség  sokoldalú  fejlesz-
tésében.  A  tevékenység  nyújtotta
öröm  fejleszti  a  gyermek  érzelmi
életét, egymás közti magatartását. A
gyermekek ezáltal értelmileg fogéko-
nyabbá, érzelmileg gazdagabbá válnak.

Az óvoda működését a Háziren-
dünk szabályozza. Fontos kiemel-
nünk a hiányzásokra, a betegségek-
re,  a  bejelentésekre  vonatkozó  sza-
bályozást a közösségünk érdekében.
Írásban  és  szóban  is  átadjuk  a
szülőknek, fontos, hogy be is tartsuk.

A  gyermekekkel  kapcsolatos
egészségügyi szabályok:
Az óvodában csak  egészséges  gyer-
mek tartózkodhat. Beteg, lázas gyer-
mek bevitele a többiek egészségének
megőrzése  érdekében  nem  lehetsé-
ges.  A  napközben  megbetegedett
gyermeknek  biztosított  az  elkülöní-
tés,  hazaviteléről  –  a  legrövidebb
időn belüli  értesítés után – a szülő
gondoskodik.  Fertőző betegség  ese-
tén a szülőnek bejelentési kötelezett-
sége  van.  Csak  orvosi  igazolással
jöhet  újra  közösségbe.  Az  óvoda-
pedagógusnak a szülő megérkezésé-
ig  gondoskodnia  kell  a  gyermek
elkülönítéséről, lázának csillapításá-
ról,  ha  szükséges,  orvosi  ellátásról.
Lábadozó,  gyógyszeres  kezelés  alatt
álló  gyermek  az  óvodát  teljes  gyó-
gyulásig nem látogathatja. Intézmé-
nyünkben  gyógyszert  vagy  egyéb
készítményt  nem  szedhetnek  a
gyerekek.
Betegség  után  közösségbe  vissza-
jönni:  Előzetesen  be  nem  jelentett
hiányzás  esetén,  valamint  betegség
gyanújával  hazaküldött  gyermeket
„egészséges,  közösségbe  mehet”
orvosi  igazolással  tudjuk  csak
fogadni az óvodában.

Fontosabb programjaink a téli
időszakra:
12. 06. Érkezik a Télapó, látogatás a 
Jakab család Télapós szánjához
12. 20. Karácsonyi bábszínház

12. 21. Karácsony és Karácsonyi mű-
sor a szülőkkel az udvaron teázással
12. 22. - 01. 08. Téli szünet
02. 21. Húshagyó kedd Farsang az óvo-
dában, télűzés az udvaron a szülőkkel

Mini bölcsődei információk:
Az idei nevelési évet is a maximáli-
san  felvehető  létszámmal  tudtuk
indítani. A mini bölcsődénk 20 hetes
kortól 3 éves korig nyújt napközbeni
ellátást.  Célunk  a  gyermeki  szemé-
lyiség  teljes  kibontakoztatása csalá-
dias hangulatban.
Elsődleges feladatunk a nyugodt, de-
rűs, kiegyensúlyozott háttér biztosí-
tása a gyermekek önfeledt játékához,
mindennapi  tevékenységéhez.  A kis
gyermeklétszám lehetőséget ad arra,
hogy sokkal több idő jusson egy-egy
gyermekre,  mint  a  hagyományos
intézményes kereteken belül. Ezáltal
lehetőség nyílik arra, hogy a gyerme-
keket az egyéni igényeiknek, érdek-
lődésüknek  megfelelően  a  legopti-
málisabb  fejlesztésben  részesülje-
nek.
A  mini  bölcsődénkben  biztonságot
nyújtó, szeretetteljes légkörben fog-
lalkozunk  a  gyerekekkel.  A  lelki
egészség  mellett  a  testi  egészség  is
fontos  – ez  utóbbit  egészséges  éte-
lekkel és a gyerekek nagy mozgásigé-
nyének kielégítésével valósítjuk meg.

És végül…
Köszönetünket  és  hálánkat  szeret-
nénk kifejezni, mindenkinek aki bár-
mivel  is  támogat  bennünket.  A
támogatásoknak sokféle formája van
és jó látni, érezni azt a sok törődést,
figyelmességet,  szeretetet,  amit  ka-
punk. Minden, kis és nagy dolognak
örülünk.  A  lényeg  az  adás  öröme,
amit  nagy  szeretettel  fogadunk.  Az
alábbi  közös  rajznak  a  témája  a
HÁLA,  amivel  jelképesen  meg-
köszönjük  a  gyerekek  nevében  is
mindenkinek a támogatásokat.

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új

Esztendőt kívánunk
mindenkinek az óvodából.

„Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagy családra.

Karácsonyfa fenyőága,
Hintsél békét a világra!”
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Széki Borrend
Egyesület

Egyesületünk élete az idei évben az
előző évekkel ellentétben végre teljes
lehetett, működésünket az idén már
nem korlátozta az elmúlt években is
megtapasztalt  pandémia.  Az idei  év
elején,  január  22-én  Szent  Vince
napján  ismét  megrendeztük  hagyo-
mányos  Vince  napi  venyigeáldás
ünnepünket Aknai Gábor tagtársunk
pincéjénél,  ahol  Mátyás  Imre  atya
megszentelte borrendi tagjaink és az
érdeklődők által  elküldött  és  össze-
gyűjtött  szőlővesszőket,  és  ezzel
együtt Isten áldását kérte szőlőtőké-
inkre az idei évi jó és bőséges termés
reményében. A szűk körben megtar-
tott  ünnepen  megjelentek  a  borok
kóstolásával  is  tettek  róla,  hogy  a
hagyomány szerint idén is csordultig
legyenek a pincék.

A 2019. év után idén ismét sikerült
megrendeznünk  szokásos  tavaszi
borversenyünket, ahol 15 borász, 48
db bormintáját vizsgálta és mustrál-
ta a bírálóbizottság, mely a megszo-
kotthoz képest idén kiegészült plusz
egy  fővel  Hering  János  tagtársunk
személyében.  A  leadott  mintákból
24 arany, 15 ezüst, 8 bronz minősí-
tést ért el, további 1 borminta tulaj-

donosa  pedig  emléklappal  lett  gaz-
dagabb.  Az  idei  borverseny  szín-
vonalát is jelzi, hogy a leadott min-
ták 83%-a kapott arany, illetve ezüst
minősítést,  valamint  a  pontszámok
tekintetében is igen szoros végered-
mények születtek.

Nagyarany díjak:
- Legjobb Fehérbor 2022.:
Szilárd Antal – Olaszrizling ’21
- Legjobb Rozé bor 2022.:
Péntek Attila – Merlot ’21
- Legjobb Vörösbor 2022.:
Sasvári István – Kékfrankos ’19
Vándordíjak:
- Legjobb Széki Bor 2022.:
Sasvári István – Kékfrankos ’19
- Legjobb Borrendi Bor 2022.:
Szilárd Antal – Olaszrizling ’21

Május  hónapban  a  Német  Klub  és
egyesületünk  közös  szervezésében
19.  alkalommal  került  sor  a  szőlő-
hegyi  pincejárásra,  ahol  az  idei  év-
ben  a  magyarszéki  szőlőhegyet  jár-
tuk be. 7 pincét nyitottak ki a pince-
tulajdonosok,  Német  Klub  tagok,
illetve  egyesületi  tagjaink.  A  pince-
járás  végül  az  egyesületünk  bor-
trezor  pincéjénél  egy  késői  ebéddel
zárult.

Az  idei  ősszel  október  hónapban
hagyományteremtő  szándékkal  2.
alkalommal  rendeztük  meg  a  Széki
Újbor  és  Murcifesztivált  a  Német
Klub és egyesületünk szervezésében,
ahol  borrendi  tagjaink  murcijait,
újborait, óborait és pálinkáit kóstol-
hatták  a  vendégek,  egyesületünk
bortrezor  pincéjében.  A  megrende-
zésre kerülő programon részt vettek
a meghívott boregyesületek tagjai, a
Német  Klub  tagjai,  falubeliek,
közelről-távolról érkező vendégek. A
rendezvény  végül  a  Német  Klubnál
zárult,  ahol  kihirdettük  az  idei  ka-
lácssütő  verseny  győzteseit,  külön-
díjasat,  valamint  ismét  megrendez-
tük  a  borkvízt,  végül  pedig  egy
vacsorával zártuk rendezvényünket.

