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Nyugdíjas hírek
Nóta- és Népdal-
éneklési Verseny

2007.  október  14-én  Kaposváron 
Nóta-  és  Népdaléneklési  Verseny 
volt  48  résztvevővel.  Magyarszék 
hírét  is  elvitték  Somogy  megyébe: 
Sipos Antal  2.  helyezett lett,  külön-
díjat  pedig Laklia József kapott.  Az 
eseményen  közreműködött:  Szent-
endrei  Klára  nótaénekes,  valamint 
Oláh Kálmán és népi zenekara.

Karácsony
Karácsony este van. Manók

és mókusok csöngetyűznek
ezüst dióval.

Te itt állsz álmaim között
diszítve aranyozott útravalóval.

Ágh István

Egy ajándék éppen annyit ér, 
amennyi szeretettel kiválasztották.

Thyde Monnier

Karácsony délután
lassan jön az alkony.
Kiváncsiság bújkál

minden gyermakarcon.
Donászy Magda

Az időskor is
az élet része

Az időskor is az élet része,
Csak nehezebb élni véle.
Fiatal szív megöregszik,
Lángja többé nem növekszik.

Idősek  napi  összejövetelt  rendezett 
községünk Önkormányzata  a falu 65 
év feletti  lakói részére 2007. október 
27-én.  Az  érintetteknek  meghívót 
küldtek. Az eseményt szerette volna a 
helyi  Nyugdíjas  Klub  színesíteni  né-
hány szomszédos település nyugdíjas 
klubjának meghívásával. A meghívást 
elfogadta  és  megjelenésével  megtisz-
teltek  bennünket  a  Barátúrban,  Ma-
gyarhertelenden  és  Sásdon  működő 
nyugdíjas klubok. A műsort az iskolá-
sok kezdték: Császár Kitti, Fink Dávid, 
Orcsik Máté. Köszönet az ügyes és bá-
tor  unokáknak,  valamint  a  felkészítő 
pedagógusoknak! Folytatásként a he-
lyi  színjátszó  csapat  nyújtott  vidám, 
szórakoztató előadást. Köszönet nekik 
és betanítójuknak is. Ezután került sor 
a klubokra: versek, egyéni énekesek és 
kórusok. A meglepetés pedig a fúvósok 
vidám zenéje volt. Tea, üdítő, süti, po-
gi és zsíros kenyér mellett kellemesen 
lehetett beszélgetni, sőt a zene még a 
berozsdásodott  izületekre  is  jótéko-
nyan hatott, mert beindult a tánc is.
Reméljük, a jövőben nagyobb érdek-
lődés lesz a helyszínen! Így az álta-
lunk  választott  Önkormányzat  és 
Képviselő-testület  fáradozása  sem 
lenne felesleges. Mert:
„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell,
A karosszékből álljanak most fel!
Ez a kis torna néhány perc csupán,
Ne tessék félni, senkinek sem árt!”
Köszönet  minden  megjelentnek  és 
további jó egészséget!

Szőke Antalné
klubvezető

Zörget a tél
Balázskovics Lászlóné
Dalmady Rózsa verse

Recseg ropog a fa ága
Homályos az ég világa
Szürke reggel, sehol kékség
Ködruhát ölt a messzeség.

Hegyek-völgyek köddé válnak
Télszaga van már a tájnak
Télruhát ölt az őszi táj
Messze jár már a tarka nyár.

Szél zenéjét tisztán hallom
Zörget a tél az ablakon
Fittyet hány a napsugárra
Tavaszízű őszi nyárra.

Hófehér a tél világa
Elbűvöl a hó csillogása
Nagyot köszön a november
Istenhozott vén december!

Ovisarok
Év végi 

eseménynaptár
• nov. 29. - dec. 10. Adventi vásár az 
Óvodában
• dec. 6. csüt. 9:00 Hangoló Színház 
a Faluházban
• dec. 6. csüt. 10:30 Mikulás az Óvo-
dában
• dec. 7. péntek 15:00 A falu kará-
csonyfájának díszítése
• dec. 12. szerda Figura Ede műsora
• dec. 13. csüt. Fényképek elkészülése
• dec. 19. szerda 9:00 Figura Ede 
műsora
• dec. 19. szerda Óvodai karácsony
• dec. 21. péntek Nevelés nélküli nap
• dec. 22. - jan. 2. Téli szünet
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Önkormányzati 
hírek

Beszámoló
a 2007. évi

fejlesztésekről

Iskola felújítása
• Teljes külső festés az iskola és a 
könyvtár épületnél
• Teljes esőcsatorna felújítás az isko-
lánál és a tornateremnél
• Ablakok cseréje hőszigetelt üvegre 
az új épületszárnyban
• Ablakok és minden nyílászáró fes-
tése az épületen kívülről
• Teljes külső belső ablakfestés a régi 
épületszárnyban
• Mozgáskorlátozott helyiség kialakí-
tása
• Közlekedési rámpa kialakítása 
mozgáskorlátozottak számára
• Tornaszoba falainak felújítása és 
festése
• Tornaszoba melletti öltözők és vi-
zesblokk kialakítása
• Fiú és lány fürdő (WC és zuhanyzó) 
festés, mázolás, világítás kialakítása
• Fakerítés kialakítása a könyvtár 
épületrész és a konyha között
(zárt belső udvar)
• Községi könyvtár kialakítása új 
helyen:

előtér és a könyvtár belső festése;
esőbeálló és mozgáskorlátozott
rámpa kialakítása;
világítás felújítása

• Köztéri járda és lépcsők aszfalto-
zása az iskolaudvarban és az iskola 
előtti bejárónál
• Gázmérés különválasztása a kony-
hától – költségmegtakarítás éves 
szinten

Iskolakonyha felújítása
• Villany, víz és gázmérés külön-
választása az iskolától – fogható 
költségmegtakarítás éves szinten
• Hűtők vásárlása a konyhának

• Belső átalakítás öltöző és zöldáru-
raktárnál
• Élelmezésvezető alkalmazása a tör-
vény előírásainak megfelelően

Védőnői szobák
• Felújítás: festés, mázolás, falbur-
kolás

Óvoda felújítása
• Tetőtér kialakítása és betonaljzat 
készítése
• Veszélyes, azbesztes hullámpala 
lecserélése cserépre – teljes tető-
csere
• A bemenő áramellátás teljes felújí-
tása, új áramszekrény elhelyezése
• Külső festése az óvoda épületének
• Bútorok beszerzése a szobákba
• Sószoba épületrészének kialakítása
• Esőcsatorna teljes cseréje és felújí-
tása, bádogozás
• Emeleti előtér tetőkialakítása

