A s z t al i t en i s z
D i ák ol i m p i a
T ér s ég i d ö n t o"

-muvhaz.dszekcso@gmail.com

2022. ok t óber 10-én r en dezt ék m eg az

-Dunaszekcs?i M?vel?dési Ház

aszt alit en isz

Facebook oldala

diák olim pia

t ér ségi

2 0 2 2 . n ov em b er

Elérhet?ségek:

dön t ?jét , ah ol az I.-II. leán y egyén i

-7712 Dunaszekcs?

kor csopor t ban

Kossuth Lajosu. 33.
- instagram

Kr iegler

Csen ge

els?,

Balogh M er cédesz m ásodik h elyezet et
ér t

el.

A

III.-IV.

k or csopor t

leán y

egyén iben 1. h elyezet t Bicsk ei Alexa,

- weboldal

Az újságot megjelentette
Dunaszekcs?Község
Bih er cz Pet r a, n egyedik pedig M ózes Önkormányzata 150 példányban.
m ásodik

Bicsk ei

M elissza, h ar m adik

M aja let t .

Szerkeszt?: Kulutácz Tímea

Csapat ver sen yben 1. let t Du n aszekcs?
"A"

csapat ,

t agjai:

Bicsk ei

Alexa,

Bicsk ei M elissza, M ózes M aja, Bih er cz

M in den r észt vev? a m egyei dön t ?be

Rit a.

ju t ot t , am ir e 2022. n ovem ber 11-én

Du n aszek cs?

" B"

csapat a

(m elyn ek t agjai Der ék Em ília, Ru m an n
Bor i,

Balogh

M er cédesz)

m ásodik h elyezet et ér t el.

pedig

k er ü l m ajd sor .
Gr at u lálu n k M in den k in ek !

2. oldal

Helyi hír ek

Dunaszekcs?i Hír ek

Ö n k o r m án y z at i h í r ek
E n er g i av ál s ág
Az
önkormányzatoknak
a
lakossági
felhasználóktól eltér?en nincsen támogatott
rezsi áruk. Megérkeztek az áramszámlák, ezek
alapján a villany díja 166 Ft/kW lett, ami
egyel?re december 31-ig érvényes, a gáz
köbmétere pedig 574 Ft. A jöv?re nézve
az el?revetített ár a gáz esetében 930 Ft+
áfa?/m3, a villányáramot pedig 280-300 Ft közé
teszik. Ránk vetítve ez azt jelenti, hogy
az
önkormányzat
tulajdonában
lév?
ingatlanok/ intézmények energia számlája
eddig 3 millió forint körül mozgott, ami 30
millió forintra emelkedhet a 10-szeres emelés
következtében. A közvilágítás szempontjából
ez 42 milió forintos éves kiadást prognosztizál.
Több
környez?
település
vezet?sége
gondolkodott el már rajta, hogy az árak
mérséklése végett lekapcsolja a közvilágítást.
A törvény kimondja, hogy az országos
f?közlekedési utakat településeken belül meg
kell világítani. Dunaszekcs?n 6 db trafóállomás
van. A mellékutcákat lehetne lekapcsolni, de
mivel minden trafóra van f?utcai közvilágítás
is csatlakoztatva, így ez nem járható út.
Segítség lehetne a közvilágítási lámpatestek
korszer?sítése. Korábban kértünk már rá
árajánlatot, a legutolsó 48 millió Ft volt. Ez az
elképzelés jelenleg további utánajárást igényel.
A
m?vel?dési
ház
gázfogyasztásának
csökkentése
érdekében
felvet?dött
a gondolat, hogy a m?vel?dési ház udvarában
található ipartestületi épületet is korszer?síteni
kellene, mert az lehet?séget tudna biztosítani
a kisebb rendezvények megtartására. Ehhez
az ipartestület vezet?ségével kell egyeztetni,
miszerint is a nyílászárók cseréjével és
a gázkonvektorok fa tüzelés? kályhával való
kiváltásával alkalmassá lehetne tenni rá
az épületet.

Ko n y h a
Az október 25-i testületi ülésen az a döntés
született, hogy október 26 napjával
elkezd?dött egy kazánház építése. Az alap
készítésével, a falak felhúzásával és
a koszorú elkészítésével december elejéig
szeretnének végezni, ugyanis akkor jönnek
a tervek szerint az ácsok befejezni a tet?t.
A konyha f?tését szeretnénk leválasztani
a gázról. A vegyestüzelés? kazánt és a f?tés
szerelést
januárra
tudjuk
ütemezni.
Reményeink szerint ezzel az átalakítással
a konyha gázfogyasztását a következ?
szezonra körülbelül a felére tudjuk
csökkenteni. Ezen kívül a konyha és az
óvoda
napelemes
rendszere
is
felülvizsgálaton fog átesni.

Ci v i l s z er v ez et ek
A civil szervezetek esetében sem szeretné
az önkormányzat magára hagyni ?ket,
de kérdéses a jöv?re vonatkozóan, hogy
lesz-e
rá
keret.
A
sportegyesület
szempontjából
a
megkezdett
bajnokságokat mind a labdarúgó, mind az
asztalitenisz szakosztály esetében még be
tudják
fejezni,
ehhez
a
fedezet
rendelkezésükre áll. A fúvósegyesület
esetében a támogatást az önkormányzat
csökkenteni kényszerül, de a zeneoktatás
folyamatosságához szükséges forrásokat
továbbra is biztostja.

