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A Magyarszékért Egyesület kiadványa
VIII. évfolyam, 3. szám

2009. szeptember 25., péntek

Kirándulni jó!

Csapatmunka

2009. augusztus 15-én 4 órakor indult el 18 fővel a nyugdíjasokból álló
csapat Gyomaendrődre. 8 óra előtt
Kecskemét főterén vártuk, hogy a
városházán megszólaljon a zene:
„Kecskemét is kiállítja nyalka verbungját...”. A csupa virág Szarvason
áthaladva jutottunk el Gyomaendrődre. Először az 1862-ben épült
„módos” gazda házában kialakított
tájház berendezéseit néztük meg.
Sokunkban a gyermekkori emlékek
előjöttek, hisz a mi nagyszüleink
használati tárgyait láthattuk. Délután megkerestük a Liget Fürdőt,
melyben a beléptető rendszer olyan,
mint Sikondán vagy Szigetváron.
Több medence volt az árnyas fákkal
övezett parkban. Jól éreztük magunkat! 17.00-kor indultunk vissza,
majd megvacsoráztunk a Kukla
Csárdában.
Nagyon fárasztó volt a távolság
miatt, de megérte elutazni! Szép a
mi kis hazánk, csak kevés a lehetőség
(és a pénz) a bejárására. A fiataloknak ajánlom, ha tehetik, menjenek el
az Alföldre is. Lehet kerékpárral is
utazni, az olcsóbb és még az izmokat
is erősíti, fejleszti.
Kellemes utazást kívánok a vállalkozóknak!
Szőke Antalné

Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer négy ember. Név szerint
MINDENKI, VALAKI, BÁRKI és
SENKI. Egy szép napon szóltak
MINDENKINEK, hogy akadt egy
fontos munka, amit sürgősen meg
kell csinálni. MINDENKI biztos
volt benne, hogy VALAKI megcsinálja. BÁRKI megcsinálhatta
volna, viszont SENKI nem csinálta
meg. VALAKI nagyon megdühödött
emiatt, mivel ez MINDENKI dolga
lett volna. MINDENKI úgy gondolta, hogy BÁRKI megcsinálhatná, és
SENKI nem vette észre, hogy
MINDENKI kerüli a munkát. Végül
VALAKI lett az, akit MINDENKI
okolt, amiért SENKI nem csinálta
meg azt, amit BÁRKI megtehetett
volna.
Balázskovics Lászlóné

Szüreti Bál
Magyarszék
2009. szeptember 26.

Zenél a PERFECT zenekar
Felvonulás 14 órától
Kiállítás a kistérség népviseleteiből
16-19 óráig a Faluházban
Kidobolás 16 órától Kishertelenden,
17 óra után az iskola udvarán
Felvonulók szüreti tánca
18 órától a Faluházban
Batyus bál 21 órától

Épülünk,
szépülünk
Amíg a falu utcáiban folyamatosan
készülnek a térköves burkolattal ellátott járdák, valamit bitumenes burkolatok, addig a Német Kisebbségi
Önkormányzat is szépíti folyamatosan területét. Elkészült a bitumenes
burkolat és egy nagyon szép kivitelezésű kaput készített Kecskés Károly
helyi vállalkozó a német klub számára térítésmentesen.

Rombolnak
Az önkormányzat előtti térkő megrogyott egy túlsúlyos pótkocsis
kamionnak köszönhetően, amelynek
vezetője felelőtlenül teherautóparkolónak használta az egyébként személygépkocsik számára kialakított
parkolót. Ezúton kérjük a lakosságot, ha ilyen vagy hasonló esettel
találkozik, akkor a teherautó vagy
nehézgép rendszámát jegyezze fel, és
ha van rá lehetősége, fényképezze le
a járművet és azonnal jelezze az önkormányzat felé a szabálytalanságot.
(szné)
——————————————

