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Legyen tél!
December van, nem havas
Pedig tél van, nem tavasz
Nem havas az út pora
Nem csúszik a korcsolya
Nem csüng jégcsap az ereszen
Ez nem is tél, csak december.
Tán ellopták a telet?
A hóember hol lehet?
Ablakon nincs jégvirág!
Fejtetőn áll a világ?
Hó helyett csak szél susog
Havas tájról álmodok.
Ha december van, legyen tél!
A természet akkor is él
Legyen hó a hegy sipkája
Hóból hóember kabátja!
Akkor lesz igazi tél
Ha havat hord majd a szél.
Balázskovics Lászlóné

A Nyugdíjas
Klub hírei
A 2013-as esztendő eseményei,
fellépéseink
● Május 1-jei Családi Majális
Magyarszék: retró felvonulás, főzőverseny: III. hely
● Fürdőfesztivál Szigetvár: énekkar
● Nyugdíjas Ház Vásárosdombó:
énekkar
● Komlói Színház – Idősek Világnapja: énekkar
● Október 28. Idősek Világnapja –
Magyarszék: fellépett az énekkar,
verset mondott: Balázskovicsné
Rózsika, Dalmadyné Gizike és Szőke
Antalné. Ezt követte egy néma jelenet, szereplők: Siroki Pálné, Gallina

Ünnepi köszöntő
Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy
pillanatra megállunk a rohanó világban, és számvetést készítünk
az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden
szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező újév napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit
nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra.
Ez a mi legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok jelentik
szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk. Az az
ember, aki nem csak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud
teremteni belső világában, saját lelkében és a maga környezetében, mindenekelőtt családjában, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott
meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget, élményt nyújt.
Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá,
megélhetővé tenni, ami végig kíséri egész életünket, és mindig
megadja számunkra a megújulás lehetőségét.
A mostani Széki Hírek minden oldala azokról a pillanatokról szól,
amelyek a közösség összefogását példázzák
településünkön, Magyarszéken.
Minden magyarszéki polgárnak kívánok békés,
boldog, élményekben gazdag szent karácsonyi
ünnepeket.
Kárpáti Jenő polgármester

Józsefné, Balázskovics Lászlóné,
címe: A vonat 30 percet késik – nagy
sikere volt. Ezt követően Dalmady
Árpádné – nem kis meglepetést
okozva dalaival – citerán játszott.
Nagyon jól éreztük magunkat,
köszönjük!
Sok szeretettel várunk új klubtagokat! Kellemes karácsonyt, boldog új
esztendőt és jó egészséget kívánunk!
Bohn Istvánné
Magyarszéki Nyugdíjas Klub
vezetője
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Magyar Máltai
Szeretetszolgálat

A Máltai Szeretetszolgálat a hiten és
a szereteten alapul. Ha az embernek
Hite van, akkor átsegíti a nehézségeken és erőt ad ahhoz, hogy másokon is segíteni tudjon.

Köszönjük az Önkormányzatnak, a
Nonprofit Kft.-nek és a Magyarszéki
Polgárőr Egyesületnek a segítséget,
mert nélkülük sok mindent nem
tudtunk volna véghezvinni.

„Adassék nekem annyi lelki erő,
Hogy mindazt elfogadjam, amin
Változtatni nem tudok, és
Bátorság ahhoz, hogy mindazt
Megváltoztassam amire képes vagyok és
Bölcsesség ahhoz,
Hogy el ne tévedjek közöttük.”
ír áldás

A Magyarszéki Csoport tagjai igyekeznek, hogy ezt a célt szolgálni tudják. Ez bizony nehéz feladat, mert
mindenki kedvére járni, a vélt és
valós sérelmeket orvosolni nem mindig sikerül.

Szomorú hírt kaptunk novemberben,
hogy a Régió vezetője Szentgyörgyvári Károly elhunyt. Nagyszerű ember volt, élete java részét azzal töltötte, hogy a rászorulókon tiszta szívvel,
fáradhatatlanul segítsen 18 éven át.
Emlékét megőrizzük és igyekezni fogunk, hogy az általa kitaposott ösvényen tovább tudjunk haladni, mert
ahol szeretet van, ott van hit és béke.
Kiss Dezsőné
csoportvezető – Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, Magyarszéki Csoport

Magyarszéki Csoportja

A csoport nevében mondom, hogy a
2013-as évben sokaknak tudtunk segíteni ruhanemű, élelmiszer osztásával. Reméljük a karácsonyt, a szeretet ünnepét egy kicsit szebbé tudjuk
tenni a segítségünkkel.

Életút

1941 – 2013
Bimbula – Magyarszék
Egy szeptemberi borongós napon legkisebb hugom
Baba (Radics Kálmánné Dalmady Karolina) megálmodta, jó volna szervezni egy nosztalgia kirándulást a
Felvidékre...
… Elérkezett a nap. 2013. október 11-én reggel hat órakor csomagokkal, virágokkal és nemzetiszínű szalaggal
megrakott csomagtartóval elkezdtük megálmodott életutunkat. Útközben olvasgattuk az interneten megtalált
ismeretlen rokon válaszlevelét. A térkép is állandóan
kézben volt. Zsuzsi hugomnak egy-egy útszakasz ismerős volt, így kineveztük navigátornak. Éppen a déli
harangszóra érkeztünk úticélunk első állomására,
Fakóvezekénybe: Zsuzsi és én itt lettünk megkeresztelve (nagy hó és háború volt). Hetvenkét év távollét után
nemzetiszínű szalaggal átkötött virággal emlékeztünk a
templomban a múlt borzalmaira. Majd a 2 km-re levő
szülőfalunk, Bimbula (mai neve Medvecke) várt
bennünket. Leírhatatlan izgalommal léptem a 72 éve
elhagyott szülőföldre. Nem lehet elmondani, hogy mit
éreztem amikor megláttam szülőházamat. Zsuzsi és
Irén hugaim is itt születtek. Búcsút vettünk e tenyérnyi
kis falutól (40 ház), de még egyszer vissza-vissza
tekintettem. Vajon látom-e még egyszer? Következő
állomás Nagysalló. Itt találkoztunk a polgármesteri
hivatalban dolgozó interneten megismert soha nem
látott rokonnal. Nagy öröm. Rövid ismerkedés, vendéglátás után folytattuk utunkat...

… 12 órás utat hátrahagyva megérkeztünk régi otthonunkba, Bory-ba. Másnap kisebb akadályok leküzdésével sikerült fölkeresnünk 83 éves unokabátyánkat. Az
örömöt szavakban nem lehet kifejezni. Dalmady Dezső
bátyánk meglátta az öt Dalmady lányt, nem tudott
szóhoz jutni. Következő állomásunk Dalmad nagyközség, ősi nemesi birtok, ahonnan a nevünket örököltük. Baba, aki már Magyarországon született volt az,
aki arra volt kíváncsi, hogy honnan kapta a Dalmady
nevet.
… Kalandos utunk vége Borfő. Megtekintettük a kőbetufába kivésett barlanglakásokat. Ez a hely a világörökség része. Még egy ilyen csoda csak Mexikóban
található, azokban még laknak...
… Vasárnap megkoszorúztuk Bory-ban a hősök emlékművét, amelyen néhány lakos és Szúdy László polgármester is jelen volt...
… Amerre jártunk, mindenhol megértettek bennünket.
Életutunkat virág és nemzetiszínű szalag jelzi, hogy
szülőföldünk a távolból sincs elfelejtve. Fájó szívvel de
élményekben gazdagon búcsúztunk a templomtól, a
régi háztól, a körtefától. Szeretettel gondolunk és
köszönettel tartozunk vendéglátó rokonainknak, ismerőseinknek, Szúdy László polgármester úrnak...
… 2014-ben lesz szülőfalum, Bimbula építésének nyolcvanadik évfordulója. A viszontlátás reményében búcsút
vettünk kis falunktól, Bimbulától.
Balázskovics Lászlóné Dalmady Rózsa;
Márta; Zsuzsanna; Jolán és
Karolina (Baba), neki köszönhetjük
ezt az élményekben gazdag,
felejthetetlen életutat
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Verseny a
térkövekért
Nagyszabású, országos térkő burkolat pályázatot hirdetett Magyarszéken a Leier Hungária Kft. és a
LAFARGE Cement Magyarország
Kft. A Pécshez közeli településen a
2013. szeptember 27-i bejelentéssel
egy időben avatták fel a program
első megvalósuló projektjét, a
Pihenőpark térkövezett sétányát.
Induló mintaprojektként a térkövet
ingyenesen biztosította a két cég az
önkormányzat részére.
„Nagy örömünkre szolgál, hogy a
LAFARGE és a Leier közös összefogással segítséget nyújthat a települések számára, elsőként Magyarszéken, melyek ezáltal környezetbarát, esztétikus és funkcionálisan is
kifogástalan megoldáshoz juthatnak.” – emelte ki a pályázat bejelentésekor Aubet Frédéric, a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.
A november 1-jétől kistelepülések
számára elérhető pályázatra a Leier
és a LAFARGE minél több önkormányzat jelentkezését várja, melyek
közül három szerencsés önkormányzat nyerheti meg a főtere felújításához szükséges mennyiségű térkövet.
„Hazánkban a térkövek használata
még mindig
nagyon alacsony
arányú, pedig
időjárás-állóak,
javításuk gazdaságos, és különleges
esztétikai élményt
is nyújtanak.” –
emelte ki Komlós
Andor, a Leier
Hungária Kft.
ügyvezető
igazgatója.

