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A Magyarszékért Egyesület kiadványa
XI. évfolyam, 2. szám

Szeretet
ünnepe
Már leszáll a téli alkony
Üzennek az égi, fényes csillagok
Mit susog az öreg fenyő?
Karácsonykor a szívekbe
Költöznek az angyalok.
Aranycsillag ragyogásban
Fürdik minden fenyőág
A szeretet szent ünnepén
Szikrázó gyertyafényben
Ünnepel a nagyvilág.
Karácsonyi fenyőágon
Égi fényes csillogással
Ezerszínű gyertya ég!
Ezüstfenyő ékessége, csengettyű
csilingelése
Nem hallani szebb zenét.

2012. december 19., szerda

Nyugdíjas
karácsony

Kedves
Magyarszékiek!

2012. december 10-én tartottuk karácsonyi összejövetelünket Magyarszéken, a Nyugdíjasházban.

Az egész évi rohanás után nemsokára elcsendesedik minden. Bezárnak az üzletek, leáll a forgalom, és
mindenki igyekszik családi körben
tölteni a karácsonyt, a béke, a
szeretet és a család ünnepét. Az év
vége az öröm, az ünnep mellett
alkalmat ad arra is, hogy számvetést
készítsünk az eltelt esztendőről és
megtervezzük a jövőt.

Verssel, énekkel, meglepetés ajándékokkal köszöntöttük egymást, melyből minden nyugdíjas tagunknak
jutott. Ezután jóízűen elfogyasztottuk a közös vacsorát, forralt borral,
vigalommal ért véget az ünnepség.
Ezúton szeretnék minden kedves
klubtársunknak békés, boldog karácsonyt és új esztendőt kívánni!
Bohn Istvánné
Nyugdíjas Klub vezető

Áldott legyen a karácsony!
Öröm legyen az elhagyott szívekben
A szeretet szent ünnepén
Egy-egy örök fénylő csillag
Tündököljön a mosolygó, a csillogó
szemekben.
Balázskovics Lászlóné

ÉV VÉGI

ESEMÉNYNAPTÁR

● december 21., péntek, 10.00, Faluház
Iskolásaink karácsonyi műsora
● december 21., péntek, 15.00, Templom
Karácsony hangjai – koncert
Fellép a Magyarszéki Általános Iskola kórusa
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
● december 22., szombat, 10.00, Faluház
Roma Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi ünnepélye
● december 31., hétfő, 21.00, Faluház
Szilveszteri bál a Perfect Zenekarral (minden jegy elkelt!)

Önkormányzatunk köszönetet mond
minden dolgozójának és segítőkész
magyarszékinek, akik ebben a nehéz,
de sikeres évben munkájukkal vagy
egyéb módon támogatták terveink
megvalósítását.
Külön köszönet Magyarszék Község
Nonprofit Kft. dolgozóinak és azon
vállalkozóknak, akik segítséget nyújtottak és részt vettek az Önkormányzat beruházásainak megvalósításában.
Magyarszék község minden polgárának szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, békés, boldog, eredményekben gazdag új évet kívánok!
Kárpáti Jenő
polgármester
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Suliújság
2012/2013-as tanév
1. félév
A
„KÖOK”
Szakközépiskola
Magyarszéki Általános Iskola tagintézményének tanulói és dolgozói
2012. szeptember 3-án megkezdték a
2012/2013-as tanévet.
Iskolánkban jelenleg 152 tanuló folytatja tanulmányait, akiket főállású,
ill. óraadó tanárok oktatnak. Az
intézményben dolgozó pedagógusok:
• Luczóné Rubint Ildikó – igazgató,
matematika, fizika szakos tanár
• Ábel Lászlóné – 1. o. osztályfőnöke,
tanító
• Hencz Ildikó – 2. o. osztályfőnöke,
tanító
• Suti Károlyné – 3. o. osztályfőnöke, tanító
• Bíróné Fodor Klára – 4. o. osztályfőnöke, tanító
• Gasz Gabriella – 5. o. osztályfőnöke, testnevelés, matematika
szakos tanár
• Németh Anikó – 6. o. osztályfőnöke, német, angol szakos tanár
• Vargáné Jäger Barbara – 7. o.
osztályfőnöke, német nemzetiségi
tanító, német szakos tanár
• Kletner Orsolya – 8. o. osztályfőnöke, matematika, ének szakos
tanár
• Dudás Lajosné – fejlesztő
pedagógus
• Dóró Adrienn – tanító (napközi),
DÖK támogató pedagógus
• Prenek Istvánné – tanító
(napközi), könyvtáros
• Fóris Eszter – magyar szakos tanár
• Buzás Lívia – (részmunkaidős)
angol szakos tanár
• Bükösdi Gábor – (óraadó)
történelem szakos tanár
• Dicső Mária – (óraadó) kémia
szakos tanár