Ifjúsági- és Nyugdíjas ház
• Belső festés és pince kitakarítása

Faluház felújítása
• Előtér és nagyterem világításának 
energiatakarékos kialakítása
• Festés: előtér, valamint a nagyte-
rem oldalfal és plafon
• Vizesblokk felújítása (női, férfi):

csempézés;
festés, mázolás;
világítás;
aljzatburkolat;
szaniterek cseréje;
világítás felújítása, cseréje

• Ajtókészítés vizesblokk és előtér 
között
• Tálalókonyha kialakítása: 2 db aj-
tó, csempézés, festés, aljzatburkolás
• Színpad:

oldalajtó készítése;
rámpa készítése külső fedett részen

• Nagyterem padlócsiszolása és lak-
kozása
• Hangosítóberendezés beszerzése a 
Faluház részére
• Kisebbségi helyiség kialakítása a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 
közösen

• Udvari kút és vízóraakna fedlapok 
lesüllyesztése és külső udvar terep-
rendezése

Patakvölgye Pihenőpark
(Sportöltöző)
• Sportöltöző felújítása, mozgás-
korlátozott WC kialakítása
• Pihenőpark kialakítása
• Színpad kialakítása
• Híd az ökopark és kistó, szökőkút 
felé
• Parkoló és petanque pálya kialakí-
tása
• Földkábeles villamos energia kiala-
kítása a sportpályához és a színpad-
hoz, valamint a sportöltözőhöz
• Pihenőpark felé vezető út felújítása
• Térköves járdaszakasz kialakítása
• A fedett közösségi térben hagyomá-
nyos kemence kialakítása
• Vizesárok tisztítása 200 fm-en
• Baranya-patak lomtalanítása 200 
fm-en
• 10x20 méteres sátor kialakítása
• 80 sörpad és 40 asztal vásárlása

Szentháromság Park kialakítása
• A szökőkút esztétikus felújítása kör 
alakú leülővel fából, térkövezve a 
régi alap és horvát kővel kirakva a 
széle

6 db kovácsoltvas paddal körül-
véve;
2 db fedett, fából készült asztallal
és 2 paddal ellátott családi tér lesz
kialakítva

• Természetesen a szökőkút új for-
májában a tér dísze lesz
• A világítás is megújul
• 64 db növény és bokor került elül-
tetésre
• Földmunkák még maradnak ta-
vaszra is
• A Hősök Parkja rész is megszépült, 
térköves járda veszi körül a teret és 
választja el a Szentháromság tértől, 
földmunkák és virágosítás még ma-
radnak tavaszra is
• A Szentháromság szobor felújítása 
még 2006. október végén elkészült

folytatás az 5. oldalon
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Suliújság
„Szent kincs a gyermek teste-lelke,

szeretni kell azt melegen,
és fölnevelni féltő gonddal,
hogy tiszta, jó, erős legyen.”

Szemlér Ferenc

Események, 
eredmények iskolánk 

életéből
A  „Legotthonosabb  osztály” 
címért való  versenyben  minden 
osztályközösség  szépítette,  csinosí-
totta osztálytermét. A pártatlan zsűri 
alsóban a 4. osztályosok, felsőben a 
6.  osztályosok  tantermét  találta  a 
legszebbnek, legotthonosabbnak.

A 7. és 8. osztályos tanulók egy-
egy  csapatban  a  sétáló  ki-mit-tud 
versenyen vettek részt, melyen ered-
ményes szereplésükkel az élmezőny-
ben végeztek. A 8. osztályos lányok 
az  elsősegély  állomáson  különdíjat 
kaptak.

Márton napi vígasságok címmel 
hagyományteremtő ünnepséget szer-
veztünk.

Az  iskolai  Márton  napi  vetélkedőn 
szombat délután mintegy 120 ember 
vett  részt,  kicsitől  a  nagyig.  Egy 
csapatban  tevékenykedett  az  alsós, 
az óvodás kistestvér, a felsős tanuló, 
a  szülő,  a  pedagógus,  a  képviselő, 
vagy akár a polgármester. A 7 csapat 
tagjai  kellemes  izgalmak  között 
vetélkedtek,  a  hozzátartozók  druk-
koltak.
A Márton napi  bálon meghaladta  a 
200-at  a  bálozók  száma,  hajnalig 
ropták a  táncot,  persze  ha a  Wery-
Take  együttes  zenél,  nem  is  lehet 
másképp.

November  29-én  csütörtökön 
egész napos nyílt  napot tartot-
tunk iskolánkban. Sok szülő tisztelt 
meg bennünket jelenlétével. Az órák 
jó hangulatban teltek.

Az  óvodásoknak  szervezett 
„iskolakóstolgató”  foglalkozá-
sunkon november 30-án, pénteken 
Figura  Ede  bácsi  mókás  hangulat-
keltésével  indítottunk,  majd  isko-
lánk  tanítói  kézműves  foglalkozást 
tartottak  az  apróságoknak,  akik 
rendkívül jól érezték magukat.
A Mikuláshoz, karácsonyhoz kötődő 
kis  alkotásaikat  boldogan  vitték 
haza.  A  pogácsa  és  a  citromos  tea 

sajnos nem fogyott el, mert kevesebb 
vendégünk  volt,  mint  ahányat  vár-
tunk, de lesz foglalkozásunk máskor 
is.

Örömmel fogadtuk a hírt,  hogy 
december 1-jén, szombaton a komlói 
Nagy László Gimnázium által rende-
zett  „Agytekerő”  elnevezésű  területi 
általános  műveltségi  versenyen 
Kunos Enikő második helyezést  ért 
el. Gratulálunk! Dícséretet érdemel-
nek csapattársai is: Kocsándi Evelin, 
Pakker  Dalma,  Bank  Patrik,  Fink 
Dávid  és  a  felkészítő  tanító  néni: 
Ábel Lászlóné Gabi néni is.

December  3-án  tartott  kézmű-
ves  foglalkozásunkon negyven 
felnőtt  és  25  gyerek  vett  részt.  A 
profi módon elkészített alkotásokat a 
december  10-től  kezdődő  kará-
csonyi  vásáron  fogjuk  árusítani, 
melynek bevételét az iskola tanulóira 
fordítjuk.

December 7-én, pénteken 16-21 
óráig  Mikulás  bált szervez  a  8. 
osztály, melyre az óvodásoktól kezd-
ve  minden  érdeklődőt  szeretettel 
várunk.