Egy közösségi tér szilárd burkolattal
való ellátása mindig növeli annak
használhatóságát. Kézenfekvő, hogy
az esztétikai szempontokat is figyelembe véve a minőségi cement alapú
térburkoló köveket célszerű választani. Egyszerű technológiával, kevés
kézi erővel gyorsan jutunk dekoratív
burkolatokhoz. Ha ezt a felületet
utólag csőfektetés, vagy egyéb munka miatt meg kell bontani, a kiemelt
elemek a munka befejeztével ugyanúgy visszaépíthetők. Mindezek az
előnyök a sokszor megszokott aszfaltozás esetében nem mondhatók el,
sőt, a kibontott aszfalt, mint veszélyes hulladék ártalmatlanítása külön
gondot okoz.
Ezért a Leier, mint Magyarország
legnagyobb szerkezeti építőanyag
gyártója és a LAFARGE, mint Európa egyik legmodernebb cementgyártója összefogott, és közös programot hirdetett a környezettudatos
építés, burkolás érdekében. Így az
országban pályázó kistelepülések
közterei könnyen lerakható és javítható, minőségi térkővel újulhatnak
meg, ahol a kivitelezést a helyi
közmunka-programok keretében is
meg lehet valósítani.
www.leier.hu
www.lafarge.hu
www.pecsma.hu
www.eptar.hu
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Mottó:

A hűséges asszony
sóhaja
Amidőn ezen gondolatokat írásba
fektettem a 21. század évtizedét
éljük.
A ma élő idősebb korosztály előtt
közismert a „Holtomiglan, holtodiglan” esküszöveg, amelynek megszegése a kivételek közé tartozott.
Mindannyian tudjuk, hogy a II.
Világháborút követően se szeri, se
száma nem volt a házastárs-férj
nélkül maradottaknak. Ám közülük
is csak elvétve voltak azok, akik új
házasságot kötöttek. Félárván maradt gyermekeiket egyedül, és a
nagyszülők segítségével nevelték fel.
A holtomiglanban óriási lelki segítség volt a vallásos nevelés, az istenhit.
Mai világunkban, amikor a házastársakat az ifjúkori szerelem köti össze,
ennek a szent érzésnek a ködbe
veszése olyan gyakran vezet a házasság szent kötelékének a felborításához.
Mai idősebb korosztályunk megőrizte lelkében az eskü szövegét:
„Sem bajban, sem szükségben,
semmiféle viszontagságodban el
nem hagylak, isten engem úgy
segéljen!”
Óh igen, ezek a hűséges asszonyok
holtig kitartanak esküjük mellett akkor is, ha az ifjúkori szerelem helyébe a férj parancsuralma költözött.
Csoda-e tehát, ha egy sóhaj kíséretében egy óhajt küldenek az ég felé:
Istenem add, hogy egy nappal
túléljem őt, parancsuralmát,
zsarnokságát legalább egyetlen
napig ne érezzem!
Isten engem úgy segéljen!
Willuth András
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Suliújság
2013-as év versenyeredményei
 Házi német mesemondó verseny
 Alsó tagozat:
1. hely: Dalmady Regina és
Varga Medárd
2. hely: Schwab Loretta
3. hely: Bohn Noémi és
Sarkadi Rebeka
 Felső tagozat:
1. hely: Thoma Luca
2. hely: Váradi István
3. hely: Rózsahegyi Rebeka
 Felső tagozatos prózamondó
 verseny
1. hely: Fogt Fanni
2. hely: Rózsahegyi Rebeka
3. hely: László Vanessza
 Alsó tagozatos versmondó
 verseny
 1-2. osztály:
1. hely: Bohn Bettina
2. hely: Horváth Lénárd
3. hely: Schwab Evelin
Különdíj: Schäffer Laura
 3-4. osztály:
1. hely: Bakonyi Márton
2. hely: Schwab Loretta és
Varga Medárd
3. hely: Horváth Melissza
Különdíj: Sarkadi Rebeka
 Komlói Kistérségi Német Vers- és
 prózamondó verseny
 1-2. osztályos kategória:
2. hely: Horváth Lénárd 2.o.
3. hely: Molnár Regina 2.o.
 3-4. osztályos kategória:
1. hely: Varga Medárd 4.o.
2. hely: Dalmady Regina 3.o.
3. hely: Bohn Noémi 3.o.
 5-6. osztályos kategória:
1. hely: Szép Norbert 5.o.
 7-8. osztályos kategória:
1. hely: Brantmüller Dóra 7.o.
3. hely: Thoma Luca 7.o.

 A Komlói Méhész Egyesület
 rajzversenye
„Minden napja legyen mézes nap”
1. hely: Schwab Loretta
 A Komlón megrendezett Katasztrófavédelmi versenyen a 8. osztály
csapata vett részt. A 17 csapatból a 6.
helyezést érték el.

A 2013-as év eseményei
● Januárban IPR-es kiránduláson
vett részt iskolánk 59 tanulója. A
program keretében ellátogattak a
Zsolnay Negyedbe, ahol megtekintették a Planetárium előadását és az
interaktív varázstérben foglalkozáson vettek részt.

 A március-április hónapban
lebonyolított két fordulós kistérségi
természetismereti versenyen a
„Mecseki barangolások”-on a
hetedik osztály 3 fős csapata –
Gyurisán Dániel, Horváth Benjamin,
Scherdán Arnold – az 1. helyezést
érték el a 7-8. oszt. kategóriában.

● Február 8-án a Faluházban tartottuk farsangi bálunkat, melynek szervezésében a Szülői Munkaközösség
segített.

 A Bendegúz Országos Levelezős
Tanulmányi Versenyen 26 tanuló
vett részt. Gyurisán Dániel 7. osztályos tanuló természetismeret tantárgyból a verseny országos döntőjén
3. helyezést ért el.

● Április 29-én iskolánk tanulói szép
számmal vettek részt a Drogmaraton
futásában.

Az „Év tanulója” a
2012/2013-as tanévben
Alsó tagozat: Varga Medárd 4.o.
Felső tagozat: Gyurisán Dániel 7.o.
A 2012-2013-as tanév
kitűnő tanulói
1. osztály követelményeit kiválóan
teljesítette: Bohn Bettina, Dalmady
Fruzsina, Horváth Tícia, Kajdy Áron,
Orsós János, Schwab Evelin,
Weimann Noémi, Sohonyai
Benjámin Manó
2. osztály: Nagy Ramóna, Schäffer
Laura
3. osztály: Bohn Noémi, Sarkadi
Rebeka
4. osztály: Bakonyi Márton, Bischoff
Dóra, Schwab Loretta, Varga
Medárd
7. osztály: Gyurisán Dániel, Horváth
Benjamin, Scherdán Arnold
8. osztály: Andrasek Boglárka

● Március 27-én tavaszköszöntő
napot és húsvéti játszóházat rendeztünk.

● Május 25-én szombaton a Magyarszék Község Nonprofit Kft.-vel és a
Magyarszéki Önkormányzattal
együttműködve nagyszabású
gyermeknapi rendezvényt szerveztünk, melyen nem csak az iskolánk
tanulói, hanem a település és társtelepüléseink valamennyi gyermeke
rész vehetett. Számos színes program, játékok, meghívott fellépők,
ebéd várta a rendezvény részvevőit.
● Május 31-én Egészségnevelési
napon a tanulók játékos vetélkedő
keretein belül ismerkedhettek meg
az egészséges életmód alapelveivel. A
program tartalmasabbá tételében és
színvonalas lebonyolításában segítséget kaptunk a Lukovics és Társa
Kft.-től és Horváth István helyi
méhésztől. Ezúton szeretnénk köszönetet nyilvánítani nekik.
● Június utolsó hetében Ábel
Lászlóné és Bíróné Fodor Klára nagy
szeretettel fogadta a leendő első
osztályosokat, akik belekóstolhattak
az iskolai életbe.
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● A negyedik és nyolcadik osztályosok tanév végi kirándulás keretében
a Balaton és Balaton-felvidék
nevezetességeivel ismerkedtek.
● Június 14-én színvonalas ballagási
ünnepélyünkön elbúcsúztattuk a 8.
osztályosokat.
● Szeptember 5-én 59 tanuló IPR-es
kiránduláson vett részt. Cabrio buszszal megtekintették Pécs látványosságait, majd az Akvárium és Terrárium csodálatos állatvilágával ismerkedtek.
● Szeptember 6-án a Sikondai
Pihenőparkban a Diákönkormányzat
gyalogtúrát szervezett, melyre a
szülők, nagyszülők is elkísérhették a
gyerekeket.
● Október 21. és 25. között hulladékgyűjtési akciót hirdettünk, melynek
eredménye több mint 7 tonna papír
lett. Dicséretet érdemel Szép
Norbert 6. osztályos tanuló, aki egymaga 580 kg papírral járult hozzá
ehhez a szép eredményhez.
● November 8. Márton Nap. Jó
hangulatú vetélkedőt szerveztünk
gyermekeinknek.
● November 9. A hagyományokhoz
híven a jótékonysági bál zárta a
Márton-napi programsorozatot.
Most is több 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:
Axel Brix, Pál József plébános,
Bíróné Fodor Klára, Gasz Gabriella,
Suti Károlyné, Dóró Adrienn,
Kletner Orsolya, Dudás Lajosné,
Miklósné Somogyvári Zita,
Eichertné Takács Krisztina, Kiss
Róbertné Kovács Mária, Kajdyné
Csordás Tímea, Kunkli Andorné,
Molnár Szilvia, Laklia Józsefné,

Stadlerné Farkas Rita, Andrasek
Veronika, Gyenis László, Bischoff
József, Bischoff Zoltán, Dobos
Zoltán, Andrasek Károly, Szabó
Istvánné, Tölcsér Istvánné, Geisz
Angéla, Német Nemzetiségi Önkormányzat Magyarszék.
A bálban rengeteg értékes tombolaajándék került kisorsolásra, ezek
felajánlóinak ez úton is köszönetet
mondunk: Tokodiné Villuth Erika,
LK Market – Papp László, a Magyarszéki Általános Iskola 1-8. osztálya,
Bejanné Laklia Mónika, Laklia
Józsefné, Balásné Aknai Szidónia,
Kőlyuki Betérő, Miklósné
Somogyvári Zita, Stadlerné Farkas
Rita, Molnár Szilvia, Kárpáti Jenő,
Kárpátiné Nyírő Ildikó (Pálma
Cukrászda), Leitolné Kajtos Rózsa,
Kántor Zsuzsanna, Molnár Kornél,
Fronebl Bettina, Pallos Dorothy,
Sarkadiné Pente Éva, Bischoffné
Ancsin Katalin, Nagy János, Széki
Csárda, Magyarszéki Német Nemzetiségi Önkormányzat, BarátúrMagyarhertelend Német Nemzetiségi Önkormányzat, Magyarhertelend
Termálfürdő, Magyarszék Község
Nonprofit Kft.
A bálban a felhőtlen szórakozást a
Perfect Zenekar biztosította. Külön
köszönetet mondunk Varga Ivettnek,
és nem utolsósorban a biztonsági
őröknek és polgárőröknek, akik
társadalmi munkában vállalták,
hogy segítenek az este zavartalan
lebonyolításában. Köszönjük: Bohn
Attilának, Huszár Bálintnak, Czár
Józsefnek és azoknak is, akik a bál
végéig elvállalták a járőrözést a faluban. Meg szeretném köszönni még
Magyarszék Község Önkormányzatának, Liget Község Önkormányzatának, Mecsekpölöske Község Önkormányzatának, a Magyarszéki Általános Iskola tantestületének, Bejanné
Laklia Mónikának, Fuchs Attilánénak, Aladics Zoltánnénak és Hamerli
Tibornénak a segítségét. Külön kiemelném Magyarszék Község Önkormányzatát, akik a bálra a termet
biztosították számunkra.
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A Magyarszéki Iskoláért Közalapítványnak ez az egyik bevételi forrása.
Az így befolyt összegből tudjuk
támogatni a gyerekek jutalmazását,
sporteszközök vásárlását, úszásoktatást a 2. osztályosoknak, hangverseny látogatást minden évben,
oktatástechnikai eszközök vásárlását, Márton-napi, gyermeknapi,
egészségnapi programjainkat. A
fennmaradó összeget, amiből gazdálkodhatunk, az adók egy százaléka
teszi ki. Ha módjukban áll, kérjük
támogassanak bennünket ilyen módon. Adószámunk: 18318663-1-02.
Köszönettel: Ábel Lászlóné
a kuratórium elnöke
● November 14-én 26 alsós kisdiák a
Komlói Színházban megtekintette a
Lúdas Matyi c. előadást, melyet a
Komlói EGYMI színjátszó csoportja
adott elő.
● November 20-án iskolánk 8. oszt.
tanulói 4. helyezést értek el a Komlói
Munkaügyi Központ által meghirdetett pályaválasztási vetélkedőn.
● November 21-én Nyílt napot
tartottunk.
● November 27-én fogadóórán
érdeklődhettek a szülők gyermekük
tanulmányi előmeneteléről.
● December 6-án a Faluházban a 8.
osztályosok szervezésében Télapó
bált rendezünk 16-20 óra között.
● December 7-i napunkat a Csurgó
együttes műsora színesíti, mely a téli
ünnepkört öleli fel.
● December 11-én 16 órakor Iskolába
hívogató foglalkozást szervezünk,
melynek keretében várjuk a leendő
első osztályosokat és szüleiket.
● December 21-én a Faluházban 10
órakor tartjuk a karácsonyi
ünnepélyünket, melyre mindenkit
szeretettel várunk.
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Szeretnénk köszönetet nyilvánítani:
● A Magyarszéki Német Kisebbségi
Önkormányzatnak és a BarátúrMagyarhertelend Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, akik 25.000
Ft-tal járultak hozzá a nemzetiségi
német nyelv tanulásában kimagasló
eredményt elért gyerekek év végi
jutalmazásához.
● A Szülői Munkaközösségnek az
egész évben végzett segítségért, valamint pénzbeli támogatásukért, mely
segített a versenyek lebonyolításában és díjazásában.