• Szőke Károly – (óraadó)
informatika szakos tanár
• Szolnoki Csaba – mentortanár
Iskolánk ebben a tanévben a következő szakköröket, ill. tanórán kívüli
foglalkozásokat kínálja:
• Alsós tömegsport
• Felsős tömegsport
• Magyar néptánc
• Kézműves szakkör
• Kórus
• Alsós foci
• Felsős foci
• Felsős kosárlabda
• Lány röplabda
• Hittan

Eddig történt...
A tanév első hetében, pénteken a
Diákönkormányzat gyalogtúrát szervezett a sikondai Pihenőparkba. Erre
a kirándulásra több szülő is elfogadta meghívásunkat, így ők is egy
élményekkel teli napot tölthettek el.
Szeptember 18-án iskolai, majd
osztály szülői értekezletet tartottunk,
melyen a szülők szép számban
megjelentek. Ezáltal megismerték a
tanév tervezett programjait, a
házirendet, ill. a tanév főbb
feladatait.

Október elején is szervezett programokat a DÖK vezetősége. Október 1jén a „Zene világnapján” minden
szünetben más-más stílusú zenével
kedveskedtek a diákoknak. Október
4-én, „Az állatok világnapján” állatkiállítást szerveztek, ahol papagáj,
tengeri malac, gekkó mellett egy
királypitont is megtekinthettek a
tanulók.
Október első hetében minden osztály
megemlékezett az aradi vértanúkról.
Az iskola faliújságait is az alkalomhoz illően dekoráltuk.
Ebben a tanévben 27 tanuló
jelentkezett a „Bendegúz” levelező
tanulmányi versenyre nyelvtan,
irodalom történelem, természetismeret,
német
tantárgyakból.
Reméljük, hogy a gyerekek az előző
évekhez hasonlóan szép eredményeket érnek el.
• okt. 19. – Október 23-i megemlékezés
• okt. 24-27. – Papírgyűjtés
• okt. 29. - nov. 4. – Őszi szünet
• nov. 5-9. – Márton-napi témahét
• nov. 9. – Márton-nap
• nov. 10. – Márton-napi alapítványi bál
• nov. 21. – Nyílt nap
• nov. 28. – Fogadóóra
• dec. 7. – Mikulás bál
• dec. 12. – Iskolába hívogató
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Márton-napi
jótékonysági bál
A hagyományhoz híven a jótékonysági bál zárta a Márton-napi programsorozatot. Most is sok szülő és
vállalkozó segítségére számíthatott
az alapítvány. Voltak, akik a rendezésből, szervezésből vették ki a
részüket, voltak, akik támogatásukkal, felajánlásokkal segítettek.
Köszönet érte!
Támogatói jegyet vásároltak:
Pál József plébános, Suti Károlyné,
Dudás Lajosné, Prucsi Tamás,
Szolnoki Csaba, Németh Anikó, Gasz
Gabriella, Szőke Antalné, Buzás
Lívia, Kajdy Emil, Kiefer István,
Szabó István, Horváth Károlyné,
Molnár Szilvia, Elter Zoltán, Bakonyi
Sándor, Stadler János, Kubikné
Zsirmon Éva, Laklia Józsefné,
Bischoff Zoltán, Bischoff József,
Ancsin Pál, Fogt Zoltán, Andrasek
Károly, Gyenis László, Dobos Zoltán,
Kárpáti Jenő, Fecske Antal
A bálban rengeteg értékes tombolaajándék került kisorsolásra, ezek
felajánlóinak ez úton is köszönetet
mondunk:
Kőlyuki betérő, Miklósné Somogyvári Zita, Balás Egon, Általnos Iskola
1-8. osztálya, Laklia Józsefné, Bejanné Laklia Mónika, Kajdyné Csordás
Tímea, Horváth Benzinkút, Fogtné
Andrasek Veronika, Rudl Jánosné,
Nonprofit Kft., PESZK (Egészségcentrum Magyarszék), Sarkadi Imre,
Sarkadiné Pente Éva, Stadlerné
Farkas Rita, Kárpátiné Nyírő Ildikó,
LK Market Papp László, Balásné
Aknai Szidónia, Lajos János, Gazda
és Németh Camping Magyarhertelend, Mecsekpölöske Autójavító Kft.,
Liget Önkormányzat.
A Magyarhertelendi Önkormányzat
mint minden évben a 3 fődíjat adta.