Szüreti bál
Fiataljaink szorgalmasan készülnek
a szüreti felvonulásra, és készül a kidobolási szöveg is. Idén az önkormányzat átvállalta a fiatalok étkeztetését, a Magyarszékért Egyesület
pedig a Komlói Közkincs Kerekasztal
pályázatán keresztül a zenekar költségének finanszírozását tudta magára vállalni. Minden érdeklődőt szeretettel várunk nemcsak a fiatalok
táncára, kidobolásra, hanem a 21
órakor kezdődő szüreti bálra is.
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Önkormányzati
hírek
• Utak, járdák
Elkészült a Hársfa u. aszfaltozása
(750 m2), mellette térköves járdával,
amely majdnem a németszéki temetőig ér. Október végéig elkészül a
temető előtti terület is.
A Petőfi utcában a térköves járda
50%-os készültségben van, legkésőbb novemberig befejeződik az
építés.
Köszönjük mindkét utcában a lakók
segítségét és hozzájárulását a fejlesztéshez!
Elkészült az Erdőalja u. (840 m2) és
a Berek u. aszfaltozása (140 m2).
Ezzel a belterületi utak 98%-a
szilárd burkolattal ellátott.
A magyarszéki temető melletti földút
nyomvonala vissza lett állítva a szabályos földhivatali nyomvonalra (a
szántó és legelőterület művelési
szabályok miatt).
Elfogadták a kerékpárút pályázatot,
így várhatóan jövőre megépülhet az
út a Sikonda – Magyarszék –
Mecsekpölöske – Komló útvonalon
11,2 km hosszban.
A nemzeti Közlekedési Hatóság hivatalos eljárás keretein belül átvette az
uniós pályázaton nyert támogatásból
készült terelőszigeteket. Az önkormányzat a hatósággal egyeztetve
kérte a Közúti Igazgatóságot, hogy a
Pécs felőli első forgalomlassítónál is
legyen térköves terelősziget.
• Röviden
A németszéki szőlőhegyen a villanyoszlopok nagy része már áll, a lakossági bekötések már megkezdődtek, a
teljes beruházás ebben az évben
elkészül.
Egy szennyező pont megszűnt Magyarszéken. Kishertelenden teljesen
rehabilitálták a volt pakuratárolót,
minden szennyező anyagot elszállítottak és földdel töltötték fel a területet.
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• Óvodai, iskolai fejlesztések
Az óvoda körül elkészült a Preventív
Egészségmegőrző Központhoz vezető járda és a mozgásérzékelős világítás, valamint a terasz fa tetőszerkezete. Köszönjük a Liget utcaiaknak a
segítséget!
Az iskola és az óvoda teljes tetőterében elkészült a központi fűtés.
• Pályázatok
Megérkezett a hivatalos okirat az
Integrált Közösségi Színtér címről. A
második forduló pályázatát szeptember 30-ig adjuk be, mely a Faluház
teljes felújítását tartalmazza.
Indulnak a LEADER pályázatok.
Szeptember 29-én a Német Nemzetiségi Klubban 17 órai kezdettel tájékoztatót tartanak.

Testületi hírek
Magyarszék Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2009. július
30-i ülésén a következő főbb döntések születtek:
1. A magyarszéki szőlőhegy külterületi útjainak – közműfejlesztési hozzájárulás formájában az érintett
zártkerti tulajdonosok 2/3 többségi
akarata esetén – felújítását tervezi az
önkormányzat. Az útfelújításban,
karbantartásban a mezőgazdasági
vállalkozók tevékeny részvételére
számít a testület.
2. 2009. szeptember 1-től az étkezés
térítési díjai az ÁFA 5%-os emelkedése miatt – emelkedtek az alábbiak