MSE TAP
A Magyarszéki Önkormányzati Sportegyesület legifjabb szakosztálya a
Torna, Aerobik és Pompom Szakosztály, akik kisiskolásokból állnak.
Már országos helyezésekkel is büszkélkedhetnek. Az elmúlt időszakban a
BaranyAerobik Kupán megyei versenyen vettek részt. Egyéniben, párosban,
trióban és csapatban is a magyarszékiek hozták el az aranyérmeket.
Egyéniben UP4-ben Schäffer Laura első, Sarkadi Rebeka második; UP3-ban
Schwab Loretta első, Bohn Noémi második. Párosban Sarkadi-Schäffer első,
Schwab-Tóth második. Trióban Korb-Sarkadi-Schäffer első, Bohn-SchwabTóth második. Csapatban Bohn-Korb-Sarkadi-Schäffer-Schwab-Tóth aranyérem.
A Budapesten megrendezett országos Aerobik Magyar Kupán csapatban az
első fordulóban tizenharmadik és a második fordulóban a tizenhatodik
helyezést érték el.
Novemberben az Országos Akrobatikus Pompom Versenyen Magyarszék
csapata harmadik helyen végzett.
Bemutatókat tartottunk Bicsérden, Helesfán, Magyarszéken, Mecseknádasdon.
Köszönjük az önkormányzat
támogatását, hogy a versenyekre eljuthattunk, és a
Faluház nagytermét az edzésekre felhasználhatjuk.
Jövőbeni tervek a szakosztály létszámának növelése.
Aki szeretne csatlakozni, az
edzéseket a Magyarszéki
Faluházban
megtekintheti
hétfőnként 14 órától 15.30-ig.
Szeretnénk magunkat bemutatni a faluban is, a falu
rendezvényein
lehetőség
szerint fellépnénk.
(htl)

Néptánc

Újra néptánccsoport
indul Magyarszéken!
Sok szeretettel várunk
minden táncolni, mozogni
szerető gyereket!
Hogy miért is érdemes néptáncot
tanulni?
● Mert a tánc az emberiséggel egyidős, legrégebbi tudományunk.
● Mert a zene és a tánc fejleszti a
logikai készséget, a memóriát, így
vitathatatlanul hasznára van a
tanulásnak is.
● A tánc a közösséghez tartozás, a
mozgáskultúra a test és szellem
karbantartásának legjobb eszköze.
● Erősíti az identitás tudatot,
egészséges, tiszta gondolkodású
személyiséget ad a gyermeknek.
● És mert a legfőbb mellette szóló
érv: csak úgy, mert az embernek jól
esik alkotni, szerepelni, szórakozni
és szórakoztatni.
Minden héten, csütörtökön
17:00-18:00-ig várjuk a
felsős gyerekeket, és
18:00-19:00-ig az alsósokat.
Tisztelettel:
Podpácz Beáta, Kirch Zoltán
néptánc tanárok
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Ovisarok

Magyarszéki
Mikrotérség Óvodái
Óvodánk szerkezeti alakulása az
utóbbi időszakban változatos volt:
● 2009.07.01-től 2012.12.31-ig a
Komlói Kökönyösi Oktatási
Központhoz tartoztunk.
● 2013.01.01-től 2013.07.01-ig a
Komló és Térsége Óvodáinak
tagóvodája voltunk.
● 2013.07. 01-től megalakult a
Magyarszéki Mikrotérség Óvodái – a
Magyarszéki, Magyarhertelendi és
Ligeti óvodával – a Magyarszéki
Mikrotérségi Önkormányzati és
Óvodai Társulás fenntartásával.
A folyamatos változások mindig
újabb és újabb feladatokat állítanak
elénk és igyekeztünk ezeknek maximálisan megfelelni. Nagyban könynyíti a munkánkat a helyben történő
ügyintézés a Fenntartóval, a partnerekkel a közvetlen és jó kapcsolat, a
kölcsönös segítségadás, tisztelet.
A szerkezetünk szerint a Magyarszéki Óvoda, mint központi óvoda
működik a Magyarhertelendi és a
Ligeti Tagóvodával. Az óvoda ügyviteli működését, hatékony munkáját segítve a Fenntartó az átalakulást
követően a három óvodára 1 fő
óvodatitkárt, 1 fő pedagógiai asszisztenst és 1 fő óvodapedagógust biztosított, ami a személyi feltételeinket
optimalizálta.
A három intézménybe összesen 101
gyermek jár. Létszámváltozásunk
növekvő tendenciát mutat.
A Magyarszéki Óvodába járó gyerekek közül 26 a bejáró. Igen nagy
körzetből járnak a gyerekek hozzánk,
akiknek az utaztatását a Fenntartó
biztosítja gondoskodó sofőrökkel.
Ingyenes szolgáltatásaink folyamatosak, mint a néptánc, német nemzetiségi néptánc, játékos német nyelvhez szoktatás, úszás, logopédia,
gyermekek szállítása.

Törekvéseinket áthatja a környezeti
kultúra és az egészséges életmódra
nevelés. Óvodánkban víztisztítót
használunk, sóbarlangot üzemeltetünk. Naponta élvezzük előnyeit. Az
ez évi nyertes TÁMOP 6.1.2-11/20120952 „Az egészségre nevelő és szemléletformáló program” pályázatunk
is ezt a szellemiséget támogatja.
Az egészségvédelemhez az is hozzátartozik, hogy betegségből közösségbe visszakerülő gyermeket csak orvosi igazolással fogadunk be.
Fontos, hogy az óvodai Házirendet
minden szülő ismerje, a benne foglalt szabályokat alkalmazza. A házirend az óvodában megtalálható a
faliújságon, bármikor megtekinthető.
Itt is szeretnénk, külön megköszönni
minden partnerünknek a támogatásokat, segítségeket, amit folyamatosan kapunk:
a Fenntartónak, a Nonprofit Kft.nek, az Önkormányzat dolgozóinak,
a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Barátúr-Magyarhertelend Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Magyarszéki
Csoportjának, a szülőknek, a már
elballagott óvodásaink nagyszüleinek (a Jakab családnak), magyarszéki lakosoknak.
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Sok helyről kapunk gyümölcsöt,
zöldséget, terményeket. Mi itt mindennek örülünk és felhasználunk.
Hálás köszönet érte!
Óvodánkba mindenkit
szeretettel látunk!
Óvodánk előre tervezett programjai,
szünetek időpontjai:
● Nevelés nélküli munkanapok
(értekezlet, továbbképzés)
téli nevelési értekezlet: 2013.12.23.
tavaszi nevelési értekezlet: 2014.04.18.
továbbképzés: 2014.04.22.
tanévzáró értekezlet: 2014.06.06.
● Ünnepek
karácsony és teadélután a szülőkkel: 2013.12.19.
farsang: 2014.02.28.
anyák napja: 2014.05.05.
évzáró: 2014.05.30.
● Szünetek Fenntartói engedéllyel
téli zárás: 2013.12.24. – 2014.01.03.
nyári zárás: 2014.07.28. – 2014.08.25.
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A Roma Nemzetiségi
Önkormányzat hírei

A Német Nemzetiségi
Önkormányzat hírei

Idén a Roma Önkormányzat több sikeres pályázaton,
jobbnál jobb programokon van túl, pl.: kultúrális estek,
húsvéti ünnepség, májusi főzés, romanap, balatoni
tábor. Sok programmal várjuk még a kedves érdeklődőket: cigány mesemondó est, nemzetiségi est, parlamenti
látogatás, filmvetítő estek, karácsonyi ünnepség, stb.
Roma Önkormányzatunk új helyre költözött: a Faluház
bejárat bal oldali iroda helyiségében vagyunk megtalálhatók. Az új helynek köszönhetően ismét tudunk a
rászoruló iskolás gyermekek részére reggelit biztosítani
hétfőtől péntekig 6:45-től 8:00-ig.
Jövő tavasszal megkezdjük mezőgazdasági programunkat, melynek előkészületeit már elkezdtük.
Számos lehetőség és program kapujában állunk, melyet
minél sikeresebben, eredményesebben ki kívánunk használni és megvalósítani. Természetesen mint minden
évben, jövőre is támogatni kívánjuk az iskolát, az óvodát,
a polgárőrséget, stb.
Önkormányzatunk igen eredményes évet zár és azon
dolgozunk képviselő társaimmal, hogy a jövő év még
sikeresebb legyen. Természetesen az ehhez szükséges
lépéseket is már elkezdtük megtenni. Rendezvényeink
mindig mindenki számára nyíltak voltak és azok is lesznek, így minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Végül szeretnénk köszönetet mondani azon embereknek,
akik munkájukkal Önkormányzatunk sikeres, eredményes munkáját segítették, és mindig számíthattunk és
számíthatunk rájuk. Köszönjük szépen!
Magyarszék Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke és képviselő-testülete kíván mindenkinek
kellemes ünnepeket!
Orsós László
elnök