December  21-én  11  órakor  a 
Faluházban tartjuk  iskolai  kará-
csonyi  ünnepélyünket,  melyre  szin-
tén várjuk az óvodásokat is.
Az idén minden osztály saját  készí-
tésű díszt helyez el a fán, és minden 
osztály egy rövid műsort ad, ezt teszi 
a fenyőfa alá.

Halld a csengő szép szavát,
Mily vidáman száll!
Fényes titkok ajtaját
Nyitja, nyitja már,

Tárul ajtó, tárul szív,
Zendül a szoba:

Tündökölve ott virít
A karácsonyfa!

Elek István
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Márton nap
November 11-én van Márton napja. 
Erre  az  ünnepre  játékos  vetélkedőt 
szerveztek  az  iskolában.  Én  a  2-es 
csapatban  voltam,  ennek  az  anyu-
kám  volt  a  csapatfőnöke,  az  igaz-
gatónő kérésére.
Az  első  versenyszám  Lúdas  Matyi 
„szépségverseny”  volt.  A  második 
tekézés,  vízzel  teli  üvegeket  kellett 
eltalálni egy kislabdával. A harmadik 
„libatömés”, amikor is egy lufit kel-
lett  megtölteni  kukoricával.  Aztán 
összetett szavakat kellett írni, amik-
ben benne volt a liba szó. Mindeköz-
ben készültek a töklámpások. Kitöl-
töttünk egy Márton püspök történe-
téhez  kapcsolódó  totót.  Végül  az 
utolsó versenyszámként egy libás ké-
pet kellett rajzolni, és olló nélkül té-
pett papírral a tollát megragasztani. 
Utána a bolt előtt sütöttek tököt és 
gesztenyét.  Volt  még  tea  és  forralt 
bor  is,  és  egy  előadás,  amin  Szent 
Márton  életét  egy  jelenetben  adták 
elő.  Majd  fölvonultunk  egy  lovas-
kocsi  mögött.  Azt  ordibáltuk,  hogy 
ébresztő  Magyarszék!  Jól  éreztük 
magunkat.  Remélem,  jövőre  is  lesz 
hasonló program.

Kispál Adrienn

Városismereti 
Vetélkedő

Komló, 2007. október 27.

Meghívást kaptunk a Komlói Család-
segítő  Szolgálat  által  szervezett 
városismereti  vetélkedőre.  Izgalom-
mal  készültünk  erre  a  megméret-
tetésre,  hiszen  először  volt  alkal-
munk  komlói  csapatokkal  verse-
nyezni.  Osztályfőnökeinkkel  szinte 
teljes létszámban indultunk el, 7. és 
8. osztályosok.
Az  első  állomások  a  Családsegítő 
Szolgálat épületében vártak bennün-
ket:  szituációs  játékokat  kellett 
elvégeznünk  és  csecsemőápolással 
kapcsolatos  feladatlapot  töltöttünk 
ki. Ezalatt a fiúk célbadobtak. Követ-
kező  állomásunk a  Városi  Múzeum 
volt:  itt  a  város  történetéről  és  a 
múzeum kiállítási anyagából totót és 
kérdőívet  töltöttünk ki.  A  szomszé-
dos KISE-nél összefutottunk 8. osz-
tályos  társainkkal.  Kihasználtuk  az 
alkalmat  és  kicseréltük  addig  szer-
zett  tapasztalatainkat.  A  mai  napig 
nem sikerült rájönnünk arra, hogy a 
város  címerében  levő  alak  milyen 
növényeket  tart  a  kezében.  Dícsé-
retet  érdemelnek  azok  a  társaink, 
akik két óra alatt bejárták az összes 

pecsételőhelyet a belvárostól  Szilvá-
sig.  A  Rendőrségen  elvéreztünk  a 
KRESZ-totón, de a többi kérdésben 
jók  voltunk.  Ezután  következett  el 
számunkra  a  verseny  fénypontja:  a 
Tűzoltóság.  Itt  maximális  pontszá-
mot sikerült elérnünk. És mindenki 
lecsúszhatott  a  rúdon.  A  Közösségi 
Házban állat- és növényismereti, va-
lamint  matematikai  feladatokat  vé-
geztünk el.
A verseny végén, együtt örültünk 8. 
osztályos barátainkkal,  akik kiemel-
kedő  teljesítményükkel  elnyerték  a 
Védőnői  Szolgálat  különdíját.  Az 
eredményhirdetés  mindannyiunk 
számára kellemes volt, hisz kiderült, 
hogy mindkét magyarszéki csapat – 
komlóiakat  megelőzve  –  a  közép-
mezőnyben végzett,  jól  éreztük ma-
gunkat és reméljük, hogy jövőre még 
szebb eredménnyel öregbíthetjük is-
kolánk hírnevét.

A hetedikesek

A Magyarszéki Iskoláért Közalapítvány kuratóriuma novem-
ber 10-én alapítványi bált rendezett a szülői munkaközösség 
aktív közreműködésével. A talpalávalót a Wery-Take zenekar 
szolgáltatta és nagyon jó hangulatot teremtettek.
A jótékonysági bál bevétele 253.000 Ft. A szép bevétel nem-
csak azoknak köszönhető, akik részt vettek a rendezvényen, 
hanem azoknak is, akik támogatói jegyet vásároltak vagy tom-
boladíjat ajánlottak fel. Utóbbiaknak külön köszönjük a támo-
gatást, és közöljük a névsorukat. Támogatói jegyet vásárol-
tak: Kozma László, Hamerli Tibor, Szőke Antalné, Andrasek 
Károly, Pallós László, Kirsch Sándor, Hering Zoltán, Gyenis 
László,  Fogt Zoltán,  Kunos Péter,  Olmanné Boronyák Éva, 
Scherdán Krisztián, Demeter István, Storcz József, ifj. Nagy 
János, Zelkóné Drahos Ágnes, Balázs József, Kárpáti Jenő.
Magyarszéki  Önkormányzat:  10.000  Ft,  Német  Kisebbségi 
Önkormányzat:  5.000  Ft,  Cigány Kisebbségi  Önkormányzat: 
5.000 Ft, Magyarhertelendi Önkormányzat: 10.000 Ft átutalás.