A felhőtlen szórakozást a Perfect
zenekar biztosította és nem utolsó
sorban a biztonsági őrök és polgárőrök, akik társadalmi munkában
vállalták, hogy segítenek az este
zavartalan lebonyolításában.
Köszönjük: Huszár Bálintnak, Bohn
Attilának, Tekker Margitnak, Bodor
Lászlónak, Csonka Jánosnak és
Péter Ferencnek.
Hálásak
lehetünk
Magyarszék
Község Önkormányzatának, akik
biztosították a Faluházban a termet
számunkra és anyagilag is támogattak bennünket, akárcsak Liget és
Mecsekpölöske Önkormányzata is.
Köszönet érte.
Meg szeretnénk még köszönni a
Magyarszéki Iskola tantestületének a
támogatását és Fuchs Attilánénak az
előkészületekben végzett munkáját.
A Magyarszéki Iskoláért Közalapítványnak ez az egyik bevételi forrása.
Az így befolyt összegből tudjuk
támogatni a gyerekek jutalmazását,
kirándulásokat, sporteszközök vásárlását, úszásoktatást, hangverseny
látogatást, oktatástechnikai eszközök
vásárlását.
A fennmaradó összeget, amiből
gazdálkodhatunk, az adók egy százaléka teszi ki. Ha módjukban áll,
kérjük támogassanak bennünket
adójuk egy százalékának felajánlásával. Adószámunk: 18318663-1-02.
Köszönettel: Ábel Lászlóné
a kuratórium elnöke
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És ami még jönni fog
• dec. 21. – Karácsonyi ünnepély
• jan. 11. – 1. félév vége
• jan. 30. – Szülői értekezlet
• febr. 8. – Farsangi bál
• febr. – Iskolába hívogató
• febr. vége / márc. eleje – Német
mesemondó verseny
• márc. 14. – Március 15-i megemlékezés
• márc. 20. – Nyílt nap
• ápr. 10. – Fogadóóra
• ápr. 11. – Felsős vers- és prózamondó verseny
• ápr. közepe / vége – Alsós mesemondó verseny
• ápr. vége / máj. eleje – Egészségnevelési nap
• máj. közepe – Futás a drogmentes
Magyarországért
• máj. 25. – Gyermeknap
• máj. 29. – Kompetenciamérés
(6. és 8. évfolyamon)
• jún. – Osztálykirándulások (1 nap)
• jún. 15. – Ballagás
• jún. 17. – Tanévzáró ünnepély
A második félévben kezdődik az
úszásoktatás a komlói uszodában.
Ezen a tanfolyamon minden évben a
2. osztályos tanulók vesznek részt. A
költségek 75%-át a Magyarszéki
Iskoláért Közalapítvány viseli. A
tanulók szállításáról a Nonprofit Kft.
gondoskodik.
Köszönjük segítségüket!
Szünetek:
• Téli szünet:
2012. dec. 27. - 2013. jan. 4.
• Tavaszi szünet:
2013. márc. 28. - ápr. 2.