T em et o"
Az egyházközséggel sikerült megegyezni,
csupán
a püspökség által
köldött
szerz?dést kell még kiegészíteni. Eszerint
az önkormányzat átveszi a temet?t
jelképes összegért az egyháztól, majd
telekmegosztással a kápolna és környezete
külön helyrajzi számot kap, és ez
visszakerül az egyház tulajdonába.
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Sz i k l a k ó r h áz és at om b u n k er
Ki ne volna kíváncsi 13 évesen arra, hogy néz ki egy
igazi atombunker? F?leg most, amikor egy nukleáris
háború veszélye a fejünk fölött lebeg?
Október 20-án a dunaszekcs?i 7-8. osztályosok
Budapesten jártak. A kirándulást a Sziklakórház és
Atombunker Múzeum Alapítványának pályázatán
nyertük. Egy kicsit kés?n eszméltünk, így valószín?leg
az utolsó nyertesek között lehettünk. Választhattunk
a sziklakórház meglátogatása mellett egyéb
lehet?ségek közül is. Az Országház látogatásán kívül
(amit tavaly néztünk meg) mindent kihasználtunk.
A Mátyás templom megtekintése után a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum (kiemelt múzeumunk)
következett, ahol egy igényes kiállítást élvezhettünk
nem túl igényes idegenvezetéssel.

Tanulóink történelmi utazást tehettek a II.
világháború,
1956
októbere,
és
a
hidegháború világába. Több órát vesz még
igénybe a látottak, hallottak teljes megértése,
F? célunk a Sziklakórház és Atombunker Múzeum hiszen rengeteg információval és emócióval
volt. Ott szerencsére hozzáért? idegenvezet? segített gazdagodhattak tanulóink a kirándulás
nekünk a látottak értelmezésében. Hálásan alkalmával.
köszönjük a múzeum alapítványának a támogatást Sajnos fotókat az atombunkerb?l nem
és a finom ebédet is, amit hazautazásunk el?tt hozhattunk,
hiszen
tilos fényképezni.
fogyaszthattunk el.
Szeretettel ajánljuk a helyet mindenkinek
kirándulási úticélként!

V i l ág G y al o g l ó N ap : D u n a s z ek c s o" r ol
" a M ec s ek b e
Iskolánk tanulóinak egy csoportja ? szül?k és pedagógusok
kíséretével ? az idei évben is meghódította a Mecseket.
Az október 14-én megrendezett túrán kiváló kirándulóid?ben
vághattunk neki a 14 kilométeres kalandnak. Autóbusszal
jutottunk el K?vágósz?l?sre, majd a települést magunk
mögött hagyva gyalogoltunk fel a Babás-szerkövekhez.
A túra legnehezebb szakasza volt a kezdet, mivel itt találtuk
szembe magunkat a legnagyobb szintemelkedéssel, viszont
a szerkövekt?l elénk táruló panoráma mindenért kárpótolt.
Innen a Jakab-hegyen át eljutottunk a pálos kolostor
romjaihoz, ahol ismét pihen?t tartottunk. A gyalogút
következ? szakasza az Éger-tet?re vezetett. Legnagyobb
sajnálatunkra a kilátót zárva találtuk, így az Éger-tet?i
panoráma kényszer? kihagyásával viszonylag könny? terepen
jutottunk vissza a kiindulópontunkra, K?vágósz?l?sre.
Utunk során b?ven volt lehet?ségünk bepillantást nyerni a Mecsek él?világába, hiszen túránk
egy szakasza a Jakab-hegyi tanösvény mentén haladt.
Körtúránk végén megtekintettük a k?vágósz?l?si uránércbányászati kiállítást. Varga Géza
nyugdíjas bányásztól kaptunk rendkívül lelkes és alapos, érdekfeszít? beszámolókkal és
élményekkel gazdagon f?szerezett tárlatvezetést. Kis csapatunk fáradtan tért haza a nap
végén ? annak reményében, hogy jöv?re ismét nekivághatunk egy hasonló kirándulásnak.
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A t ol er a n ci a eg y k ü l ö n l eg es k ép es s ég ?
Milyen a vakok, mozgássérült ek mindennapi
élet e? Milyen eszközök segít ik ?ket abban, hogy
hét köznapi t eend?iket önállóan végezhessék?
Hogyan közlekednek? Hogyan olvasnak? És mit
t együnk, hogyan viselkedjünk, ha az ut cán
t alálkozunk
velük?
Miben
lehet ünk
mi
a segít ségükre? És sorolhat nánk a kérdéseket ,
melyekre választ kapt unk a Baranya Megyei
Család,
Esélyt eremt ?
és
Önként es
Ház
munkat ársait ól,
mikor
meghívásunkra
a dunaszekcs?i iskolába lát ogat t ak azzal a céllal,
hogy elfogadóbbá váljunk azok iránt , akiknek
az élet e olyan kihívásokkal t eli, melyeket eddig el
sem t udt unk képzelni. Hogy sikerült -e nekik?
Teljes mért ékben! Köszönjük!

A m uv
" el o" d ési h áz o n b el ü l i n y i t v a
t a r t ási i d o" v ál t oz ás ok
2022. november 1-jét ?l a Teleház szolgált at ásai HÉTF? N és
KEDDEN 8-12 óra közöt t érhet ?k el!
2022. november 1-jét ?l a Községi Könyvt ár nyit va t art ása az
alábbiak szerint módosul:
HÉTF? : 8-11
KEDD: 13-17