szerint: Óvoda gyermekétkező egész
nap: 313 Ft; Iskolai napközi 400 Ft,
menza: 262 Ft; Vendég ebéd: 480 Ft.
3. A képviselő-testület a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapellátási formák közül a szociális étkeztetést kívánja bevezetni – várhatóan szeptember végétől. Az igénybevétel lehetőségéről Kirsch Melinda
szociális asszisztens ad felvilágosítást.
4. A képviselő-testület döntött az önkormányzati kitüntető címek adományozásáról, melyet településünkért végzett munkájukért a következő személyek kaptak: Gyenis József,
Balogh János, Szőke Antalné, Sipos
Antal, Fenyvesi József.
5. A szennyvízhálózatra nagyon sok
lakóingatlan tulajdonos a mai napig
nem csatlakozott, döntés született e
lakók felszólításának ügyében.
6. Döntés született arról, hogy a Körjegyzőség működési kiadásainak
csökkentése (körjegyző megjegyzése:
3 éve nem emelkedett a működési
költsége) érdekében a polgármester
tárgyalást kezdeményezzen Liget és
Mecsekpölöske községek polgármestereivel.
7. A Hársfa utcában lévő szennyvízátemelő környékén elviselhetetlen a
bűz – kéri az önkormányzat a szolgáltató intézkedését ennek megszüntetésében.
8. A képviselő-testület 2009. szeptember 1-től közterület-felügyelőt
alkalmaz Pfeffer Csabáné személyében.

Köszönet
Az APEH tájékoztatása szerint a személyi jövedelmadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény
biztosította lehetőséggel elve az adófizető magánszemélyek egy része
magyarszéki szervezeteket jelölt meg kedvezményezettként személyi
jövedelemadója egy százalékának felajánlásakor.
A felajánlott összegek:
A Magyarszéki Önkormányzati Sportegyesület részére: 63.943 Ft,
A Magyarszékért Egyesület részére: 16.558 Ft.
Köszönjük a felajánlást, és a jövőben is számítunk támogatásukra!
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Suliújság
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Magyarszéki Általános Iskola
2009. 06. 30-i átszervezés miatt július 1-jétől az alábbiakban szereplő
intézményekből, az alábbi néven
megalakult egységes oktatási intézményként működik tovább.
„A „Kökönyösi Oktatási Központ”
Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási
Intézménye és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata elnevezésű intézmény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény 2. § (1) és 4. §
(1) bekezdése, valamint az 1993. évi
LXXIX. tv. 37. § (1) és (5) bekezdése
szerinti tartalmi követelményeknek
megfelelően – 2009. július 1. napján
került megalapításra, a 73/2009. (V.
28.) sz. határozattal, a jogelőd intézmények összeolvadással történő átalakítását követően.
Neve: „Kökönyösi Oktatási Központ”
Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú
Művészetoktatási
Intézménye, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata.
Rövid neve: „Kökönyösi Oktatási
Központ” Szakközépiskola.
Székh.: 7300 Komló, Alkotmány u. 2.”

Iskolánk változatlanul
1-8. évfolyamig fogadja az
iskoláskorú gyermekeket!