Tartalmas, érdekes, borral, jó ételekkel, jókedvvel teli
programokat szervezett a 2013-as évben is a Német
Klub. Ezekből adnánk egy kis kitekintőt az alábbiakban.
Kultúra-gasztronómia-borászat területén szervezett
programjaink:
Februárban került sor a minden évben nagy sikerű svábbálra. Márciusban a nőnap alkalmából a Pécsi Nemzeti
Színházba látogattunk, a Dzsungel könyve című musicalt
néztük meg. Május hónapban rendeztük a Nyitott Pincék
napját 55 fő részvételével. A magyarszéki szőlőhegy
borosgazdáinak borait kóstolhattuk meg, majd Sasvári
István pincéjénél egy finom pörkölttel zártuk a napot.
Június elsején kirándulást szerveztünk Herendre, megtekintettünk a porcelánmanufaktúrát, majd Veszprém
felújított várnegyedében sétáltunk, múzeumokat látogattunk. A napot a Somlói borvidéken, Magyarország egyik
leglátványosabb borászatában, a Kreinbacher borászatban zártuk borkóstolóval és vacsorával. Immár tizedik
alkalommal szerveztünk Márton-napi borutat, idén a
mecseknádasdi Wekler borászatot látogattuk meg 32 fő
részvételével.
Egészséges életmód területén szervezett programjaink:
Klubtagjaink felvetései, kérései alapján szakorvosokat
hívtunk, hogy a felvetődött kérdésekre válaszoljanak,
előadásokat tartsanak, így érkezett hozzánk kardiológus,
ortopédus, és a homeopátia területéről is szakember.
Előadásokat a jövőben is szervezünk más-más témákban.
Felújítások: A Német Klub épületének nyílászáróit cseréltük ki az önkormányzat segítségével ebben az évben.
A Német Klub összejöveteleit minden hónap első szerdáján tartja 35-40 fős létszámmal. Várjuk szeretettel a
csatlakozni vágyókat!
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani a vezetőség
nevében azoknak a klubtagoknak, akik rendszeresen
támogatják munkánkat.
A Német Klub kellemes ünnepeket és boldog új évet kíván minden olvasónak!
Hering János
klubtitkár

Széki Hírek

Polgárőr Híradó
Sikeres évet tudhat
maga
mögött
a
Magyarszéki Polgárőr
Egyesület. Köszönjük
a támogatást azoknak, akik érdemesnek
tartják, hogy minden éjszaka járőrözünk, külön köszönjük Axel Brixnek,
aki a legnagyobb civil támogatónk.
Egyesületünk támogató tagja közé
lépett tavaly a magyarszéki GazdaSped Kft., ezúton köszönjük a felénk
táplált bizalmat. Adományaikkal,
támogatásaikkal hozzájárultak egyesületünk
sikeres
munkájához.
Köszönjük az Önkormányzatnak a
pályázatírásokban nyújtott segítségét, így több pályázatot is megnyerhettünk.
Az iskolai időszakban, polgárőr felügyelet alatt kelnek át a gyerekek a
forgalmas gyalogátkelőhelyen. Így
biztonságban érezhetik gyermekeiket, unokáikat. Az iskolai kirándulás
során Sikondánál, a 66-os úton való
átkelést is biztosította egyesületünk.
Az év során megkezdtük a nappali
járőrözésünket is, bizonyára láthatták, két polgárőr biciklivel járja a
falut, és segít, ahol csak tud.
A lovasnap alkalmával a résztvevők
biztonságban tudhatták magukat, a
polgárőrség által biztosított eseményen.
Minden évben indul országos drogfutás, ahol az egyesületünk biztosította az iskola tanulóit és a szervezőket a rendezvény balesetmentes lebonyolításában.
Büszkén jelenthetjük ki, hogy egyesületünk felkészült bármilyen katasztrófa helyzet elhárítására. Semmi sem bizonyíthatja ezt jobban,
mint az, hogy amikor a Sikondai gát
átszakadásának esélye felmerült, a
Magyarszéki Polgárőrség 10 perc
alatt mozgósítható volt a segítségre.
Év közben eltűnt személyt kutattunk
fel, az akció sikeres volt.
Márciusban figyeltük a patak magas

vízszintjét, tartva az árvíztől. Szerencsére nem kellett közbeavatkozni.
A 2013-as év elejétől októberéig
2392 óra közterületen ellátott szolgálatot végzett az egyesületünk.
További 2 db segélykérő telefon beszerelésére került sor az elmúlt évben. Az idősek baj esetén riaszthatják a polgárőrséget. További segélykérő telefonok beszerzését tervezzük.
A Ligeti Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötöttünk,
a Ligeti Polgárőrséggel közösen
járőrözünk a két faluban, a két falut
egyszerre tudjuk őrizni.
A kamerarendszer felvétele 6 alkalommal került átadásra a rendőrség
kérésére, amivel segítettük a munkájukat.
Orfűn, a Megyei Polgárőrnapon több
polgárőr adott vért a Magyar Vöröskereszt részére.
Részt vettünk a Szebényi Járőrversenyen, ahol sok tapasztalattal
gyarapodtunk.
A jövőben is szeretnénk ilyen hasznosan folytatni a tevékenységünket.
Pályázatokat adhatunk be az Önkormányzat
segítségével,
reméljük
továbbra is több sikeres pályázatunk
lesz.
Boldogan jelentjük, hogy az egyesület munkája után fiatalok is érdeklődnek. Várjuk azokat a fiatalokat is
akik az érettségihez való 50 óra
közösségi szolgálatot szeretnék a
Magyarszéki Polgárőrsségnél ledolgozni. Ez ügyben a diákok keressék
Kirsch Sándort a részletekért.
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Ha Önök is szeretnének egy jó
közösséghez tartozni és alkalmasnak tartanák magukat polgárőrnek, akkor jelentkezzenek a

30/871-4854
telefonszámon, vagy jelezzék
polgárőr ismerősüknek. Örömmel
fogadjuk az új tagokat.
Szívesen fogadunk olyan polgárőröket is, akik nem esti, hanem nappali
szolgálatot tesznek. Hétközben az
iskolai gyalogátkelőhelynél, a kisdiákok úton való biztonságos átkelését segítenék. A szabadidőből nagyon keveset vesz el a munka, és
nincs mitől félteni gyermekeinket,
unokáinkat.
Megkérünk minden lakost, segítsék
munkánkat azzal, hogy ha bármilyen
bűncselekményt észlelnek, vagy gyanús alakokat az éjszaka folyamán,
értesítsenek minket a már megadott
telefonszámon, vagy Facebook oldalunkon:
www.facebook.com/
polgarorseg.magyarszek
Rendezvénybiztosítás, illetve egyéb
polgárőrséggel kapcsolatos ügyekkel,
keressenek minket telefonon, illetve
a Facebookon is megtalálnak minket.
Egyesületünk tagjainak jó járőrözést,
a lakosságnak pedig bűnügyi eseményektől mentes évet kívánunk!
Jáger Szabolcs

Magyarszék bűnügyi térképe elérhető a Rendőrség weboldalán: www.police.hu
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Önkormányzati hírek
Pályázati Híradó
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Néhány kiemelt
projektünk
● A 2014. évi pályázatokkal kapcsolatosan örömmel tájékoztatom a
település lakóit, hogy nyertes pályázatot nyújtottunk be egy munkaműhely kialakítására. A volt Önkormányzati épület udvarai mögött
megvalósuló munkaműhely sokféle
tevékenységet fog ellátni, többek
között: kulcsmásolás, gravírozás,
esztergályozás is végezhető majd
helyi munkahelyek megteremtésével.
A pályázatra fordítható összeg:
14.995.168 Ft.
A pályázatot Magyarszék Község
Nonprofit Kft. nyerte.

Magyarszék
Község
Nonprofit Kft.
Társaságunk 2011. január 1-jén
kezdte meg tevékenységét.
Településünkön a következő
feladatokat látja el a Nonprofit Kft.:
 Az önkormányzati ingatlanok
fenntartását, karbantartását végezzük, valamint a 66-os út mentének
kivételével valamennyi árok és közterület kaszálását és rendbentartását.
 Üzemeltet melegkonyhát, mely
gyermek-szociális, valamint vendégétkeztetést lát el.
 Valamennyi önkormányzati rendezvényt is jellemzően a Nonprofit
Kft. bonyolít le.
 A településünkön azzal segíti a
hulladékgazdálkodást, hogy a kihelyezett 24 darab 1100 l-s konténert
üríti és szállítja a Biomark 2000 Kft.
telephelyére.
 A lakossági bejelentés alapján a
zöldhulladék – jellemzően fanyesedék – szállítását is végzi ingyenesen.
 A Kft. feladatkörébe tartoznak
azon fejlesztések elvégzése is, melyek
felújításokat vagy beruházásokat
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● A másik kiemelt pályázat a régi
nyugdíjas klub épületét érinti. Teljes
belső felújítására 11.135.223 Ft-ot
nyertünk, amely nemcsak az építészeti felújítást jelenti, hanem új
berendezési tárgyakat is. A beruházás eredményeképpen egy modern,
napközbeni tartózkodást is lehetővé
tevő nyugdíjas klub jön létre. A
nyugdíjasok és idősek részére egy
modern és technikailag is felszerelt
helyiség-együttes jön létre, ami sokféle tevékenység és rendezvény megtartására alkalmas.
A pályázatot a Magyarszékért
Egyesület nyerte el, melynek tagja a
Magyarszéki Nyugdíjas Klub.

● Turisztikai pályázatot adunk be a
volt körjegyzőség épületének hasznosítására, ifjúsági és közösségi
szállásként. A pályázati összeg: kb.
15.000.000 Ft. A pályázat elnyerése
esetén felújítjuk az épületet, és alkalmasság tesszük 16-30 fős csoportok
fogadására. A szállásokat 6-7 helyiségből alakítjuk úgy, hogy minden
helyiséghez tartozik egy vizesblokk,
ahol van zuhanyzó, WC és kézmosó.
A pályázatban természetesen eszközöket is igénylünk, mint például asztal, szék, televízió, és egyéb technikai
eszközök.
Amennyiben a pályázat nyer és elkészül a beruházás, úgy a településen időszaki táborokat (kézműves,
sport, stb.) tudunk rendezni.

jelentenek. A Kft. jelentős részt vállal
a start munka-program irányításában, munkaszervezésében a termelésben és az értékesítésben.
 A Nonprofit Kft. saját tulajdonú
buszaival szállítja az általános iskolai
és óvodás korú gyermekeket a lakhelyükről a tanintézményekbe és
viszont.
 Jelentős fizikális támogatást nyújt
a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak. A lakosság részére jutányos
áron bérmunkát is vállal, a szociálisan rászorulóknak naprakészen
segítséget nyújt az adományok kiszállításában és egyéb idős rászorultaknak akár favágásban, takarításban is.
 A közmunkaprogram keretében
aszfaltozásra alkalmas gépek, berendezések is beszerzésre kerültek, melyeket a Nonprofit Kft. üzemeltet és
már több helyen kátyúzást, aszfaltozást, sőt járda építést is foganatosítottunk.

Szociális tűzifa
program

A Nonprofit Kft. az Önkormányzattal karöltve olyan hosszútávú munkahelyteremtő projekteket is fel
kíván vállalni, mely a közmunkaprogram végeztével is munkát tud
biztosítani településünkön.
F.L.

