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A Nyugdíjas
Klub életéből

Ünnepek előtti
gondolatok

2009. október 3-án volt a „Kistérségi
Szüret” szüreti fesztiválja Szászváron.
Magyarszéket a Nyugdíjas Klub képviselte. Ügyes kezű klubtársaim féltett kincseiket hozták el a bemutatóra: nagyszülőktől örökölt lakást
díszítő hímzéseket, saját kezűleg
varrogatott foltvarrással készült
remekeket, kedves csipesztartókat,
népviseletbe öltöztetett babákat,
aszalt gyümölcsöket, kóstolót a
csonthéjas termésekből.
A szüreti felvonulás nagy létszámú
és színes volt. A színpadon szereplő
csoportokat a közönség hatalmas
tapssal jutalmazta. A szászvári
Borház tagjai pavilonjaikban borkóstolót tartottak. Klubvezetőnk és
kézilányai finom lecsót főztek, mert
a bogrács kiürült.
A rendezvénynek 18.oo-kor lett vége.
Mire összeszedtük a bemutatott tárgyainkat a gépkocsivezető is beügyeskedte magát az udvarba, mert
annyira szűk volt a bejárat, hogy
kezdő vezető talicskán tolta volna ki
a felpakolandó holmit.
Nagyon jól sikerült minden, s az időjárás is kedvezett a rendezőknek és
vendégeiknek.

Megint eltelt egy esztendő. Decembert írunk, és ilyenkor akarva-akaratlan számot vetünk az elmúlt időszakban elvégzett és elmaradt dolgainkról. Örömmel nyugtázzuk, ha
sikerek értek, és szomorúan állapítjuk meg, ha ez az év nem a miénk
volt, vagyis nagyon sok rossz történt
velünk. Az évink sokadik száma is
kezd nyomot hagyni rajtunk, nemcsak súly, de ráncaink gyarapodása
formájában. De ezeket csak a tükör
mutatja nekünk, na meg a mérleg.
Étvágyunk azonban rendíthetetlen
és gyomrunk tágulása képes befogadni az előttünk álló nagy ünnepi
menüt. Sőt még azon túl is folyamatosan nasizunk a tv előtt. Mert mikor
pihenjen az ember, ha nem karácsonykor, és mikor egyen sokat, ha
nem az ünnepek alatt. Ismét közeleg
az év egyik legszebb ünnepe, a karácsony. Hosszú és fáradságos, ugyanakkor izgalmakkal teli időszak a
készülődés. Hosszú, mert mire mindenkinek kitaláljuk az ajándékát és
azt sikerül is beszerezni, az már egy
időigényes türelemjáték.

Az „Indián Nyarat” ki kell használni!
A Nyugdíjas Klub 11 tagja is ezt tette
2009. október 6-án a magyarhertelendi fürdőben. Napsütés, víz,
jó beszélgetés. Sajnálattal gondoltunk azokra, akik jelentkeztek a fürdőzésre, de nem tudtak eljönni. Csodálatos az őszbe boruló természet
hangait megfigyelni: zizegő falevél,
potyogó makk, hangoskodó szajkók!
Kellemes hangulatú délután volt !
Szőke Antalné

Fáradságos, mert mire minden étel
és sütemény az ünnepi asztalra kerül, addigra rendesen elfáradunk. De
minden fáradozást és időt kárpótol a
látvány, amikor eltűnik ünnepi asztalunkról az étel, és boldog mosoly
ül a megajándékozott arcán, ajándéka láttán. A karácsony ünnepét
nem lehet semmivel összehasonlítani. Ez az este szent, áthatja szívünket, lelkünket, gondolatainkat.
Ügyelünk arra, hogy szeretteink ezen
az estén ne maradjanak egyedül.
Ilyenkor együtt a családunk, egymásra figyelünk és örülünk a másik
örömének. A szeretet nemcsak a fa
alatt van ajándék formájában, de
megtelepszik a meleg szobában és
áthatja az egész estét. Gondolatainkban azok is ott vannak velünk, akik
már nincsenek közöttünk, vagy éppen távol vannak tőlünk. Szeretünk
és szeretve vagyunk.
Kívánom minden kedves olvasónknak, legyen nagyon boldog, békés a
karácsonya. Teljesüljenek kívánságai, legyen egy meleg lakásban, és a
fenyőfa mellett családi szeretet vegye
körül.
Minden olvasónknak kívánok boldogabb, egészségesebb, sikerekben
gazdagabb új esztendőt!
(szné)

Szilveszter a Faluházban
Vidám szilveszteri óévzáró bulit rendezünk
december 31-én 20 órától.
A batyus rendezvényhez a DMD zenekar szolgáltatja
a zenét. Jegyek csak elővételben kaphatók a Faluházban
Szabóné Újhelyi Ágotánál.
Érdeklődni a 30/975-1595
és a 72/521-014
telefonszámokon lehet.
Sok szeretettel várunk
mindenkit!

2

Széki Hírek
Őszi túra

Suliújság
Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket a téli szünet idejéről: 2009. december 23. – december
31. (szünet előtti utolsó tanítási nap
december 22., kedd; a szünet utáni
első tanítási nap 2010. január 4.,
hétfő).
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
nagyon boldog új esztendőt kívánunk!

A Magyarszéki Általános Iskola
dolgozói

Márton nap
Iskolánkban már harmadik alkalommal rendezték meg a Márton napi
vetélkedőt. Szüleimmel együtt én is
versenyeztem a magyarszéki csapatban. Lenke néni volt a csapatkapitány. Két felsős és egy alsós gyerek
erősítette a csapatunkat. Tizenkét
feladatot kellett teljesíteni. Nekünk
45 kg-os tökünk volt, nem véletlen
volt a nevünk: Tökös Libák. Indulónk nagy sikert aratott, de élen jártunk a tökfaragásban, krumplipecsét
készítésben, liba-terelgetésben.
Csapatunk második helyezést ért el,
tollaslabdát kaptunk ajándékba.
Nagyon jól éreztem magam ezen a
délutánon, csak azt sajnálom, hogy
elmaradt a lampionos felvonulás!
Stadler Míra
4. osztályos tanuló

Márton napon felléptünk, mint
énekkarosok. A tanár néni megkért,
hogy furulyázzak el egy dalt. Mielőtt
elkezdődött volna a Márton nap,
sokat gyakoroltam, mégis becsúszott
egy-két hiba. Megilletődtem, amikor
sokan gratuláltak nekem a fellépés
után. Az osztályfőnököm beírt egy
osztályfőnöki dicséretet.
Amikor hazaértünk, akkor éreztem,
hogy nagyon fáradt vagyok. Kár hogy
ilyen hamar vége lett a Márton
napnak.
Thoma Luca
4. osztályos tanuló
Egy novemberi napon nagy munka
folyt az iskolában. Márton napra
készülődtünk. A mi osztályunk libákat, tököket készített papírból, termésekből az ajtókra, ablakokra. A
tanárok berendezték és kidíszítették
az iskolát. Mikor elkészültünk a
Márton napi csinosítással, lementünk a tornaterembe, ahol levetítették a Ludas Matyi című rajzfilmet.
Ez után kézműves foglalkozások csábítottak sok gyereket. Én agyagoztam és készítettem egy lampiont is.
Négy órára megérkeztek a vendégek
és elkezdődött a verseny a komlói és
a magyarszéki csapatok között. Nagyon izgalmas volt.
Sajnos a lampionos felvonulás az eső
miatt elmaradt. Nagyon jól éreztem
magam. Kár, hogy elmúlt a Márton
nap.
Buzás János
4. osztályos tanuló

Idén felelevenítettük iskolánk egyik
nagyon népszerű, kedves hagyományát: iskolai szintű, akadályversennyel
egybekötött gyalogtúrát szerveztünk.
Alapos előkészületek – a sikondai
Pihenőpark lefoglalása, biztonságos
útvonal kiválasztása, a versenyfeladatok és állomások egyeztetése – után
nagy izgalommal vártuk a kirándulás
napját. Különös aggodalommal figyeltük az időjárás-előrejelzéseket, azonban félelmeink nem váltak valóra és
verőfényes napra virradtunk október
6-án. Kicsik és nagyok egyaránt izgatottan, jókedvűen vártuk az indulást.
A versenyző csapatok osztályfőnöki kísérettel járták végig a megközelítőleg 4
kilométeres útvonalat, mely során öt
állomáson oldottak meg feladatokat.
Bár a terep enyhén emelkedett, az osztályok jó hangulatban tették meg az
utat. Minden állomásra énekszóval,
csatakiáltással érkeztek meg. Volt idő
arra is, hogy az útközben megéhező
kisdiákok elővehessék elemózsiájukat
vagy az útszéli kökénybokrok terméséből lakmározzanak.
Az első csapatok tíz óra után érkeztek
meg a célállomásra: a sikondai
Pihenőparkba, melyet erre a napra
rendelkezésünkre bocsátott Komló
Város Önkormányzata. Itt tetőfokára
hágott a jókedv: minden gyerek megtalálta a számára kedvező szórakozási
formát: voltak, akik pihenőpark hintáit, mászókáit vették birtokba; a
nagyobb fiúk azonnal focizni kezdtek.
Sokan sétálgattak az erdei iskolai tanösvényen, de szemmel láthatóan a saját maguk által felfedezett „csúszda”
volt igazán népszerű: egy magasabb
dombról guggolva, hasonfekve vagy
éppen „nemesebb testrészüket” igénybe véve közelítették meg a domb alját
– hatalmas porfelhők és nagy-nagy
vidámság közepette.
Kora délután, ugyanazon az útvonalon
indultunk haza – jóleső fáradtsággal
lábainkban, de szívünkben élményekkel gazdagon.
V.E.