Az  Egyesület,  folytatva  az  elmúlt
évek  munkáját,  a  jövő  évben  is  a
helyi  borok  népszerűsítését,  a  helyi
hagyományt  követő  bortermelési
technológiák  bemutatását  tűzi  ki
célul. Az Egyesület életét és munká-
ját a honlapunkon
(www.facebook.com/SzekiBorrend)
tudja minden érdeklődő nyomon kö-
vetni, ezzel is elősegítve az Egyesület
életének még szélesebb körű bemu-
tatását.

Legyen boldog, békés, áldott
karácsonyuk! Mindenkinek

boldog új évet, és jó egészséget
kívánunk a magam és a Széki
Borrend Egyesület tagjainak

nevében!
2022. november 27.

ifj. Sasvári István
elnök
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Advent 2022
Kedves Olvasó!

Már  egy  év  elmúlt,  hogy  Felföldi
László  pécsi  püspök  kinevezett
magyarszéki plébánosnak. Engedjék
meg,  hogy  itt  röviden  beszámoljak
az elmúlt egy évről.

A  Magyarszéki  Római  Katolikus
Plébánia területén 9 település talál-
ható  (Bakóca,  Bodolyabér,  Kis-
beszterce, Kishajmás, Liget, Magyar-
hertelend,  Barátúr,  Magyarszék  és
Mindszentgodisa)  és  12  liturgikus
hely  (templom,  kápolna  és  ima-
terem).

A  fenti  területen  ketten  vagyunk
szolgálattevők:  Hóbár  Csaba,  mint
világi  lelkipásztori  munkatárs  és
jómagam,  mint  felszentelt  pap.
Hóbár  Csaba  püspöki  megbízással
Igeliturgiát  és  Temetési  Szertartást
is  végezhet.  Ezzel  sokat  segít  a
terület lelkipásztori ellátásában…

Itt  kell  megemlíteni,  hogy  hozzánk
tartozik  még  az  Abaligeti  Római
Katolikus Plébánia. Ezen a területen
4  település  van  (Abaliget,  Husztót,
Kovácsszénája és Orfű) és 8 liturgi-
kus hely (templom, kápolna és ima-
terem) tartozik ide. Vagyis összesen
13  település  és  20  liturgikus  hely
tartozik az egész területhez!

Visszatérve  a  Magyarszéki  R.  K.
Plébániára, egy év óta több változás
is  volt  9  közösségünk  életében.  Az
egész  területre  egy  egységes  Lelki-
pásztori Rendet dolgoztunk ki, mely-
nek  főbb  elemei  a  következők:  egy
állandó  Mise-  és  Igeliturgia  Rend
bevezetése;  megváltozott  a temetési
harangozás rendje; egységes keresz-
telési,  házasságkötési  és  temetési
rendet vezettünk be; 5 volt plébánia
(Bakóca,  Liget,  Magyarhertelend,
Magyarszék  és  Mindszentgodisa)
Kereszteltek Anyakönyvét 1950-től a
mai  napig  feldolgoztuk,  ami  4.289
ember 42.890 adatának digitalizálá-
sát jelentette; temetés napján nincs
gyászmise;  szabályoztuk  a  temetési
szertartáskor használatos szenteltvíz
használatát;  új  irodai  forma-
nyomtatványokat használunk; egy év
óta  van  új  Kereszteltek  Anyaköny-
vünk;  megváltoztattuk  az  egyház-
támogatás  rendjét,  a  pénzbeszedők
helyett  bevezettük a csekkes befize-
tést;  elkezdtük,  és  fokozatosan  3
lépésben  megszüntetjük  a  szer-
tartásdíjat (mise, temetés, esküvő és
harangozás),  ami  érinti  az  egyházi
igazolásokat  is;  feldolgoztunk  1.137
egyháztámogatóink  adatát,  ami
7.959 adat  digitalizálása volt;  levél-
ben  röviden  tájékoztattuk  a  fenti
területen élő katolikus  kereszténye-
ket,  hogy milyen változások, és mi-
lyen  állandó  programok  szerint  él-
és működik közösségünk a jövőben!
A  hitoktatás  viszont  marad  a  régi
rend szerint iskolai keretek közt.

Karácsonyt megelőző adventi időben
engedjék meg, hogy egy, az ünnepre
előkészítő  gondolatot  megosszak
Önökkel!  A  betlehemi,  nagy
történelmi  Karácsony  ráirányítja  a
figyelmünket az  egyszerűségre és a
lelki  gazdagságra.  Mindkét  szó
leírja  azt  a  helyzetet,  ami  akkor
Betlehemben  lehetett:  egyszerűség
és szegénység…
Ha megnézzük mai életünket, akkor
sokszor azért nem boldog kortársa-
ink egy része, mert nem akar egysze-
rű lenni, és nem akar lelki értelem-
ben gazdagodni. Vagyis olyan életet
akar, ami nem az övé. Olyannak akar
mutatkozni,  ami nem ő. Olyan dol-
gok  foglalkoztatják,  melyek  elmúl-
nak.  S  így  aztán  elégedetlenek  és
boldogtalanok vagyunk…
Pedig  csak  oda  kellene  figyelni
Betlehemre, s ott felfedezni a kisded
Jézust, aki egyszerűen és Isten örök
gazdagságával  jön  hozzánk,  hogy
velünk  legyen  és  jelenlétével  segít-
sen rajtunk. Nem a csillogás káprá-
zatával jön hozzánk, hanem a szív és
a lélek igazi szeretetével.
Ezért  írja  János  evangéliumában:
„Úgy szerette Isten a világot,  hogy
egyszülött  Fiát  adta oda,  hogy aki
hisz benne, az el ne vesszen, hanem
örökké éljen.” (János evangélium 3.
fejezet 16. vers) A mai embernek két
dologra  van  tehát  szüksége,  hogy
boldog  legyen:  CSEND  és  HÁLA-
ADÁS…  Mindkettő  fontos  emberi
életünkben, és főleg a hívő emberek
életében…
Isten adja, hogy a jelen Advent során
el  tudjunk  csendesedni,  és  befele
fordulva  szívből  tudjunk  hálásak
lenni mindenért! Mert valahol min-
den ajándék az életünkben!

Befejezésül  kívánok  Valamennyiük-
nek  egy  áldott  adventi  időt  és  egy
boldog Karácsonyt!

Mátyás Imre
(magyarszéki plébános)
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A Német
Nemzetiségi

Önkormányzat
hírei

A 2022.  évben is  igen  sok  szép  él-
ményt  nyújtó  programot  biztosított
a  Német  Nemzetiségi  Önkormány-
zat,  a  Német  Klub  a  tagoknak.
Szerencsére  az  idei  évet  nem
korlátozta  a  pandémia,  így  a  napi
feladatok ellátása mellett nagyon sok
érdekes  és  tartalmas  programot
tudtunk tartani:
• Az év elejét egy zenés, táncos 
rendezvénnyel nyitottuk, sváb 
népviseletben, sváb zenére.
• A sváb konyha hagyományait 
fellevenítve fánkot sütöttünk.
• Márciusban köszöntöttük a 
hölgyeket.
• Március 23-án színházlátogatáson 
vettünk részt.
• Fontos a közvetlen környezet 
megismerése, ezért elmentünk és 
megismerkedtünk az Orfűi vízi-
malmokkal és égerláp sétánnyal.
• Egy túra keretében felkerestük és 
megkoszorúztuk a külterületi 

kereszteket. Megemlékeztünk a 
keresztek történeteiről és a 
felállítóikról.
• Hagyományos sváb étellel indul-
tunk a patakvölgyi majálison.
• A múlt emlékének tiszteletére meg-
koszorúztuk a falu főterén a német 
emlékhelyet.
• Rész vettünk a Csikóstőttősi fúvós-
találkozón.
• A Fekedi stifolder fesztiválon 
elismerést kaptunk egyik klubtagunk
házi szalámijára.
• Budapesti Nemzetiségi Gálán is 
részt vettünk.
• Ott voltunk a Lippói fúvós-
találkozón.
• A Heinek Ottó horgászversenyen is
megmutattuk tudásunkat.
• Komlón a régi hangszerek talál-
kozóján vettünk részt.
• Szeptember 9-10. Villányi Sváb 
Zenei hétvége.
• A Komló Feszt jó alkalom volt a 
szomszédos német nemzetiséggel 
való kapcsolatunk ápolására.
• Október 2. IV. Betakarítási ünnep 
és Német nap. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy Bólyi és a Komlói 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
is elfogadta meghívásunkat és szép 
számban részt vettek a rendezvényün-
kön a helyi nagyszámú látogató mellett.