A 2009/2010-es
tanév rendje
A tanév első tanítási napja 2009.
szeptember 1. (kedd), az utolsó 2010.
június 15. (kedd).
A tanítási napok száma 183.
Az első félév 2010. január 15-én
zárul le, a tanulók (szüleik) január
22-ig kapják meg az értesítést
tanulmányi eredményeikről.
Őszi szünet: 2009. október 26. –
október 30. A szünet előtti utolsó
tanítási nap október 22. (csütörtök),
a szünet utáni első tanítási nap
november 2. (hétfő).
Téli szünet: 2009. december 23. –
december 31. A szünet előtti utolsó
tanítási nap december 22. (kedd), a
szünet utáni első tanítási nap 2010.
január 4. (hétfő).
Tavaszi szünet: 2010. április 2. –
április 6. A szünet előtti utolsó
tanítási nap április 1. (csütörtök), a
szünet utáni első tanítási nap április
7. (szerda).
A minden évben a 4., 6., és 8.
évfolyamokon megrendezett országos kompetenciamérés napja 2010.
május 26. lesz.
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Iskolánk tantestülete
Osztályfőnökök, osztálylétszámok:
1. oszt.: Bíróné Fodor Klára, 28 fő
2. oszt.: Ábel Lászlóné, 16 fő
3. oszt.: Hencz Ildikó, 14 fő
4. oszt.: Suti Károlyné, 20 fő
5. oszt.: Kletner Orsolya, 17 fő
6. oszt.: Kovács Balázs, 19 fő
7. oszt.: Szeitz Renáta, 17 fő
8. oszt.: Vargáné Jäger Barbara, 26 fő
Szaktanárok:
Ábel Lászlóné tanító
Baráth Gyula testnevelés
Baráth Gyuláné biológia, földrajz
Bíróné Fodor Klára tanító
Dr. Csonkáné Parádi Csilla kémia
Dudás Lajosné fejlesztő pedagógus
Hencz Ildikó tanító
Kletner Orsolya matematika, ének
Kovács Balázs technika, informatika
Lipták Katalin tagint. vezető, tanító
Németh Ágnes magyar
Prenek Istvánné tanító, napközis tan.
Suti Károlyné tagint. vez. h., tanító
Szeitz Renáta német nemz. tanító
Vargáné Jäger Barbara német, nemz. t.
Váradi Erzsébet angol, történelem
Mentor tanár: Fellner Miklós hittanár

Papírgyűjtés
Október 2. és 9. között megindul a
versengés a diákok között, hogy ki
gyűjti a legtöbb papírt! A falu újra
megtelik szorgalmas gyerekekkel,
akik házról-házra járnak és kérik a
sok fölöslegessé vált újságot, papírféleséget. A gyűjtés során a papírokat még össze se kell kötni. Szatyorban, dobozban is el lehet hozni az
iskolába. Gyerekek! Szorgalmas
munkálkodást és sok nevetést kívánunk a gyűjtögetés kapcsán! Győzzön a Te osztályod, győzz Te az
egyéni versenyben! Kedves Felnőttek! Kérjük, segítsenek nekünk,
hogy az összegyűjtött papírhulladék
árából minél több játékot és sporteszközt tudjunk vásárolni!
Köszönettel: Horváth Eszter
8. oszt. tanuló
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Versenyeredmények
Olman Lili:
Területi német verseny: 2. hely.
Császár Kitti:
Kistérségi német vers- és
prózamondó verseny: 1. hely;
Megyei nyelvész verseny: 6. hely;
Kistérségi helyesíró verseny: 1. hely.
A 2008/2009-es tanévben
kitűnő tanulmányi munkájukért és a tanulmányi versenyeken nyújtott eredményes
szereplésükért jutalomkönyvet
kaptak a következő tanulók:
1. osztály: Dalmady Rebeka, Kardos
Mihály, Kubik Bálint, Rózsahegyi
Rebeka, Szép Norbert, Tóth Patrik,
Váradi István.
2. osztály: Fogt Fanni, Gilyén Nóra,
Olman Lili.
3. osztály: Buzás János, Gyurisán
Dániel, Horváth Benjamin, Scherdán
Arnold, Stadler Míra, Tóth Martin.
4. osztály: Andrasek Boglárka,
Böjthe Bereniké, Császár Kitti,
Kirsch Dorottya (jeles).
5. osztály: Kunos Enikő (jeles).
6. osztály: Drescher Ádám, Sipos
Márk.
7. osztály: Hamerli András
(9 dicséret), Horváth Eszter
(2 dicséret).