Széki Hírek
Alapítványi hírek
A Magyarszéki Iskoláért Közalapítvány Kuratóriuma az
iskola Szülői Munkaközössége aktív közreműködésével
november 7-én jótékonysági bált rendezett. A WeryTake zenekar jó hangulatot teremtett. Örültünk, hogy a
bálon jóval több szülő vett részt, mint a megelőző években. A bál nettó bevétele 230.000 Ft. Ezúton szeretném
köszönetemet kifejezni azoknak a szülőknek, akik a bál
előkészítésében és a lebonyolításban részt vettek, valamint mindazoknak, akik báli belépő vagy támogatói jegy
vásárlásával, illetve tomboladíjak felajánlásával támogatták az alapítványt.
Támogatói jegyet vásároltak:
Török Ágnes, Török Tiborné, Dudás Lajosné, Hering
Zoltán, Kirsch Sándorné, Kispál Béla, Mártonné Rick
Ildikó, Hamerli Tiborné, Vargáné Szabó Gabriella,
Kőhalminé Gabi, Kubikné Zsirmon Éva, Fecske Antal,
Bischoff József, Bischoff Zoltán, Andrasek Károly, Fogt
Zoltán, Dianovics Ferenc, Horváth Józsefné, Dicső
János, Rudl János, Gyenis László, Kürti József.
Külön köszönjük a fenntartó önkormányzatok (alapítók)
támogatását.
Tomboladíjat ajánlott fel:
Vargáné Szabó Gabriella, Kőhalmi család, Stadler János,

Közzé teszünk egy
iskolánk számára érkezett
járványügyi felhívást
Közeledik a téli szünet és az iskolai
influenza elleni kampányoltások első
szakaszának a vége. A 2009. november
2-án megkezdett iskolai kampányoltások sikerét jelzi, hogy ennek keretében mintegy félmillió gyermek részesült
a világjárványt okozó influenza elleni
védőoltásban.
Az influenzaoltás egyéni védelmet nyújt
az oltottak számára. Ha elég sokan oltatják be magukat, akkor lehetőség van a
közösségi védelem szintjének elérésére
is, amelynek eredményeként az influenzavírus terjedése visszaszorul.
Az iskolák számára a minél magasabb
átoltottság elérése azért is fontos, hogy a
tanítás a téli-tavaszi hónapok során is
zökkenőmentesen folytatódhasson.
Az utóbbi hetek járványügyi eseményei
azt mutatják, hogy a jelenlegi influenzajárvány során a gyermekek és a fiatal
felnőttek körében történik a legtöbb

3

Drescherné Balázs Szilvia, Orcsik Ferenc, Kónya Szilvia,
Laklia Józsefné, Bejanné Laklia Mónika, Jakab
Zsuzsanna, Molnár Szilvia, Horváth István, Miklósné
Somogyvári Zita, Rudl Jánosné, Majorné Thoma
Magdolna, Magyarhertelend-Barátúr Német Kisebbségi
Önkormányzat, Általános Iskola 1-8. osztály.
2008-ban a személyi jövedelemadók 1 %-ából 133.600
Ft bevétele származott az alapítványnak. Ezt az összeget
az iskola testnevelési- és sporteszközeinek korszerűsítésére és bővítésére használtuk fel. A 2008-as alapítványi
bál bevételét korábbi megtakarításainkkal kiegészítve az
iskola szemléltetőeszközeinek és eszközparkjának fejlesztésére, a tanulók úszásoktatására, jutalmazására,
ifjúsági hangversenybérletek vásárlására fordítottuk.
2009-ben várhatóan 122.000 Ft-ot kap az alapítvány az
1 %-os felajánlásokból. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik adójuk 1 %-át alapítványunk javára ajánlották fel. Bízunk benne, hogy 2010-ben is számíthatunk
segítségükre. Támogassanak minket, hogy mi is támogathassunk. Adószámunk: 18318663-1-02. Lehetőség
van arra is, hogy átutalással történő befizetéssel támogassanak bennünket. Bankszámlaszámunk: OTP
Bank Komló, 11731063-20038540.
Rudl Jánosné
a kuratórium elnöke

Járvány???

megbetegedés. Súlyos lefolyású megbetegedések előfordulnak nem csak a
kockázati csoportba tartozók, hanem az
egyébként egészséges ifjak között is.
Az utóbbi napokban, hetekben a járványügyi helyzet, valamint a súlyos
kimenetelű megbetegedésekről érkező
hírek hatására növekedett az oltási hajlandóság, és mind többen kérik a védőoltást. A háziorvosoknál és az oltópontokon is folyamatosan növekszik az
oltásban részesülők száma. Még nem
késő élni a megelőzés lehetőségével,
ezért kérjük Önöket, hogy még egyszer
ajánlják fel a lehetőséget mindazoknak a
szülőknek, akik eddig még nem oltatták
be gyermeküket. Hasonlóképpen biztosítsák mielőbb a védőoltást az iskolában
még oltatlan dolgozók számára is.
Kérjük Önöket, éljenek ezzel a lehetőséggel!

Iskolánk 75 tanulója és 6 dolgozója kapta meg a H1N1
influenzavírus elleni védőoltást. A nagyfokú hiányzások miatt az ÁNTSZ és az
intézmény orvosa tanítási
szünetet rendelt el iskolánkban december 11-én, pénteken, ami december 14 és 15én is tartott.
Utólagosan kiderült, hogy a
megbetegedéseket nem a fent
említett vírus okozta és a
nagy létszámú hiányzások
oka a rémhírek és a szülők
nagyfokú óvatossága is volt.
A kieső napokat a későbbiekben elrendelt tanítási napokon pótoljuk.

Budapest, 2009. december 8.
Üdvözlettel: Dr. Székely Tamás
egészségügyi miniszter
Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a higiénés szabályokat még nagyobb odafigyeléssel tartsák be! Mi is
ezt tesszük iskolánkban!
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Ovisarok
Sok szeretettel köszöntjük az újság
olvasóit a Magyarszéki Óvodából!
Óvodánk a 2009/10-es tanévtől a
komlói Kökönyösi Oktatási Központ
tagóvodája. A két csoportunkba jelenleg 55 gyermek jár. 5 fő előjegyzett a nevelésre évre. A csoportok
magas létszámmal működnek, a törvényes maximális létszámot, a csoportonkénti 25 főt, átléptük engedéllyel.
Szolgáltatásaink a tanévben:
Nagycsoport: úszás, német nemzetiségi gyermektánc, logopédia, játékos
német nyelvoktatás.
Kiscsoport: játékos német nyelvoktatás, német nemzetiségi gyermektánc.
A 2009/10-es tanévtől megkezdtük a
kompetencia alapú oktatás bevezetését. Kompetencia alapú oktatáson a
képességek, készségek fejlesztését, az
alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük. Ebben az
életkorban az igazi ismeret az, amit a
gyermek önmaga szerez meg. Ezt segíti elő a kompetencia alapú oktatás
alkalmazása az óvodában. Reményeink szerint a gyerekek számára
önfeledt, boldog gyermekkort jelent,
amelyben kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak.
Kedvük, igényeik szerint mozoghatnak térben és időben, zenében és
festésben, átélhetik a mesék, versek
szárnyaló világát, átérezhetik a
hagyományok üzenetét, bábozhatnak, dramatizálhatnak. Nap mint
nap változatos, színes élményeket
szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az
őket körülvevő világról, a környezetről, a természet csodáiról, a számok,
a mennyiségek birodalmáról. Kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják, játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől.

Óvodánk elérhetősége: 30/577-5284
● Hiányzások bejelentését, illetve
óvodába jövetel bejelentését délelőtt
10 óráig meg kell tenni, hogy másnapra le tudjuk mondani az ételt,
illetve meg tudjuk a gyermeknek
kérni. Nemcsak telefonon, SMS-ben
is fogadjuk a bejelentéseket.
● Az étkezések befizetésének rendje
a tanévben az alábbiak szerint változott: az eddigiektől eltérően az étkezési díjat utólag, a ténylegesen elfogyasztott ebédek után fizetik a szülők. Ebből adódóan nem hónap elején, hanem a hónap utolsó előtti
munkanapján van a befizetés. Ha a
szülő ezen a napon nem tesz eleget
fizetési kötelezettségének, csekket
kap, mivel másik napon nincs lehetőség a készpénzes befizetésre. A
csekket 8 napon belül be kell fizetni,
ennek elmulasztása szankciót von
maga után.
● Az óvodába érkezés időpontja reggel 8:30-ig van. Kérjük erre mindenki figyeljen.
● Az új gyerekek beszoktatása (befogadása) az óvodában folyamatosan
történik. Befogadás alatt a szülő csoportbéli benntartózkodása rövid ideig megengedett a többi gyermek érdekében. Kérjük, az óvónők javaslatait mindig vegyék figyelembe.
● Tekintettel az influenzás időszakra, fokozottan figyeljük a közösség
érdekében, hogy orrfolyós, köhögős,
félig felgyógyult gyermek ne legyen a
csoportban. A fertőzés továbbterjedésének megelőzése miatt ilyen
gyermekeket nem áll módunkban fogadni. Óvintézkedés céljából folyamatosan alkalmazzuk a kézfertőtlenítést, a levegőfertőtlenítést, sólámpákat a csoportokban, gyakori szellőztetést, levegőzést.
● A sóbarlang ebben az időszakban
hangsúlyos szerepet kap. Heti több
alkalommal, kúraszerűen tartózkodunk bent. Játszva élvezzük a barlang terápiás hasznát.
● Iskolások is gyakran megfordulnak
nálunk, akiket továbbra is várunk.