Spor t
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L i p i c a , Sz l ov én Á l l a m i M én es g az d a s ág , 2 0 2 2 :
h ár om c si l l a g o s n em z et k ö z i f o g at h a j t ó
v er s en y a D u n a ? al p esi Ku p a c s ap at v er s en y éb en ez ü st ér em , a k a d ál y h a j t ás b a n
h a r m a d i k h el y D r . T ó t h A n d r ea er ed m én y e
Ellentétben
a
négyesfogatokkal,
a
kettesfogathajtásban nincs Európa-bajnokság,
csak kétévente világbajnokság, ezért az
Európa-bajnoksághoz bizonyos fokig hasonlítható
versenysorozatként hozták létre 1976-ban a
Duna?alpesi Kupát, melyet aztán 1979-t?l
rendeztek meg változó helyszíneken, azonban
2016 óta nem volt ilyen esemény.
Most, sok év kihagyás után, az Adriai-tenger
partvidékén,
az
olaszországi
Trieszt
t?szomszédságában lév? hegyvidéken megbúvó,
patinás szlovén állami ménesgazdaság vállalta,
hogy
újraindítja
a
kettesfogatoknak
kiírt
kupasorozatot, melyen egyéni indulóként bárki
részt
vehet,
ha
elérte
a
nemzetközi
háromcsillagos szintet, azonban a kupa nevében
megjelen? két földrajzi egység (azaz a Duna és az
Alpok) országai két- vagy háromf?s csapatokat is
indíthatnak, és így is versenyezhetnek, mint a
négycsillagos
versenyeken
vagy
a
világbajnokságon.

herélt lipicaiakból álló fogatával, Bonusszal
és 150 Maestoso Gaetana X-zel el?adott
gyakorlatát a 11. helyre pontozta.
A szombati maratonhajtáson Dr. Tóth
Andrea, bár tartott a sok es? miatt csúszóssá
vált akadályoktól, de most nagyon jól hajtott,
csak az utolsó akadályokra fáradt el kissé a
lovakkal együtt, és ugyan az eredményen ez
nem látszik, hiszen a Manót és 150
Maestoso Gaetana X-et magában foglaló
fogata ?csak? a 18. helyre ért be, de itt
néhány másodperc vagy tizedmásodperc
eltérés is akár tíz helyezéssel viszi el?rébb
vagy hátrébb a fogatot az eredménylistán. A
lényeg, hogy mind az edz?je, mind ?
elégedett volt a teljesítménnyel.

Dr. Tóth Andrea számára ez a rangos nemzetközi
verseny volt egyúttal az idei évad záróversenye is,
melyen végig Kecskeméti László volt az edz?je és
egyben a segédhajtója is.
A 2022. szeptember 29. és október 2. között
lebonyolított
versenyen
a
háromcsillagos
kettesfogatok kategóriájában 32 fogat szerepelt,
szlovén, horvát, szerb, osztrák, cseh, román,
olasz, luxemburgi, magyar és svájci színekben.A
szabályok a népesebb számú nevez?vel induló
országoknak két csapat indítását is engedték, így
végül összesen 8 csapat indult, melyb?l két
magyar és két svájci csapat volt. A magyar
csapatok egyikében a háromszoros világbajnok
Hölle Martin mellett a szövetségi kapitány
döntésének értelmében Dr. Tóth Andrea és Dani
Marcell kapott helyet, a másikban pedig Penzer
László mellett Farkas László és fia, Farkas József.
A résztvev?k közel harmada olyanokból került ki,
akik országaik válogatott hajtói voltak már az
elmúlt években is.
A kettesfogatok díjhajtása pénteken zajlott,
amelyen ezúttal Dr. Tóth Andrea saját értékelése
szerint is kevésbé volt eredményes, úgy érezte,
?hajtott már ennél jobbakat máskor?. Az ír
f?bíróval, osztrák, olasz, portugál és német
bírókkal felálló bírói testület a bevált, szürke,

Vasárnap Dr. Tóth Andrea a díjhajtás során
már bemutatott fogattal állt rajthoz, és ez
alkalommal a Fintha Gábor pályaépít? által
készített, igen nehéz pályán a közönség által
is ovációval honorált remek hajtást mutatott
be, melynek során ver?hibája nem volt, csak
id?túllépése, és ezzel a harmadik helyen
zárt, közvetlenül a két els? helyet megszerz?
svájciak mögött. a csapatversenyben a
dobogó harmadik helyére egy magyar
csapat állhatott fel.
Összességében elégedetten érkezett vissza
a sportolón? kis csapata Dunaszekcs?re,
hiszen ez a verseny nagyon szép
eredménnyel zárult, s?t, mi több, Dr. Tóth
Andrea az itt szerzett pontokkal frissülve a
Nemzetközi Lovasszövetség, azaz a FEI
nemzetközi
kettesfogat-versenyz?ket
rangsoroló,
143
helyet
tartalmazó
világranglistáján az el?kel? nyolcadik helyen
áll jelenleg
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Zöld sar ok

P r o g r a m a j án l ó
2022. novemberét ?l kiscsoport os mézeskalács szakkör indul a M?vel?dési
házban
2022. 11. 26. (szombat ) 20.00 Sport bál (M?vel?dési ház)

Zöld sarok- Dr. Acél Csaba rovat a

N ov em b er
Népi kalendáriumban az ebben a hónapban
aktuális jeles napokról is kapott nevet, így
lett Szent András hava, Mindszent hava, de
egy borongós hangulatú ?Enyészet hava?
jelz?t is visel magán. Személyes véleményem
sem túl der?s, mert valahogy a november az
a hónap, ami már nem
?sz, de
még nem tél, amikor a természet
döntésképtelen! Mint a gyenge jellem?
ember!