Bíró Tímea
„Az év legjobb tanítója”
Az Apáczai Kiadó idén is meghirdette a „Ki lesz az év legjobb tanítója?” c. országos versenyt.
A verseny 3 fordulós volt. A 2. fordulóba bejutott tanítóknak egy videóra
felvett matematika órát kellett
beküldeni. Ezt az órát Tímea a 4.
osztályban tanította le.
Az országos döntőbe a legjobb 5 versenyző jutott be. Idén Győr adott
otthont ennek a rangos megmérettetésnek. A versenyzők a döntő előtti
délután kihúzták a tételt, amelyben
megtudták, hogy másnap hányadik
osztályban, milyen tananyagot kell
tanítani. A zsűriben több országos
szaktekintély, ill. tankönyvszerző
foglalt helyet.
A döntőbe jutott, s végül az első
helyezést, valamint az ezzel járó
kitüntető címet Bíró Tímea nyerte el.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre
és díjátadásra 2009. április 10-én,
Budapesten került sor. Szeretettel
gratulálunk , további szép sikereket
és eredményes munkát kívánunk
Tímeának!

Pillanatképek a 2008.
november 14-i Márton
napi Vígasságokról

Köszönet
Mindazoknak, akik
a 2008/2009-es tanévben
iskolánkat, tanulóinkat támogatták!

Szakkörök
Iskolánk tanulói számára a
következő szabadidős
tevékenységet biztosítjuk:
Szakköreink: informatika, kézműves, magyar tánc, német tánc, színjátszó, vöröskeresztes.
Egyéb foglalkozások: hittan, kórus,
tömegsport.

Márton nap
Hagyományainkhoz híven ebben a
tanévben is Márton napi ünnepséget
rendezünk, melyre szeretettel várjuk
az érdeklődő lakosságot!
November 6-án, pénteken tanítás
nélküli munkanapot tartunk, ahol
játékos vetélkedővel, kézműves foglalkozással, kiállítással, német táncházzal, ételkóstolóval, ünnepi bemutatkozással,
zenés
szórakoztató
műsorral várjuk az érdeklődőket.
A napot a szokásos esti lampionos
felvonulással, a nyugdíjas kórus
bordalaival, forralt borral, teával és
zsíros kenyérrel zárjuk.
Örömmel fogadunk „libás” ötleteket,
tárgyakat és tököt is szívesen elfogadunk az iskola dekorálásához és a
versenyek, vetélkedők programjaihoz. Terveink szerint a komlói iskolák csapatai is bekapcsolódnak játékos programjainkba.
November 7-én, szombaton fergeteges Wery-Take bulit szervez az iskola
alapítványa. Jegyek elővételben vásárolhatók!
A Márton napi program részletes
ismertetőjét a későbbiekben adjuk
közre.
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Nagy örömünkre az idei madárijesztő készítési versenyre többen is
beneveztek. Nem kis fejtörést okozva
ezzel a zsűrinek, mert a maga nemében mindegyik madárijesztő első
helyezést érdemelt volna. Köszönjük
mindenki részvételét és gratulálunk
munkáikhoz. Reméljük, jövőre ismét
fejtörést okoznak nem csak az idei
versenyzők. Az első helyezett
Balázskovics Lászlóné (Rózsi néni)
jövőre megvédheti címét és a vele
járó kupát.

táncosok
nagyon látványos
néptáncát,
és
hallgathattuk az
ír páros muzsikáját, akik rettenetesen fáztak,
de fantasztikus
zenéjükkel elbűvölték a hallgatóságot.
A vihar utáni
csatatér ijesztő
látványt nyújtott és mire a Fox zenekar játszani
kezdett, már csak néhányan ropták
zenéjükre a táncot.
Itt szeretnénk megköszönni minden
támogatónak, dolgozónak a segítő
munkáját.