A tél közeledtével a fűtési szezon
indulása sok nehéz helyzetben élő
családnak, nyugdíjasnak okoz komoly gondot.
Magyarszék Község Önkormányzata
az idei évben is részt vesz a Belügyminisztérium Szociális tűzifa programjában, amely a leginkább rászorult embereket segíti tüzelővel. A rászorultak körét a település képviselőtestülete határozza meg. Az önkormányzat idén 66 m3 fát oszthat szét
ezzel a kormányzati támogatással.
A Szociális tűzifa programon kívül az
önkormányzat a község „A természetes falu” szlogenjéhez igazodva a
helyben keletkező aprítékot, szalmabálákat is felhasználja a közintézmények (Faluház, Óvoda, Iskola) fűtéséhez. Ezekkel a megújuló energiaforrásokkal olcsóbban tudjuk fűteni
az épületeinket, melyhez a saját tulajdonú aprítógép is nagy segítséget
nyújt. Így a gázkazánokat csak szükség esetén kell üzemeltetnünk.
K.J.
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Magyarszéki
Közös
Önkormányzati
Hivatal
2013. január 1-től új hivatal látja el a
magyarszéki, mecsekpölöskei és ligeti lakosokat. Az egykori körjegyzőség
megszűnt 2012. december 31-én. A
változás indoka az új önkormányzati
törvény volt. Az új hivatal kialakítása
során 2013. március 1-től további
három település igazgatási feladatainak ellátására kellett felkészülnünk,
mert ettől a naptól Magyarhertelend,
Bodolyabér és Oroszló községek
lakosságát is a mi hivatalunk szolgálja ki. Ezzel 3300 ember ügyeit intézzük el nap mint nap. A korábbi
három község helyett most már hat
települést szolgálunk ki. Ez több
önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, költségvetési intézményi,
önkormányzati társulási feladatot
jelent. Ugyanakkor évtizedek óta
először fordul elő, hogy a közös
hivatalt létrehozó önkormányzatoknak nem kell a saját bevételeikből a
hivatalt finanszírozniuk, mert az
állam fedezi a költségeket.
Hivatalunk életében az idei év a
változások éve!
Év elején a régi körjegyzőségi épületből az új helyére költöztettük az irattári teljes iratanyagot. Ez jelentősen
hatékonyabbá tette az archív anyagok kezelését, mert nem kell a munkaidő terhére a jelenlegi irodákból
(Kossuth u. 51.) a régi hivatali épületbe (Kossuth u. 33.) menni iratokért.
Tavasszal irodahelyiségek kerültek
kialakításra a hivatalban a jobb
munkamegosztást és munkakörülményeket szolgálva, az indokolt és
szükséges informatikai fejlesztéssel
együtt. Nyár elején az irodákat
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klímaberendezésekkel szereltük fel,
hiszen a tetőtérben lévő irodák nyáron nagyon melegek. Ezzel nem csak
a dolgozók munkakörülményeit, de
az ügyfélfogadás körülményeit is
kellemesebbé tettük!
Nyár folyamán megteremtettük annak a lehetőségét, hogy a Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó valamennyi községben
lévő polgármesteri irodában internetes videótelefon összeköttetés
útján az ügyfelek közvetlen kapcsolatba kerüljenek az ügyintézőkkel
anélkül, hogy utazniuk kellene
Magyarszékre. Ez a megoldás az új
önkormányzati törvény előírásainak
értelmében került kialakításra és
lehetővé teszi, hogy sürgős esetben
azonnal érdemi ügyintézést hajtson
végre az ügyfél. A rendszer próbaüzeme kora ősszel volt, azóta eredményesen használjuk.
Az ősz folyamán nyomtatvány
garnitúrát állítottunk össze (szociális
és egyéb igazgatási, valamint helyi
adó igazgatási ügyekben), amelyet
eljuttattunk a Magyarszéki Közös
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó
valamennyi községben lévő polgármesteri irodába, hogy ott ennek
segítségével az ügyfelek elindíthassák kérelmeiket. Ezzel is közelebb
hozva a gyors, hatékony és egységes
ügyintézést a lakossághoz.
Hivatalunk az idei évben az alapfeladatainak teljesítése mellett az
önkormányzati rendszer helyi átalakításának végrehajtásában is jelentős szerepet töltött be. Az év első
negyedévében az új hivatali rend
kialakításával (háromról hat község
ellátására kellett átállni, kirendeltség
Magyarhertelenden), nyár elején új
önkormányzati társulások létrehozása (társulási megállapodások, alapító
okiratok, törzskönyvezés), az új társulás által fenntartott új intézmény
(mikrotérségi óvoda) létrehozása
(alapító okiratok, törzskönyvezés) és
üzemeltetése, szociális étkeztetés
újra szervezése, hatósági engedélyezése, szeptembertől a közmunka-

program kiváltására a szociális
szövetkezetek létrehozása. Hivatalunk az igazgatási tevékenysége mellett az önkormányzatok munkáját
számos pályázati program adminisztratív feladatainak ellátásával
segíti a pályázatírástól egészen a
pályázati támogatás elszámolásig.
Az idei – kihívásokkal teli igazgatási
– évben az a számos pozitív visszajelzés könnyítette meg a munkánkat,
amit az elégedett ügyfelektől, polgármesterektől kaptunk.
A jövő esztendő sem fog feladatokban szűkölködni, hiszen a napi munka mellett – előre láthatólag – négy
választást bonyolítunk le. Tavasszal
országgyűlési, nyáron Európa parlamenti, októberben települési önkormányzati, végül nemzetiségi önkormányzati választások lesznek.
Kérjük az ügyfeleket, hogy
bátran látogassanak meg
minket, szeretettel várjuk
Önöket az alábbi
időpontokban:

Magyarszéki Közös
Önkormányzati Hivatal
7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.
Tel.: 72/521-016
Pénztár: hétfő: 9.00-10.00,
szerda: 13.00-14.00
Adóigazgatás: hétfő: 8.00-10.00,
csütörtök: 13.00-15.00
Szociális és egyéb igazgatás:
hétfő: 8.00-10.00,
csütörtök: 13.00-15.00
Információs pult (porta):
hétköznapokon: 7.00-19.00
Jegyzői fogadóóra:
kedd: 8.00-10.00
csütörtök: 13.00-15.00
Polgármesteri fogadóóra:
kedd: 9.00-10.00, 13.00-14.00
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Széki Borrend Egyesület
Az egyesület, mely 2011-ben alakult, 17 tagot tudhat magáénak.
Az Egyesületünk telephelyét – Rózsa utcai parókia pincéjét – társadalmi
munkával, adományokból és az Önkormányzat támogatásával felújítottuk. Bortrezorok, vizesblokk és konyha traktus került kialakításra, mobilis fűtőberendezéseket is kaptunk, valamint „komoly” asztalok és padok is
kerültek beszerzésre.
Az egyesületi taggyűléseinken túl a pincénk helyt adott már nemzetközi
bányászati konferenciának, regionális jegyző találkozónak, LEIERLafarge Európa hírű cégek találkozójának, adomány felajánlásnak, ballagási bankettnek, osztálytalálkozónak, baráti összejöveteleknek. Ezeken túl
a településünkre látogató vendégeinknek is impozáns látványosság. Több
hazai és külföldi testvértelepülésünk képviselői vettek részt táncos vacsora esteken pincénkben.
A tagdíjakon és az önkormányzati támogatásokon túl pályázati forrásból
is kívánunk meríteni fenntartásunkhoz szükséges anyagi
eszközöket. Egyesületünk képviseltette magát több
helyi és környékbeli rendezvényen, valamint az idei
esztendőben hagyományteremtési szándékkal borversenyt is rendeztünk, helyi boros gazdák részvételével.
A közeljövőben bővíteni is tervezzük taglétszámunkat.
F.L.

Szolgáltatások,
rendezvények
2013-ban, a Magyarszékért
Egyesület, Magyarszék Község
Önkormányzata és
Magyarszék Faluház-IKSZT
(Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér) szervezésében
Az alább felsorolt szolgáltatások,
rendezvények, programok 2014.
évben is folytatódnak. Várjuk az új
érdeklődőket, vendégeket, tagokat is!
● Aerobik hétfőnként 14.00-15.30
óráig a Faluházban. Jelenleg 6-8 fő a
létszám, várunk további iskoláskorú
gyermekeket!
● Néptánc gyerekeknek, csütörtökönként 17-19 óráig a Faluházban.
● Asszonytorna csütörtökönként
19.30-tól az Óvoda tetőterében.
Jelenleg átlagosan 8 fős a csoport.

● Jóga és gerinctorna keddenként 17
órától az Óvoda tetőterében. 14-16 fő
a jelenlegi létszám.
● Torna hétfőnként 19 órától a
Tornacsarnokban. 6-8 fő rendszeresen részt vesz a foglalkozásokon.
● Egészségközpont hétköznapokon
8-16 óráig a Faluházban. Szolgáltatások: fényterápia (Bioptron), mágnesterápia (Magneter), hőterápia
(Ceragem), gerincmasszázs, Tiens
gép, Chi gép, vérnyomás és vércukor
mérés.
● A Sóbarlang bejelentkezés alapján
üzemel. A jódban, kalciumban, magnéziumban, szelénben gazdag levegő
az asztmás és allergiás megbetegedések kezelésére kiválóan alkalmas.
A barlang ezek felett segíti az ellazulást és oldja a feszültséget. Használati igény bejelentésüket az Egészségközpontban várjuk.
● Nyugdíjas Klub összejövetele minden hónap utolsó hétfőjén 17 órától a
Nyugdíjasházban.
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● 2013. december 4-21., Faluház
Adventi Vásár
● december 18., szerda, 18.00, Faluház
Nemzetiségi est
● december 20., péntek, 16.00, Templom
Karácsonyi koncert
● december 21., szombat, 10.00, Faluház
Iskolásaink karácsonyi műsora
● december 21., szombat, 16.00, Faluház
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
karácsonyi ünnepélye
● december 31., kedd, 20.30, Tornacsarnok
Szilveszteri bál a Perfect Zenekarral
● 2014. febr. 8., szo., 21.00, Tornacsarnok
Svábbál
● február 15., szombat, Faluház
Csiga-ház Aerobik verseny
● február 22., szombat, 21.00, Faluház
Valentin bál a Perfect Zenekarral
● február 28., péntek
Télűző mulatság és égetés, óvodásaink
és iskolásaink Farsangi bálja
● március 14., péntek, Faluház
Játszóház
● március 22., szombat, Faluház
Benedek bál a Perfect Zenekarral
● április 11., péntek, Faluház
Húsvéti készülődés játszóház
● április 20., vasárnap, Faluház
Locsolóbál a Perfect Zenekarral