Tombolaajándékot küldtek: Laklia Mónika, Laklia Józsefné, 
Rudl Jánosné, Tokodiné Villuth Erika, Jakab Zsuzsanna, Tóth 
Mihály, Önkormányzat Magyarszék, Önkormányzat Mecsek-
pölöske, Önkormányzat Magyarhertelend, Szabolcsiné Kajtár 
Cecília,  Bohn  Attila,  Stadler  János,  Bank  Attila,  Vargáné 
Szabó  Gabriella,  Rajna  Vanda,  Takácsné  Molnár  Mária, 
Balásné Aknai  Szidónia,  Orcsik Ferenc,  Kőhalmi Rajmund, 
Általános Iskola osztályai.
Köszönetünket fejezzük ki azoknak a szülőknek, akik a bál 
előkészítésében és lebonyolításában segédkeztek. Ugyancsak 
köszönettel tartozunk azoknak az embereknek, akik személyi 
jövedelemadójuk  1  %-át  felajánlották  az  alapítvány  javára. 
Idén ebből 106.000 Ft  támogatást  kapunk. A befolyt  össze-
geket úszásoktatásra, hangversenybérletekre, nevezési díjakra, 
a tanulók jutalmazására és a nyári táborozásra fordítjuk.

Rudl Jánosné – a kuratórium elnöke

Alapítványi hírek
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Önkormányzati fejlesztések 2007

Temető – Ravatalozó – Templom
• Parkgondozás, gallyazás
• Ravatalozó körüli terület kaszálása 
és gallyazása
• Vízelvezetés a templom körül (200 
fm cső lefektetése)
• Víznyelők kialakítása
• Tereprendezés
• Járdalap lerakása (22 fm a köríves 
szentélynél hátul) és járda (30 fm 
bejáratnál és hátul) felújítása
• Komposztáló ládák kihelyezése (2 
db)
• Templom előtt (Zrínyi utca felé) 
parkrész kialakítása, kaszálás, galy-
lyazás

Németszéki temető
• Kerítés festése
• Parkoló kialakítása: földmunka, 
tereprendezés, 12 fm csőáteresz le-
rakása
• A temető melletti út kitakarítása, 
gallyazása

Kishertelendi temető
• Társadalmi munkában a temető és 
a lépcső járhatóvá tétele, kialakítása
• Forduló készítése és kövezése a 
Hunyadi utca végén

Külterületi utak rendbetétele
• Magyarszék Kardos-kereszt felé út 
és dupla árok kialakítása, rendbe-
tétele:

400 fm út, 700 fm árok kiásása a
vízelvezetésnek;
2 helyen csőáteresz készítése 6 fm
és 7 fm hosszban;
tereprendezés a domboldalban

• Magyarszék és Kishertelend közötti 
kerékpár- és gyalogút földmunkái-
nak 90%-os elkészítése
• Bagolydűlő felől (Sörfőzde felé, 
magyarszéki oldalon) 800 fm út 
rendbetétele és 1200 fm árok ki-
ásása, tereprendezés
• Németszéki oldalon, a Karmelita 
kolostor oldalán az út egyengetése:

2007 tavaszán traktoros segítség-
gel;

2007 őszén földgyalugéppel, mar-
kolóval;
2008 tavaszán árokásás

• Hársfa utcától németszéki temető-
ig út kátyúzás elvégzése, kövezés,
egyengetés
• Volt szeméttelep eldózerolása és az 
odavezető út lezárása Németszéken

Belterületi utak
• 66-os út teljes felújítása, aszfalto-
zása 1.822 fm-en Sörfőzdétől a Deb-
mut bejáratig (építési engedély: Ma-
gyarszék község) „66-os út rehabili-
tációja” címen
• Faluközpontban 2 zebra (Faluház-
nál, valamint az Ifjúsági- és Nyugdí-
jas háznál) és egy átkelő (iskola és 
telefonfülke között)
• 3 új buszmegálló (2 db 66-os út, 1 
db az iskola előtt) kialakítása
• Csőáteresz átalakítása és lefekteté-
se: a 66-os út és a park mellett a 
nyílt árok befedése (16 fm 1000 cm 
átmérőjű, 10 fm 800 cm átmérőjű)
• 4 sáv kialakítása a közlekedés 
biztonságosabbá tételére 66-os úton 
(2+2 sáv)
• Terelősziget a zebránál a forgalom 
lassítására
• Parkoló kialakítása a Faluháztól a 
Zrínyi utcáig
• Szegélykövezés a központban
• Zrínyi utca teljes aszfaltozása sze-
gélykővel és térköves járdával
• Zrínyi utca végén kis személygép-
kocsi forduló kialakítása, aszfalto-
zása
• Rózsa utca teljes aszfaltozása és 
szegélykövezés 100 fm-en, járda alap 
kialakítása a Plébániánál 60 fm-en
• Varroda melletti parkoló aszfalto-
zása
• Csőáteresz kialakítása 7 fm-en Ró-
zsa utca aljában + 6 fm-en vízelveze-
tő árok készítése
• Önkormányzat előtt parkolók ki-
alakítása 70 fm-en, 2,5 m szélesen, 
175 m2-en
• Iskola és bolt előtt önkormányzati 
utak aszfaltozása 120 m hosszban
• Volt gázcsere-telep helyén parkoló 
(14 db) és buszforduló, buszmegálló 

(36 m2-en) kialakítása, aszfaltozása 
1064 m2-en – világítás felszerelése 
folyamatban
• József Attila utca teljes szélességű 
aszfaltozása 300 méteren és folyta-
tása Barátúrig, padkaszélesítés, út-
szegély építése
• A Hársfa utca teljes aszfaltozása 
150 fm hosszban a Petőfi utcai ke-
reszteződésig
• A Hársfa utcában és a keresztező-
désben 300 fm szegélykő lerakása
• A Hársfa utcában az óvoda előtt a 
majdani térköves parkoló zúzottkő 
alapjának kialakítása 75 fm hossz-
ban

esőcsatorna csövezés 90+30=120
fm-en;
befedése és kőágy kialakítása 90+
30=120 fm-en;
kb. 200 m2 parkoló előkészítése;
a Posta előtt árok rendezése, befe-
dése és lecsövezése 4 fm-en