● Ettől a tanévtől már használjuk új
tornaszobánkat is. Ez azért is fontos,
mert már ilyen magas csoportlétszámnál a csoportszobák mérete
rendkívül balesetveszélyes és alkalmatlan volt a testnevelés foglalkozás
megtartására.
Téli szünet: december 23. – január 4.
Békés, boldog karácsonyt kívánunk
mindenkinek!
A 2009-es évre köszönjük a támogatóinknak, önkormányzatoknak, szülőknek, civil szervezeteknek, egyéb
intézmények dolgozóinak, magánvállalkozóknak,
nyugdíjasoknak,
magánembereknek azt a sok-sok támogatást, szeretetet, amit az év
folyamán kaptunk. Köszönetünket és
szeretetünket az alábbi sorokkal tolmácsoljuk:
„Ó gyermekek mind örülnek, kályha
mellett körben ülnek, aranymese,
áhitat, minden szívet átitat. Szeretetteljes ünnepeket, boldog új évet
kívánunk!”
A magyarszéki Egészségmegőrző
Központ foglalkozásai az alábbiak
szerint alakulnak:
hétfő:
gerinctorna 15:30-16:30
aerobik 19:00-20:00
szerda:
gerinctorna 15:30-16:30
csütörtök: aerobik 19:00-20:00
péntek:
jóga 17:00-18:00
Előadások: hétfőnként 17 órától
A sóbarlang fokozott használata javasolt ebben az időszakban. Érdemes kihasználni a helyben elérhető
egészséget támogató szolgáltatásokat az egészségmegőrző központban.
Ajándékként is kiváló egy-egy kezelési ünnepi bérlet, mely meglepetés
kedvezményeket tartalmaz.

Széki Hírek

5

VOLÁN menetrend

érvényes: 2010. december 11-ig

Egyes nem rendszeresen közlekedő iskolai, vásári, szerződéses, nyári, stb. járatok hiányozhatnak a menetrendből.
A menetrendek kivonatosak, a közbenső megállóhelyeket nem tartalmazzák. Az adatokban pontatlanságok
előfordulhatnak. Információ: Pécs távolsági 72/520-155, Pécs helyi 72/224-654, Komló 72/481-541.
n: naponta

mn: munkanapokon msz: munkaszüneti napokon mk: munkaszüneti napok kivételével naponta szn: szabadnapokon
szm: szabad- és munkaszüneti napokon szk: szabadnap kivételével naponta hu: a hetek utolsó munkanapján
huk: a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon iem: tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző munkaszüneti napon
i: iskolai előadások napján ik: iskolai előadási napok kivételével naponta ie: hetek első iskolai tanítási napján
im: a hetek első tanítási napját megelőző napokon imk: iskolai előadási és munkaszüneti napok kivételével naponta
|: a megállóhelyen áthalad (nem áll meg) ×: a megállóhelyet nem érinti (más útvonalon közlekedik)
a hetek feltüntetett napjai tájékoztató jellegűek, ünnepnapokon és az iskolai időszakhoz köthető járatoknál a fenti jelmagyarázat irányadó

Sásd – Komló

mn
h-p

mk
h-szo

mn
h-p

mk
h-szo

i
h-p

ik
szo,v

mn
h-p

mk
h-szo

mn
h-p

szm
szo,v

mn
h-p

i
h-p

mn
h-p

szk
h-p,v

mn
h-p

Kaposvár, aut. áll.

i
h-p

n
h-v

mk msz
h-szo
v

mn
h-p

09:30

Dombóvár, aut. áll.
Hetvehely, aut. vt.
Bakóca, orvosi rend.

×

10:14

07:16

×

×

×

×

03:55

05:40

×

11:56

Gödre, ABC

×

×

05:42

×

10:01

×

×

Szágy, forduló

×

03:55

×

×

×

×

×

×

Sásd, aut. vt.

×

04:25

×

04:34

×

M.hertelend, aut. vt.
Liget, forduló

04:23

×

M.szék, vasúti átj.

04:29

×

M.szék, barátúri elág. 04:32 04:42
M.szék, vasúti átj.

×

×

M.pölöske, aut. vt.

×

×

05:47 06:03

06:11 06:11

× 06:10
04:43 06:03

07:00

×

06:55

×

×

×

×

×

×

06:22

×

07:20

×

×

08:15

10:18 10:15 10:43 11:00

07:41 08:14 08:39

× 07:20 07:32
07:14 07:26 07:38

×

10:39

×

×

×

×

×

09:00

×

×

×

09:06 10:35

×

×

12:34

×

×

×

11:08 11:20

×

06:00 06:17 06:18 06:29 07:02

×

07:29 07:41 07:47 08:23 08:46 09:09

×

10:46

×

06:16 06:20 06:21

×

07:05

×

07:32

×

×

08:49 09:12

×

10:49

04:48 06:22 06:24 06:25

×

07:10

|

07:38

×

×

08:53 09:18 10:39 10:53

06:34

×

×

×

×

Sikonda, fürdő

04:38 04:48

×

×

×

×

Komló, aut. áll.

04:50 05:00 05:00 06:34 06:36 06:37 06:41 07:22 07:25 07:50

07:52 08:29

×

×

×

×

×

×

×

×

×

12:42

×

×

×

(1)

11:26

×

×

12:48

08:02 08:41 09:05 09:30 10:50 11:05 11:25 11:38 13:00

(1): megáll 11:13-kor M.pölöske, újtelep megállóhelyen; áthalad M.pölöske, aut. vt. megállóhelyen

Sásd – Komló
Dombóvár, aut. áll.

msz mk
v
h-szo

mn
h-p

i
h-p

msz mk
v
h-szo

szn
szo

mn
h-p

n
h-v

szk
h-p,v

mn
h-p

mk
h-szo

n
h-v

n
h-v

mn
h-p

mn
h-p

n
h-v

mn
h-p

11:49

Bakóca, orvosi rend.

×

Gödre, ABC

×

12:15

Szágy, forduló

×

×

Sásd, aut. vt.

12:18

M.hertelend, aut. vt.

×

Liget, forduló

×

M.szék, vasúti átj.

imk
szo

12:40

13:25

20:06

×

×

12:15 12:15

×

12:36 12:46 12:46

×

×

×

×

×

×

×

×
13:40 14:15

16:25

18:15

13:53 14:04 14:39

16:49

18:39

×

20:15 20:55

20:34 20:39

×

13:30 13:40

×

×

×

15:45

×

17:18 18:25

×

20:28

×

×

×

12:43 12:46 12:57 13:07 13:07 13:36 13:46

×

×

×

15:51

×

17:24

×

20:34

×

×

21:15

18:31

M.szék, barátúri elág.

×

12:49

×

×

13:11 13:39 13:49 14:01 14:11 14:46 15:54 16:56 17:27 18:34 18:46 20:37 20:42 20:46

×

M.szék, vasúti átj.

×

×

×

×

13:14 13:42 13:52

×

×

14:49 15:57 16:59

×

18:37 18:49

×

20:49

×

M.pölöske, aut. vt.

(2)

×

13:03 13:13 13:20 13:48 13:58

×

×

14:53 16:03 17:03

×

18:43 18:53

×

20:53 21:21

×

12:55

Sikonda, fürdő
Komló, aut. áll.

×

×

×

×

×

14:07 14:17

×

×

×

17:33

×

×

20:48

13:00 13:07 13:15 13:25 13:32 14:00 14:10 14:19 14:29 15:05 16:15 17:15 17:45 18:55 19:05

×

×

21:00 21:05 21:33

(2): megáll 12:48-kor M.pölöske, újtelep megállóhelyen; áthalad M.pölöske, aut. vt. megállóhelyen

Komló – Sásd
Komló, aut. áll.
Sikonda, fürdő

n
h-v

mk
h-szo

i
h-p

mn
h-p

szm
szo,v

i
h-p

×

×

×

05:02 05:52 06:11

M.szék, vasúti átj.

mn
h-p

mn
h-p

05:06 05:58 06:15

08:35 08:55 10:10 11:35 12:15 12:15 12:55 13:10 14:10 14:15
×

14:22 14:27

×

06:52

×

07:11 07:18 07:17

08:53 09:11 10:28 11:52

×

12:32 13:11

×

14:26 14:33

Liget, forduló

×

06:10

×

×

07:05

×

06:34

×

mn
h-p

12:27 13:07

×

06:49

mn
h-p

×

06:59

06:31

mk
h-szo

08:47 09:07 10:22 11:47

×

05:40

n
h-v

07:07 07:12 07:12

×

Sásd, aut. vt.

msz
v

×

06:03

×

mn
h-p

06:47

×
05:15

mk
h-szo

×

M.szék, vasúti átj.
M.hertelend, aut. vt.

mn
h-p

06:50

06:28 06:56 06:55 07:14

×

n
h-v

×

×

×

n
h-v

06:22

M.szék, barátúri elág. 05:09 06:00

Gödre, ABC

mn
h-p

04:50 05:40 06:00 06:10 06:35 06:42 06:55 07:00 07:00

M.pölöske, aut. vt.

Szágy, forduló

n
h-v

×

×

×

×

×

07:21 08:50

×

×

×

07:24

08:53

×

×

×

×

07:30 08:59

×

×

×

×

09:20

×

07:01 07:20

×

07:18 07:45 07:38
08:12

×

12:27

×

×

13:22

×

09:14 10:32 12:08 12:33 12:36 13:14 13:30 14:29
10:35 12:11

09:13 09:45 10:55

12:17

×

×

×

12:39

×

13:33

×

×

12:45

×

13:40

×

12:42

13:20

×

×

13:45

14:53

×

×

×

×

×

11:17

×

15:15

Hetvehely, aut. vt.

×

×

Dombóvár, aut. áll.

×

09:44

Kaposvár, aut. áll.