● Baba-Mama Klub csütörtökönként
10 órakor az Óvoda tetőterében.
● Könyvtár keddtől péntekig 16-17
óráig a Faluházban.
● Bozsik-program foci utánpótlásnevelési foglalkozások hétfőnként
14:30-tól a Tornacsarnokban, U6-7,
U8-9 és U10-11 korosztályok részére.
Edző: Szolnoki Csaba. Részvétel a
megyei Bozsik-bajnokságokon, a
MÖSE szervezésében.
● U12-13 korcsoportos foci edzések
csütörtökönként 17 órától a Tornacsarnokban. Edző: Bodor László,
szervezi: MÖSE. A két ifjúsági programban jelenleg 55 fő gyermek
focizik.
● MÖSE foci edzés kedden és csütörtökön 17.30-tól a Tornacsarnokban,
vagy a Sporttelepen.
● Bálok, játszóházak, ünnepekhez és
jeles napokhoz igazodó kül- és beltéri rendezvények és összejövetelek,
vidékfejlesztési tanácsadás egész
évben folyamatosan.
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Egy kis
vadnyugat
Vókányban...
Szemelvények a Lovas
Szakosztály életéből 2013-ban
Gondozott zöld pázsit, lombos erdő
árnyékában takaros kis faház. Távolban a fácánkakas riadt hangját hallani, miközben az orrodban érzed a
tábortűzre dobott vizes fa füstjét.
Madárcsicsergés,
tücsökciripelés,
lovak patáinak halk zaja, a háttérben
pedig lágy country zene szól.
Ilyen hangulatban sikerült létrehoznunk főként társadalmi munkában
és az Önkormányzat némi anyagi
segítségével a festői környezetben
fekvő Magyarszéki Lovas parkot
Vókányban. Ezen az elhanyagolt,
elvadult területen olyan lovas pályát
alakítottak ki a szakosztály aktivistái,
amely egyaránt alkalmas lovas tréningre, valamint színvonalas versenyek és programok lebonyolítására
is. A cowboy kalapos western csizmás lovasok, a csodálatos hátas- és
kocsislovak, a gyönyörű lovas lányok
és a country zene valóban vadnyugati hangulatot idéznek elő.
Faházunkat egy nagyon kedves pécsi
házaspártól, Gödöny Nóri szüleitől
kaptuk ajándékba, melyet Pécsett le
kellett bontanunk és itthon újra (egy
kicsit átalakítva) felépítenünk. Önzetlen segítségükért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani! A VágtatLak névre keresztelt házikó éjszaka
vagy rossz időben 8-10 lovasnak
(vendégnek) nyújthat menedéket.
Fűthető igaz, de az áramellátást még
csak aggregátor segítségével tudjuk
biztosítani. Ha áramunk lesz, vizünk
is lesz és ezzel sokkal komfortosabbá
tehetjük vendégházunkat. Ehhez
kérjük az Önkormányzat, a Sportegyesület, esetleg helyi vállalkozók
segítségét. A parkban időközben
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árnyékoló épült rönk asztallal,
padokkal, színpadot ácsoltunk, amin
már több zenekar és táncegyüttes is
fellépett rendezvényeink alkalmából.
Folyamatosan készülnek az akadályok, melyekkel a ló-lovas párosokat
szeretnénk újabb és újabb kihívások
elé állítani.
Rendezvényeinket nem egyszer több
mint száz érdeklődő kísérte figyelemmel. Nagy sikere volt csapatunk
kiemelkedő szereplésén túl a helyszínen főzött ételeknek és a spontán
kialakított büfének, nem beszélve az
alkalomhoz illő hangulatos zenéről.
Szakosztályunk tagjai állandó résztvevői a falu kiemelt rendezvényeinek
(Széki Szalma Feszt, Falunap, Szüreti felvonulás, Gyermeknap, stb.), így
népszerűsítve a lovas sportot az állatok és a természet szeretetét.
A Magyarszéki Lovas Szakosztály
tagjai 2013-ban:
Simon László, Szomor Kázmér, Both
Csaba, Gödöny Nóra, Both László,
Bicskei Elizabet és Tibor, Bohn
Attila, Dalmady János, Scherdán
Hajnalka, Rózsási Edit, Dreschler
József, Horváth Emőke, Horváth
József, Hőgyes Aranka, Hucker
József, Kajtár család, Katics Renáta,
Kovács Eszter, Katona Mária, Lajos
Andrea, Lajos Jánosné, ifj. Rauch
János, Schäffer Zoltánné, Csaba
Károly és a csapat legfiatalabb tagja
Kiss Kilián, aki alig múlt három
éves, de már most reményt keltő
„lovasnak” számít.
A szakosztály tagja lehet bárki, aki
elfogadja programunkat, abban tevékenyen részt vesz és fizeti az általunk
elfogadott jelképes tagsági díjat.
Lovasaink szinte valamennyi hazai
versenyüket megnyerték csapatban
vagy egyéniben, a vidéki rendezvényekről pedig mindig értékes helyezésekkel tértek haza. A hasonszőrű
csapatok körében már szállóige a
„Magyarszéki lovasoktól ments meg
Uram minket” mondás, szeretnének

bennünket felülmúlni, de ez idáig
erre semmi esélyük nem volt.
Ha áttekintjük az ebben az évben
elért eredményeinket, egyértelműen
látszik, hogy a szakosztály bebizonyította létjogosultságát és még van
benne tartalék, hogy mindezt felülmúlja.
 II. Széki Barka Lovasverseny
39 indulóval
Április 25., Magyarszék
1. hely csapatban: Horváth József
(Henry), Molnár János, Gyöngyi
Balázs
4. hely csapatban: Zloszky Vera
(Baba), Lajos Andrea (Rinaldó),
Szomor Kázmér (Léna)
 Lóti-futi Lovasverseny
24 indulóval
Július 27. ,Bükkösd
Reining (Western díjlovaglás):
4. hely: Gödöny Nóra (Bizarr)
Bójás ügyességi:
1. hely: Gödöny Nóra (Bizarr)
2. hely: Simon László (Rinaldó)
4. hely: Szomor Kázmér (Léna)
Hordókerülés:
1. hely: Simon László (Rinaldó)
3. hely: Gödöny Nóra (Bizarr)
4. hely: Szomor Kázmér (Léna)
Páros hordókerülés:
1. hely: Simon László (Rinaldó)
2. hely: Gödöny Nóra (Bizarr)
4. hely: Szomor Kázmér (Léna)
 Túronyi Lovasnap
32 indulóval
Augusztus 31., Túrony
Bójás ügyességi:
1. hely: Simon László (Rinaldó)
2. hely: Both Csaba (Sába)
Hordókerülés:
1. hely: Both Csaba (Sába)
Székfoglaló verseny:
1. hely: Both Csaba (Sába)
3. hely: Simon László (Rinaldó)
Legstílusosabb cowboy:
Különdíj: Szomor Kázmér (Léna)
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 Lovasverseny Magyarszék
30 indulóval
Szeptember 14., Magyarszék
Bójás ügyességi:
1. hely: Lajos Andrea (Rinaldó)
2. hely: Simon László (Rinaldó)
3. hely: Both Csaba (Sába)
Cowboy Race:
1. hely: Both Csaba (Sába),
2. hely: Both Csaba (Báró)
4. hely: Simon László (Rinaldó)
5. hely: Lajos Andrea (Rinaldó)
Szlalom gyorsasági:
1. hely: Simon László (Rinaldó)
2. hely: Gödöny Nóra (Bizarr)
3. hely: Both Csaba (Sába)
Legeredményesebb lovas:
Különdíj: Both Csaba
 Lasszó Európa Bajnokság
16 csapattal
Szeptember 21-23., Paks
Egyéni:
1. hely: Fodor Noémi
2. hely: Simon László
Csapatverseny:
5. hely: Fodor Noémi, Simon László
 V.A.D. (Vénasszonyok Nyara
Derby) 80 lovassal
Október 12., Bükkösd
Csapatverseny:
2. hely: Gödöny Nóra (Bizarr), Both
Csaba (Báró), Simon Milán (Sába),
Simon László (Rinaldó)
 Zengő Ősz Lovas Kupa
22 lovassal
Október 23., Hosszúhetény
Bójás ügyességi:
1. hely: Szomor Kázmér (Léna)
2. hely: Simon László (Rinaldó)
4. hely: Lajos Andrea (Sári)
Vadászlovaglás:
2. hely: Simon László (Rinaldó)
4. hely: Lajos Andrea (Sári)
Az előbbiekhez hasonló szép eredmények elérése is szerepel a szakosztály következő évi terveiben.
Továbbra is megpróbáljuk megmutatni magunkat a falu kiemelt
rendezvényein, folyamatosan építjük,

szépítjük környezetünket, csinosítjuk vendégházunkat, 2014-ben is
erőnkhöz mérten megrendezzük
hagyományos versenyeinket, lovas
tréningeket tartunk és tevékenységünkkel népszerűsítjük a lovas sportot, a természet, az állatok szeretetét
az itt élők és a bennünket meglátogatók körében úgyszintén.
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Rendezvényeire minden
érdeklődőt nagy szeretettel vár
a Magyarszéki Önkormányzati
Sportegyesület Lovas
Szakosztálya!
Cs.K.
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Pétanque hírek
Beszámoló a MÖSE
Bosznay Pál
Pétanque Szakosztályának
2013-as szezonjáról
● A 2013-as versenyszezon március
22-én indult a magyarszéki egyesületnek a hagyományos Frankfón
kupával. Sajnos a rossz idő miatt a
versenyen az eddigi évek létszámával
szemben idén 7 egyesület 12 csapata
állt rajthoz. A végső győzelmet a
Fülöp János (SecondWind) – Tálosi
Krisztián (MÖSE) alkotta páros
nyerte meg, míg a bronzérmet a
Bosznay Zoltán (MÖSE) – Novák
Bertalan (MÖSE) páros szerezte
meg.
● A versennyel egy időben Magyarszéken zajlott a Női Reménységek
Európa Bajnokságának selejtező
köre, ahol a magyar csapaton kívül
Olaszország, Belgium és Csehország
válogatottja próbálták kivívni a
legjobb nyolcba kerülést. A selejtező
kör hivatalos bírói feladatait az
Európai Pétanque Szövetség felkérésére dr. Kárpáti Zsófia látta el.
Végül a negyedik helyen végzett
magyar csapat tagja volt Novák Luca
(MÖSE) is. A MÖSE Pétanque Szakosztálya ezúton szeretné megköszönni Magyarszék Önkormányzatának,
a Nonprofit Kft. vezetőjének és
dolgozóinak a segítséget, ami nélkül
nem sikerült volna ilyen magas
színvonalon megrendezni a versenyt.
● Az idei évi válogató versenyek öszszesen három fordulóban zajlottak.
A MÖSE két csapatot indított a viadalon, az alábbi összeállításban:
Novák Luca – Boros Zsófi – dr.
Kárpáti Zsófia (MÖSE) – Árvai
Nikolett (Veszprémi HSE); Frank
László – Novák Bertalan – Novák
Barna – Berta Ádám (MÖSE).
Az első, sárvári forduló remekül
sikerült csapataink számára. A női
csapat veretlenül nyerte a selejtezőt,
míg a férfiak öt győzelem mellett egy
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vereséggel szerezték meg az első
helyet.
A második, tatabányai forduló már
nem sikerült ilyen jól csapatunknak.
A lányok csak a harmadik, míg a fiúk
a negyedik helyet szerezték meg,
azonban összesítésben még mindig
mindkét csapatunk az élen állt.
Az utolsó mindent eldöntő fordulóra
Veszprémben került sor. Lányaink
sajnos két vereséggel kezdték a
napot, így elvesztették minden esélyüket a végső győzelem és a válogatottság kivívására. Eközben a férfi
csapatunk kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva nyerte meg az utolsó
fordulót is. A lebonyolítás értelmében azonban rájuk még várt egy
utolsó megmérettetés is, amit az
összesítésben második helyezett
Gerecse PS csapata ellen vívtak. A
remek kezdés után, végül a férfi
csapatunk 13:12-re bukta el a döntőt
és a válogatottságot.
● Az országos bajnokság után kisebb
hazai versenyek következtek a
magyarszéki csapatok számára, amelyeken remek eredmények születtek.
Ide tartozik például a Baranya Megyei Duplett Bajnokság, ahol az első
helyet a dr. Kárpáti Zsófia – Bosznay
Zoltán alkotta páros szerezte meg a
Novák Bertalan – Novák Barna alkotta páros előtt, vagy éppen a hagyományos Magyarszék Kupa, ahol
arany- és bronzéremmel gazdagodtak a magyarszéki játékosok.
● Július utolsó hétvégéjén a MÖSE
Bosznay Pál Pétanque Szakosztálya
az idei évi Klub Európa Bajnokság
selejtező körére utazott a franciaországi Metz-be. A csapat tagja voltak: Kajdy Dóra, dr. Kárpáti Zsófia,
Borsos Zsófia, Bosznay Zoltán,
Kutasi Péter, Todenberg Roland,
Frank László, Kutasi Péter, Novák
Bertalan és Novák Barnabás.
A magyar egyesület mellett a házigazda és címvédő Metz PC, a lett SK
Upeciems, a német VFPS és a walesi
Wheatsheaf PC egyesületei voltak a
csoportban. A középdöntőbe jutáshoz az első három hely valamelyikét