• A József Attila utcában a járda egy 
rövid nyomvonalának kialakítása, 
szegélykövezése a Hársfa utcai el-
ágazástól kifelé
• A Petőfi utcában sávos aszfaltozás 
helyreállítása 800 fm hosszban
• A Zöldfa utcában a vízelvezető árok 
lecsövezése és burkolása 45 méter 
hosszban
• A Hársfa utca sávos aszfaltozása, 
helyreállítása a Petőfi utcától a né-
metszéki temetőig 300 méter hossz-
ban
• Az artézi kút előtt köves parkoló ki-
alakítása 400 m2-en
• Erdőalja, Szőlőhegy utca: a szenny-
vízberuházóval megegyezve nem let-
tek az utak felvágva teljes hosszban, 
hanem mellette vitték el a vezetéket 
a földben, így az utak megmaradtak 
és nem kellett aszfaltozni őket, csak 
egy-két helyen az átvágást kell sávo-
san kijavítani
• Liget utca: a szennyvízberuházóval 
megegyezve nem kellett az utcát tel-
jes hosszban felvágni a terveknek 
megfelelően, hanem az út mellett 
mentek el, így az út megmaradt, csak 
a kereszteződésben kell kijavítani sá-
vosan
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Járdaépítés
• Árpád utcában 130 méter kőlapos 
járda építése, felújítása
• Bem utcában 150 fm kőlapos járda 
építése, felújítása
• Kossuth Lajos u. 135. és 149. között 
180 méter új betonjárda készítése
• Zrínyi utca bal oldalán 183 méter 
térköves járda építése
• Gyógyszertár mellett, a Zrínyi utca 
jobb oldalán 17 fm térköves járda-
szakasz készítése
• Zrínyi u. sarkától a Faluházig 127 
m térköves járda készítése
• A Faluház előtt 44 fm térköves jár-
da készítése
• Rózsa u. bal oldalán 13 fm térköves 
járda építése
• A Rózsa u. jobb oldalán az Ifjúsági- 
és Nyugdíjas ház mellett 16 fm tér-
köves járda készítése
• Az Ifjúsági- és Nyugdíjas ház előtt 
35 méter térköves járda építése
• A Faluház előtti zebrától az iskola 
bejáratáig 50 fm térköves járda ké-
szítése
• A pécsi buszmegállótól az ABC-ig 
39 fm térköves járda építése
• A buszfordulónál 20 fm térköves 
járda készítése
• A híd és a Posta között 86 fm tér-
köves járda építése
• Az iskola udvarában 20 fm aszfal-
tos járda készítése
• A Hősök emlékműve mellett, a 
buszmegállótól a telefonfülkéig 50 
fm térköves járda építése
• A Kishertelendet és Magyarszéket 
összekötő kerékpárút és járda föld-
munkáinak elvégzése 400 méteren

Összesítő:
• Járdaépítés járdalapból 280 méter
(250 m2)
• Járdaépítés betonból 180 fm
(220 m2)
• Járdaépítés térkőből 680 fm
(850 m2)
• Járdaépítés aszfaltból 20 fm (20 m2)
• Földmunka járda és kerékpárút 
alapjához 400 fm
Járda mindösszesen: 1160 fm
(1.340 m2)

Buszmegálló építése
1. Pécs – Sásd felé 66-os úton 20 m 
hosszban (50 m2) térkővel
2. Kaposvár – Pécs felé 66-os úton 
30 fm hosszban (60 m2) térkővel
3. Magyarhertelend felé az iskola 
előtt 20 méter hosszban (30 m2) 
térkővel
4. Az új buszfordulónál (volt gáz-
csere-telep helyén) 18 fm (35 m2) 
térkővel
5. Ideiglenes buszmegálló, Kossuth 
Lajos u. 125. számnál szegélykőépí-
tés 18 m-en
6. Buszforduló és út kialakítása a 
volt gázcsere-telep helyén: 650 m2-
en aszfaltozás

Összesítő:
• Buszmegálló építése térkővel ösz-
szesen 175 m2-en
• Buszforduló és út kialakítása ösz-
szesen 650 m2-en

Parkolók kialakítása
• Faluháztól a Zrínyi u.-ig 200 fm 
térköves parkoló, 500 m2-en
• Rózsa utcában a varroda előtt par-
koló kialakítása, aszfaltos 45 m2

• Kossuth u. 33., Önkormányzat 
előtti 70 fm-es térköves parkoló 
kialakítása, 175 m2

• Zúzott köves parkoló kialakítása az 
óvoda előtt 75 méter, 150 m2-en
• A buszfordulónál személygépkocsi 
aszfaltos parkoló kialakítása 300 m2-
en
• Az artézi kút előtt köves parkoló ki-
alakítása 400 m2-en
• Iskolával szemben, önkormányzati 
területen 130 m2 aszfaltos parkoló 
kialakítása

Összesítő:
1.700 m2 parkoló építése

Zebrák készítése
1. Faluház előtti térköves zebra ki-
alakítása 20 m2

2. Iskola Kossuth L. u. oldalán tér-
köves zebra kialakítása 10 m2

3. Ifjúsági- és Nyugdíjas ház előtti 
térköves zebra kialakítása 18 m2

4. Pécsi buszmegálló végén térköves 
zebra kialakítása 7 m2

5. Gyalogos átkelő kialakítása az 
iskola és a pécsi buszmegálló között 
15 m2

Összesítő:
70 m2 zebra építése

Vízelvezető árkok
• Kossuth Lajos utca 123. - 149. 
számig 330 fm árok tisztítása és 
kőlappal kirakása
• Önkormányzat előtti parkolónál 12 
fm árok tisztítása és kőlappal kira-
kása
• Árpád utcában kőlapos árok kiala-
kítása 118 fm
• Árkok kialakítása és tisztítása kül-
területen 1900 fm
• Árkok kialakítása és tisztítása bel-
területen 300 fm
• Árkok kialakítása betongyűrűvel, 
befedéssel (Önkormányzat 70 fm, 
Rózsa u. 6 fm + 7 fm,  Zrínyi u. 12 
fm, 66-os út alatt 16 fm, óvoda - 
Hársfa u. 90 fm, Zöldfa u. 45 fm, 
magyarszéki szőlői útnál 6 fm + 7 
fm, Kossuth L. u.-i átereszek 30 fm, 
Bem u. - Árpád u. sarkán 4 fm, 
Hársfa u. - József A. u. között árok 
30 fm, telefonfülke előtt 10 fm)

Összesítő:
• Árok tisztítása és kőlappal kirakása 
460 fm
• Árok tisztítása és kialakítása bel- és 
külterületen 2.200 fm
• Árok kialakítása betongyűrűvel 333 fm

Út szegélykövek lerakása
• Rózsa u. 102 fm
• Hársfa u. 304 fm
• Önkormányzati parkoló 70 fm
• Buszforduló 45 fm
• Buszmegállóban 40 fm

Összesítő:
• 561 fm szegélykő lerakása
• Kerti szegély lerakása a járdák 
mellett: 600 fm

folytatás a 9. oldalon
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Élménybeszámoló
Komlói Városismereti Vetélkedő