Elfújta a szél

A szalmatraktor

Egy fesztivál háttérmunkálatai nem
látványosak, de nélkülük nincs rendezvény. Nagyon sok embernek kell
összefogni és részleteiben különkülön felépíteni a rendezvényt. Mindenkinek megvan a feladata és mint
minden évben, idén is meglett az
eredménye. Egy szabadtéri rendezvény tervezésekor retteg minden
rendező, hogy az időjárás ne tegye
tönkre az előkészületeket. Az
idei szalma fesztivált elfújta a
szél és elmosta az eső. Először a
kézműves sátrakba kapott bele
a szél és áruval együtt borította
fel azokat, kárt okozva ezzel a
kézműveseknek, és a sátrak
nyolcvan százalékát is tönkretette. A hatalmas fesztiválsátor,
amely meg van erősítve, úgy
nyikorgott, hogy életveszélyes
volt alatta maradni. Mindezt tetőzte
az eső, amely mindenkit rendesen
eláztatott. Volt fellépő, aki az utolsó
pillanatban lemondta a fellépését, és
volt, akiknek mi szóltunk, hogy ne
jöjjenek, mert az időjárás elmosott
mindent. Azért voltak, akik kitartottak velünk. Fázósan, vacogó fogakkal
nézhettük végig a magyaregregyi

Minden évben gondolkodunk, hogy
milyen új, szalmából készült remekművel lepjük meg a falut. Az idei
évben a veterán autósok jelenlétét
figyelembe véve természetesnek tűnt
az autó megépítése.
Az összerakás folyamatában Fecske
Antal és Dalmady Gábor ötleteinek
köszönhetően egy nagyon klassz
traktorunk lett, amely a falunkon

Széki Szalma
Feszt
Verseny
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keresztülautózok figyelmét is felkeltette, mert nagyon sok idegen állt
meg és fényképezte a remekművet,
mert ezt csak itt láthatta. Gábor egy
nagyon szép veterán autót festett,
amely jelezte a veterán autók kiállítását. Köszönjük a segítségüket és
reméljük jövőre is segítik ötleteikkel,
munkájukkal a rendezvényt.
(szné)
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Európa Park
Projekt
2009. szeptember 19-én ünnepélyes
keretek között Magyarszék község
nevében Kárpáti Jenő polgármester
aláírta az együttműködési megállapodást Alsómocsolád kezdeményezésére induló Európa Park Projekt
megvalósulásához. Az együttműködési megállapodásban Magyarszék
Görögország hagyományait, kultúráját eleveníti meg a község területén.
(szné)

Búcsú
Nem csak a nyarat, de a nyári rendezvénysorozatot is zárták az
augusztus 30-i programok.
Délelőtt a magyarszéki római katolikus templomban, a mise után 10
órai kezdettel hallgathattuk Király
Csaba Liszt-díjas zongora- és orgonaművész játékát, aki a templom
öreg orgonájából előcsalogatott hangokkal csodálatos zenei élményt
nyújtott mindannyiunk számára.
A délutáni programot Figura Ede
zenés mesejátéka tette élménnyé a
gyerekek és felnőttek számára, majd a
komlói Súgólyuk Színház művészeinek
tapsolhattunk. Fúvósainkon kívül még
sok más fellépő műsorán szórakozhatott a nagyérdemű közönség.
A rendezvény folyamán került sor a
falu által elismert emberek kitüntetésére. Sipos Antal a Magyarszék
Díszpolgára címet, Balogh János,
Fenyvesi József és Szőke Antalné
Magyarszék Községért kitüntető
címet, Gyenis József Magyarszék
Község Szolgálatáért kitüntetést vehette át a falu nevében Kárpáti Jenő
polgármestertől. Az átadás után állófogadás várta a kitüntetetteket. Ezúton is gratulálunk, jó egészséget és
hosszú életet kívánunk nekik!
(szné)