akácfa sem, muflon sem, dám sem.
Életem els? muflonkosát a Mátra déli
oldalában l?ttem, a Tekeres hegyoldal
meredek szikláin cserkelve igen izgalmas
körülmények között. Az izgalmat az okozta,
hogy az akkori fegyvertartási szabály úgy
rendelkezett, hogy a puskát és a zárdugattyút
külön kellett tárolni, amiben borítékolható
volt, hogy egyszer valamelyik lemarad a
vadászkalandról.
Így jártam én is, amikor készülni kellett volna a
A vadászatban lankadóban a gím- és a dám lövésre, kiderült, a puska ?lelke? a zárdugattyú
szarvasok vadászata, a b?gés és a barcogás otthon maradt.
elmúltával is lehet ugyan trófeás vadakra
vadászni, de már
sokkal nehezebb,
mondhatni vadásziasabb is!
Október végén, november elején viszont egy
mutatós, rendkívül éber, igazából egy
betelepített vadfajunk, a muflonok párzási
id?szaka
kezd?dik,
amit
szaknyelven
berregésnek hívunk
A muflon hímjét kosnak, a még nem ellett
n?stényét jerkének, utána már anyajuhnak
hívjuk. A szaporulatukat báránynak. Nem
?shonos vadunk, Szardíniáról és Korzikáról
került hazánkba, a 19 században, Forgách
gróf jóvoltából. Az el?ször vadaskertekbe
telepített
vad, hamar
tért
hódított,
elszaporodott, ezzel a vadászati palettát
színesíti, trófeája ? a kosszarvak - a vadászok
kedvelt trófeái.
Hegyvidéki, karsztos, sziklás területeket azért
is kedveli, mert a körmeit így tudja koptatni,
de ugyanezért váltották ki a környezetvéd?k
ellenszenvét is, a teljes kiirtásukra tett
javaslatukat - hála Istennek - sikerült
megállítani. Csak zárójelben jegyezném meg,
ha a ?sötétzöldeken? múlna, már nem lenne

A vadásztatóm egy vicces kis puskát nyomott a
kezembe, amivel jószerével csak kisebb
jószágokat lehet l?ni, de nem volt mese, a
lehet?ség el?ttem állt, l?ttem. A találat jó volt,
csak ahhoz kevés, hogy a vad helyben
maradjon, sajnos, sebzetten elfutott. Kerestük,
de
hamar
ránk
esteledett,
a továbbiak reggelre maradtak.
Ilyenkor az alvást elviszi az ördög, alig vártam,
hogy reggel legyen. A reggeli keresést a hollók
segítették, ott keringtek már, ahol a muflonom
feküdt. A muflon vadászatával felékesítve ez a
ködös, szomorkás november már mindjárt
szebb és vidámabb!

Egészség

Dunaszekcs?i Hír ek
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A b i r k ák f er t oz
" o" s án t a s ág a
írt a Dr. Kovács Iván

A hosszan tartó es?zések jelent?sen
el?segítik a fert?z? sántaság megjelenését.
Amikor a juhok gyakran nedves (sáros)
felületen tartózkodnak, az a betegség
megjelenéséhez és terjedéséhez vezethet,
különösen azokban az állományokban, ahol
a betegség korábban is megjelent. Abban az
esetben, ha egy területen több nyáj fert?zött,
nehéz a védekezés, mert a közös utak és
legel?k
használata
esetén
a
juhok
folyamatosan ki vannak téve a kórokozóknak.
A betegség kórokozója és terjedése:
A fert?z? sántaság több okú betegség,
melynek megjelenését el?segíti a juhok
nedves és trágyával szennyezett felületeken
történ? tartása. A betegséget két baktérium
okozza: a Fusobacterium necrophorum és
a Dichelobacter nodosus. A környezetben
a kórokozók több napig, míg meleg és párás
id?ben akár tizennégy napig is életben
maradnak. A betegség olyan állományokban
jelentkezik, ahol a fert?zött állatokat
behozzák vagy az állomány olyan területen
vagy istállóban való tartózkodása során, ahol
beteg juhok is vannak.
Betegség jelei: A betegséget nem nehéz
felismerni, mert az érintett állatok egy vagy
több lábukon sántikálnak, legeltetés közben
pedig mells? lábukra vagy kézt?ízületükre
térdelnek. A sánta birkák lemaradnak
a nyájtól, különösen, ha kemény felületen,
például aszfaltúton mozognak. Minden sánta
vagy gyanús állatot el kell választani
az állománytól. A betegséget a t?gy
vizsgálatával igazoljuk, ahol a t?gy közötti
térben a b?r begyulladt és gennyes
tartalommal borítja be, rendkívül kellemetlen
szaggal.
Kezelése: Az alapszabály, hogy amint
a
tenyészt?
sántaságot
észlel
az
állományban, azonnal el kell választania
a beteg és gyanús juhokat. A kezelést meleg
id?ben kell elvégezni, amikor a talaj száraz.
Ez abból áll, hogy az aláásott szaruhártyát
ollóval és patakéssel eltávolítják, majd
antibiotikumos spray-el kezelik.
A kés hegyével tisztítják meg a paták alsó
részét, majd ollóval vágják le a különálló
szarut. A szaru nagy részének ollóval történ?

eltávolítása
után,
késsel
vékonyabb
rétegekben vágva el kell jutnunk arra
a részre, ahol a szaru er?sen tapad
a körömhöz, vagyis az egészséges részhez.
A t?gy gyulladásos folyamata miatt vérzés
léphet fel, amely spontán eláll.
Antibiotikus spray kezelés: A levágott
patakörmöt egy kupacba kell gy?jteni, és
a kemencében elégetni, mert fert?zésforrás.
Érdekesség, hogy a kutyák nagyon szívesen
megeszik a levágott szarut. A kezelés
elvégezhet? antibiotikumok intramuszkuláris
alkalmazásával, a nekrotikus szaruhártya
eltávolításával kombinálva. A kezelés után
a juhokat több napig száraz felületen kell
tartani. Mindkét kezelési mód az esetek
90-95%-ában sikeres.
Hogyan
lehet
megel?zni
sántaságot a juhoknál?

a

fert?z?