Azon a  szombati  napon  úgy  indul-
tunk, hogy fél 8-ra az iskolában gyü-
lekeztünk, negyed 9-kor indultunk el 
Komlóra.
A különböző állomásokra előzetesen 
mindenki megkapta a saját feladatát, 
amit meg kellett tanulni. Mikor oda-
értünk, két embernek el kellett men-
ni pecsétet gyűjteni, amit Komló kü-
lönböző  városrészeiben  találhattak 
meg. Addig a többiek járták a kisza-
bott állomásokat.
Az  első  állomásra  fél  11-re  kellett 
odaérni.  A  Közösségek Házába  kel-
lett  menni,  ahol  erdészeti  feladato-
kat kaptunk. Itt közepes szinten tel-
jesítettünk. Ezután 11-re voltunk hi-
vatalosak a KISE-be. Komló címerét 
kellett  lerajzolni,  amíg  a  többiek 
kérdésekre  válaszoltak  a  várossal 
kapcsolatban.  A  menetlevél  miatt 
sok pontot vesztettünk, de így is jól 
teljesítettünk. Mindezek után a Tűz-
oltóságra mentünk. Talán a legélve-
zetesebb  feladat  az  volt,  hogy  4 
embernek  be  kellett  szállni  a  tűz-
oltóautóba és a másik ajtón meg ki. 
A többiek addig kitöltöttek egy teszt-
lapot,  közben  az  a  négy ember  fel-
mászott egy létrán és be az ablakon, 

végül aki akart,  lecsúszhatott a tűz-
oltórúdon.  Kiválóan  szerepeltünk! 
Ezt  követően  a  Rendőrségre  kellett 
mennünk.  Ott  a  rendőrök  egyen-
ruháját  és  tiszti  jelzését  kellett  fel-
ismerni.  Itt  is  jól  szerepeltünk. 
Mindezek után a Múzeumban az első 
szinten  gombafelismerés  volt  és  a 
várostörténeti kérdésekre adtunk vá-
laszt.  Ekkor érkezett  meg a két pe-
csétgyűjtő ember, akik elsőként gyűj-
tötték össze a pecséteket.  Utána fel 
kellett menni a második szintre, ahol 
a kiállított tárgyakról gyűjtött szöve-
gekkel  kellett  kitölteni  a  tesztlapot. 
Itt  közepesen  szerepeltünk.  Ezt 
követően  a  Családsegítő  épületébe 
igyekeztünk. Több csoportra osztot-
ták az osztályt. Az egyik csapat száj-
jal  festett,  míg  a  többiek  csekket, 
illetve  feladatlapot  töltöttek  ki.  Itt 
átlagosan szerepeltünk. A következő 
állomás a védőnőknél volt. Itt maxi-
mális pontot értünk el és így még kü-
lön ajándékcsomagot is kaptunk.
Ezek  után  mentünk  az  eredmény-
hirdetésre. Végül a 8. helyet értük el. 
Ezek után mehettünk haza.

Károcs Olivér
Szeifert Cintia
 Takács Enikő

és a többi nyolcadikos

Kedves Szülők, 
Kedves Magyarszéki 

Lakosok!
Az elmúlt időszakban sokféle hír járt 
körbe a Magyarszéki Általános Isko-
la  sorsát  illetően.  Nagy  tisztelettel 
köszönjük meg az Önök kiállását az 
iskola  1-8.  osztályos  fennmaradása 
mellett.  A „harc”,  a kiállás eredmé-
nyes  volt.  A  Magyarszéki  Általános 
Iskola  1-8.  osztállyal,  jelenlegi  he-
lyén,  a  jelen  működéssel  működik 
tovább és várja az idejáró tanulókat.

Mit is kínálunk Önöknek?
• Minőségi oktatást
• Családias légkört
• Buszra kísérést, biztonságos közle-
kedést
• Az óvodásoknak „iskolakóstolgató” 
játékos foglalkozásokat, a tovább-
tanulás előtt álló tanulóinknak hasz-
nos tanácsokkal és sok-sok közép-
iskola bemutatásával segítünk
• Ingyen tankönyvet
• Ingyen bérletet, utazást
• Személyes kapcsolatot, egyéni tö-
rődést
• A valahova tartozás lehetőségét
• Nagyobb esélyteremtést
• Továbbtanulási lehetőséget
• Széles skálájú szabadidős tevé-
kenységet

Nyolcadikos  tanulóink  jónéhány 
nyílt  napon  vettek  részt,  melyre  a 
középiskolák  igazgatói  hívták  meg 
őket.  Szívesen  jönnek  hozzánk  be-
mutatkozni  az  egyes  középfokú  in-
tézmények  tanárai.  Így  például  járt 
nálunk a Leöwey Klára Gimnázium, 
a Nagy László Gimnázium és a Vil-
lányi  Mezőgazdasági  Szakközép-
iskola képviselője is.

A karácsony a szeretet ünnepe!
Ezt a napot évszázadok óta a szeretet ünnepének tartják. De vajon ez ma is 
így van? Szerintem, ha bárkinek feltenném ezt a kérdést, nem biztos, hogy ezt a 
választ kapnám. Hogy miért? Azért, mert a mai világban sokak számára ez 
csak  egy  vágy.  Minden  nap  szörnyűségekről  hallunk,  akár  a  rádiót,  akár 
televíziót  kapcsoljuk  be.  Régen  ez  nem  így  volt.  Mindenki  izgalommal  és 

szeretettel várta a karácsonyt (még a felnőttek is). Ma viszont 
sokan  tehernek  tartják  a  karácsonyi  bevásárlást.  Azelőtt  az 

emberek szegényebbek is voltak mint ma. Ez persze nem azt 
jelenti, hogy nem volt ajándékozás. Ugyanúgy kapott 
mindenki  valami  meglepetést.  És  nem az számított, 
hogy  mit  vettek  egymásnak  az  emberek,  hanem az, 
hogy  szeretettel  adtak  és  viszonzásul  is  szeretetet 

kaptak.

Egy diák



8             Széki Hírek

Gondolatok a meséről
A mese nem pusztán szöveg. A mese 
lényege a mesélés: amikor valaki(k) 
elmondják ezt valaki(k)nek. A szülő 
átöleli  gyermekét,  tátott  szájjal, 
játékot feledve figyelnek a hallgatók, 
és  ezer  példánk  van  arra,  hogyan 
lehet  mesével  álomba  ejteni  nem-
csak gyermeket.
A  mesélésnek  is  évezredes  gyakor-
lata van. Megvan a hangvétele, meg-
van  az  előadás  során  alkalmazott 
gesztusok  használata,  a  közönség 
beleszólásának  mértéke.  A  szóbeli 
mesélésnél  nincs  csodálatosabb 
kommunikációs  kapcsolat:  a  száz-
szor ismert mesét is együtt élvezi az 
előadó meg közönsége.
A mese a feloldás költészete. A mese 
világa  feloldja  a  való  világ  szilárd 
szerkezetét, lebontja annak határait. 
A  mese  élménye  megoldja  és  fel-
lazítja  hallgatója  lelkében  lappangó 
elégedetlenségeket,  igazságtalanság-
érzéseket,  érvényesülési  vágyakat. 