Kisbusz
átadási
ünnepség
A magyarszéki Német Kisebbségi
Önkormányzat a Német Belügyminisztérium 2008. évi pályázatán
1db 9 személyes mikrobuszt nyert. A
pályázati feltételek között szerepelt,
hogy a kisbusz átadása ünnepélyes
keretek között történjen.
Ez év május 12-én tartottuk a hivatalos átadást, valóban ünnepélyesen,
s ezen megjelent Frau Martina
Litterst, a magyarországi Német
Nagykövetség munkatársa, aki ekkor
átadta a kisbusz kulcsait Rauch
Jánosnak, a magyarszéki Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének.
Ezt követően Rauch János átadta a
kisbuszt Kárpáti Jenő magyarszéki
polgármesternek azzal, hogy azt a
megkötött megállapodás szerint
használja a község lakossága megelégedésére.
Az ünnepségen részt vett Ottó
Heinek, mint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának
elnöke, dr. Mátéka Gyöngyi, a
magyarszéki körjegyzőség vezetője,
és sokan a német klub tagjai közül.
Az ünnepséget követő beszélgetés
során Frau Martina Litterst elmondta, hogy igen kellemes benyomást
tett reá a falu rendezettsége, örömmel hallotta a teljes közművesítettséget, külön köszönte az átadási
ünnepség precíz megrendezését. Felajánlotta, hogy amennyiben szükségünk van bármire, ami a közösség
javára lehet, a továbbiakban is szívesen rendelkezésünkre áll.
A fenti híreket közreadta:
Willuth András
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Preventív Egészségmegőrző Központ
Egy hely a falu közepében, amely csodákra nem képes, de testünket lelkünket ápolni igen. 50 felett az egészséges emberek is tapasztalni kezdik az öregedés jeleit,
érzi, nincs már minden rendben, hát még akik egész életük során gyógyszeres
kezelésre szorultak. Számunkra (értem itt a falu összes lakosát) létrejött egy olyan
hely, ahol megelőzhetjük, de leginkább enyhíthetjük, és nagymértékben javíthatjuk
fizikai és szellemi állapotunkat.
Mindenki számára rendelkezésre állnak az elsősorban betegségek megelőzésére
szolgáló berendezések:
Bioptron lámpa fényterápiás készülék; Ceragem hőterápiás gerincmasszírozó ágy;
Vérenergia stimulátor akkupunktúrás pontok kezelése, masszázs; Pulzálómágnesterápia stressz csökkentéséhez; Chi-gép életenergia növelő, gerinctornáztató készülék; Elektron terápia utókezelésekhez, izmok erősítésére, izomrándulásra, ránctalanításhoz, hasfeszesítéshez, fogyáshoz és narancsbőr kezeléséhez alkalmazható;
Masszírozó szőnyeg vérkeringés javításához és méregtelenítéshez használható;
Sószoba allergiás megbetegedések tüneteinek enyhítésére.
Továbbá az egészségcentrum területén masszíroztatni is lehet. Hétfői napokon 17
órai kezdettel egészséggel kapcsolatok előadásokat hallgathatnak szakemberek előadásában az érdeklődők. Hétfő és szerda délutánonként gerinctorna felnőtteknek,
iskolásoknak, óvodásoknak gyógytorna, valamint hölgyeknek intimtorna indul.
Az óvoda épületében lévő egészségközpont munkanapokon 7.30-20.00-ig, szombaton: 7.30-12.00-ig tart nyitva. Bővebb információt és időpontegyeztetést az ott dolgozó munkatársaktól kérhetnek a 30/540-0651 és a 20/282-9567, valamint a masszírozáshoz a 20/541-2652 telefonszámon.
1. PEK
Az egészség a legnagyobb kincsünk.
A legjobb amit ajánlhatunk az Ön egészsége érdekében:
A PREVENTÍV EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ KÖZPONT
Magyarszéken.
Ahol megtalálja személyre szabottan a megfelelő
kezeléseket egészsége érdekében.
Látogasson el hozzánk, szeretettel várjuk!
Az óvoda épületében.
2. Termék
Nekünk fontos:
A vegyszermentes otthon ◊ A legjobb természetes
vitaminok ◊ A környezetkímélet ◊ A tiszta víz
A takarékosság ◊ A minőség
És önnek? Egy csapat segít:
Érdeklődjön a Preventív Egészségmegőrző Központban.
3. Munka
Szeretne plusz jövedelmet, keresetkiegészítést?
Szeretne interneten vásárolni?
Esetleg több szabadidőt?
Most van rá lehetősége. Egy csapat segít:
Érdeklődjön a Preventív Egészségmegőrző Központban.
Tel.: 70/568-5890, 30/342-3990