• Október 8-án Budapesten a 
Málenkij Robot emlékhely 
meglátogatásával tisztelegtünk az 
ősök emléke előtt. Megrázó és 
egyben felemelő élmény volt, amikor
egy nemzetiségi tagunk az ott 
kiállított fotók egyikén édesanyját, 
egy másik pedig nagyanyját ismerte 
fel.
• Túravezető segítségével ismerked-
tünk az újjáépült Népligettel majd a 
Dunaföldvári várral.
• A Széki Borrenddel közösen ren-
deztük a Murci Fesztet, ahol a rég-
múlt idők szüreti hagyományaival, 
borkészítéssel és a borkultúrával 
ismerkedhettünk.
• November 12. A Németszéki 
temetőben Mátyás Imre atya 
felszentelte a Magyarszéki Német 
Nemzetiségi Önkormányzat által 
felújított krisztus keresztet. Ezt 
követően Villuth András és Rauch 
János saját emlékeit osztotta meg a 
temető és a ravatalozó használatá-
val, temetkezésekkel kapcsolatosan 
egy kötetlen beszélgetésen a Német 
Klubban.
• A Német Klubban sokak jelenlété-
ben levetítettük a „Mi svábok mindig
jó magyarok voltunk” című filmet.
• Adventi készülődés jegyében 
mézeskalácsot és karácsonyi 
díszeket készítünk november végén 
közösen a klubhelyiségben.
• December 13-ára Karácsonyi 
ünnepséget szervezünk.

Itt  szeretnék köszönetet mondani a
Magyarszéki  és  a  Magyarhertelendi
Önkormányzat  tagjainak,  Dr.
Mátéka  Gyöngyi  jegyző  asszonynak
és  Kárpáti  Jenő  polgármester
úrnak, a hivatalok minden dolgozó-
jának  az  egész  évben  nyújtott
segítségéért!

Jó egészséget! Áldott, békés
ünnepeket kívánok a magam és

a Magyarszék Község Német
Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő testülete nevében!

2022. november 27.
Denkinger Istvánné
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Az adatok tájékoztató jellegűek AUTÓBUSZ menetrend Érvényes: 2022. december 11-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     iue: a hetek utolsó előtti és 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     tmn: tanszünetben munkanapokon

ny: nyári tanszünetben naponta     nymn: nyári tanszünetben munkanapokon     nymk: nyári tanszünetben munkaszüneti napok kivételével naponta
nysz: nyári tanszünetben szabad- és munkaszüneti napokon     Sik: Sikondán át     Mpöl: Mecsekpölöskén át

 MAGYARSZÉK, barátúri elágazás – PÉCS, autóbusz-állomás     (Magyarszéki indulási időpontok)

hétfő-péntek     (munkanapokon, iskolai előadási napokon, áthelyezett munkanapokon)
mn mn i mn mn mn mn imn mn n in nymn mn n mn iue mn ny tmn mn ium nymk mn

Gödre Szágy Mszék Palé Kvár Dvár Kvár Sásd Kvár Vprém Dvár Sásd Kvár 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              szombat     (szabadnapokon, áthelyezett pihenőnapokon)
mn n mn ny mn mn szm szm szm n in szm n szm szm ny nymk szm n szm ny szm
Kvár Vprém Kvár Bfüred Sásd Kvár Kvár Kvár Kvár Vprém Dvár Kvár Vprém Kvár Kvár Vprém Bfüred Kvár Vprém Kvár Bfüred Kvár

18:06 18:56 20:01 20:41 20:53 21:51 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

példa             vasárnap     (munkaszüneti napokon, ünnepnapokon)
mn munkanapokon szm szm szm n in szm n szm szm ny msz szm msz im imsz n szm ny szm

Gödre  GÖDRE – PÉCS Kvár Kvár Kvár Vprém Dvár Kvár Vprém Kvár Kvár Vprém Pápa Kvár Kvár Khely Siófok Vprém Kvár Bfüred Kvár

04:46 Mszékről 04:46-kor ind. 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     (Pécsi indulási időpontok)

hétfő-péntek     (munkanapokon, iskolai előadási napokon, áthelyezett munkanapokon)
mn in ny mn n mn mn iu ny mn imn mn ny mn mn mn mn n mn i mn n mn

Palé Dvár Bfüred Sásd Vprém Kvár Dvár Vprém Bfüred Kvár Kvár Kvár Vprém 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         szombat     (szabadnapokon, áthelyezett pihenőnapokon)
ium mn mn mn in ny n szm szm ny szm szm ny szm szm n szm n szm
Pápa Kvár Kvár Sásd Dvár Bfüred Vprém Kvár Kvár Bfüred Kvár Kvár Vprém Kvár Kvár Vprém Kvár Vprém Kvár

18:10 18:25 20:35 22:40 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

példa        vasárnap     (munkaszüneti napokon, ünnepnapokon)
mn munkanapokon in ny n szm szm im ny szm szm ny szm szm n szm n msz szm msz

Palé  PÉCS – PALÉ Dvár Bfüred Vprém Kvár Kvár Vprém Bfüred Kvár Kvár Vprém Kvár Kvár Vprém Kvár Vprém Pápa Kvár Kvár

05:30 Pécsről 05:30-kor indul 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     (Magyarszéki indulási időpontok)

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 13:08 13:49 Sásd 14:54 Mszék 15:54 16:54

hétfő-péntek              szombat     (szabadnapokon, áthelyezett pihenőnapokon)
mk n n mn n mk szm mk ik szn szm n nysz mk mk szn nysz n mk nysz

Sik 17:27 Liget Sásd 20:37 Sásd Sik 04:44 Mszék Mszék Sásd Bbér Liget Sásd 10:58 12:49 Liget 13:56 14:18 Sásd 17:27 17:58

Mpöl Liget 18:34 18:54 Bakóca 20:59 Mpöl Bakóca 05:05 06:00 06:14 06:57 07:29 10:54 Orfű Liget 13:49 Bakóca Orfű 14:54 Liget Orfű

 szombat         vasárnap     (munkaszüneti napokon, ünnepnapokon)
n n n szm ik szm szk n nysz msz nysz n szk nysz n n n

Sik Liget Sásd Sásd Sik Mszék Sásd Liget Sásd Sásd 10:58 Liget 14:18 Sásd Liget 17:58 Liget Sásd Sásd

Mpöl 18:34 18:54 20:59 Mpöl 05:05 06:14 07:29 08:54 10:54 Orfű 13:39 Orfű 14:54 15:54 Orfű 18:34 18:54 20:59

 KOMLÓ, autóbusz-állomás – MAGYARSZÉK, barátúri elágazás     (Komlói indulási időpontok)

hétfő-péntek     (munkanapokon, iskolai előadási napokon, áthelyezett munkanapokon)
n mk mn i n mn n mn mk mn n mk mk mn i,tmn mn mn mk n n mk mn

Sik Sásd Mszék 06:05 06:42 Sásd Liget Sásd Gödre Liget 12:15 Sásd 13:15 Mszék Sásd 15:00 15:10 15:55 Liget Sásd Sásd Liget Bakóca

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 Liget Mhert 16:25 16:45 18:40 19:55 23:00

       szombat     (szabadnapokon, áthelyezett pihenőnapokon)
n mk szm n n nysz mk n mk nysz mk szn mk n nysz n mk

Sik Sásd Mszék Liget Sásd Sásd 10:00 Liget Sásd 13:15 13:20 Mszék 15:00 Liget Sásd 17:00 Sásd Liget

Mpöl 04:40 05:40 06:35 06:45 08:45 Orfű 11:40 12:40 Liget Orfű 14:10 Bakóca 16:25 16:45 Orfű 18:40 19:55

példa    vasárnap     (munkaszüneti napokon, ünnepnapokon)
n naponta n szm n n nysz msz n nysz msz n nysz n msz

Sik Sásd  KOMLÓ – SÁSD Sik Sásd Liget Sásd Sásd 10:00 Liget Sásd 13:20 Liget Sásd 17:00 Sásd 20:20

Mpöl 04:40 Komlóról 04:40-kor indul (Mecsekpölöskén át) Mpöl 04:40 06:35 06:45 08:45 Orfű 12:15 12:40 Orfű 15:00 16:45 Orfű 18:40 Mszék
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Védőnői Szolgálat
Ismét eltelt  egy év… Az ember önkéntelenül vissza-
tekint…  Mi  segíthet  Bennünket  azokon  a  napokon,
amikor nevetünk, amikor szomorkodunk…?