Tehát a meseélmény jó-érzést teremt 
a  mese  hallgatójában,  ami  megha-
ladja a bajok nem-érzésének negatí-
vumát, és pozitív jelenségben nyilvá-
nul meg, abban, hogy a mese szép és 
tetszik neki.
Az ember csak úgy találja meg élete 
értelmét,  ha  szembeszáll  a  leküzd-
hetetlennek  látszó  akadályokkal.  A 
mesék különféle formákban ezt köz-
vetítik a gyermekeknek: az életben a 
nehézségeket  nem  lehet  elkerülni, 
hanem küzdeni kell ellenük... A nép-
mesék nemcsak megemlítik ezeket a 
kérdéseket, hanem megoldási utat is 
mutatnak. Mindezt szimbolikus for-
mában  teszik,  mintegy  sugallat-
képpen.
Az igazi művészet az élet megváltoz-
tatására serkent.
A keleti országokban a meséket lelki 
konfliktusok kezelésére is alkalmaz-
ták. Néhány évtizede „újra felfedez-
ték” a mesék, a történetek gyógyító 
hatását.  Ez  a  biblioterápia.  A  gyer-
mek  számára,  főleg  az  elkeseredett 
kisgyermek számára a mese kitűnő-
en  használható  terápiás  történet, 

amiből a gyermek önbizalmat me-
ríthet.

A mese üzenete:  mindenki le-
het  király  a  maga  birodalmá-

ban,  ha  van  elég  ereje, 
hite  és  kitartása  hoz-

zá.  Ha rávehetnénk 
a  szülőket  arra, 
hogy  naponta 

csak  tizenöt 
percet  olvas-
sanak  iskolás 
korú  gyerme-
keiknek,  forra-

dalmasíthatnánk az is-
kolát.  A  rendszeres 

felolvasás  megváltoz-
tathatja  az  iskolai  és  a 

családi  élet  minőségét.  El 
sem tudják képzelni, hogy a 
rendszeres  felolvasás  mi-

lyen  hatással  van  a 
gyermek  nyelvének 
és  személyiségének 
fejlődésére.

Téli szünet
A téli  szünet  ideje  2007.  december 
22. - 2008. január 2.
A szünet  előtti  utolsó  tanítási  nap: 
2007. december 21. (péntek)
A  szünet  utáni  első  tanítási  nap: 
2008. január 3. (csütörtök)
A  2007/2008-as  tanév  szorgalmi 
idejének első féléve 2008. január 18-
ig tart. Az iskolák 2008. január 25-ig 
értesítik  a  tanulókat,  illetőleg  a  ta-
nulók  szüleit  az  első  félévben  elért 
tanulmányi eredményekről.

Szentestére készül
a család

Az ünnep előtti nagytakarítás már meg-
volt,  apa  a  karácsonyfát  faragja,  hogy 
beilleszthesse a tartóba. Anya a konyhá-
ban süt-főz, tésztát gyúr, keleszt, a gye-
rekek diót, mákot darálnak, nyalakodnak 
a krémes tálakból, és néha összevesznek 
azon, hogy kinek jutott több a krém ma-
radékából.  Bizony, a halászlé,  a halko-
csonya, a karácsonyi pulykasült mellett 
az ünnepi asztalra sütemények is kerül-
nek: elsősorban a dús töltelékű, diós és 
mákos tekercs vagy bejgli,  ami készül-
het  omlós vagy egyszerű kelt  tésztából 
egyaránt. A felvágott tekercs szép csiga-
formája a végtelent szimbolizálja, a dió 
és a mák pedig bőséget, gazdagságot je-
lent.  Az angolszász országokban ilyen-
kor almatortát sütnek, a franciáknál pe-
dig kedvelt a fatörzsnek nevezett piskó-
tarolád.  Az olaszok  panettonét  –  kará-
csonyi  kenyeret  –  sütnek  mézes  rozs-
tésztából. Ma már persze a világban el-
terjedtek és közkedveltté váltak a külön-
böző  eredetű,  karácsonyi  sütemények 
receptjei,  és  persze  mindenféle  süte-
mény  kerülhet  az  asztalra:  a  lényeg  a 
szeretetteljes,  gondos készülődésben és 
tálalásban rejlik. Mindegy, hogy bonyo-
lult  összetételű,  előkelő kinézetű drága 
tortákat,  krémes-habos  süteményeket 
vagy egyszerű piskótát, kuglófot, mákos 
kalácsot,  olcsó  linzereket,  száraz  süte-
ményeket stb. adnak az asztalra – min-
degyik alkalmas arra, hogy az ünnep fé-
nyét  emelje,  ha  a  hangulat  boldog, 
békességes,  az  embereket  egymáshoz 
közel hozó.
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Önkormányzati fejlesztések 2007

Utak aszfaltozása
• Kossuth Lajos utca 1.832 méter 
hosszban 6,5 méter szélességben 
(11.908 m2)
• Rózsa u. 190 méter hosszban 5 
méter szélességben (950 m2)
• Zrínyi u. 200 méter hosszban 2,6 
méter szélességben (520 m2)
• Hársfa u. 135 méter hosszban 5 
méter szélességben (675 m2)
• József Attila u. 320 méter hosszban 
6 méter szélességben (1.920 m2)
• Iskola előtti szakasz 55 méter 
hosszban átlag 8 méter szélességben 
(440 m2)
• Buszforduló aszfaltozása 950 m2

Összesítő:
17.363 m2 út aszfaltozása készült el 
Önkormányzat részére
Vállalkozói kivitelezésben és fizetés-
sel:
• Fehérház Vendéglő mellett és ABC 
előtt 200 m2

• Lajos ABC előtt 96 m2

• Pálma Cukrászdánál 36 m2 
(a munkák ellenértékét a vállalkozók 
fizették ki)
Külterületi utak földmunkái és köve-
zése: 1.200 fm

Mákos pogácsa 
Hozzávalók: 30  dkg  simaliszt,  30 
dkg rétesliszt, fél csomag margarin, 1 
tojás (a sárgája a tésztába, a fehérje a 
pogácsák megkenéséhez), 2 dl darált 
mák, 20 dkg cukor, 1 zacskó sütőpor, 
késhegynyi  szódabikarbóna,  reszelt 
citromhéj,  és  annyi  tej,  hogy  laza 
tésztát kapjunk.
A  hozzávalókat  összedolgozzuk,  ki-
nyújtjuk, pogácsaszaggatóval kiszúr-
juk,  megkenjük  tojásfehérjével,  és 
lassú tűznél szép világosra sütjük.
(Vigyázzunk nehogy megégjen, mert 
keserű lesz!)