kellett volna megszerezni a magyar
csapatnak. A papírforma alapján a
francia és a német csapat magasan
kiemelkedett a mezőnyből, míg a
másik három csapat körülbelül
egyforma erőt képviselt, még ha a
magyar csapat továbbjutását szinte
mindenki biztosra is vette.
Az első fordulóban a francia Metz PC
ellen lépett pályára csapatunk, amelyen 5:0-s vereséget szenvedett. A
második körben a lett Upeciems
csapata következett. Az első, triplett
forduló után 1:1-re álltak a csapatok.
A duplett mérkőzéseknél az elsőt
sajnos elbukta csapatunk, míg a
másodikat megnyerte, így az utolsó
mérkőzésre maradt a döntés. Sajnos
ezt a lett csapat bírta jobban és így
összesítésben 3:2-re legyőzte a
magyarszéki csapatot. A továbbjutásra azonban még megvolt a remény, a walesi csapat ellen egy 5:0-s
győzelem esetén. A triplett fordulókat követően azonban elszállni látszott minden, mivel az egyik mérkőzést elbukta csapatunk. Végül sajnos
a walesi csapat ellen is 3:2-es vereséget szenvedtünk. Az utolsó nap a
német VFPS csapata ellen játszott
csapatunk. Bár az 5:0-s eredmény
sima vereséget sejtet, azonban
csapatunk az összes mérkőzésen
győzelmi esélyekkel bírt.
● Reményeink szerint az idei évben
is sikerül megnyerni a hazai bajnokságot és így jogot szerezni a jövő évi
Klub Európa Bajnokságon való részvételre is.
● Az őszi szezon első országos
bajnoksága a Mix Duplett OB volt.
Ezen a versenyen a MÖSE-t összesen
hat játékos képviselte.
Sajnos a Novák Luca – Berta Ádám
duónak nem sikerült a selejtezőből
való továbbjutás, így ők a 9-16.
helyen végeztek. A Borsos Zsófia –
Frank László (MÖSE); a Belina Erika
(Gerecse PS) – Novák Barna illetve a
dr. Kárpáti Zsófia – Fodor Bertalan
(Gerecse PS) alkotta párosok azonban sikerrel vették az első köröket.
A negyeddöntő küzdelmei azonban
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már csak az utolsó párosnak sikerültek, míg az első kettő az 5-8. helyért
folyó küzdelemben folytatta a versenyt.
Az elődöntő megnyerése után már a
döntőre készülhetett a párosunk. A
döntőt egy tatabányai páros ellen
vívta a csapat, amelyet nagyon simán nyert meg csapatunk elhódítva
így az országos bajnoki címet.
● A következő bajnokság a Triplett
OB volt. A MÖSE csapata ezt a versenyt is komolyan véve, összesen hét
fővel vett részt a versenyen. A női
mezőnyben Novák Luca két veszprémi társával végül a második helyet
szerezte meg. A fiúknál a második és
a harmadik helyet is sikerült megszerezni ebben a roppant erős
mezőnyben.
● A szeptember a világversenyekkel
telt a Szövetség számára.
A válogató versenyeken a MÖSE női
és férfi csapatai által elért „B” válogatottság miatt a MÖSE szakosztályából alapvetően sajnos senki nem

volt érintett az idei Női és Ifjúsági
Világbajnokságon és a Férfi Európa
Bajnokságon.
Egy sajnálatos sérülés miatt azonban
a férfi válogatott kiegészítésre szorult. A válogatott egy rövid egyeztetés után végül Novák Barnát kérte fel
a római Férfi EB-n való részvételre a
megsérült játékos helyére. A magyar
csapat legfőbb célja a 38 rajthoz álló
nemzet közül a legjobb 24-be való
bejutás s ezáltal a jövő évi Tahiti-i
Világbajnokságra a kvóta megszerzése. A magyar csapat az ötfordulós
selejtezőből két győzelem és három
vereség mellett 27. helyen jutott
tovább a Nemzetek Kupája legjobb
16 csapata közé. A legjobb nyolc közé
jutásért az orosz és a szlovák
válogatotton keresztül vezetett az út.
Ezt a két mérkőzést sikerrel vette
csapatunk, így a 24. helynél hátrébb
már nem végezhetett az EB-n, így
biztosan szerezte meg az alapvető
célként kitűzött kvótát. A legjobb
négybe jutásért az osztrák csapatot

A MÖSE Kosárlabda
Szakosztály hírei
A 2012/2013-as amatőr Baranya Megyei Bajnokság 10 csapattal
indult meg. A 6 pécsi székhelyű csapat mellet Bonyhád, Bátaszék,
Mohács és Magyarszék csapata képviseltette magát. Csapatunk az
előző évi 9 fő után 13 főre emelkedett.
A szezon nem úgy indult, ahogy elterveztük. Papíron az addig
gyengébb ANK csapatát fogadtuk, de nem sikerült a győzelmet
megszerezni. Ezután a korábbi bajnokcsapatok (PVSK III, Mecsek
SE, Bonyhád) következtek, kevés sikerrel. Az 5. fordulóban
megszereztük első győzelmünket a Bátaszék csapata ellen. Komoly
sikernek mondható, hiszen egy erős csapattal volt dolgunk és mégis
30 pont differenciát sikerült kiharcolni. Nagy lendületet adott, hisz a
szintén erős PEKSE gárdájától mindössze pár ponttal, míg a
Mohács elleni idegenbeli mérkőzésünkön 1 ponttal (végjátékban 4
elhibázott büntetővel) maradtunk alul. Bár az eredmények nem
mutatták, de kiváló játékot produkáltunk. A következő 8. fordulóban
ismét nagyarányú győzelmet arattunk a PTKE csapata ellen, majd pár
pontos vereséget szenvedtünk a Kosárlabda Akadémia fiataljaitól.
A tavaszi fordulók bár jól indultak, a végén nagyon kevés játékos állt
a csapat magja rendelkezésére. Több kiváló egyéni teljesítmény
született, viszont a csapatsikerek elmaradtak. A csapat történetének
legnagyobb arányú győzelmét szerezte a PTKE csapata ellen és
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kellett volna legyőzni csapatunknak,
azonban ez egy majd' háromórás
mérkőzésen nem sikerült, így összesítésben csapatunk a 22. helyen
végzett.
● A világverseny után, október végén
a Duplett OB küzdelmeivel folytatódott a hazai versenysorozat. A MÖSE
színeit a Kutasi Péter – Tálosi
Krisztián alkotta csapat képviselte.
Sajnos a csapat szereplése nem sikerült a legjobban, így a legjobb nyolc
közé jutás nem sikerült.
A szakosztály eredményeit összefoglalva sikeres szezont zárt a Magyarszéki ÖSE Bosznay Pál Pétanque
Szakosztálya. Több országos bajnoki
cím és dobogós helyezés mellett
kupagyőzelmek, Klub Európa
Bajnokságon való részvétel és a Férfi
Európa Bajnokságon elért 22. hely is
azt mutatja, hogy szakosztályunknál
eredményes és sikeres edzésmunka
zajlik.
(kzs)

ismét nagyon szoros vereséget produkált a Mohács csapatával. A
PVSK III és a Bonyhád csapatai ellen továbbra sem volt esélyünk,
viszont a Mecsek SE csapatát sikerült jelentősen megszorongatni (4
pontos vereség.) Pár pontos győzelem született az ANK csapata
ellen egy játékra nem nagyon alkalmas teremben, viszont a Kosárlabda Akadémia ellen ezúttal sem sikerült több pontot dobni. Ebben
közrejátszott, hogy edző nélkül kényszerült kiállni csapatunk. A PEKSE
ellen kiváló támadás mellett gyenge védekezés volt, így a két csapat
egy rendkívül izgalmas, pontgazdag mérkőzést játszott, pécsi sikerrel.
Következett egy idegenbeli mérkőzés a Bátaszék csapata ellen, de
ami sikerült Magyarszéken, az most nem sikerült Bátaszéken. A hazai
pálya előnyét kihasználva 6 pontos vereséget mértek csapatunkra.
A tavalyi idény tehát 4 győzelemmel és 14 vereséggel végződött,
ezzel a 8. helyet foglaltuk el a tabellán. Könnyen mondhatnám, hogy
8 győzelem 10 vereség is lehetett volna a vége, hiszen 4 meccsen
összesen 11 ponttal kapott ki csapatunk, de sajnos ezeket nem
jegyzik. A bajnokság győztese a PVSK III öregfiúk csapata lett.
Csapatuk több, korábban nem csak az NB1-ben, hanem a válogatottban is pallérozódó játékost vonultatott fel.
Köszönetet mondanak a támogatásért, a Sportegyesület
vezetésének és a szurkolásért a csapat tagjai: Szentpáli Gergő,
Raus Csaba, Gyén Balázs, Németh Konrád, Puska Gergely, Késői
Bence, Szabó András, Kaposi Máté, Kakas Márk, Szalóki Bence,
Máyer Patrik, Halmos Péter, és a játékos edző: Eller Balázs.
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Zenekarunk 2013-ban
● A Magyarszéki Német Nemzetiségi Fúvószenekar
2013. év elején főleg a próbákra, új darabok betanulására összpontosított.
● Május 1. Komló, itt kezdtük az évet a Városház téren,
egy bő félórás tavaszi szerepléssel.
● Majd a minden évben megrendelésre kerülő Habich
Konrád Zenekari Találkozón, Pünkösd napján a Kaposszekcsői Fesztiválon léptünk fel, nagyon nagy sikerrel,
mint minden évben.
● Eljött a nyár, és ezzel a Dombóvári Zeneiskola udvarán
megrendezett fesztivál, több zenekarral, jó hangulatban.
● Minthogy a zenekar magját is egyben tartsuk, 7. alkalommal mentünk nyaralni július első hétvégéjén 4 napra
Balatonföldvárra, a zenei fesztivál helyszínére, ahol felléptünk, mint minden évben, sikerrel.
● Július vége is tartogatott fellépést, méghozzá a Zsolnay
Negyedben a Pécsi Térzenefesztivál keretében, hatalmas
sikerrel.
● Ha augusztus, akkor Szent István ünnepe és Nemzetközi Fúvósfesztivál Pécsett, majd Romonya és Pereked
községekben.
● Eljött a Széki Búcsú napja, ahol a Pécs-Szabolcsi
zenekarral közösen koncerteztünk a Pihenőparkban.