Minden tanulónknak,
szülőknek és támogatóinknak
kellemes karácsonyt és
eredményes, sikerekben gazdag
új évet kívánunk!
Az iskola tantestülete
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Ovisarok
• Megkezdtük a 2012/2013-as tanévet, melyben szeretettel vártuk és
fogadtuk új és régi óvodásainkat.
16 elballagott óvodásunk kezdte meg
az iskolai tanulmányait.
Az óvodába 9 új gyermek érkezett
októberig, további 5 gyermek iratkozott be.
Októberi létszámunk 48 fő volt a két
csoportban.
A szeptemberi szülői értekezleten
vendégünk volt Régelyné Balotai
Gabriella védőnő, aki az óvodával
való kapcsolattartási formákról,
szűrésekről, a szülőknek nyújtotta
segítségadás lehetőségeiről beszélt.
A szülőértekezlet témája többek
között a házirend betartásának
fontossága volt, a hiányzások pontos
jelentése, az étkezési pénzek pontos
befizetése.
• Nagyon aktuális a félig felgyógyult
vagy beteg gyermekek óvoda látogatásának mellőzése. Ezt szigorúan
vesszük a közösség egészségének
védelme érdekében, aki erre nincs
tekintettel, azt figyelmeztetjük.
• A programjaink az első félévben
alkalomszerű kirándulások, jeles
napok mellett a novemberi adventi
készülődés volt. A szülőknek továbbra is lehetőségük van az otthon
készített, adventi vásárra szánt ajándékok beadására november végéig.
A Télapó december 6-án jött az
óvodába.
A karácsony december 20-án, csütörtökön lesz. Ezen a napon délután
15.30-tól várjuk teadélutánra a
szülőket, hogy együtt ünnepelhessünk.
A téli szünet az iskolai szünettel
megegyező az óvodában is, 2013.
jan. 3-án kezdjük a második félévet.
Nagyon sok szülő, nagyszülő,
falubéli ismerős, jó barát, régi
óvodás kíséri figyelemmel az óvoda
munkáját, és segít ott, ahol csak tud,
gyűjtéssel,
zöldség-gyümölccsel,
akár szalmabálával, anyagokkal,

papíráruval, munkával. Ezúton is
hálásan köszönjük a figyelmet, a
gondoskodást. Szeretettel gondolunk
rájuk.
• Az óvodába járó gyermekek több
mint fele részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, ezért is
nagyon fontos az alábbiak figyelembe vétele – Tájékoztató a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásokról:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak azok a gyermekek
ahol a családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a
37.050 Ft-ot (gyermekét egyedül
nevelők esetében a 39.900 Ft). Erről
az illetékes jegyzői határozat szükséges ahhoz, hogy a gyermeknek ingyenes étkezést tudjunk biztosítani.
A rendszeres gyermekvédelmi jogosultságról szóló határozat lejártát
kérjük figyelemmel kísérni, és azt
lejártakor, ha indokolt, meghoszszabbítani, mert ennek elmulasztása
esetén a térítést 100%-ban fizetni
kell! Azokban a családokban ahol 3,
vagy annál több gyermeket nevelnek,
és nem részesülnek a fenti kedvezményben, 50%-os térítés ellenében
tudunk étkezést biztosítani.
Óvodáztatási támogatásra azok a
gyermekek jogosultak, akiknek a
szülei nyolcadik évfolyamnál magasabb évfolyamot nem végeztek el, de
gyermeküket rendszeresen járatják
óvodába. Erről írásban nyilatkozni
kell, és jegyzői határozat szükséges.
• Mindkét csoportban folytatódik a
kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása. Valljuk, hogy
ebben az életkorban az igazi ismeret
az, amit a gyermek önmaga tapasz-