ESEMÉNYNAPTÁR
Magyarszék – 2007. december

dec. 7. p. 15:00 A falu karácsonyfájának díszítése
dec. 10-14. h.-p. Aranykapu karácsonyi vásár
a Faluház elõterében az óvodások és az iskolások munkáiból
8:00-10:00, 14:00-16:00

dec. 15. szo. 17:00 Karácsonyi hangverseny a templomban
utána forró tea, pogácsa, sütemény a Faluház elõterében

dec. 16. v. Aerobic bemutató – Csiga-ház Gála
a Faluházban 14 órától

dec. 21. p. Az iskolások karácsonyi mûsora
11 órától a Faluházban

dec. 22-23. szo.-v. 14 órától betlehemezés a faluban
ha szeretné, hogy meglátogassák a betlehemezõ fiatalok, igényét
Schaff Anikónál és Vajdáné Magdi néninél jelezze

dec. 25. k. 9:00 ünnepi szentmise, utána betlehemezés
dec. 31. h. Szilveszteri bál a Faluházban

———————————————— ◙ ————————————————

Szent ünnepünkről
A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, amelyen Jézus születésére 
emlékeznek. Időpontja  december 25-e.  A keresztény hit  szerint  Jézus a  próféták 
által megjövendölt Messiás, aki megváltja az emberiséget a bűntől. De az ünnep 
előtte is élt már, csak akkor más vallási színezete volt. Ez pedig a pogányok téli 
napfordulós ünnepe. Ekkor a fény diadalát ünnepelték a halál és a sötétség felett. A 
Római Birodalom is ünnepelt, hiszen terjedőben volt a Napisten kultusza, valamint 
számos más vallási ünnep. Ebbe az ünnepi légkörbe illesztették be a keresztény-
séget. Itt van például a karácsonyi jászol története, amelyhez a keleti bölcsek egy 
fényesen  ragyogó csillag révén jutottak el.  Krisztus,  mint  egy fényforrás  és  aki 
legyőzte a halált. A kereszténység térhódításával egyre inkább szükségessé vált egy 
olyan  ünnep,  melyet  liturgikus  elemekkel  lehet  szebbé  tenni,  ami  kiválthatja  a 
pogány ünnepi hangulatot, ami népszerű lehet az emberek között. Ezért, miután a 
kereszténység államvallás lett,  a niceai zsinat határozata révén keresztény ünnep-
ként ünnepeljük. A niceai zsinat december 25-ét jelölte ki Jézus születésének idő-
pontjául,  így  lett  a  győzedelmes  nap  ünnepéből  az  üdvösség  napjának  ünnepe. 
Ebben a liturgikus keretben maradt sokáig ez az ünnep, mígnem a XVI. században a 
reformáció új tartalommal töltötte meg a kereszténységet. Az addigi templomi litur-
giák kezdtek beköltözni a házakba. Az emberek Bibliát kaptak, már otthon is imád-
hatták Istent és Krisztust, és az ünnepek is hazakerültek. Így jött létre a karácsonyfa 
állításának szokása az evangélikusoknál Németországban. A XVIII. században már 
egész  Németországban  szokás  volt  karácsonyfát  állítani.  Innen  jutott  el  a  XIX. 
században Ausztriába, majd egész Európába, a kivándorlókkal az Újvilágba, és így 
kezdett megtelepedni a keresztény világban.
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Focieredmények

Megyei II. osztály „Czibulka” csoport
  1. M.szék 3:3 Kishárságy     2. M.szék 1:2 Hobol
  3. Hetvehely 1:1 M.szék     4. M.szék 4:0 Drávafok
  5. Bükkösd 1:2 M.szék     6. M.szék 2:2 Szabadszt.király
  7. Pellérd II. 0:6 M.szék     8. M.szék 5:1 Nagydobsza
  9. Vajszló 0:6 M.szék   10. M.hertelend 1:1 M.szék
11. M.szék 4:0 Mágocs   12. Kökény 0:1 M.szék
13. M.szék 2:2 Kovácshida
  1. Kovácshida 32 p., 2. Bükkösd 27, 3. Magyarszék 26.

Megyei I/B. osztály U18 „B” csoport
  1. M.szék 5:0 Geresdlak     2. Hosszúhetény 1:4 M.szék
  3. M.szék 1:1 Palotabozsok   4. M.szék 2:1 Somberek
  5. Majs 0:10 M.szék     6. M.szék 6:0 Drávaszabolcs
  7. Töttös 3:0 M.szék     8. M.szék 1:0 Véménd
  9. Himesháza 2:2 M.szék
  1. Somberek 22 p., 2. Magyarszék 20, 3. Himesháza 16.

Hajrá Magyarszék!

A&A A&A AKNAI TÜZÉPAKNAI TÜZÉP
BARKÁCSBOLTBARKÁCSBOLT

BOLDOGBOLDOG
KARÁCSONYTKARÁCSONYT

ÉSÉS
EREDMÉNYESEREDMÉNYES

ÚJÚJ
ESZTENDŐTESZTENDŐT
KÍVÁNUNK!KÍVÁNUNK!

MAGYARSZÉK, ÁRPÁD U. 2.MAGYARSZÉK, ÁRPÁD U. 2.

NYITVA: H-P 7-17, SZO 7-12NYITVA: H-P 7-17, SZO 7-12

TEL./FAX: 72/390-805TEL./FAX: 72/390-805

Pálma Cukrászda
Magyarszék, Kossuth L. u. 42.

Nyitvatartás: hétfő szünnap, kedd-péntek 12:00-21:00,
szombat-vasárnap 11:00-21:00

Szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új évet kívánunk!

Anyakönyvi hírek
Aranylakodalmat ültünk

Nagy Katalin és Siroki Pál 2007. szeptember 3-án;
Tóth Mária és Sipos Antal 2007. november 12-én 

házasságkötésük 50. évfordulóját ünnepelték.
Jó egészséget és további boldog éveket kívánunk!

Búcsút mondtunk
2007. szeptember 11-én Orsós Jánostól búcsúzott 

családja, ismerősei és a falubeliek.

——————————— ◙ ———————————

Újságunk a
Nemzeti Kulturális Örökség

Minisztériuma
által regisztrált kiadvány.

Kiadják a magyarszéki civil szervezetek 
és az Önkormányzat.

Szerkesztő: Dalmady Árpád

FELHÍVÁS
A Vodina Kft.

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

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

Kellemes karácsonyt
és B.Ú.É.K.!
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