„A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el.
Ha van elég szív, az sokat segít, mert úgysem adjuk fel.
Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás.
De hogy éjjel mindenki álmodik, nagy bajt nem csinál

hajnalig, ebben egyformák!

Itt van, aki csak néz, és van aki beszél, és van aki
segít, hogyha kimerültél.

Mert mindenki erős, és életrevaló, de van aki csak
árva, és sose volt jó!

Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki
más milyen, a zene is csak ettől igaz, a dal csak így

lesz szép!

Itt mindenki tudós, mert mindenki figyel, és van, aki
majd játszik, és sose nő fel.

De van aki majd ír, és lesz, aki zenél, és van aki majd
bátran és okosan él.

Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki
más milyen, a zene is csak ettől igaz, s a dal csak így

lesz szép!”
/Dés László: A zene (Valahol Európában)/

Minden Kedves Kis Családnak kívánom, hogy legyen
sok Szív és sok Dal a Karácsonyfája alatt!

Régelyné Balotai Gabriella
védőnő

Jogsegély pszichiátriai jogsértések esetén
Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, akik egy
pszichiátriai  kórházban,  intézetben  szenvedtek  sérelmet:  egészségkárosodást,  megaláztatást,  igazságtalan  kényszer-
kezeléseket vagy akár egy szeretett családtag elvesztését.

Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsértési eset, amelyben
ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelő hatóságoknál.
Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések  miatt elveszti egy szerettét, gyakran magára marad a gyásszal és a veszteséggel, pedig
felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is  megtörténhessenek hasonló esetek.  A pszichiátriákon átélt  traumák, lekötözések,
kényszerkezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás.
A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon.
Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az  Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai csoportjaként működik.
Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket
– a megalázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal
felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért
nagy szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.

Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
+36-1/342-6355     +36-70/330-5384     (minden hétköznap 9.30-17 óráig)     panasz@cchr.hu     info@cchr.hu     www.emberijogok.hu
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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 2022. évben:

• 03.08. Nőnap alkalmából köszön-
töttük a hölgyeket.
• Májusban Majálison vettünk részt, 
ami nagyon jól sikerült.
• Júniusban részt vettünk 
Máriagyűdön a cigányok Bucsuján.
• Júliusban Balatonmáriafürdőn 
táboroztunk 1 hétig 22 gyerekkel és 
néhány felnőttel.
• 08.02. Auswitzba látogattunk a 
Roma Holokauszt megemlékezésre.
• 08.12. Fergeteges Romanapot 
tartottunk.
• Szeptemberben ismét Máriagyűdre 
zarándokoltunk.
• Októberben ismételten maszkot 
osztottunk, és még fogunk.

• Novemberben pályázatnak 
köszönhetően elkészül a Magyarszék 
– RNÖ honlapja.
• 12.05. A nyugdíjas klubban Mikulás 
ünnepségre készülünk.
• 12.17. Szabadtéri Családi napot 
tartunk Lajos Gábor képviselő úrral 
közösen szervezve a Faluközpontban.
• 12.22. Karácsonyi ünnepséget 
tervezünk élelmiszercsomag osztással 
egybekötve a települési önkormány-
zattal közösen.
• 12.24. Éjféli szentmisére invitálunk 
mindenkit.

Rendezvényeink támogatói:

Magyarszék  Községi  Önkormázat,
Magyarszék  Község  Nonprofit  Kft.,
Társadalmi  Esélyteremtési  Főigaz-
gatóság, Belügyminisztérium. Külön
köszönet  sikeres  munkánk hozzájá-
rulásához  Kárpáti  Jenő  polgármes-
ter úrnak, Dr. Mátéka Gyöngyi jegy-
ző  asszonynak,  a  Magyarhertelendi
Közös Önkormányzati  Hivatal  min-
den  dolgozójának,  Rauch  Jánosné
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Bohn
Istvánnénak a sok segítségért, Lajos
Gábornak és a Lajos Abc-nek a hoz-
zájárulását rendezvényeinkhez.

Magyarszék Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő testülete nevében
kívánok mindenkinek áldott

békés ünnepeket!
Orsós László

elnök

Lovas hírek 
A tavalyi  pályafelújítás után az idei
évben  elsősorban  rendezvényeinkre
koncentráltunk.
A szezont április végén indítottuk, a
Széki Barka nevű rendezvényünkkel.
Tavaszi versenyünk terep- és ügyes-
ségi  verseny  egyben.  Rengeteg  ér-
deklődő jelent meg, lovasok és nézők
egyaránt  nagy  számmal  emelték  a
rendezvény  színvonalát.  Másik
versenyünk  a  tavalyi  évben  először
megrendezett versenysorozat folyta-
tása, a II. Csapatos Lovas Móka volt.
A  gyorsasági  és  ügyességi  pályákat
ezen  a  versenyen  a  lovasok  párban
teljesítik.  A  hangulat  a  rendezvény
nevének  megfelelően  kellemes  volt.
A  résztvevők  létszámának  emelke-
dése  bizakodásra  ad  okot  a  jövőre
nézve is.
Idén  egyesületünk  tagjai  több  ren-
dezvényen is részt vettek. Megjelen-
tünk  többek  között  a  Gadányban,
Váralján  és  Hosszúhetényben  is
háziversenyeken, valamint más egye-
sületek által szervezett túrákon is.
Ősszel  a  versenyek  tapasztalataiból
kiindulva  a  lovaspályára  közös
edzést  is  szerveztünk.  Terveztünk
egy tréninget is, melynek vezetésére
egy  western  szakágban  Magyar-
országon  elismert  szaktekintélynek
számító edzőt kértünk fel, de sajnos
a  rossz  idő  miatt  a  program  meg-
hiúsult. A tervek szerint jövő tavasz-
szal kerül sor az edzés megtartására,
melyre  természetesen  minden
érdeklődőt szeretettel várunk.
A falu rendezvényein szokás szerint
igyekeztünk képviselni  egyesületün-
ket. Bár pörkölttel idén sajnos nem
volt  lehetőségünk  díjat  nyerni,  a
gyerekek  nagyon  élvezték,  hogy
kicsit lóra szállhattak.

Nagyon  köszönjük  mindenkinek  a
támogatást és a sok segítséget, amit
az  idei  évben  kaptuk!  Kívánunk
mindenkinek kellemes ünnepeket és
sikerekben gazdag boldog új évet!

A Magyarszéki ÖSE lovasai
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2022 történései

Az  idén  biztosított  volt  az  anyagi
hátterünk,  az  önkormányzatnak,  a
SUN-CONTROL Kft.-nek, a Kataszt-
rófavédelemnek  és  a  megnyert  pá-
lyázatoknak,  magánszemélyek  ado-
mányainak köszönhetően. Ezúton is
köszönöm segítségüket!!!

Ezen  anyagi  támogatásoknak  kö-
szönhetően:
Magyarszéken  a  bűncselekmények
száma igen alacsony maradt tovább-
ra is.  Rendszeresen  folytatunk éjjel
és  nappal  közterületi  járőrszolgála-
tot. 
A  Bethlen  Gábor  Alapkezelő  Non-
profit  Zrt.  –  Magyar  Falu  Program
keretében  megnyert  pályázatnak
köszönhetően beszerzésre került egy
Ford  Ranger  terepjáró  pickup,  ami
már az idén több bevetésen bizonyí-
totta hasznosságát.
A  kamerarendszer  karbantartása,
fejlesztése  folytatódott;  a  megnyert
LEADER  VP6-19.2.1.-61-4/1-21  „A
közrendet, közlekedés- és közbizton-
ságot leginkább javító, helyi progra-
mok  és  fejlesztések  –  Polgárőrség
eszközfejlesztése,  gyalogosátkelők
biztonságossá  tétele,  térségi  járőr-
autók technikai színvonalának növe-
lése” c.  pályázatból kihelyezésre ke-
rültek  gyalogátkelőhelyekre  a  sárga
villogó figyelmeztető jelzést adó lám-
pák (reméljük ezzel biztonságosabbá
vált  a gyalogosok számára a főúton
való  átkelés  mind a  Kossuth,  mind
az  Árpád  utcában),  valamint  új
kamerák, átjátszók kerültek kihelye-
zésre. Az új kamerák működésbe lé-
pése óta több szemétlerakás elköve-
tője  meggondolta  magát;  a  benzin-

kút  melletti  híd  rongálásának  meg
lett találva a felelőse; a Patakvölgye
Pihenőparkban  történt  rongálások-
nak  meg  lett  találva  a  felelőse;  a
rendőrség  más  városban  történt
esetet  a  mi  kameráink  segítségével
derített fel.