07:20

13:18
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Komló – Sásd
Komló, aut. áll.
Sikonda, fürdő

Széki Hírek
mn
h-p

mn
h-p

szn
szo

n
h-v

mn
h-p

msz
v

hu
p

mn
h-p

huk
mk
h-cs h-szo

n
h-v

mn
h-p

n
h-v

n
h-v

mk msz
h-szo
v

mn
h-p

mn
h-p

14:55 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:40 15:55 16:15 16:20 16:55 17:15 18:00 18:55 19:55 20:20 20:30 22:50
×

15:12 15:12

M.pölöske, aut. vt.

15:07

×

M.szék, vasúti átj.

15:11

×

M.szék, barátúri elág. 15:14 15:18

×

×

15:12

×

×

16:07

×

15:12

×

15:12

|

×

|

×

15:18 15:51

15:30 15:18

×

×

×

20:32

×

×

18:12 19:07 20:07

×

|

23:02

16:26 16:38 17:11 17:26 18:18 19:11 20:13

×

16:32 17:07

(3)

×

15:18 15:22

×

16:13

×

16:42 17:14

×
|

×

×

×

×

18:34 19:14 20:17 20:38

20:41 23:06
×

23:20

M.szék, vasúti átj.

×

×

15:20

×

15:21

15:25

×

×

×

16:45

×

×

18:31

×

20:20

×

23:17

Liget, forduló

×

×

15:25

×

15:27 15:31

×

×

×

16:51

×

×

18:24

×

20:26

×

23:12

16:19

17:20

×

19:20

×

23:28

19:45

20:55

×

M.hertelend, aut. vt.

15:21 15:26 15:40

Sásd, aut. vt.

15:42

Szágy, forduló
Bakóca, orvosi rend.

×

×

×

×

15:38

16:05

×

×

16:12

×
16:40

17:45 17:40

×

16:14 16:30

23:59

(3): megáll 15:18-kor (Liget, forduló megállóhely felé); megáll 15:32-kor (M.hertelend, aut. vt. megállóhely felé)

Sásd – Pécs

mn
h-p

mn
h-p

i
h-p

i
h-p

n
h-v

mn
h-p

n
h-v

mn
h-p

n
h-v

n
h-v

n
h-v

mn
h-p

msz
v

n
h-v

n
h-v

n
h-v

Sopron, aut. áll.

n
h-v

mk
h-szo

Mór, aut. áll.

05:00

06:30

×

07:19

×

×

×
×

Pápa, aut. áll.

×

05:30

Ajka, aut. áll.

×

×

06:05

×

05:35

06:40

07:43

×

08:45

×

×

×

06:00

×

07:18

×

08:45

06:00

×

06:40

×

07:52

×

09:20

06:30 07:20 07:25

×

08:00 08:30

×

09:12

×

10:00 10:30 12:00

09:11

×

10:19

×

|

×

×

×

×

Siófok, aut. áll.
Keszthely, aut. áll.
Marcali, aut. áll.

×

Kaposvár, aut. áll.

05:45

Dombóvár, aut. áll.

×

06:30

×

×

×

08:15

06:13

×

07:04

|

08:06

×

×

×

×

×

×

×

Szágy, forduló
Sásd, aut. vt.
M.hertelend, aut. vt.

n
h-v

05:55

Tatabánya, aut. áll.

Gödre, ABC

mn
h-p

04:05
×

05:20

04:26 05:50

×

×

08:40 09:01
×

×

06:30 06:28 06:48 07:25 08:07 08:24 08:38 08:55 09:18 09:45 10:12
×

×

×

×

×

×

×

14:04

×

×

10:52 11:08 12:48 13:48 14:25

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

06:25 06:45 06:45

|

07:44

|

08:35 08:54

09:30 09:57

|

|

11:03

|

13:05

|

14:44

M.szék, barátúri elág. 04:49 06:24 06:28 06:48 06:48

|

07:47

|

08:37 08:56 09:13 09:32 09:59

|

(4)

11:05 11:23 13:08

|

14:47

05:25 07:00 07:00 07:20 07:25 07:40 08:25 08:50 09:10 09:25 09:45 10:00 10:24 10:52 11:15 11:40 11:50 13:40 14:40 15:25

Bóly, aut. vt.

10:05

Mohács, aut. áll.

10:25

(4): áthalad M.szék, barátúri elág. megállóhelyen; megáll 10:54-kor Sikondai elág. megállóhelyen

Sásd – Pécs

n
h-v

n
h-v

mn
h-p

msz
v

n
h-v

Ajka, aut. áll.

im
v

mn
h-p

n
h-v

15:40

Keszthely, aut. áll.

16:06 16:53

Marcali, aut. áll.

16:53 17:27

Kaposvár, aut. áll.

14:30 16:30 17:00 17:00 18:15 18:51

Gödre, ABC

15:01 17:01 17:33 17:39 19:01

Sásd, aut. vt.

15:18 17:18 17:52 18:00 19:19 19:49 20:35 21:21

M.szék, vasúti átj.

20:30

15:33 17:29 18:03 18:19 19:30

(5)
|

21:02
20:52 21:34

M.szék, barátúri elág. 15:35 17:31 18:05 18:22 19:32 20:04 20:55 21:36
Pécs, aut. áll.

16:15 18:05 18:35 18:55 20:05 20:29 21:29 22:10

(5): áthalad Gödre, ABC megállóhelyen; megáll 19:38-kor Gödre, posta megállóhelyen

Pécs – Sásd
Pécs, aut. áll.

n
h-v

n
h-v

ie
h

n
h-v

mk
h-szo

n
h-v

mn
h-p

n
h-v

05:50 06:30 07:00 07:30 08:30 10:30 11:00 11:30

M.szék, barátúri elág. 06:22 07:01 07:25 07:59 09:02 11:03

|

12:02

M.szék, vasúti átj.

06:25 07:03

|

12:05

Sásd, aut. vt.

06:42 07:14 07:40 08:12 09:21 11:23 11:52 12:21

Gödre, ABC

06:59 07:31

Dombóvár, aut. áll.

×

×

|
(6)
×

08:01 09:05 11:06
08:29 09:39 11:46
×

×

×

Kaposvár, aut. áll.

07:35 08:10 08:22 09:05 10:15 12:25

Marcali, aut. áll.

09:00

09:48

Keszthely, aut. áll.

09:54

10:37

Ajka, aut. áll.

×

10:33 10:55 12:31

13:30
13:30

06:15

|

×

×

×

Pécs, aut. áll.

×

×

04:46

M.szék, vasúti átj.

×

|

×

×
12:10

12:39
×
13:15

11:51

(6): megáll 07:51-kor Gödre, posta megállóhelyen; áthalad Gödre, ABC megállóhelyen

Széki Hírek

Önkormányzati
hírek
Beszámoló a 2009. évi
feljesztésekről,
beruházásokról
Intézményfelújítások
Óvoda
● Elkészült a Sóbarlang
● Központi fűtés az új részeknek
(az emeleten és a földszinten)
● Kialakításra került a
Preventív Egészségmegőrző Központ
gépekkel és eszközökkel
● Járda készült a hátsó bejárat felé
40 fm-en
Polgármesteri Hivatal
● Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat helyiségeinek kialakítása
● Körjegyzőség ablakainak
hőszigetelése
Köszönet Liget és Mecsekpölöske
képviselő-testületének a hozzájárulásáért
● A ligeti kistérségi kétéves, 18 személyes Mercedes-Benz autóbuszt átvette a magyarszéki önkormányzat
1,5 millió Ft értékben, így megoldottá vált az óvodások és iskolások szállítása a környező településekről
Iskola
● Tetőtéri új tanterem kialakítása,
burkolat és szigetelés
● Német tanterem nagyobbítása
2 m-rel
● A központi fűtés elmaradt kialakítása a felújított tetőtéri részben
Plébánia
● Melléképület tetőbeomlás utáni
kijavítása és vasbeton koszorú készítése
● Tégla falazat visszaállítása és téliesítés