tal, szerez meg. Ennek megfelelően
állítjuk össze mindennapi tevékenységeinket.
A nevelési évet a három hetet meghaladó projektünkkel kezdtük. Az
ősz témakört dolgoztuk fel, kiemelve
a szüretet s a hozzá kapcsolódó
hagyományokat. Mustot készítettünk a csoportban, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. A zöldségek,
gyümölcsök megismerése során
sütöttünk, kompótot, salátát készítettünk. Kirándulásokat tettünk a
közeli kertek, szántóföld változásait
figyelni, elsétáltunk a Kiserdőbe, az
erdő élővilágával ismerkedni. Megfigyeltük a levegő illatát, hőmérsékletét erdőn kívül és az erdőben. Az
óvodában is figyeltük az ide tévedt
állatkákat, többek között sáskát,
szarvasbogarat néztünk meg nagyítóval, az óvoda fáinak kérgét, növényeit vizsgáltuk meg.
Mindennapjainkat továbbra is áthatja a környezettudatos magatartásra
nevelés, gyűjtjük a kupakokat, a
papírt. Odafigyelünk a helyes étkezésre, vitaminfogyasztásra.
A jeles napokat is ünnepeltük. A
takarítási
világnapon
leveleket
gereblyéztünk, söprögettünk, szemetet kerestünk az óvoda udvarán, az
állatok világnapjára pedig egy kígyó
volt a vendégünk.
Folyamatosan gyűjtünk terméseket,
zöldségeket, gyümölcsöket, amit feldolgozhatunk.
• A tanév további részében is igyekszünk minél több, színes tevékenységet biztosítani óvodásainknak, hogy
ez által bővüljön tudásuk, fejlődjön
személyiségük.
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Pétanque hírek
Beszámoló az
I. Bosznay Pál Emlékversenyről
2012. november 30. és december 2.
között került megrendezésre az I.
Bosznay Pál emlékverseny, a
magyarszéki sportcsarnokban. Péntek este a résztvevő csapatok több
mint fele megérkezett már a verseny
helyszínére. Az előzetes regisztrációk
alapján a rendezők 8 nemzet több
mint 60 csapatát láthatták vendégül
e három napban. Érkezett csapat
Skóciából, Norvégiából, Hollandiából, Szlovákiából, Ukrajnából, Franciaországból, Svédországból és természetesen Magyarországról is. Péntek este a csapatok bemelegítésével
és a pályával való ismerkedésével
telt.
Szombat reggel összesen 23 nevezett
csapattal rajtolt el az I. Bosznay Pál
emlékverseny, egy rövid megemlékezés után. A csoportmérkőzések után
érvényesülni látszott a papírforma. A
legjobb nyolc között volt ukrán,
szlovák, svéd, francia magyar és
norvég csapat is. A negyedöntők
mérkőzései nagyon színvonalasra
sikerültek a kiesett csapatok és a
helyi nézők buzdítása mellett. Az
elődöntőbe végül magyar-norvég
illetve francia-svéd mérkőzések kerültek megrendezésre. Sajnos a norvég csapat nagyon jó napot fogott ki,
így az egyetlen magyar csapatot
könnyedén győzte le és jutott döntőbe. Ezzel szemben a francia-svéd
csata meglehetősen szorosra sikeredett, melyet végül a svédek bírtak
jobban. A hivatalos bemutatók után
este 8 felé vette kezdetét a bronzilletve arany csata. A bronzmérkőzés
papírformája előzetesen francia
sikert ígért, azonban a magyar csapat remekül játszva, szorossá tudta
tenni a mérkőzést, de az erőfeszítések ellenére csak a negyedik helyet
sikerült megszerezni.