Az önkéntes tűzoltók az idén a kö-
vetkező riasztásokat kapták:
• Település: Magyarszék, jelzés dátu-
ma: 2022-02-28 20:13:06, esemény 
rövid leírása: Kémény ég a fenti cí-
men. Személy nem sérült. A még a 
tűztérben levő égő anyagokat eltávo-
lítottuk, szellőztetés lett biztosítva. A
kéményen kívül anyagi kár nem 
keletkezett.
• Település: Magyarhertelend, jelzés 
dátuma: 2022-05-27 10:14:44, ese-
mény rövid leírása: Kisteherautó ra-
gadt a sárban a sínek mellett. Ki-
érkezésünkkor láttuk, hogy a vasút 
alkalmazottai egy tengelyig a sárban 
elmerült kisteherautót próbálnak 
meg kiszabadítani. Némi ásás és 
vontatókötél segítségével ki lettek 
húzva, még a vonat érkezése előtt.
• Település: Magyarszék, jelzés dátu-
ma: 2022-06-13 20:29:03, esemény 
rövid leírása: Egy fa az 1,953 km 
kilométer közelében az úttestre dőlt. 
A komlói tűzoltók vonulás közben 
más balesettel is találkoztak, ezért 
utasítást kaptunk, hogy egyedül 

számoljuk fel a káresetet. Egy teljes 
fa gyökerestül kidőlt az útra. Ezt a 
fát feldaraboltuk könnyen mozgat-
ható méretűre. Miközben az út mellé
kihordtuk, megérkeztek a hivatásos 
tűzoltók, és velük fejeztük be a 
munkát.
• Település: Pécs, jelzés dátuma: 
2022-08-18 12:29:03, esemény rö-
vid leírása: Pécs, Akó dűlő 17., több 
lakóépület teljes terjedelmében ég, 
erdő ég több hektáros területen. Ki-
érkezésünkkor már nagy létszámmal
voltak egységek. A mi feladatunk 
volt kéziszerszámokkal, háti put-
tonyfecskendőkkel a tűz észak-
nyugati továbbterjedésének meg-
akadályozása. Megérkezett a heli-
kopter, visszahívtak bennünket, 
amíg az dolgozott. Eközben az egyik 
tűzoltó rosszul lett, hőkimerülésre 
gyanakodtam, ájulás határán volt, 
lefektettük, elkezdtük hűteni, locsol-
ni vízzel kezét, lábát; közben küldve 
lett a mentőkért. A pár percen belül 
gyalog érkező mentőorvos, mentő-
ápolók tovább hűtötték, majd kapott
a sérült oxigént és néhány injekciót, 
ezután kórházba szállították. Más-
napra sértetlenül távozhatott a kór-
házból. Később az előző területre 
visszamentünk és a fennmaradó tűz-
gócok felszámolását végeztük. Körül-
belül éjfélre érkeztünk vissza. Ez ta-
lán az évtized tüze volt Baranyában.
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• Település: Pécs, jelzés dátuma: 
2022-08-19 14:19:33, esemény rövid
leírása: Pécs, Akó dűlő 17., erdő alj-
növényzet több hektáros területen 
füstöl. Több hivatásos és önkéntes-
sel együtt az volt a feladat, hogy át 
kellett vizsgálni az előző nap leégett 
területet, nehogy visszagyulladjon az
erdő. Pár helyen ismét lánggal égés 
volt tapasztalható, valóban újból 
begyulladhatott volna az erdő, de ezt
sikerült megakadályoznunk.

Elismerést  vehettünk  át  a  Baranya
Megyei Tűzoltó Szövetségtől, Magyar-
ország  tűzvédelme  érdekében  vég-
zett munkánkért.

A  Baranya  Megyei  Önkormányzat
Megyenapi Ünnepi Közgyűlésén: „Az
a  megtiszteltetés  ért  bennünket,
hogy  az  idei  Közrend-közbiztonság
díjat  azoknak  ítélték  oda,  akik
augusztus 18-án részt vettek a Pécs-
patacsi  tűzeset  felszámolásában.  A
tűz  megfékezése  érdekében  hivatá-
sos  és  önkéntes  tűzoltók,  együtt-
működő-  és  társszervek,  valamint
civilek  minden  erejüket  egyesítve
küzdöttek, hogy a tűz okozta károk a
lehető legkisebb mértékűek legyenek.”

Az  egyesület  tagjainak  szavazatai
alapján, a legutóbbi évben, az egye-
sületben végzett  munkájáért  Kővári
Oszkár  átvehette  az  év  polgárőre
jutalmat.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
szoros együttműködésünknek köszön-
hetően Jakab László a karitatív tevé-
kenységének  elismeréséül  a  Szent-
györgyvári  Károly-díjat  vehette  át,
ami a szeretetszolgálat dél-dunántúli
régiójának legmagasabb kapható díja.

További,  már  rutinnak  nevezhető
feladatok:
Magyarszék  területén  baleseteknél
forgalom irányítása; rendőrrel közös
szolgálatokat  adtunk;  rendezvény-
biztosításokat  hajtottunk  végre;  es-
küvők,  temetések  alkalmával  külön
kérésre járőrszolgálatot adtunk. Kame-
rafelvételeinkre rendszeresen támasz-
kodik a rendőrség, idén is sok alka-
lommal történt felvétel átadása.

Terveink:
A 2023-as évben is  több pályázatot
fogunk  benyújtani,  amiből  szándé-
kunkban  áll  fenntartani  a  polgár-
őrség  működését;  fejleszteni  az  ön-
kéntes  tűzoltók  felszerelését  (első-
sorban a személyi védőfelszerelések,
terepjáró  pickup  felszerelése,  tér-
figyelő  kamerák  napelemre  való
áttérése); további tanfolyamok elvég-
zését biztosítani az önkénteseknek; a
telephelyünkön elsősorban árvíz- és
egyéb  katasztrófavédelmi  anyagok
készletezését hajtanánk végre; mivel
az elmúlt évek tapasztalatai szerint a
kamerarendszer  igen  hatékonynak
bizonyult (bűncselekmények felderí-
tésében,  bűnmegelőzésben,  közúti
balesetek  tisztázásában,  állagmeg-
óvásban), ezért szeretnénk a további
működést  biztosítani.  Továbbra  is
várunk új tagokat a csapatba!

Elérhetőség:

Tel.: 30/871-4854

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és sikerekben

gazdag, boldog Új Évet kívánok
a Magyarszéki Polgárőr és

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
nevében:

Sarkadi Imre

„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek…”

A  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat
Magyarszéki  Csoportja  2008-ban
alakult. Azóta figyelemmel kísérjük a
Magyarszéken élő nagycsaládosokat
és a rászorulókat.
A hozzánk fordulóknak a lehetősége-
ink  szerint  segítettünk.  Nem  csak
Magyarszéken,  hanem  a  környező
falvakból is jöttek segélykérelmezők,
amit a pécsi központ segítségével tud-
tunk teljesíteni (Mánfa, Sásd, Komló).
December  hónapban  elindul  az
„Adni öröm” akció. Reméljük, hogy
akciónk sikeres lesz és a rászorulók-
nak  tudunk  karácsonyi  csomagot
készíteni.
Megköszönjük  Imre  atyának  az
Erzsébet  napi  misét,  amely
számunkra  nagyon  sokat  jelentett,
hiszen  Szent  Erzsébet  a  szegények
védőszentje.
Köszönetet  mondunk  Polgármester
úrnak,  Nonprofit  Kft.-nek,  Prettl
Jánosnak,  Kiss  Kornélnak  –
Germiko Bt., Kiss Kornélnak – N&K
Construct  Kft.,  magyarszéki  Vállal-
kozóknak a segítségnyújtásért.

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Magyarszéki

Csoportja nevében Minden
Kedves Magyarszéki Lakosnak

Isten áldásával kívánunk
szeretetteljes Békés Boldog

Karácsonyt, Sikerekben
Gazdag Új Évet.

Kiss Dezsőné
MMSZ Magyarszéki Csoport vezetője

„… Minden ember
Szeretettel

Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban

A Messiás
Boldogságot szokott hozni.”