Az istállóban a padlónak mindig száraznak és
tisztának kell lennie, az almozáshoz a legjobb
szalmát kell használni. Csökkenthetjük
a betegség terjedésének kockázatát, ha
a fert?zött és gyanús juhokat azonnal
elkülönítjük. A betegség gyakran egy fert?zött
tenyészkos behurcolása után jelentkezik.
Minden kosnak alaposan meg kell vizsgálni az
összes patáját, és célszer? azokat kijavítani és
antibiotikumos
spray-vel
permetezni.
A kezelés után 14 napig tilos a nyájat arra
a területre engedni, ahol a beteg juhok
tartózkodtak.
A
paták
fert?tlenítésére
célszer? medencét használni, de csak azoknál
a juhoknál, amelyeknek patája korrigált.
Az egyik megel?z? intézkedés a juhok
vakcinázása.
A vakcina nem hat egyformán minden
juhfajtán, így alkalmazása nem nyújt teljes
védelmet a betegséggel szemben.
Az
oltást követ?en az immunitás 4-12 hétig tart,
utána megismétlésre lenne szükség, így
gazdaságossági
szempontból
kérdéses
az alkalmazása.
Végezetül még egyszer hangsúlyozzuk, hogy
a juhpaták korrekciója a nyári vagy száraz
napokon csökkenti a fert?z? sántaság
megjelenésének a kockázatát az ?szi-téli es?s
id?szakokban, mert eltávolítjuk a kórokozót
a patákból és az állomány környékér?l.
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Múlt unk hangjai

M u z si k ál ó f i at al ok ád v en t i h a n g v er s en y e
Galambosi László rovat a

A mohácsi zeneiskola, hivatalos nevén
Schneider
Lajos
Alapfokú
M?vészeti
Intézmény (SLAMI) a 90-es években, s?t még
a 2000-es években is kiemelked? volt megyei
illetve országos szinten is a fiatalok zenei
képzésének tekintetében.
Számos tanuló jelent?s sikereket ért el
országos és nemzetközi versenyeken, szinte
minden tanszakon tehetségek bontakoztak ki,
a fúvószenekar a fél világot bejárta a város és
országunk hírnevét öregbítvén. A legjobb
el?menetel? diákok zenem?vészeti pályára
kerültek,
többen
külföldi
iskolákban
folytathatták tanulmányaikat.
Rendezvények tekintetében nem volt hiány,
szinte
heti
rendszerességgel
házi
hangversenyeket tartottak, tanári koncertek,
ünnepi m?sorok, társadalmi rendezvényeken
a fúvószenekar kihagyhatatlan volt.
Dunaszekcs?i fiatalok is szép számmal
tanultak és játszottak ebben az id?szakban a
SLAMI növendékeként, s büszkék lehetünk
rájuk, mert túl azon, hogy elvégezték az
alapfok tíz évfolyamát, a fúvós ? és
kamarazenekarokban is megállták helyüket,
zenei
versenyeken
is
eredményesen
szerepeltek.
Hagyománynak számított Mohácson, hogy
karácsony szent ünnepére várakozván,
ádvent utolsó vasárnapján a Fogadalmi
Templomban koncertet adtak a ?muzsikáló
fiatalok?.
- Minden történés egy gondolattal kezd?dik ?
mondta egyszer egy filozófus. S ez a gondolat
két másodikos gimnazista Galambosi Eszter
és Kis-Gadó Csaba fejében született meg egy
zeneiskolai Mikulás ünnepségr?l hazafelé

jövet. Dunaszekcs?n is meg lehetne rendezni
a Mohácsihoz hasonló ádventi hangversenyt,
hiszen van annyi zenét tanuló fiatal, kérdés,
hogy vállalják-e?
Már másnap el is készítették a listát, és
felvették a kapcsolatot diáktársaikkal. Óriási
meglepetésre mindenki örömmel vállalta,
mintha csak erre vártak volna. Indulhatott a
szervezés, amiben sok szül? is segédkezett.
Helyszínként a római katolikus templom
jöhetett számításba, Román János plébános
is áldását adta a kezdeményezésre. Plakátok
készültek, személyre szóló meghívók, az infó
újságban is közhírré tétetett, hogy 2001.
december 23-án 15 órakor a dunaszekcs?i
zeneiskolás fiatalok mindenkit szeretettel
várnak els?, hagyományteremt? ádventi
hangversenyükre.
Minden
várakozást
felülmúlt az érdekl?dés.
Feszült izgalom lett úrrá a gyerekeken, látván
a szépszámú közönséget. A kisiskolások
betlehemes
játékával
kezd?dött
a
rendezvény.
Azután
nyitószámként
felcsendült a ?Kis karácsony, nagy karácsony?
közös
énekléssel,
s
már
oldottabb
hangulatban
indulhattak
az
egyéni
produkciók. Orgona és zongora darabok,
klarinét m?vek tették változatossá az
el?adást. A tizenkét fellép?, szívet melenget?
karácsonyi dalaiból végtelen szeretet és
meghitt boldogság áradt.
A dalok szívb?l szívhez szóltak, legjobb
tudását adta minden fellép?. A közönség
elégedetten és elismer?en beszélt a
produkciókról. Pedig akkor még senki sem
sejtette, hogy milyen nagyszer? dolog fog
ebb?l kibontakozni. Folytatás a következ?
számban....

E g y r ég i f ö l d r a j z t ér k ép
A
szerb
egyházi
javak
államosítása
Dunaszekcs?n 1949. december elején ment
végbe.
Megmaradt
a
Templom,
pár
négyzetméter a Templomkertb?l és a Temet?.
Viszont el lettek véve az Egyházi földek, Sv.
Petka forrása, valamint a Hitfelekezeti Iskola és
a Parókia épületei.

E két utóbb épületb?l pár fontos dolog átkerült a
Templomba: 2 db iskolapad, 1 db íróasztal, 1 db
kulcsos kassza, 1 db szekrény tele írásos
dokumentumokkal:
anyakönyvek,
egyházközségünk jegyz?könyvei, iskolai naplók ?
melyek most Szentendrén a Budai Szerb
Ortodox Egyházmegye Levéltárában ?riztetnek.