Beruházások és egyéb fejlesztések
Utcák aszfaltozása
● Erdőalja utca I.: 540 m2, Erdőalja
utca II.: 310 m2, Hársfa utca: 750 m2,
Berek utca: 120 m2, össz.: 1720 m2
Útszegélyek
● Petőfi utca: 1420 m útpadka kialakítása
● Hársfa utca: 300+200 fm útszegély kialakítása
● 3 db forgalomcsillapító sziget kialakítása a Kossuth Lajos utcában
összesen 3x60 = 180 fm
Külterületi utak helyreállítása
● Németszéki, déli (Karmeliták melletti) út 800 fm hosszban teljesen
● Szakaszonkénti javítás lakossági
segítséggel a németszéki temető felől
● Magyarszék oldalán 120 fm hosszban lakossági segítséggel
● Németszéki temetőnél parkoló kialakítása
Járdák
● Hársfa utca: 400 fm térköves járda
● Petőfi utca: 800 fm térköves járda
● Kishertelend: 80 fm járda játszótértől felfelé (kis utca)
● Árpád utca kiserdei részénél a járda akadálymentesítése
● Kossuth Lajos utca: 90 fm járda
kialakítása és egyéb járdajavítások
● Orvosi rendelő melletti kis közben
20 fm járdakészítés járdalappal, lakossági segítséggel – köszönet érte
Vízelvezető árkok
● Árkok lefedése és csövezése:
Petőfi utca: 300 fm, Hársfa utca: 150
fm, Kossuth Lajos utca: 90 fm,
németszéki temetőnél: 5 fm
● Árok tisztítása: Berek utca alatti
kis közben
● Bem utca: 18 fm árok lapozása és
felújítása – köszönet a lakossági segítségért
● Hunyadi utcai játszótér mellett 5
fm árok befedése és csövezése, valamint tereprendezés – köszönet a lakosság segítségéért
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● Hunyadi utcai új kijárat egyik
oldalán 80 fm árok kialakítása és
tereprendezés
● Árpád utcai árok tisztítása és kialakítása: 60 fm
● Vasútállomás, vasúti átjárónál
Oroszló felé 80 fm árok kialakítása
● Külterületi árok kialakítás a németszéki szőlőhegy oldalán 800 fm
(Karmeliták mellett)
Parkosítás, virágosítás
● A Hősök parkjában ’48-as emlékoszlopot avattunk
● A füvesített és virágosított zöldterületek és parkok területét nagymértékben növeltük, mind a kishertelendi, magyarszéki és németszéki
falurészen – köszönet a lakossági
segítségért
● Bem utcában pad kihelyezése –
lakossági kérésre és virágosítás
● A Tüzép előtt és a buszmegállóknál
virágszigetek kialakítása
● Hunyadi utcában és a játszótér
mellett virágosítás és a fák metszése
● Halottak napjára mindhárom temetőt rendbe tettük
● Kishertelendi temető kitisztítása és
szépítése
● Magyarszéki temetőnél út- és területrendezés
● Németszéki temetőnél járda és
parkoló kialakítása, ill. tereprendezés
● A Rózsa utca – Zrínyi utca és a
szőlőhegyre vezető út találkozásánál
lévő önkormányzati (volt Aknai terület) tereprendezése és parkoló kialakítása (befejezés 2010-ben)
Önkormányzati területnövekedés
Az önkormányzat kezelésében lévő
területek nagysága 2009-ben kb.
50.000 m2-rel növekedett: Kishertelenden 2,5 hektár, Németszéken 1,5
hektár, Magyarszéken 1 hektár.
(Kishertelenden legelő és ligetes terület, Németszéken termőföld-legelő
és kerékpárút, Magyarszéken beépítetlen terület és leendő kerékpárút
területe.)
(folytatás a 10. oldalon)
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Biztonságtechnika
● 2009-ben sikerült kivágni a község
teljes területén a villamos vezetékekhez veszélyesen közel lévő fákat és
ágakat Kishertelenden az Árpád utcai kiserdőnél, a ligeti elágazásnál és
a Hunyadi utca teljes hosszában
● Az Árpád utcai trafó melletti magas fák eltávolítása
● Németszéken és Magyarszéken kisebb utcaszakaszokon történt fakivágás és gallyazás
● A vasúti pályaszakasz melletti elhagyott terület tisztításának megkezdése, az elöregedett és veszélyes fák
kivágása a szennyvíz-átemelőtől a
vasútállomás felé (a befejezés 2010re marad, az illegális szemétlerakó
megszüntetésével)
● A biztonságos és gazdaságos közvilágítás érdekében az ötévenkénti
soros karbantartás keretében az
E.ON teljesen ingyenesen – az önkormányzattal kötött megállapodás
alapján – energiatakarékos és vezérelhető égőkkel cserélte ki a régi izzókat. Féléves szünet után visszaállításra került minden villanyoszlopon a közvilágítás. Így az áremelkedések ellenére csökkenteni tudtuk a
közvilágítási költségeinket.

2009-es beadott
és megvalósuló
pályázatok

Környezetvédelem
Kishertelenden, az Árpád utcánál
rekultiválták a veszélyes anyagot
tartalmazó pakura-tárolót (kb. 500
m3) a föld visszatöltésével együtt, pályázati pénzből.
Építési engedélyek készítése
Érvényes építési engedélyek
● Faluház tetőtér-beépítés és felújítási tervek
● Óvoda tetőtér-beépítés terve
● Kishertelend – Hunyadi utca új
kijárati szakaszának terve
● A benzinkút és a vasúti átjáró közötti gyalogos járdaszakasz terve
● Tájház kialakítása
● Tornacsarnok – Iskola
● Kerékpárút magyarszéki szakasza

● TEKI: 3.788.629 Ft járdaépítésre
● TEUT: 1.068.627 Ft útfelújításra
● IKSZT: 48.629.152 Ft Faluház felújítására
● DDOP: 20.277.076 Ft terelőszigetek kialakítása
● LEADER IV: 1.065.899 Ft temető
biztonságának növelése, parkosítás;
2.227.745 Ft szabadtéri rendezvények minőségjavítása (pavilonok);
1.066.000 Ft Széki Szalma Feszt
2010 rendezése; 380.000 Ft rendezvénysátor beszerzése; 953.000 Ft
térfigyelő kamerarendszer telepítése
● LEADER III: 6.100.000 Ft játszóterek kialakítása
● Virágos Baranyáért: 50.000 Ft
● Megyei Közgyűléstől: 700.000 Ft
járdaépítés támogatása
● TÁMOP: 35.988.640 Ft Iskola
● Új Tudás Program: 892.296 Ft
Iskola – Óvoda; 246.668 Ft Liget
Óvoda
● Esélyegyenlőség: 274.000 Ft Liget
Óvoda; 1.156.000 Ft Iskola
● Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok fejlesztése:
169.122.000 Ft Magyarszéki Iskola
tornacsarnok

● Informatika: kb. 400.000 Ft Iskola
● Minőségbiztosítás: 668.000 Ft
● Kerékpárút: 196.181.132 Ft
Sikonda – Magyarszék – Mecsekpölöske – Komló (Magyarszékre eső
rész: 100 millió Ft)
● Tájház: 2.893.000 Ft
● Kispiaci pályázat: 3.237.345 Ft

Költségvetési
információk
A tavalyi évhez hasonlóan az önkormányzat 2009-ben sem vett fel működési hitelt, és nem vett igénybe folyószámlahitelt sem. Beruházási hitelt
csak a forgalomcsillapító szigetek
kialakításához vett fel 2.253.000 Ft
értékben, mely egyéves futamidejű,
rövidlejáratú hitel. Visszafizetni 2011ben kell havi egyenlő részletekben.
Magyarszék község gazdálkodását
2007-től könyvvizsgáló ellenőrzi.
2009-ben nem történt adóemelés sem
a lakosság, sem a vállalkozók részére.

Békés Karácsonyi Ünnepeket és
Sikeres, Boldog Új Esztendőt kíván
minden olvasónak
Magyarszék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete és
Kárpáti Jenő polgármester
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Pécs – Sásd

n
h-v

mn
h-p

szm
szo,v

mn
h-p

Mohács, aut. áll.

M.hertelend, aut. vt.
Sásd, aut. vt.
Szágy, forduló
Gödre, ABC
Dombóvár, aut. áll.
Kaposvár, aut. áll.

n
h-v

mn
h-p

mn
h-p

n
h-v

n
h-v

i
h-p

n
h-v

msz
v

n
h-v

mn
h-p

n
h-v

szk
h-p,v

iem
v

mn
h-p

13:01
12:30 13:10 13:10 13:40 14:00 14:30 14:45 14:50 15:20 15:30 16:00 16:10 16:30 16:35 17:00 17:40 18:30 20:30 21:40 22:30

M.szék, barátúri elág. 12:59
M.szék, vasúti átj.

mn
h-p

12:40

Bóly, aut. vt.
Pécs, aut. áll.

n
h-v
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(7)

13:37 14:16 14:28 15:03 15:14

13:01

|

|

×

×

×

×

14:25

13:12

(8)

14:30 15:06 15:16
×

×

×

15:56

|

|

15:59

|

|

×

×

×

×

13:52 14:49 14:41 15:23 15:32 15:30 16:18 16:10

×

×

×

13:29

(9)

14:05

×

×

×

15:35

15:42 15:42

Keszthely, aut. áll.

16:20 16:20

×

|

16:44 17:02 17:02 17:35
×

×

×

19:03 21:01

|

23:01

|

19:06 21:03

|

23:04

×

×

×

×

×

17:00 17:18 17:14 17:51 18:32 19:23 21:14 22:17 23:20

×

×

×

×

×

×

×

×

×

|

16:42

|

×

17:35

×

18:09

×

15:50

×

×

16:59

×

17:32

×

18:50

15:35 16:15

×

16:10

16:52

×

18:05

×

18:45

17:00

×

×

18:14

×

19:20

×

×

×

18:47

×

20:05

×

×

×

18:14

19:03

00:30

20:19

×

×

Siófok, aut. áll.

×

×

Ajka, aut. áll.

×

×

×

×

×

Pápa, aut. áll.

×

×

×

×

21:00

Mór, aut. áll.

×

×

19:00

19:57

Tatabánya, aut. áll.

×

×

Sopron, aut. áll.

×

|

×

14:59 15:42

14:05 14:35 14:35

Marcali, aut. áll.