(Ady Endre: Karácsony)
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Önkormányzati
hírek 

Fejlesztések, pályázatok,
beruházások a 2022. évben

Közvilágítás
Az energiaár-emelkedések következ-
tében  az  eddigi  éves  61.224  kWh
közvilágítási  fogyasztás  költsége  a
jelenlegi 5,5 millió Ft helyett  2023.
évben elérné  új  árakon a  25  millió
Ft-ot. 2022. év február elején, még a
háború kitörése előtt az önkormány-
zat  elindította  az  elöregedett  köz-
világítási  lámpatestek  cseréjét  kor-
szerű, energiatakarékos LED-es lám-
pákkal. Ennek következtében az éves
fogyasztás  lecsökkent  volna  32.242
kWh-ra. A villamosenergia ára azon-
ban év közben felment 6-7-szeresé-
re,  így  további  intézkedésekre  volt
szükség. Ennek keretében sor került:
1.  Kijelölt  közvilágítási  lámpatestek
üzemelésének ideiglenes szünetelte-
tése. Az önkormányzat képviselő tes-
tületének határozata szerint 61 db-ot
szüneteltetünk  a  210  db  felszerelt
lámpatestből. Az ideiglenesen kikap-
csolt  lámpatestek  oszlopai  zöld  kör
festékkel  kerültek  megjelölésre,
hibabejelentésnél kérjük, ezt vegyék
figyelembe. Ezzel  a működő lámpa-
testek összteljesítménye 5.260 W, a
megtakarítás  2.870  W,  éves  4.200
üzemórával  számolva  22.092  kWh-
ra csökken az éves  fogyasztás.  Ter-
mészetesen figyelembe lettek véve a
világítástechnikai  szabványok  nem
kötelező  előírásai  is,  így  a  gyalogos
átkelők, buszmegállók, útcsomópon-
tok  világításai  változatlanul  marad-
tak  a  LED-es  technika  felszerelése
után is.
2. Idővezérlés módosítása a közvilá-
gításban. Este fél órával későbbi be-
kapcsolás,  reggel  fél  órával  korábbi
kikapcsolás, a szabályozás erre lehe-
tőséget  ad,  erről  is  határozott  a
képviselő testület.
Összeségében a közvilágítás éves költ-
ségét a fejlesztési lízing konstrukcióval,

valamint  közel  10  millió  Ft-os  ön-
résszel  le  tudjuk  csökkenteni  12
millió Ft alá. Ez még így is több mint
duplája az idei árnak, de a környező
településekhez képest ezzel a fejlesz-
téssel sokat tudunk megtakarítani. A
fejlesztés megtérülése: az összes be-
kerülési  költség  20.904.175  Ft  volt,
ez  2  év  alatt  térül  meg  a  jelenlegi
villamosenergia árakkal számolva.
További  29  napelemes  lámpatest
segíti a közvilágítást településszerte,
amely szintén megtakarítást jelent a
településnek. A fejlesztéseknek meg-
felelően  naprakésszé  tettük  a  köz-
világítási oszlopok térképes nyilván-
tartását is.

Közlekedés- és közbiztonság
Ebben az évben sikerült befejezni a
gyalogos  átkelők  biztonságosabbá
tételét sárga villogók felszerelésével.
Önállóan, napelemes energiaellátás-
sal  működnek,  nem keletkezik  mű-
ködtetési  költség.  A  forgalmas  fő-
úton történő átkelés biztonságát nö-
velte ez a beruházás a faluközpont-
ban és Kishertelenden is.
Több mint 50 év után, 2011. évben
került  szélesítésre  a  benzinkút  és  a
vasúti  átjáró közötti  útszakasz pad-
kája, amit idén tovább szélesítettünk
és  martaszfalttal  burkoltunk  le  a
könnyebb gyalogos közlekedés érde-
kében, valamint a biztonság növelé-
sét fokozva 10 méterenként elhelyez-
tünk műanyag terelőoszlopokat – a
padkára, táblával jelzett módon jár-
művel ráhajtani tilos, hogy ne hasz-
nálják  leállóként,  az  állagmegóvás
miatt.
Idén  tovább  növeltük  a  térfigyelő
kamerákkal  megfigyelt  közterületek
nagyságát,  bel-  és  külterületeken
egyaránt,  ami  szintén  bizonyítottan
növelte  a  település  közbiztonságát,
és a lakók biztonságérzetét.

Utak és járdák fejlesztése
Megújult a központi buszforduló aszfalt-
burkolata közel 250 m2 felületen.
770  méteren  új  aszfaltos  felülettel
bővült  a  németszéki  hegyoldali
zártkerti  útszakasz,  valamint  két

szakaszon martaszfalttal, így szilárd
burkolaton  teljesen  körbejárható  a
németszéki temetőtől a sikondai el-
ágazásig a zártkerti terület. A terület
fejlesztéséhez  pályázatok  (Zártkerti
Program  –  Herman  Ottó  Intézet),
valamint önkormányzati önerő segít-
ségével sikerült forrásokat biztosíta-
ni,  Magyarszék  Község  Nonprofit
Kft. közreműködésével.
600 m2-en valósult meg a benzinkút
és  a  vasúti  átjáró  közötti  padka
martaszfaltos terítése, a biztonságos
gyalogos  közlekedésre  alkalmassá
tétel érdekében.

Zártkerti víziközmű fejlesztés
A németszéki  zártkerti  vízszolgálta-
táshoz hasonlóan 2022. évben sike-
rült  megvalósítani  a  magyarszéki
szőlőhegyen  is  az  ivóvízhálózat
kialakítását,  43  ingatlantulajdonos
személyes és anyagi közreműködésé-
vel. Az új hálózat hossza több mint 4
kilométer,  valamennyi  vonatkozó
előírásnak  és  szabálynak  megfelel,
geodéta  által  elkészített  beméréssel
rendelkezik.  A  teljes  kivitelezési
költség  közel  20  millió  Ft-ot  jelen-
tett.  Ennek  nagyobbik  részét  az
érintett  ingatlantulajdonosok  érde-
keltségi hozzájárulása biztosította, a
fennmaradó közel 30% költséget az
önkormányzat  és  Magyarszék  Köz-
ség  Nonprofit  Kft.  vállalta.  A  beru-
házás Magyarszék Község Nonprofit
Kft.  szervezésében és lebonyolításá-
ban,  helyi  vállalkozók  kivitelezésé-
ben valósult  meg.  Hasonlóan a  né-
metszéki  beruházáshoz,  részben  itt
is sor került az utak felújítására kő-
zúzalékkal, több részletben összesen
közel  800  méter  hosszan.  A  meg-
valósult  beruházás  növelte  a  hegy-
oldalban  lévő  ingatlanok  értékét,  a
németszéki oldalhoz hasonlóan lehe-
tővé teszi a turisztikai hasznosításo-
kat is.  Mindkét területen biztosított
a közlekedés, a víz és a villanyellátás.

Közszolgáltatások
Magyarszéken  sikerült  megőrizni  a
postai szolgáltatást (országosan több
100 postahivatal szűnt meg).
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Sajnos  a  Takarékbank  helyi  fiókját
nem sikerült megőrizni, de a lakos-
ság  kérésére  a  bankkal  történt  tár-
gyalások  eredményesnek  bizonyul-
tak, így novemberben újból üzembe
helyezték  a  bankautomatát  (ATM),
ezzel  is  segítve  a  helyi  és  a  mikro-
térségi  lakosság  készpénzfelvételi
lehetőségének  biztosítását  helyben.
Országos  szinten  falvakban,  na-
gyobb településeken is bezárásra ke-
rültek a helyi bankfiókok és az ATM-
eket is leszerelték, csak városokban
maradtak fiókok, valamint a környé-
künkön Orfűt kivéve csak a városok-
ban  maradtak  bankautomaták.  Az
ATM  további  működtetése  érdeké-
ben  önkormányzatunknak  együtt
kell  működnie  a  Takarékbank  Zrt.-
vel (önkormányzati, céges, egyesüle-
ti és mikrotérségi települések továb-
bi  számlavezetése,  az ATM működ-
tetéséhez szükséges feltételek bizto-
sítása – áram és ingatlan).
További  új  szolgáltatásként  idén  a
faluközpontban egy csomagküldő- és
fogadó  automata  került  felszerelés-
re, megkönnyítve a lakosság részére
a küldemények kezelését.
Szintén  új  szolgáltatásként  idéntől
évi 2 alkalommal, tavasszal és ősszel
a már működő lomtalanítás mellett
zöldhulladék  elszállításra  kerül  sor,
belterületi lakossági ügyfelek részére
térítésmentesen, az erre engedéllyel
rendelkező  szolgáltatók  által  bizto-
sítva (Biokom Kft., Dél-Kom Kft.), az
önkormányzat  pénzügyi  támogatá-
sával.