Hagyományok

Dunaszekcs?i Hír ek

Sok évfolyamnyi folyóirat: Néptanítók Lapja,
Mitropolijski Glasnik, Srpski Sion, ?kolski List.
Valamint 1 db mez?gazdasági falitérkép, mely
gondosan feltekerve várja, hogy egyszer a helyi
(szerb) iskolatörténeti tárlaton állíttassék ki.
A térkép méretei: 270 cm x 160 cm.
Méretaránya: 1 : 384.000 km. Gazdasági
falitérképr?l van szó, mely a dualizmus kori
Magyarország mez?gazdaságának egy fontos
alkotóelemét, az állattenyésztést mutatja be.
Területileg: a Szt. István Korona országait
(Dalmácia és Bosznia-Hercegovina nélkül)
ábrázolja;
id?ben:
az
1880-as
évek
ábrázoltatnak. A térképjelek két nyelven:
magyarul és franciául nyomattak.
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országi vízi munkák fejlesztése és az egységes
vízjogi rendszer kialakulása tekintetében.
Hátsek Ignácz (1827-1902) kartográfus és
Posner Károly Lajos (1822-1887) nyomdász
gyümölcsöz? munkássága Trefort Ágostonnak
(1817-1888), az aktuális magyar királyi vallás- és
közoktatásügyi miniszternek köszönhet?. Trefort
ismertette ?ket össze, ill. felhívta a figyelmüket,
hogy a készül? tematikus térképekbe építsék be
a KSH legfrissebb népszámlálási adatait is.
A falitérképen 52 ?Jelmagyarázat? található, pl.:
Megyei, kerületi határ; Forgalomban lév? vasút;
F? marhahajtó út; Folyam, folyó; Szabad királyi
város, Rendezett tanácsú város; Mez?város;
Falu, puszta; Vasuti állomás; G?zhajózási
állomás; Vasuti vagy g?zhajózási marharakodási
állomás; Vasutikocsi és g?zhajó fert?tlenít?
állomás; Marhavásár; Veszteg intézet; Állami
állatorvosi tanintézet; Gazdasági egyesület;
Állami ménesek; Magán ménes; Állami állatorvos
székhelye; Magán állatorvos székhelye stb.

A korszakban a Mindennapi iskola 6 osztályos
volt. Az iparosnak tanulók 3 évig jártak még az
Ismétl? iskolába. Feltételezem, hogy ?mindkét
iskolában? használták e tanítási eszközt. Mivel a
taner? id?nként a feln?tteknek is szervezett
tanfolyamokat, lehetséges hogy a térkép a fiatal
gazdák képzésében is szerepet kapott. E
?A
kérdésre a válasz az írásos dokumentumokban 8 kistérkép is tartozik ?a nagyhoz?:
SZARVASMARHA viszonyítva a területhez./ A
rejt?zik.
SZARVASMARHA viszonyítva a lakóssághoz./ A
A
falitérkép
címe:
?MAGYARORSZÁG JUHOK viszonyítva a területhez. / A JUHOK
ÁLLATEGÉSZSÉG REND? RI SZERVEZETÉT, viszonyítva a lakóssághoz. / A LOVAK
ÁLLATTENYÉSZ- TÉSÉT ÉS GAZDASÁGI viszonylagos
száma.
/
JÁRMOSÖKRÖK
SZAKOKTATÁSÁT
ÁBRÁZOLÓ
TÉRKÉP [olvashatatlan] / A BIKÁK és tehenek közötti
KIADTA A FÖLD- MIVELÉS, IPAR ÉS arány. / ÁLLATORVOSOK viszonyítva a
KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTERIUM háziállatokra.?
RAJZOLTA HÁTSEK IGNÁCZ M. KIR.
TÉRKÉPÉSZ 1885 POSNER KÁROLY LAJOS
M? INTÉZETÉB? L. ?

A címnél maradva: Kimaradt, hol készült ?
Budapesten;
igaz,
kikövetkeztethet?
a
szövegb?l. A korszak magyar helyesírásából is
ízelít?t kapunk. Az 1885-ös esztend?r?l: Ez év
nyarán fogadta el pl. az Országgy?lés a
Vízjogról szóló 1885. évi XXIII törvénycikket,
mely korszakos jelent?ség? volt a magyar-

Évszázadok óta a szarvasmarha számított a
legértékesebb haszonállatnak (?háziállatnak?):
Húsa, teje, tülke, b?re, trágyája - sokrét?
felhasználhatósága miatt. Az igavonásra
használt és a tenyészállat állomány ? mint
fontos gazdasági tényez?k ? külön kistérképre
kerültek. A sertés, a baromfi, s a többi
háziszárnyas,
valamint
a
hal
és
a
vadgazdálkodás nem jelöltetett a térképen.
Baranyában 1 / egy állatorvosra 30.000 /
harmincezer
?háziállat?
(a
felsoroltak)
gyógyítása jutott.
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A kistérképek Baranyát az állattenyésztés
tekintetében
vagy
az
országos
középmez?nybe, vagy ett?l kicsit elmaradva
rangsorolják. Utóbbi a szarvasmarha- állományra
értend?, mivel megyénk domborzati viszonya:
dombság. (A hegyvidéki dús legel?s területek e
tekintetben jobb mutatókkal rendelkeznek.)