×

(10) 16:41 16:59 17:00 17:32

|

17:20 18:05

×

×

19:46 21:31
×

×

×
|
×

20:25 22:10 22:50
×

20:42

19:05 19:05

(7): csak felszálló utasok számára áll meg 13:37-kor (8): csak felszálló utasok számára áll meg 13:52-kor
(10): megáll 16:25-kor Sikondai elág. megállóhelyen; áthalad M.szék, barátúri elág. megállóhelyen

(9): csak felszálló utasok számára áll meg 14:05-kor

———————————————————————— ◙ ————————————————————————

MÁV menetrend

érvényes: 2010. december 11-ig

Egyes nem rendszeresen közlekedő vásári, nyári, stb. vonatok hiányozhatnak a menetrendből. A menetrendek
kivonatosak, a közbenső megállóhelyeket nem tartalmazzák. Az adatokban pontatlanságok előfordulhatnak.
Információ: MÁVDIREKT 40/49-49-49.
n: naponta

mn: munkanap vk: vasárnap és ünnepnap kivételével naponta mv: munkanap és vasárnapi közlekedési rend szerint
IC: InterCity |: az állomáson áthalad (nem áll meg) ×: az állomást nem érinti (más útvonalon közlekedik)
nysz: 2010.V.01-től VIII.28-ig szombati közlekedési rend szerint nyv: 2010.V.02-től VIII.29-ig vasárnapi közlekedési rend szerint

Bp. – Sásd

vk
h-szo

mn
h-p

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

Kassa

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

06:13

Miskolc-Tiszai

07:28

Budapest-Keleti
Budapest-Déli
Budapest-Kelenföld

05:45

07:45

×

×

06:00

Pusztaszabolcs

|

Sárbogárd

07:16

09:45

11:45

13:45

×

×

×

08:00 07:23 10:00
06:06

|

08:06

12:00

|

|

04:34 07:01 06:31 09:01 08:31 11:01

15:45
13:16

×

17:45
15:16 16:46

×

19:45
17:16

×

19:16

14:00 13:23 16:00 15:23 16:53 18:00 17:23 20:00 19:23
12:06

|

14:06

|

16:06

|

|

18:06

|

20:06

13:01 12:31 15:01 14:31 17:01 16:31 18:04 19:01 18:31 21:01 20:31

Dombóvár

03:43 05:10 06:03 07:51 08:06 09:51 10:06 11:51 12:06 13:51 14:06 15:51 16:06 17:51 18:06 19:09 19:51 20:06 21:51 21:59

Sásd

03:58 05:24 06:18 08:01 08:21 10:01 10:21 12:01 12:21 14:01 14:21 16:01 16:21 18:01 18:21 19:19 20:01 20:21 22:01 22:13

Szentlőrinc

04:33 06:08 06:53 08:23 08:53 10:23 10:53 12:23 12:53 14:23 14:53 16:23 16:53 18:23 18:53 19:51 20:23 20:53 22:23 22:48

Pécs

04:51 06:26 07:11 08:36 09:11 10:36 11:16 12:36 13:12 14:36 15:11 16:36 17:11 18:36 19:11 20:04 20:36 21:11 22:36 23:14

További vonatok Sásd állomáson keresztül:
n
h-v
Celldömölk 15:06 – Tapolca 16:28 – Fonyód 18:25 – Kaposvár 20:04 – Dombóvár alsó 20:44 – Sásd 20:56 – Szentlőrinc 21:25 – Pécs 21:41
nyv v
––––––––––––––––––––––––––––– Fonyód 19:22 – Kaposvár 21:20 – Dombóvár alsó 21:54 – Sásd 22:07 – Szentlőrinc 22:35 – Pécs 22:54

Sásd – Bp.

n
h-v

IC
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

mv
h-p,v

Pécs

04:35 05:23 05:59 06:43 07:23 08:43 09:23 10:43 11:23 12:42 13:23 14:43 15:23 16:43 17:23 18:43 19:19 20:43 22:41

Szentlőrinc

05:06 05:37 06:17 07:06 07:37 09:06 09:37 11:06 11:37 13:06 13:37 15:07 15:37 17:06 17:37 19:06 19:33 21:06 23:00

Sásd

05:38 05:58 06:42 07:38 08:01 09:38 10:01 11:38 12:01 13:38 14:01 15:39 16:01 17:38 18:01 19:38 20:01 21:38 23:33

Dombóvár

05:57 06:11 07:01 07:57 08:11 09:53 10:11 11:57 12:11 13:57 14:11 15:57 16:11 17:57 18:11 19:57 20:11 21:53 23:49

Sárbogárd

07:29 07:01 07:56 09:29 09:01

Pusztaszabolcs

07:54

Budapest-Kelenföld

08:33 08:00 08:58

Budapest-Déli

08:40

Budapest-Keleti

|
×
08:14

|
09:05

09:53

|
10:00

11:01 13:29 13:01 15:29 15:01 17:29 17:01 19:29 19:01 21:29 21:01
|

13:54

|

15:54

|

12:00 14:33 14:00 16:33 16:00

×

×

10:14

12:14

14:40

×
14:14

16:40

17:53

|

19:54

|

18:00 20:33 20:00

×

×

16:14

18:14

Miskolc-Tiszai

20:34

Kassa

21:51

20:40

21:53

|
22:00

×

×

20:14

22:14

További vonatok Sásd állomáson keresztül:
n
h-v
Pécs 07:30 – Szentlőrinc 07:49 – Sásd 08:31 – Dombóvár alsó 08:44 – Kaposvár 09:25 – Fonyód 10:40 – Tapolca 12:02 – Celldömölk 13:20
nysz szo Pécs 08:12 – Szentlőrinc 08:33 – Sásd 09:03 – Dombóvár alsó 09:14 – Kaposvár 10:10 – Fonyód 11:39 –––––––––––––––––––––––––––––
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Köszönet

Felhívás

Köszönetet mondok mindenkinek, akik a munkánkban
segítettek bennünket, s hozzájárultak, hogy a kishertelendi falurészt is széppé és virágossá tudtuk tenni. Külön
köszönet Denkinger Jánoséknak, akik egész nyáron
önzetlenül biztosították az öntözővizet, valamint az
Aknai családnak is a kiemelkedő segítségért.
Kiss Lászlóné Terike

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás munkatársai
szívesen adnak tájékoztatást a különböző szociális és családtámogatási ellátásokról. Több törvényi változás történt,
és új ellátások, támogatások is elérhetők a rászorulóknak.
Például: krízistámogatás, áramsegély. Az alábbi időpontokban várjuk az érdeklődőket: hétfő: 8.00-11.30, csütörtök: 13.00-15.00 (december 28-án és 31-én 8.00-12.00 óráig fogadjuk az érdeklődőket). Magyarszék, Kossuth u. 33.
Kívánunk egészségben és szeretetben gazdag új esztendőt mindenkinek!
Vargáné Szabó Gabriella családgondozó
Molnár Gyuláné családgondozó asszisztens

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Magyarszéki Csoportja köszönetet mond mindazoknak, akik hozzájárultak a
rászorultak ajándékozásához.
Kiss Dezsőné

———————————————————————— ◙ ————————————————————————

Gerinctorna
Az Egészségközpontban gerinctorna indult október elejétől. A
tornák természetesen családias
légkörben telnek el, melynek során mobilizáljuk a testet, egyes
izomcsoportokat erősítünk, illetve nyújtunk, javítjuk a vérkeringést és fejlesztjük az egyensúlyt.
Szeretettel várunk mindenkit,
aki úgy érzi, hogy szüksége lenne
egy kis mozgásra.
Időpont: hétfő, szerda 15.30-tól.
Ár: 300 Ft/fő/alkalom.
Az érdeklődőket Szalai Aliz
gyógytornász várja a megadott
időpontokban, illetve telefonon:
70/205-6382.

Tisztelt Olvasó!
Jártam Önöknél, az Óvodában.
Nagyon meglepett a kialakított
sóbarlang. Én nem tudok olyan
pécsi intézményről, ahol hasonló lenne. 8-10 évvel ezelőtt
lányommal jártam hasonlóban,
mert egészségügyi problémájára
kerestem megoldást. Ekkortól
kezdve ismerkedem az alternatív lehetőségekkel. Most már
természetgyógyász végzettséggel rendelkezem.
Supertronic 2000 készülékkel

állapotfelmérés után, teszteléssel ajánlom a gyógynövénykoncentrációkat, amik már több
alkalommal bizonyítottak.
Kik fordulnak hozzám elsősorban? Olyan párok, akik gyermeket szeretnének. Gyerekek, akiknek tanulási nehézségeik vannak. Most a náthás, torokfájós
időszak alkalmával vannak, akik
a problémákat enyhíteni, mások
megelőzni szeretnék.
Molnár Judit
tanár, természetgyógyász
Több éve foglalkozom állapotjavítással. Fő tevékenységi
köröm a mozgásszervi, izületi
problémák fájdalommentesítése (bütyök, kalapácsujj).
„5 év után újra tudom hordani
a körömcipőmet” – írta levelében több hölgy is a kezelések
után.
Benkő Tibor
Energy szaktanácsadó,
energetikai gyógyító
A fenti szakemberek elérhetőségét kérje a Preventív
Egészségmegőrző
Centrumban!
Magyarszéken, az Óvoda
épületében.
Tel.: 70/568-5890,
30/342-3990.

Szüreti bál
Szívből gratulálok a csőszlányoknak és fiúknak
a szeptember 26-i napért! Nagyon szépen felöltöztek és lelkesen bemutatták azt a táncot,
melyet igen fárasztó és sok gyakorlás után
tanultak meg. Jó egészséget kívánok valamenynyiüknek, hogy jövőre is legyenek részesei a
szüreti szórakozásnak! A kisbírót sajnáltam,
hogy dobja megszökött a fenekelés elől. Jövőre
jobban figyeljen rá, mert a dobolás dob nélkül
nem az igazi. Vagy az egerek sajtnak vélték és
megették? Köszönöm, hogy szép napot szereztek az érdeklődőknek!
Üdvözlettel: Szőke Antalné
———————————————————

A Télapó járta falunkat
December 5-én délután csilingeléstől zengett az
egész falu. Mivel akkor még nem esett le a hó,
így a Télapó kocsin érkezett a falu gyermekeihez, de nem csak Ő, kísérője, a krampusz is ott
ült a kocsin. Idén a gyerek jól viselkedtek így
neki nem volt semmi dolga. A Télapó minden
14 év alatti gyermeket meglátogatott és egy kis
csomaggal ajándékozta meg.
Köszönjük Télapó, hogy
eljöttél és hoztál ajándékot. Reméljük, jövőre is
meglátogatsz minket!
A magyarszéki
gyerekek