A döntőben igazi csata folyt a végső
győzelemért, illetve a vándorserleg
elhódításáért. Norvég vezetés után,
három svéd menet következett, mely
el is döntötte az aranyérem sorsát. A
helyi livestream közvetítésnek köszönhetően több, mint százan nézték
a döntőt Norvégiából és Svédországból.
Az eredményhirdetésen Bosznay
Pálné adta át az első négy helyezett
csapatnak járó érmeket, okleveleket,
kupákat és a győztesnek járó vándorserleget.
Végeredmény:
1. Svédország
2. Norvégia
3. Franciaország
4. Magyarország
Vasárnap reggel 36 páros részvételével indult a Szlovák-Magyar barátságot szimbolizáló Barátság Kupa. A
csoportmérkőzések során, a nézők
egy döntőnek is beillő holland-svéd
csatát láthattak, melyből a tegnapi
formát átmentve svéd páros került ki
győztesen. A negyeddöntőbe bejutott
két magyar csapat közül csak az
egyiknek sikerült a továbbjutás, a
szlovák, norvég és francia csapatok
mellett. Az elődöntőben norvégszlovák és francia-magyar elődöntőt
rendeztek. A francia csapat sokáig jól
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tartotta magát, azonban a vége a
magyar csapatnak sikerül jobban, s
így ők jutottak döntőbe. A norvég
csapat eközben papírforma győzelmet aratott a szlovák páros felett. A
bronzmérkőzésen a francia csapat
könnyedén hozta a kötelezőnek tűnő
győzelmet és szerezte meg a bronzérmet. A döntőben hamar nagy
előnyre tett szert a norvég csapat,
melyet biztosan tartott kézben a
mérkőzés végéig, esélyt sem hagyva
a magyar csapatnak az esetleges
felzárkózásra vagy fordításra, így a
szombati verseny a norvégok győzelmével zárult, azonban a magyarok
sem búslakodhattak, hiszen egy ilyen
színvonalas csapatokokat felvonultató versenyen, végül a második
helyen zártak.
Végeredmény:
1. Norvégia
2. Magyarország
3. Franciaország
4. Szlovákia
Összességében egy nagyon színvonalas és valódi nemzetközi rangú verseny került megrendezésre Magyarszéken az elmúlt hét hétvégéjén. A
rendezők remélik, hogy sikerül
hagyományt teremteni a versennyel
és örök emléket állítani Bosznay Pál
sporttársuknak!
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Széki Hírek
Tisztelt
Magyarszékiek!

A Magyar Pétanque Szövetség elnökeként szeretnék köszönetet mondani a község vezetésének, Nonprofit
Kft.-jének, helyi vállalkozóinak, önkénteseinek és természetesen lakosainak a december 1-2. között első
alkalommal megrendezésre került I.
Bosznay Pál Emlékversenyhez nyújtott segítségükért és támogatásukért
Önök nélkül nem valósulhatott volna
meg a kitűnő hangulatban és színvonalon zajló verseny. A község kitűnő hírnevét és a sportág iránt tanúsított elkötelezettségét a hazai csapatok mellett, Európa nyolc országába
vitték el a Skóciából, Norvégiából,
Svédországból, Ukrajnából, Szlovákiából, Ausztriából, Franciaországból és Hollandiából érkezett csapatok. A verseny remek színvonalával
és a helyiek áldozatos munkájával
kivívta a nemzetközi verseny címet,

így jövőre a Nemzetközi Pétanque
Szövetség hivatalos versenynaptárban is helyet kap, Magyarszék község
nevét nem csak Európában, hanem
az egész világon öregbítve.
Szövetségünk nevében még egyszer
szeretném megköszönni segítségüket
és támogatásukat, remélve, hogy egy
igazi sporthagyomány megteremtésének első alapkövét sikerült letennünk december első hétvégéjén.