Dunaszekcs?t?l 15 km-re délre található
Mohács, mely a korszakban járásközpont és
dinamikusan fejl?d? város. A térképjelek
szerint: Vasúti és g?zhajózási marharakodási
állomáshely, valamint marhavásár-tartóhely is
egyben. 1885-ben már m?ködött a Pécs ?
Villány - Mohács vasútvonal. A ?Szegszárd Báttaszék? vasútvonal ekkor még nem épült
Fontos tudni, hogy ezekben az évtizedekben ? a meg. A Dunán a hajóforgalom az 1860-as évek
19. század utolsó harmadától a századfordulóig, óta ? egy évszázadon keresztül ? rendszeres.
illetve a Nagy Háború kezdetéig ? zajlik
Magyarországon az állattenyésztésben a ? falitérkép egyik sarkában, kézzel írott rövid
paradigmaváltás: A gazdák áttérnek az istállózó mondat találtatott (szerb nyelven, cirill
állattartásra, valamint az állati igavonás mellett bet?kkel): ?? ????? (Szekcs?) - egy elmosódott
megjelennek a mez?gazdasági gépek. Baranya évszám kíséretében. Megállapíthatjuk, hogy
vármegyére vetítve: nemesi uradalmakról és vizsgálatunk tárgya valóban az egykori
paraszti magángazdaságokról beszélhetünk. A Dunaszekcs?i Szerb Hitfelekezeti Iskola
f?hercegi Belljei uradalom volt Vármegyénkben a taneszköze volt. Sajnos a korszakból csak ez
legnagyobb, s egyben a mintauradalom is. az egy (fali)térkép ?rz?dött meg! Baranya
Dunaszekcs?n ez id? tájt a Jankovics - Besan vármegye a dualizmus id?szakban - az
uradalom prosperált.
állattenyésztés tekintetében - országos
összevetésben a középmez?nyben foglalt
Belelapozgatva az iskolai dokumentumokba, pl. helyet. Napjainkban (a cikk írója szerint): A
a beiratkozási naplókba, a legtöbb családf? Bátaszék ? Dunaszekcs? - Mohács vasútvonal
foglalkozásánál ez olvasható: ?földm?ves?. azóta sem épült meg. A hajózás turizmusként,
?Duna Szekcs?? - ahogy az 1880-as évek meg sportként él tovább. A szarvasmarha
településünk nevét írták, már két évszázada lassan a ?luxus kategóriába? tartozik. Helyét
mez?város - ma: falu (!) A térképjelekb?l átvette a sertés- és a baromfitenyésztés. Az
kiolvasható, hogy Szekcs? a korszakban az állatorvosok
száma
megsokszorozódott.
egyik fontos ?f? marha hajtó út? mentén feküdt, Gyógyítási profiljuk is változott ? gondoljunk
valamint rendelkezett marhavásártartó joggal is. csak a kis házi kedvencekre. A háztartások
A 19. század elején különben településünk alig, vagy egyáltalán nem foglalkoznak
évente 4-szer tarthatott országos vásárt. Ebben haszonállat-tartással.
A
dunaszekcs?i
a jogában az uralkodó(k) többször is uradalom mez?gazdasági sikereit az AXIÁL
meger?sítették.
Kft-be tartozó ?Duna Gyöngye 2000? Mg. Zrt.
folytatja.
Vukovics Cvét a

A k en y ér m ez ei c s at a (2 . r és z )
ifj. Kulut ácz Zolt án rovat a

A magyar és a török er?k három-három oszlopba
szervez?dtek és néztek egymással farkasszemet.
A magyar sereg jobb oldalán Kinizsi Pál csapatai
álltak, vele szemben pedig Ali bég, aki már
az 1462-es török támadásban is szerepet játszott.
A derékhadat Báthory vajda és nehézlovasai
alkották, a balszélen pedig Vuk Barankovics szerb
despota ? a magyar király h?béresekéntállomásozott a Jaksics fívérek lovassága, a szász és
vlach segéder?k társaságában.
Ez utóbbiak ellenfele Báli bég és az általa vezetett
havasalföldi szövetségesek voltak, míg a török
derékhadat Isza bég irányította. Érdekes -bár
a korszakban nem meglep?- színezetet adott
a csatának, hogy a törökök havasalföldi csapatait IV.
Basarab (a fiatal) vezette, miközben a magyar
oldalon politikai ellenfele és unokatestvére III.
Basarab (az öreg) állt.

Az ütközet állítólag egy díszes öltözet? török
hetvenkedésével kezd?dött, aki bátran kilépve
a magyar tábor elé, a vezérek elé köpött. A kihívást
elfogadó szász lovas néhány perccel kés?bb már
a török fejével galoppozott a magyar seregek el?tt,
ezzel is extra motivációt adva a többi katonának.
Ezt követ?en a szárnyak összecsaptak s kishíján
csúfos magyar vereségben végz?dtek, amikor
Báthory a lováról leesett és a katonák menekülni
kezdtek. Szerencsére egy közkatona kimenekítette
a vajdát, aki újúlt er?vel és szitokszavakkal saját
csapataira
sikeresen
megakadályozta,
hogy
szétszaladjanak.
A kenyérmezei ütközet végül a magyar jobbszélen
d?lt el, ahol Ali bég -máig ismeretlen okokbóla futásban keresett menedéket. Kés?bbi leírások
szerint Ali maga után akarta csalni a magyarokat,
hogy távolabb ütközhessenek meg újra. Akármi is
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volt a szándéka, Kinizsi minden erejével a török
derékhadra vetette magát és kemény harcok után,
amelyben Isza bég is elesett, ezt a seregrészt
összeroppantotta. A többségében lovas törökök
fejvesztve menekültek a csatatérr?l, hátrahagyva
-középkori szokás szerint- a vlach gyalogos
segédcsapatokat. IV. Basarab katonái h?siesen,
gyakorlatilag utolsó emberig harcoltak, de kés?
délutánra a csata eld?lt.
A magyarok ezután a törökök után vetették magukat és
leszámítva néhány tucat magasrangú török tisztet, akit
váltságdíjért cserébe elfogtak, mindenkit levágtak, akit
értek. A menekül?k közül sokan a környékbeli erd?k
felé indultak, de ezek közül szinte senki sem élte túl az
éhezést, sebeit vagy a dühödt helyi parasztok
támadását.
A foglyok kiszabadítása után a magyar csapatok
hatalmas vígasságot csaptak, megünnepelve az egyik
legnagyobb török felett aratott magyar gy?zelmet.
A kenyérmezei ütközet következtében a magyar állam
leveg?höz jutott, mivel bebizonyította, hogy képes
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megfelel? er? felállítására és az ország
védelmére. Mehmed és utódjai egészen 1521-ig
tartózkodtak attól, hogy újabb hadjáratot
vezessenek.
Ennek ellenére" a magyar veszteségek (mintegy
3000 f?) jóval nagyobb érvágásnak bizonyultak,
mint a törökök által hátrahagyott 6000 halott.
Az ország egészen egyszer?en nem engedhette
meg magának az ehhez hasonló veszteségeket,
míg a török könnyedén pótolta ezeket.
Még ennél is nagyobb problémát jelentett
azonban, hogy a Mátyást követ? 30 évben
a végvári rendszer leépült, a bels? marakodások
révén, soha nem volt elég pénz, vagy megfelel?
akarat arra, hogy a terület védelme biztosítva
legyen. Amikor az Oszmán Birodalom végül
megindult északra, gond nélkül foglalta el
Nándorfehérvárat
és
több
környékbeli
er?dítményt. Néhány évvel rá pedig soha nem
látott er?t felvonultatva szétzúzta a magyar
seregeket Mohácsnál, véget vetve az önálló
magyar államnak mint hatalmi tényez?nek