Széki Hírek

Pro és kontra
Előző újságunkban arra kértük a lakosságot, jelezze, ha túlsúlyos teherautó parkol a térköves burkolatra.
Egy kedves ismerősöm, aki maga is
nagy autóval közlekedik, azt kérdezte
tőlem, ők hova parkolhatnak autóikkal. Amíg régen ezen a hosszú szakaszon egy-két helyen az út mellett meg
lehetett állni, most nincs megállási lehetőségük. Az átmenő forgalom nagy
autói nem tudnak megállni (üzletbe
bemenni, kávét meginni) a falu központjában, mert nincs hova leállni
úgy, hogy ne akadályozzák a forgalmat, ezzel balesetveszélyt előidézve,
vagy ne álljon fenn a büntetés lehetősége, mert a térköves burkolatra parkoltak. Azt meg csak nem fogja senki
elvárni, hogy a benzinkúttól visszagyalogolnak a boltig egy szendvicsért? Gondolatban végigfutottam a
falun szabályos parkolási lehetőséget
keresve teherautók és kamionok számára. Csak a buszmegállókban találtam helyet, s mint tudjuk, ott is tilos
megállni.
(szné)
——————————————

17. eset
November 4-re virradó hajnali 3.10kor igen erősen megremegett a házunk, ajtók, ablakok zörögtek, a lámpa ingott. Ijedtségemben először
földrengésre gondoltam, de meggyőződtem róla, hogy a házunk előtt
végig döntötte fával fele rakományát
egy magasított pótkocsis teherautó.
Szerencsére a házat megvédte a
szalagkorlát és a bokrok. Bejött már
hozzánk több személyautó, kamion,
kombájn, teherautó. A község útját
és a házakat nem ilyen teherbírásra
tervezték. Talán megoldás lenne a
40 éve porosodó elkerülő út tervét
végrehajtani.
Gallina Józsefné

Megvalósult
egy jó ötlet
Kezdtem összeszedni a gondolataimat, mit is írjak le ebben a cikkben,
hogy hűen tudjam átadni azt az
élményt, ami az első játszóház alkalmával ért.
Burján Jocó nemcsak kigondolta, de
meg is valósította a játszóházat. Sok
időt és energiát fordított a gondolata
megvalósítására. Nem csak támogatókat, felajánlókat keresett meg, de
maga szerezte be az összes segédeszközt és dolgozott azért, hogy neki
is ingyen dolgozzanak, ami nem is
neki, hanem a gyerekeknek szólt.
A 10 órakor kezdődő rendezvényre
volt aki előbb jött egy órával, mert
akkor éjjel volt az óraátállítás. Szinte
folyamatosan jöttek és cserélődtek a
gyerekek. Volt, aki délelőtt és délután is ott volt. Pár gyerek az egész
napot ott töltötte. A gyerekek felszabadultak és arcukon ragyogott a
mosoly, és vidáman játszottak,
rajzoltak, hiszen az egész terem az ő
birodalmuk volt. Jocó képeket is
készített, amelyek alátámasztják szavaimat. Második alkalommal ezeket
a képeket ingyen el lehetett vinni.
Öröm volt nézni a csupa mosolygós
gyerek arcát. Igaz, kicsit kevesebben
voltak, de új arcokat is felfedeztem a
gyerekek között.
Ezek a napok a gyerekeknek és a
gyerekekről szóltak. Az ő nevükben
köszönjük a támogató felajánlásokat,
a szülők támogatását és hozzáállását.
Köszönjük Jocó munkáját, mert nélküle ez nem valósulhatott volna meg.
(szné)
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Tájház
a parókia területén
A januári nagy havazásoknak köszönhetően a katolikus egyház tulajdonát képező parókia melléképületének teteje beszakadt. Az amúgy is
leamortizálódott épület pályázati
pénzből felújításra kerül. A munkálatok folyamán az eredeti állapot
visszaállítása, és a meglévő falak
restaurálása, a helyiségek funkcióinak megtartása az elsődleges cél. Ez
az épület ad majd helyet a Tájháznak állandó kiállítással, pincéje bormúzeumnak, valamint az udvar kültéri bemutatónak. Előzetes tervek
szerint az épület 2010. július 12-én
kerül átadásra a nagyközönség számára. Itt szeretnénk kérni a falu
lakóinak segítségét. Ahhoz, hogy a
Tájházban a falu jellegzetességeit be
tudjuk mutatni, szükségünk lenne
bemutatandó tárgyakra. Várunk a
településsel kapcsolatos minden régi
bemutatható tárgyat, ruhát, népviseletet, képet, hordót, szekeret, stb.,
amellyel hozzájárulnának a Tájház
kiállítási anyagához. A fényképes
dokumentációkat természetesen másolás után visszaszolgáltatjuk eredeti
tulajdonosának. A tárgyakról és
tulajdonosaikról katalógus készül.
Továbbá várjuk azok jelentkezését is,
akik a begyűjtött tárgyaknak folyamatosan tárolási lehetőséget tudnának biztosítani. Sajnos nem áll rendelkezésünkre ilyen nagyobb helyiség. A tárgyakat meg nem lehet az
utolsó pillanatban összegyűjteni,
vagy akár restaurálni. Segítségüket
előre is köszönjük.
A Tájházzal kapcsolatban Margittai
Lászlóné Piroska ad tájékoztatást a
30/358-8449-es telefonszámon.
(szné)
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Ami a focit illeti
Azzal kezdődik az egész, hogy az ember szereti a focit. Így, egyszerűen,
kijelentő módban. Mondják persze,
hogy sokan nem szeretik. Akkor Ők
valami mást szeretnek helyette, ami
viszont teljességgel érthetetlen. Mert
a foci mellett lehet még sokfélét szeretni, de helyette nem. Úgyhogy én
mégis azt gondolom, hogy mindenki
szereti, csak vannak, akik ezt nem
tudják.
Namármost, a focit többféleképpen
lehet szeretni. Vannak, akik játsszák,
ők a focisták. Ha szabály szerint
összeállnak, alkotják a csapatot. Közülük ezt sokan profi, mások amatőr
szinten teszik. A kettő között annyi a
különbség, hogy előbbiek pénzt kapnak érte. Aránytalanul sokat. Vannak aztán játékvezetők, akik a szabályokat alkalmazzák a pályán. Általában rosszul. Ők lelkileg a legedzettebb emberek. Olyanok, mint a kapufa, amennyiben az is a pálya tartozéka. Egy másik kategória a szakvezetők (egyesületi elnök, intéző,
edző, stb.), ők gondolják azt, hogy
legjobban értenek a focihoz. Hát ez
nagy tévedés. És ezzel elérkeztünk a
fociszeretők legnépesebb táborához,
a szurkolókhoz. Legjobban ők értenek hozzá. Ez kérem egy axióma,
mint, hogy kétszer kettő az nagy
valószínűséggel négy. Ha az edző elképzelése az összeállítást, a taktikát,
a cseréket, egyebeket tekintve esetleg
megegyezik a szurkolókéval, az csak
annyit jelent, hogy az illetőből még
kitűnő drukker válhat. Amíg a többi
csoport tagjai különböző szinten
gyakorolják a foci szeretetét, a szurkolók közt nincs ilyen különbség.
Egy megyei III. osztályú csapat szurkolója éppen olyan, mint egy NB I.esé. Szokás még a szurkolók nagy
kasztjába sorolni a szimpla nézőket
is. Ez nem fedi a valóságot, mert a
kettő között jelentős különbség van.
Ha egy játékos úgy gyűjti a sárga
lapokat – teljesen feleslegesen –
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mint ifjú koromban bakfisok a papír
szalvétát, akkor a szurkoló dühös,
mert eltiltással jár, és ezzel sújtja a
csapatát. A néző esetleg mélázik: na,
és akkor mi van?! Ha valaki semmivel sem indokolható fegyelmezetlenség okán kvázi kiállíttatja magát, a
szurkoló nagyon bosszankodik, mert
ezzel árt a csapatnak. A néző legfeljebb epésen megjegyzi: Neki még
biztos jut meleg víz. A focista szüntelen leshelyzete miatt már a sokadik
támadás akad el, a szurkoló frászt
kap, mert ezzel kárára van a csapatnak. A néző nyugtázza az esetet, úgy
lehet, nem is tudja mi a lesállás. Ha
a csatár egyetlen félidő alatt a hatodik ziccerét sem képes gólra váltani
egy olyan gyenge csapat ellen, amely
szinte nem is látszik a pályán, akkor
a szurkoló már padlón van, mert a
siker élményétől fosztja meg a drukkert és csapatot egyaránt. A néző
talán rácsodálkozik. Mit keres ez a
fiú ott a gyepen? De, hogy a nézők is
szeretik a focit, az nem lehet vitás.
Na most, amikor ez a sokféle fociszerető egy időben azonos helyen összegyűlik, akkor indulhat a meccs. Ez
úgy történik, hogy a bíró belefúj a
sípjába, és ezzel elkezdődik a varázslat. Mert a foci az. Ugyanis, ahogy elhangzik a sípszó, a valós idő egyszerűen megáll. Ettől a pillanattól valamiféle másodlagos idő veszi kezdetét, és ebben az időben csudálatos
dolgok történnek. Ilyenkor teljesen
idegen emberek is olyasmiket engednek meg maguknak egymással szemben, amit a valós időben soha nem
tennének. Például, szinte általánossá
válik a pertu, már-már mindenki
mindenkit tegez. De ez még semmi.
A pályán a focisták rugdossák egymás bokáját, térdét, belekönyökölnek egymás testrészeibe, mindegy
melyikbe, csak fájjon, közben persze
fociznak is, a maguk módján. Verbális gyomrozás történik a nézőtéren
is, a szurkolók között. Közben persze
szurkolnak is, szintén a maguk módján. Ha megy a csapatnak, tetszetősen,
eredményesen játszanak, férfiasan