Békés, Áldott Karácsonyi
Ünnepeket és Sikeres,
Boldog Új Esztendõt
kíván minden olvasónak
Magyarszék Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete és
Kárpáti Jenõ polgármester

Köszönettel: Novák Barnabás elnök
Magyar Pétanque Szövetség

Biztosítás és
pénzügyi szolgáltatások
Biztosítások kötése,
átdolgozása, módosítása
 Gépjármű biztosítások (KGFB ill. CASCO)
 Vagyonbiztosítások (Lakás ill. ház)
 Életbiztosítások
 Utas és tanuló biztosítás

Hitelek ügyintézése,
hitelkiváltás, árfolyamgát
 Személyi hitelek, támogatott hitelek
 Ingatlanfedezetű hitelek
 Lakástakarék számla nyitása (OTP LTP)
 Számlanyitások intézése
 Új és használt gépjármű hitelek

Intézmények és vállalkozások részére kedvezményes energia beszerzési lehetőség (villany, gáz)
Amennyiben bővebb információra van szüksége,
úgy kérem keressen fel az alábbi elérhetőségeink egyikén!
Faragó István és Faragó Zsolt
Telefonszámok: 0672390829 vagy 06302096747 (István) 06306288440 (Zsolt)
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Széki Hírek

Pályázati Híradó

Széki Hírek

Anyakönyvi hírek
Megszülettünk
Bödő Andreának és Tatár Bélának 2012. május 29-én
Emese; Szalai Szilviának és Pörnecz Zsoltnak július 31én Péter; Szentirányi Zsuzsannának és Babusa
Mihálynak augusztus 13-án Bálint; Balogh Eszternek és
Fauszt Péternek augusztus 27-én Zsuzsanna; Orsós
Ildikónak és Jauck Lászlónak november 30-án Noémi
nevű gyermeke született.
Jó egészséget és örömteli babázást kívánunk!

Aranylakodalmat ültünk
Piti Mária és Surján Lajos 2012. július 21-én
házasságkötésük 50. évfordulóját; Nagy Katalin és
Siroki Pál szeptember 1-jén házasságkötésük 55.
évfordulóját ünnepelték.
Jó egészséget és további boldog éveket kívánunk!
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PÁLMA Cukrászda
Magyarszék, Kossuth L. u. 40. – Tel.: 72/521-032
Nyitvatartás: hétfő szünnap, kedd-péntek 12:00-17:00,
szombat-vasárnap 12:00-17:00

• 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.

Búcsút mondtunk
2012. április 5-én Arnold Johannestől; április 19-én dr.
Varju Jánostól; június 10-én Vilmányi Kiss Miklóstól;
június 23-án Pandur Józseftől; július 15-én Aknai
Károlytól; július 23-án Ollé György Miklóstól; július 29én Kispál Józseftől; augusztus 21-én Lovas Andortól;
október 8-án Gyenis Józseftől; október 18-án Tihanyi
Ferenctől; október 25-én Boros Vincétől búcsúzott
családja, ismerősei és a falubeliek.

Kajtár Gergely fafaragó
Tel.: 72/719-178, 30/553-9932

LAJOS ABC

Közérdekű telefonszámok:
• Polgárőrség:
30/512-4538, 30/871-4854
• Rendőrség körzeti megbízott:
30/871-4865
• Preventív Egészségmegőrző és Szociális Szolgáltató Központ:
30/470-3672
• Nyugdíjas és idősügyi ügyintézés:
30/512-3872
Újságunk következő száma várhatóan 2013. március 29-én jelenik
meg. Lapzárta március 14-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.
Szerkesztő: Dalmady Árpád

TISZTELT LAKOSSÁG!
Üzletünkben

● Lottó-totó
● Sorsjegy
● Táp-termény
● Kutya-macska eledel
értékesítése elkezdődött.

Állandó akciós termékekkel
várjuk vásárlóinkat!