Templomunk  és  környezetének  fej-
lesztése
Elkészült  a  templomtorony  mind a
négy oldalán a régi óraszámlapok és
mutatók  cseréje  zománcozott  ele-
mekre, így 40 év után újból működik
a  szerkezet,  mutatja  az  időt.  Fel-
újításra  került  a  templom  mögött
egy első világháborús emlékkereszt,
amelynek anyaga kemény gránitkő.

Utcabútorok, játszóterek
November végéig sikerült a települé-
sen elhelyezett  utcabútorok (padok,

kiülő pavilonok, információs táblák)
felújítását befejezni.  Ez érintette pl.
kiülő  pavilonok  faszerkezeteinek
megerősítését és nádtetejük részbeni
cseréjét, valamint a települési térké-
pes információs-, légifotós- és utcai
irányító táblákat is. 2008. évtől let-
tek  kihelyezve  először  légifotós  in-
formációs táblák, jelenleg az új táb-
lákon  2021.  évben  drónnal  készült
fotók  láthatók.  A  fotók  elérhetők  a
Magyarszéki Faluház Facebook olda-
lán:
facebook.com/magyarszek.faluhaz
Köszönjük  az  utcabútorok  karban-
tartását  a Magyarszék Község Non-
profit  Kft.  ügyvezetőjének,  Rauch
Jánosnénak és a dolgozóknak.

Csapadékvíz elvezetés
A  településfejlesztés  szempontjából
egyik fontos feladat a kül- és belterü-
leti csapadékvíz elvezetés megújítása
és  biztonságos  megoldása.  Ezzel
kapcsolatban  önkormányzatunk pá-
lyázatot adott be TOP_PLUSZ-1.2.1-
21-BA1-2022-00050 azonosítószám-
mal, „Csapadékvíz hálózat fejlesztése
Magyarszéken”  címmel,  amelyet
megnyertünk,  a  támogatói  okiratot
december  elején  megkaptuk.  A  tá-
mogatási összeg közel 100 millió Ft.
A  projekt  megvalósítására  közbe-
szerzési eljárással kerül sor a 2023-
2024. években, még ebben az önkor-
mányzati ciklusban. A pályázat célja:
a  fejlesztés  szükségességét  a  lakó-
épületek állékonyságának veszélyez-
tetése,  valamint  a  település  mező-
gazdasági  tevékenységből  élőinek
munkalehetőségét  veszélyezteti  a
magas  talajvíz  csapadékos  időszak
esetén.  A  településre  érkező  csapa-
dék  árvízszerű  elöntéseket  okoz,  a
Baranya-csatorna  áradással  veszé-
lyeztet.  A  meredek  hegyoldalakon
összegyülekezett  csapadékvíz  Bara-
nya-csatornába  jutását  ellenőrzött
formában, károkozás nélkül kell biz-
tosítani.

Közútfejlesztés
Elmondások szerint az 1968-as köz-
lekedéspolitikai  koncepció  már  tar-

talmazta egy lehetséges magyarszéki
elkerülő út szükségességét,  majd az
1980-as  évektől  már  tervek  is  ké-
szültek az útra. 2021. évben kiemelt
kormányzati  beruházások  közé  ke-
rültek  a  Magyarszéket,  Oroszlót  és
Sásdot  elkerülő utak.  Szerencsére a
2021.  évi  3.  negyedéves  program-
szűkítéskor nem kerültek felfüggesz-
tésre  ezek  a  tervek,  így  jelenleg  is
országosan  kiemelt  beruházásként
kezelik a projektet. Ezzel kapcsolat-
ban 2022. év októberében tervegyez-
tetésre  került  sor  Magyarszéken  a
66-os  főút  megerősítéséről  és  az
elkerülő  utak  nyomvonal  tanul-
mánytervének  elkészítéséről  (a
Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  a
2000-es  évek  elején  készített
Magyarszék  és  Oroszló  települések
elkerülésére  előzetes  nyomvonal-
tervet,  amit  kiindulási  alapnak
tekintettek).  Az  egyeztetésen  részt
vettek Sásd, Oroszló és Magyarszék
polgármesterei,  a  Magyar  Közút
Nonprofit  Zrt.  és  a  közbeszerzésen
nyertes cég tervezői, valamint állami
szakértők.
A lakosság értesülései  szerint a kö-
zeljövőben sor kerülhet a kőszállítás
útvonalának megváltozására a Kom-
lói Kőbányából, a Zobákpuszta-Béta-
Kökönyös összekötő úton keresztül,
nagy  tengelysúlyú  kőszállító  teher-
autókkal.  Ezek  a  nyergesvontatók
Mánfa,  Kaposvári  elágazásnál  fog-
nak ráfordulni a 66-os főútra és tel-
jes  hosszában  áthaladnak  Magyar-
széken, ami a házak közötti szűk ke-
resztmetszet miatt, az úton áthaladó
gépjárművek  rezgései  által  további
jelentős  károkat  okozhatnak  a  há-
zakban (repedés, rezgés stb.).  Ezért
Magyarszék község polgármestere a
közút  kezelőjéhez  (Magyar  Közút
Nonprofit  Zrt.)  és  a  térség  ország-
gyűlési  képviselőjéhez  fordult  a
probléma  megoldása  érdekében.
Meg kell védeni a lakosság érdekeit,
fel kell gyorsítani az elkerülő út ter-
veinek véglegesítését és a beruházás
megkezdését  –  mondta  az  egyezte-
tésen  Kárpáti  Jenő,  Magyarszék
község polgármestere.
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A fentiekben vázolt nehézségek elle-
nére adóemelésre és új adók beveze-
tésére nem kerül sor Magyarszéken
sem  a  lakosság,  sem  a  vállalkozók
részére,  így  továbbra  is  rendkívül
alacsony  szinten  maradnak  a  helyi
adók.  A felelős települési  gazdálko-
dás eredményeként a helyi települési
adók  az  elmúlt  10-12  évben  nem
emelkedtek.  Az  építményadó  40
Ft/m2,  a  telekadó  2  Ft/m2,  a  kom-
munális  adó  2.400  Ft/ingatlan/év,
amik  országos  viszonylatban  is
alacsonyak.  Összehasonlításképpen,
ahol be vannak vezetve ezek az adók:
az  építményadóban az  ország 3.176
helyi  önkormányzatának  adatait  fi-
gyelembe véve a nyolcadik legalacso-
nyabbak  vagyunk  (Baranyában  az
első), telekadó tekintetében országo-
san  a  tizenötödik  legalacsonyabb
van nálunk (Baranyában az ötödik),
kommunális  adónál  országosan  a
200. legalacsonyabb (Baranyában a
30., a megye 301 helyi önkormány-
zata  közül).  A  szemétszállítás  éves
díja  8.056  Ft,  a  hasonló  adottságú
települések esetében ez a díj jellem-
zően  1,5-4-szeresen  magasabb.  A
Kormány  intézkedéseinek  és  a
magyarszéki  családok  környezet-
tudatos  életvitelének  köszönhetően
lehetett  megvalósítani  azt,  hogy
alacsonyak  maradhassanak  ezek  az
adók és a szemétszállítási díjak.

Az egész éves településfenntartásért
köszönetemet fejezem ki a Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének, Rauch Jánosné
Évinek és a cég dolgozóinak, a mun-
kák  elvégzéséért  Varga  József  falu-
gondnokunknak, Balogh Péternének
és közfoglalkoztatott dolgozóinknak.
A pályázatok írását  és  elszámolását
köszönöm Dalmady Árpád informa-
tikusunknak. Az ifjúsági szállón és a
közfoglalkoztatásban  végzett  mun-
káért Hering Zoltánné Anitának, az
adminisztrációs feladatok elvégzésé-
ért Farkas Evelinnek mondok köszö-
netet. Az ez évi munkáért is elisme-
résemet  fejezem  ki  családsegítőnk-
nek,  Molnár  Gyuláné  Erzsikének,
valamint  házi  segítségnyújtóinknak.
A Nonprofit  Kft.  élelmezésvezetőjé-
nek, Bázingné Rodek Eszternek és a
konyha dolgozóinak külön köszöne-
temet fejezem ki, a nehéz körülmé-
nyek közötti helytállásukért. Az éves
együttműködésért  köszönetemet
fejezem  ki  a  Német  és  a  Roma
Nemzetiségi Önkormányzatoknak, a
Magyarszéki Óvoda és Mini Bölcső-
de vezetőjének és minden dolgozójá-
nak, az Egészségház dolgozóinak és
védőnőnknek, valamint civil szerve-
zeteink  vezetőinek  és  tagjainak:
Magyarszékért  Egyesület  (Fúvós-
zenekar és Nyugdíjas Klub), Magyar-
széki  Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, Széki Borrend Egyesület,

Magyarszéki  Önkormányzati  Sport-
egyesület (Lovas és Petanque Szak-
osztályok),  Magyar  Máltai  Szeretet-
szolgálat  Magyarszéki  Csoportja,  és
nem utolsó sorban vállalkozóknak és
magánszemélyeknek,  akik  támogat-
ták  az  önkormányzat  ez  évi  felada-
tainak ellátását.