7

Köszönet
Szeretnék köszönetet mondani azoknak a magyarszéki vállalkozóknak,
akik segítettek abban, hogy új biciklimet felépíthessem! Tokodon a
Magyar Nemzeti Bajnokság volt vele
az első versenyem, ahol hetedik helyen zártam az Elit kategóriában.
Név szerint szeretném felsorolni támogatóimat: ifj. Turner Attila, id.
Turner Attila, Pálma Cukrászda,
Kecskés Károly, Tokodi Károly,
Tokodiné Villuth Erika, Balás Egon,
Széki Csárda, Lajos ABC.
Külön köszönet szüleimnek, nagyszüleimnek és mindenkinek, aki segített és segít!
Scherdán Benjámin
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Anyakönyvi hírek
Megszülettünk
Szekeres Katalinnak és Szabó Istvánnak 2009.
augusztus 14-én Panna; Kordély Anettnek és Orosz
Károlynak szeptember 1-jén Odett; Szabó Viktóriának
és Hering Zoltánnak szeptember 9-én Szabolcs Máté;
Orsós Gyöngyinek és Orsós Lászlónak szeptember 19én Bianka Jázmin nevű gyermeke született.
Jó egészséget és örömteli babázást kívánunk!

Házasságot kötöttünk
Fejes Mónika és Markó Csaba 2009. augusztus 8-án;
Margittai Lilla és Kispál Roland augusztus 15-én;
Kovács Nóra és Horváth Krisztián augusztus 21-én
házasságot kötöttek. Sok boldogságot kívánunk!

Búcsút mondtunk
2009. július 24-én Gungl Józsefné Schilli Teréziától;
július 25-én Horváth Rudolfné Orsós Margittól;
augusztus 24-én Büki Judittól búcsúzott családja,
ismerősei és a falubeliek.

Széki Apró
● Dió eladó Magyarszéken. 200 Ft/kg (héjastól).
Tel.: 30/478-6401
● Baba-Mama Klub indult Magyarszéken, a Védőnői
Tanácsadóban. Péntekenként 10:00-11:00 (kivéve
minden hónap 4. pénteke).

Eseménynaptár
• szeptember 26. szo. Szüreti felvonulás és bál
Batyus bál a Perfect zenekarral

• november 6. p.

Márton napi Vígasságok
Általános Iskola

• november 7. szo.

Az iskola alapítványi bálja
Batyus bál a Faluházban

• november 21. szo.

Erzsébet bál
Faluház

• december 4. p.

Iskolásaink Mikulás bálja
Faluház

• december 7-12.

Adventi vásár
Faluház

• december 13. v.

Karácsonyi hangverseny
Templom

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

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

Botok, fokosok
Magam készítette sétabotok,
fokosok – bambuszból is –
többféle stílusban kaphatók.
Három részre szétcsavarható
változatok is kaphatók, egyedi
rendeléseket is teljesítek.
Kajtár Gergely fafaragó
Tel.: 72/719-178, 30/553-9932
Újságunk következő száma várhatóan
2009. december 4-én jelenik meg.
Lapzárta november 20-án, cikkeiket, írásaikat,
hirdetéseiket kérjük eddig az időpontig
juttassák el a szerkesztőkhöz.
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Szerkesztőségünk nem vállal felelősséget
az újságban megjelenő cikkek tartalmáért.
A cikkekre érkező válaszok, viszontválaszok terjedelmét
¼ oldalban (max. 1 hasáb) határoztuk meg, ennél
hosszabb reakciókat a fizetett hirdetésekkel megegyező
díjszabás szerint jelentetünk meg.
Újságunk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
által regisztrált kiadvány.
Kiadja a Magyarszékért Egyesület.
A kiadást támogatja Magyarszék Község Önkormányzata.
Szerkesztők:
Szabóné Újhelyi Ágota, Dalmady Árpád