A keresztrejtvény megfejtése egy magyar szólást, közmondást takar.

J át ék

A helyes megfejtést küldd el messengeren, email-ben
(muvhaz.dszekcso@gmail.com), vagy sms-ben (20/ 48-570-88).
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Dunaszekcs?i Hír ek

Mi, magyar ok

A M a g y a r T u d om án y
N ap j a

R ec ep t n ek ed :

írt a Szabó Barnabás

G es z t en y és s ü t o" t ö k l ev es

A Magyar Tudományos Akadémia, röviden MTA,
a magyarországi tudományos köztestület,
amelynek f? feladata a tudomány m?velése, a
tudomány eredményeinek terjesztése és
a
magyar tudomány képviselete. Az MTA létrejötte
gróf Széchenyi István nevéhez f?z?dik, akit a
legnagyobb magyarként is szoktak emlegetni.
1825. november 3-án Fels?büki Nagy Pál
buzdító hatású beszédet mondott, amelyben
er?sen kikelt azon elkorcsosodó f?urak ellen,
akik elhanyagolják nemzetünk és nyelvünk
érdekeit. Ezután tette meg felajánlását gróf
Széchenyi István. Széchenyi a fels?táblához
tartozott,de ekkor éppen az alsóházi követek
ülésén foglalt helyet. Fels?büki szónoklatát
követ?en a jelenlév?k meglepetésére Széchenyi
váratlanul
szót
kért
és felszólalásában
felajánlotta birtokainak egyévi jövedelmét, 60
000 forintot egy Magyar Tudós Társaság
megalapítására.
1825. november 8-án a Széchenyi, Károlyi,
Andrássy és Vay a nádorhoz, az alsó- és fels?
táblához már írásban is benyújtotta ajánlatát,
november 21-én pedig az alakítandó tudós
társaság épülete tervének alaprajzát. József
nádor bizottságot nevezett ki az alaprajz
megtárgyalására és ebben Széchenyi is aktívan
részt vett. 1827. augusztus 18-án a bizottság
munkálatai nem kis részben József nádor kitartó
lobbi munkájának köszönhet?en a királyi
szentesítést is elnyerték.

Hozzávalók: -

A

2 ek olaj

-

2 fej vör öshagy ma

-

2 ger ezd fokhagy ma

-

2,5 dl tejszín

-

25dkg f?tt geszteny e

-

50 dkg süt?tök

-

1 leveskocka

-

1 tk ?r ölt gy ömbér

-

1 kk. ?r ölt szegf?szeg

-

só,bor s

-

1 tk szár ított kakukkf?

-

1 ek méz

süt?tököt, a

fokhagy mát
süt?tököt

hagy mát

és a

meghámozzuk.

kockár a,

cikkekr e vágjuk, a

a

A

hagy mát

fokhagy mát

felapr ítjuk, majd mindezeket egy
süt?papír r al bélelt tepsibe tesszük.
Sózzuk,

bor sozzuk,

meglocsoljuk,

olajjal
alufóliával

letakar juk és 180 fokos süt?ben 30
per cet sütjük.

Az alapítást törvénybe iktatták. Az országgy?lés
ebben a törvénycikkben mondta ki a társaság
megalapítását Tényleges m?ködését 1830-ban
kezdhette meg Magyar Tudós Társaság néven,
miután az uralkodó elfogadta az alapszabályokat. Az 1825-ös pozsonyi országgy?léshez kapcsolódik a reformkor kezdete is. A
reformkor az 1825 és 1848 közötti id?szakot
jelöli. reform a gazdaság, a társadalom
megváltoztatására, átalakításra irányuló törekvés, melyet
rendeletek
vagy törvények
segítségével valósítanak meg.

A megsült zöldségeket egy lábasba

Magyarországon a m?vészek és tudósok is
jelent?s szerepet vállaltak a reform- törekvésekben. Ebben a politikai vitáktól hangos
korszakban nagy történelmi személyiségek
emelkedtek ki, akik irányt szabtak az
eseményeknek.

kr émesítjük, ízlés szer int sózzuk,

tesszük, hozzáadjuk a geszteny ét,
gy ömbér t,

szegf?szeget,

kakukkfüvet

és

a

a

leveskockát,

felöntjük 1 liter vízzel, és t?zr e téve
15

per cig

f?zzük

közepes

h?mér sékleten.
A t?zr ?l levéve hozzáadjuk a mézet
és

a

tejszínt,

botmixer r el

bor sozzuk, ha túl s?r ?, kis vízzel
vagy tejszínnel higíthatjuk.