Áldott, békés, szeretetteljes
karácsonyt és boldog új évet

kívánok mindenkinek!
Kárpáti Jenő

polgármester
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A Nyugdíjas
Klub hírei

2022.

• Január és február hónapban szünet
volt, a koronavírus nagyon terjedt.
• Február 28-án Klub-farsangot 
tartottunk, jelmezbe öltöztünk, 
fánkot sütöttünk.
• Április 4-én tojásfestésre össze-
jöttünk, sok szép tojást festettünk.
• Május 11-től 14-ig a Gádorosi 
Nyugdíjas Klub 21 tagját vendégül 
láttuk és velük kirándultunk Orfűn, 
Abaligeten. Nagyon jól érezték 
magukat, meghívást kaptunk 
Gádorosra.
• Szeptember 13-án kirándulás volt 
Harkányba és Máriagyűdre.
• Szeptember 18-tól 21-ig 5 fővel 
részt vettünk Esztergomban a 
„Hetvenkedő hatvanasok” 
táborában.
• Október 11-én meghívást kaptunk 
az Idősek Világnapja köszöntésére a 
Faluházba.
• November 11-én Márton napi 
vacsorát tartottunk – sült comb, 
sütemény és beszélgetés.
• December 13-án Luca napon Klub-
karácsonyt tartunk, egymást 
köszöntjük.

Sok erőt, egészséget kívánok
mindenkinek!

2022. december 2.
Bohn Istvánné

Nyugdíjas Klub vezetője

Ifjúsági Szálló
Magyarszéki Gyermek és

Ifjúsági Szállás

Újra  eltelt  egy  év,  ismételten  egy
színes  idényt  zártunk.  A  pandémia
kitörése  óta  a  2022-es  év  volt  az
első,  amikor  újra  teljes  szezonban
működhetett az ifjúsági szállás.

Egy pályázatnak köszönhetően a ka-
pacitásunk nőtt. A szomszéd épület-
ben  egy  családi  apartman  került
kialakításra,  melyben  már  babás
családok  is  kényelmesen  pihenhet-
nek. Minden felszerelés rendelkezé-
sükre  áll  (járóka,  etetőszék,  baba-
kocsi,  kiságy  stb.).  Kültéri  játékok-
kal  és  eszközökkel  is  gazdagabbak
lettünk. Az ide látogató vendégeknek
kerékpárkölcsönzésre  nyílt  lehető-
ség. A környező turisztikai lehetősé-
geket kihasználva ebben az évben is
sokan  választották  a  mi  szállás-
helyünket. A jó megközelíthetőség, a
kerékpárút,  amelyen minden irány-
ba túrákat lehet szervezni, vonzza a
vendégeket.
Idén  újra  változatos  volt  a  vendég-
körünk.  Megérkeztek  az  évek  óta
visszatérők,  akik  már  haza  járnak
hozzánk. Magyarszék szerencsés fek-
vése miatt  kedvelik  a  helyet,  innen
sokfelé  tudnak  elindulni,  pl.:  Orfű,
Magyarhertelend,  Pécs,  Abaliget.
Családok,  baráti  társaságok  innen
indítják  napi  túráikat  a  környező
településekre.  A  település  elhelyez-
kedéséből adódóan autóval, busszal,

vonattal, kerékpárral könnyen eljut-
hatnak bárhová.
Kezdtük  tavasszal  a  Mecsek  Rally
nézőivel, majd a rácalmási gyermek
focicsapat  tartotta  itt  edzőtáborát,
birtokba véve a focipályát és a pihe-
nőpark  kültéri  fitneszeszközeit.  Ét-
kezésüket a Nonprofit Kft. konyhája
biztosította  részükre.  A  Fishing  on
Orfű  alatt  is  megteltek  szobák.  A
Nyugdíjas Klub vendégeit is szívesen
láttuk.  Szolgáltatásunkat  dolgozó
csoportok újra igénybe vették, az év
folyamán több alkalommal  is.  Az  ő
étkezésüket  szintén  a  konyha  látta
el.  Szeptemberben  egy  lakodalmas
sokadalom  vette  birtokba  a  szálló
épületét. Osztályokat láttunk vendé-
gül a nyári szünet idején.
Köszönettel  tartozunk  munkájukért
Kárpáti  Jenő  polgármester  úrnak,
Rauch Jánosnénak, a Magyarszékért
Egyesület  és  a  Magyarszék  Község
Nonprofit Kft. vezetőjének, a konyha
dolgozóinak,  akik  biztosították  a
megfelelő  étkezést  a  vendégek  szá-
mára.  A  falugondnokunknak  Varga
Józsefnek,  aki  az  étkezésben  és  a
karbantartásban járult hozzá a szálló
működéséhez. A Nonprofit Kft. dol-
gozóinak, akik a külső és belső mun-
kálatokban:  fűnyírás,  karbantartás
segédkeztek.
Jövőre is sok szeretettel várjuk visz-
szatérő és új vendégeinket!

Hering Zoltánné Anita
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Anyakönyvi hírek

Megszülettünk
Miklós Letíciának és Alföldi Árminnak 2022. május
3-án Adelina; Blága Tímeának és Horváth Antalnak

június 7-én Szabrina Bianka; Végh Edinának és
Gergics Tamásnak június 13-án Dorka;

Várfoki Gabriellának és Nagy Róbertnek június 13-án
Gergő Róbert; Becze Barbarának és Király Tamásnak

augusztus 1-jén Bence nevű gyermeke született.
Jó egészséget és örömteli babázást kívánunk!

Búcsút mondtunk
2022. évben Apró Dezsőtől; Bachmayer Emiltől;

Bukovecz Attilánétól; Csehi Tibornétól;
Farkas Lászlónétól; Fekete Jánostól; Fuchs Károlynétól;

Gulyás Lajostól; Gyenis Attila Istvánnétól;
Hucker Attila Ferenctől; Kardos Zoltántól;

Kishalmi László Ferencnétől; Kispál Gyulától;
Orsós Györgynétől; Seres Etelkától; Szebacher Jánostól;

Szép Lászlótól búcsúzott családja, ismerősei
és a falubeliek.

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Magyarszék Községi Önkormányzat képviselő-
testülete 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.

    BÚÉK 2023!

Rauch Jánosné
         ügyvezető

Hozzon az ég örömből végtelent,
szeretetből önzetlent,

sikereket amennyit csak lehet,
így kívánok békés karácsonyi ünnepeket!

     Kárpáti Jenő
         polgármester

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

Kulturális Híradó
Sajnos  az  idei  évben  is  számos  rendezvényünk  el-
maradt. Locsolóbállal kezdtük meg rendezvényeinket
április 16-án. A Családi Majálist április 30-án tartot-
tuk  a  Patakvölgye  Pihenőparkban.  A  Gyermeknap
alkalmából az iskolás és az óvodás gyerekeknek szer-
veztünk egy szép napot a pihenőparkban. Június 4-én
Pünkösdi bált rendeztünk. A Búcsúbál augusztus 27-
én volt a Faluházban. Az Idősek Világnapja alkalmá-
ból október 11-én hívtuk  meg a szépkorúakat, egy kis
műsorral, pogácsával, kaláccsal, szendviccsel kedves-
kedtünk nekik.
December  20-án,  15  órakor  karácsonyi  hangverse-
nyünket  a  Magyarszéki  Római  Katolikus  Templom-
ban  rendezzük  meg.  Mindenkit  sok  szeretettel
várunk!

Mindenkinek Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és

Boldog Új Esztendőt kívánunk!

A Magyarszékért Egyesület tagjai,
önkéntesei és a Faluház munkatársai
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