küzdenek, akkor a drukkerek tapssal,
rivalgással fejezik ki örömüket, ami a
focistáknak is tetszik. Ha nem megy a
játék, ügyetlenkednek, tehetetlenkednek, akkor a szurkolók bosszúsak, elégedetlenek, és ezt sem titkolják el. Ez a
játékosoknak nem tetszik. Aztán a
játékvezetők igyekeznek szabályozni a
játék folyását, ugyancsak a maguk
módján. Az szinte elképzelhetetlen,
hogy ezt közmegelégedésre tegyék, így
aztán őket a leglehetetlenebb helyekre
szeretnék száműzni. Ebben többnyire
nagy az egyetértés szurkolók és játékosok között. Hát így megy a foci
mindaddig, amíg a bíró véget nem vet
az összecsapásnak. Akkor mindenki
megy a maga útján, játékosok, szurkolók, egyaránt megbeszélik még a történteket, és a másodlagos idő, úgy,
ahogy kezdődött, egy csapásra véget
ér. Minden folytatódik ott, ahol félbeszakadt, az egészből nem marad más,
csak egy, a valós időre adaptált emlék.
Lehet, csak a nézők azok, akik nem is
észlelik, hogy az elmúlt, mintegy két
órát abban a furcsa, bűbájos időben
töltötték. Hát ez a foci varázslata.
Miért írom le mindezt? Elmondom.
Az elmúlt szezonban megesett, hogy
néhány kritikával illetett játékos,
igen határozottan adott hangot azon
vágyának, hogy a bosszankodó szurkolók inkább maradjanak otthon,
mint ellenük szurkoljanak. Remélem
a fentiekből kitűnik, hogy az elért
eredménnyel, a mutatott játékkal
elégedetlenségét kinyilvánító szurkolót úgy meghatározni, hogy az a csapat ellen drukkol, finoman fogalmazva, mennyire dedós csacskaság.
A magam módján pedig: Efféle
gondolatcsíra csak olyan ember
agyában foganhat meg, aki „sokáig
kibírja gondolkodás nélkül”. Ahogyan lokális cimborám definiálja az
ostobát.
Schmidt Károly
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Polgárőr Híradó
Az utóbbi időben többen
visszaélve a polgárőrséggel,
megtévesztéssel
bűncselekményeket hajtanak
végre. A rendőrségtől az alábbi
feljegyzést kaptuk. Kérjük,
okuljanak belőle!
Két ismeretlen személy 2009. 12. 15.
napon 19:30 körüli időben Dunaszekcsőn egy ház konyhájába ajtóbenyomás módszerével behatolt, ott
polgárőrnek kiadva magát kérte,
hogy az idős hölgy mutassa meg
megtakarított pénzét, melyet a hölgy
figyelme elterelését követően magához vett, majd azzal távozott, illetve
a konyhában végzett kutatása során
a fiókban lévő pénztárcájából 3000
forint készpénzt eltulajdonított. A
bűncselekménnyel
okozott
kár:
103.000 Ft.
A személy 180-190 cm magas lehetett, erősebb testalkatú volt. Fekete
baseball sapkát viselt. Sötét cipőt,
sötét nadrágot, sötét kabátot viselt,
azon neon zöld láthatósági mellény
volt, polgárőrség felirattal a hátán. A
másik személy is 180-190 cm magas
volt, valamint ő is sötét ruhát viselt.
Kesztyűt egyikük sem viselt.
Két ismeretlen személy 2009. 10. 31én 20:00-kor a Szalatnakon egy háznál megjelent, majd polgárőrnek kiadva magát elterelte a sértett figyelmét, mialatt társa eltulajdonított egy
11,5 kg-os gázpalackot. A bűncselekménnyel okozott kár: 15.000 Ft.

A sértett látott két szürke kabátos
férfit. A hátukon polgárőrség felirattal. „Azt mondták, hogy innen mentek ki gyanús alakok, nézzem meg
gyorsan, hogy hiányzik-e valamim...
A férfiak kb. 40-45 év körüliek
voltak, erősek, de nem pocakosak és
igen magasak voltak. Kerek volt az
arcuk, valamint sötétszürke sapka
volt rajtuk.”
2009. október hónap elején, 12 óra
körüli időben két férfi bement
Dunaszekcsőn egy családi házba azzal az indokkal, hogy oszlopot szeretnének lerakni az udvaron a kábeltévé
számára, miközben trükkös lopás
módszerével eltulajdonítottak a hálószóba fiókos szekrényéből 210.000
Ft készpénzt.
Az elkövetők személyleírása a sértett
vallomása alapján:
„Aki a konyhában bent volt velünk:
190 cm magas, 50 év körüli, normál
testalkatú férfi. Ruházata: pulóver,
hosszú nadrág és egy zöldes színű
baseball sapka. A másik férfi 180 cm
magas, normál testalkatú, viszonylag
kerek, nagyfejű.”
A sértettnél később, október 23-án
az esti órákban megjelent két férfi,
akik rendőrnek adták ki magukat és
kérték a sértettet, hogy ellenőrizze a
pénzét, hogy megvan-e. Arra hivatkoztak, hogy fogtak egy elkövetőt
130.000 Ft-tal és lehet, hogy innen
vitte el a pénzt. Ekkor derült ki, hogy
a sértettnek nincs meg a pénze, azt
korábban már elvitték.
Az álrendőrök személyleírása:
„Az idősebbik férfi 50 év körüli,
magas, kigyúrt volt. A fiatal férfi
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bőrkabátot viselt, de nem tudom,
hogy nézett ki, 30 év körüli volt. Ő
polgárőrnek adta ki magát, de
mellényt nem viseltek.”
Egy másik társaság:
2009. 10. 27-én 19:53 perckor érkezett bejelentés szerint Somogyviszlón egy családi háznál megjelent
két férfi azzal az indokkal, hogy ők
polgárőrök és látták, hogy a fenti ház
ablakából valaki kiugrik és az után
érdeklődnek, hogy minden rendben
van-e. Miközben az egyik személy a
tulajdonosokkal beszélt a másik
személy, kihasználva a figyelmetlenségüket, bement a lakásba és kutatást végzett, de nem tulajdonított el
semmit. Amikor a tulajdonos észlelte, hogy mi történt a két ismeretlen
személy sietve távozott. Lopási és
rongálási kár nem történt. A sértett
pontos személyleírást adni nem
tudott.
2009. 10. 27-én 20:30 perckor bejelentés szerint Nagypeterden, egy
családi háznál azzal az indokkal
jelent meg két személy, hogy polgárőrök, majd miután az idős néni a két
ismeretlen férfit beengedte a lakásba, az egyik alkalmi lopás módszerével eltulajdonított a konyhaszekrényről egy pénztárcát, benne 9.000
Ft-tal, majd távozáskor kívülről rázárták az ajtót a sértettre.
Ne legyenek hiszékenyek,
kérjenek arcképes igazolványt,
tartsák zárva az ajtókat akkor
is, ha otthon tartózkodnak!

———————————————————————— ◙ ————————————————————————

Retro buli
A PERFECT zenekar 2010. évi
nyitóbulit rendez január 23-án.
Jegyek csak elővételben kaphatók
a Faluházban Szabóné Újhelyi Ágotánál.
Információ: 30/975-1595, 72/521-014

Baba-Mama Klub
Várjuk az érdeklődőket Magyarszéken, a Védőnői Tanácsadóban
péntekenként 10:00-11:00 óráig
(kivéve minden hónap 4. pénteke)
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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

Anyakönyvi hírek
Megszülettem
Szetteli Zsanettnek és Horváth Csabának 2009.
november 12-én Angelika nevű gyermeke született.
Jó egészséget és örömteli babázást kívánunk!

Aranylakodalmat ültünk
Vancsa Jolán és Kubik Sándor; valamint Sasvári
Klára és Fodor Károly 2009. november 14-én;
Dalmady Márta és Balázskovics József december 5-én
házasságkötésük 50. évfordulóját ünnepelték.
Jó egészséget és további boldog éveket kívánunk!

Búcsút mondtunk
2009. szeptember 24-én László Józsefné Handl
Teréziától; október 20-án Kocsándi Péterné Ábel
Rózsától búcsúzott családja, ismerősei és a falubeliek.

HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA
automata mosógépek, bojlerek,
villanytűzhelyek, mikrohullámú sütők,
háztartási kisgépek, porszívók,
szivattyúk, fűnyírók, szerszámgépek,
alkatrészek, split klímák
VILLANYSZERELÉS
TEKERCSELÉS
Weimann Bernát
Tel.: 20/380-7358
E-mail: weimann.b@freemail.hu

Eseménynaptár
• december 31. cs.

Szilveszteri bál
Batyus bál a DMD zenekarral

• január 23. szo.

Retro buli
Bál a Perfect zenekarral

• február 6. szo.

Svábbál
Faluház

• március 6. szo.

Nőnapi köszöntő
Faluház

• 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
2010. április 2-án jelenik meg.
Lapzárta március 19-én, cikkeiket, írásaikat,
hirdetéseiket kérjük eddig az időpontig
juttassák el a szerkesztőkhöz.
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Szerkesztőségünk nem feltétlenül ért egyet
az újságban megjelenő cikkek tartalmával.
A cikkekre érkező válaszok, viszontválaszok terjedelmét
¼ oldalban (max. 1 hasáb) határoztuk meg, ennél
hosszabb reakciókat a fizetett hirdetésekkel megegyező
díjszabás szerint jelentetünk meg.
Újságunk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
által regisztrált kiadvány.
Kiadja a Magyarszékért Egyesület.
A kiadást támogatja Magyarszék Község Önkormányzata.
Szerkesztők:
Szabóné Újhelyi Ágota, Dalmady Árpád