Magyarszéki Német
Nemzetiségi Fúvószenekar
A zenekarunk Sipos Antal, mindenki Toncsi bácsijának kezdeményezésére alakult környékbeli, komlói, vásárosdombói illetve helybeli
fiatalokból 1995 decemberében.
Elsősorban a magyarországi német zene ápolását tűztük ki célunknak,
de szívesen játszunk cseh czepedliket, könnyűzenei feldolgozásokat,
illetve mulatós zenéket is.
Első karmesterünk Nikolausz Imre bácsi volt, akivel a zenekar megalapozta jövőjét.
5 év alatt eljutottunk megyei, illetve országos ifjúsági megmérettetésekre, ahol 6 elsőséghez jutottunk.
1998-ban a Siklósi Várfesztiválra kaptunk meghívást, ahol a Magyar
Rádió felvételt készített.
1998 szeptemberében Sopronban mérettettük meg egy versenyen, ahol
15 zenekar közül több osztrák és német csoport is fellépett, a nagyon
előkelő 7. helyen végeztünk.
2000-től Maronics Zsolt vette át kisebb-nagyobb megszakításokkal az
irányítást.
Több alkalommal szerepeltünk Németországban, Ausztriában.
2006-ban a mázai regionális felnőtt zenekarok versenyén kiemelt arany
minősítéssel kerültünk a nagymányoki országos verseny döntőjébe, ahol
a zsűriző karmesterek pontozó listája alapján az előkelő 3. helyen
végeztünk.
2009-ben ismét megmérettettük magunkat, és kiemelt aranyat kaptunk.
2011 év végétől a karmesteri pálcát Kerekes Csaba vette át, akivel a
következő évben eljutottunk a regionális versenyt követően a vecsési
döntőbe, melyen nagyon szépen, eredményesen végeztünk.

● Szeptember a szünet kezdetének időszaka, és eljött
21-e, a Széki Szüret napja, majd egy héttel később a
Mecsekpölöskei táncoslábúak napja, ahol mi fújtuk a
talpalávalót.
● És eljött a régvárt nap, október 4-e délután 16 óra,
indulás Franciaországba, Challuy településre. 22,5 óra
utazás után, örömteli fogadtatást követően jöttek a
programok, a fesztivál, ahol sikerrel léptünk fel.
Köszönet Eckl Zoltánnak és Kővári Oszkárnak a hibátlan
vezetésért, és hogy megőrizték az egészségünket.
● Október 28-a a Nyugdíjasok világnapja, nagy szeretettel léptünk fel, és játszottunk idős, nyugdíjas falubeli
lakóinknak.
● December 8-án vasárnap, ha minden jól megy akkor
Karácsonyi fesztivál Villányban a fesztiváltéren, melyen
karácsonyi zenei feldolgozásokat adunk elő.
Így nyilvánosan is szeretnénk megköszönni a zenekar
támogatását az Önkormányzatnak, a Képviselő-testület
tagjainak, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak,
Sipos Antalnak, Rauch Jánosnak, Kárpáti Jenőnek,
dr. Sitkei Lukácsnak, és mindenkinek, aki valamilyen
módon segített, vagy csak eljött és meghallgatott minket.
Köszönettel: Szabó Gábor
zenekari tag
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Mi is történt...
2013-ban a
Magyarszék ÖSE
kerékpárosaival
Scherdán Benjámin
● Az év balul kezdődött sajnos, az
első versenyre nem tudtam csapattársammal Tarr Tamással utazni
Lengyelországba, mert a verseny
dátuma egybe esett a ballagásommal
és az érettségivel. Így szomorúan de
beletörődve kihagytam az első
állomást az évben.
● A következő állomás június 16-án
jött el, mely Olaszországban Val di
Sole-ban került megrendezésre. Itt
az időmérőn 39. helyen voltam,
sajnos a futamomban rontottam és
nem sikerült tovább jutnom a
legjobb 32 közé. 41. helyen zártam
ezt a fordulót.
● Augusztus 3-án Csehországba
utaztunk, Jablonec nad Nisou városába, ahol a 4. állomás volt az idén.
A pálya nem mindennapi volt, elképesztő technika és bátorság kellett a
teljesítéséhez, ami részben hiányzott, hiszen tíz éves pályafutásom
során nem találkoztam még csak
hasonló pályával sem.
A 45. helyre kvalifikáltam magam,
amivel elégedetlen voltam, viszont a
pályát sikeresen teljesítettem. A
futamomban a 4. helyen értem
célba, ami összesítve a 48. helyre
volt elég.
● A következő állomás augusztus 17én Eplényben volt. Ez az Országos
Bajnokság 4X betétfutama volt, ami
a 4X világbajnokságra adta a kvótát.
A pálya első ránézésre nem nyerte el
a tetszésem, de ahogy róttuk a
köröket, egyre jobban megtetszett,
illetve öröm volt, hogy hazai verseny,
jó volt a barátokkal, ismerősökkel
biciklizni újra.
Az időmérő futamom nem sikerült
túl fényesen, a 12. helyre kvalifikáltam magam, ami ledöbbentett és

elégedetlenséggel töltött el, ugyanis
a harc a világbajnokságon való indulási jogért zajlott. Nem volt egyszerű
egy rossz időmérő eredménnyel, de
minden futamban elsőnek jutottam
tovább és a döntőig verekedtem
magam, ahol Hódi András, Szabó
Endre és Krizsák Jani várt.
Jani az egyes pályán, Endre a kettesen, jómagam a hármason és András
a 4-esen. Mindenki neki feszült a rajt
gépnek, amikor lenyílott, úgy éreztem jó helyen vagyok ahhoz, hogy
bemenjek a többiek elé. Ami utólag
kiderült, hogy nem volt a legjobb
döntés, Endre sajnos szorosan a
nyomomban volt, és az első ugratón
összeértünk, aminek köszönhetően
egy hatalmas esés kerekedett rögtön
a rajt után. Endre gyorsan felpattant
és üldözte a többieket. Én sajnos
nagyobbat estem és nem tudtam
rögtön felállni, egy mentő orvos
vizsgált meg a pályán, és egy gyors
vizit után a negyedik helyen
legurultam és célba értem.
(A máshol megjelent cikkre annyit
reagálnék, miszerint sportszerűtlen
vagy nem 100%-osan sportszerű
húzásnak lett titulálva a döntőben
történt eset: Mindenki biciklijén ott
van a fék. Ha valami nem úgy
alakul ahogy szeretnénk, meg kell
húzni. Endrét ugyanannyira tartom ebben hibásnak mint magam:
semennyire. Ez egy döntő volt és
mind a négyen nyerni álltunk oda.
Ő is fékezhetett volna, de ő sem
tette!)
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Szomorúan zárult a hétvége, de a
célom elértem: indulhattam az idei
világbajnokságon, amire nagyon
régóta vágytam.
● A világbajnokságot szeptember 21én rendezték Ausztriában, Leogangban.
Az edzések rendben lezajlottak, az
időmérő futamomban sikerült minden ugratót jól teljesítenem. Voltak
kisebb hibáim, de elégedett voltam a
44. helyemmel. Talán itt éreztem
magamon, hogy beérett az idei év
gyümölcse, ugyanis a pálya nem
okozott gondot. Még egy kis sár is
nehezítette a dolgot, de ezzel sem
volt gondom, az élmezőny által használt íveken, ugratókon tudtam biciklizni. A pálya legnagyobb ugratóját is
bevállaltam a verseny napján, ami
majdnem 14 méter hosszú volt, ez
hatalmas örömmel töltött el.
A futamomban szerettem volna 32be jutni, ez volt egész évben a kitűzött cél, de sajnos, ahogy eddig nem
sikerült, úgy most sem. De véleményem szerint van rá esély, és mindent megteszek, hogy ez sikerüljön a
következő szezonban. A futamot a 3.
helyen zártam, ami a 42. helyre
léptetett előre.
A versenyekre nem tudnék eljutni,
és nem lennének ilyen és hasonló
eredményeim a Magyarszéki
Önkormányzati Sportegyesület, és
Kárpáti Jenő polgármester úr
támogatása nélkül! Köszönjük,
hogy ezt lehetővé teszi nekünk!
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Tarr Tamás

A 2013-as szezonra fő célom a 4X
Pro Tour sorozat végigversenyzése
volt. Ötből négy állomáson sikerült
részt vennem, ami ugyan nem a
teljes sorozat, de sokkal több, mint
amit korábban valaha is remélni
mertem.
● Az első állomás a lengyelországi
Zdrójban volt. Korai volt az időpont,
de valahol el kellett kezdődnie a
szezonnak. Az új bringám nagyon
későn állt össze, és a télies idő is
hosszan kitolódott, így nem voltam
még formában. Egy időmérős
biztonsági 43. helyet követően a
döntőben egy óriási hibának köszönhetően az 53. helyre csúsztam vissza.
● A második állomás Skóciában volt,
ahova megfelelő anyagi háttér
hiányában nem tudtam eljutni.
● A harmadik állomás Val di Sole
(Olaszország) volt. Itt értem el életem
addigi legjobb eredményét azzal,
hogy a történelem második magyarjaként bejutottam a 32-es döntőbe.

A második körben sajnos 3. helyen
elestem, így utolsó helyen értem a
célba. 32. lettem.
● A legkeményebb állomás vitathatatlanul a csehországi JBC Bike
Parkban volt. Sajnos az első napi
edzést technikai KO miatt ki kellett
hagynom, a másnapi időmérő pedig
nem ment túl jól.
Harmadnapra azonban fordult a
kocka. Életem legizgalmasabb körében sikerült ismét továbbjutnom a
32-be. Végül a 30. helyen végeztem,
ami életem eddigi legjobb
eredménye.
● Az utolsó forduló Ausztriában volt,
Leogang-ban. Ez az egyik kedvenc
pályám, idén azonban nehezen
„álltam rá”. Az időmérő viszonylag
jól sikerült, legjobb magyarként a 47.
helyen értem célba.
A futamon azonban nagyon nehéz
körbe kerültem, amiben nem sok
esélyem volt a továbbjutásra. Biztosnak tűnő 3. helyemet kockára téve
próbáltam előzni, ami nem sikerült,
így 4. helyen értem célba és az 52.
helyre estem vissza.

Az éves összetett eredménylistára –
egyedüli magyarként – az 59. helyen
kerültem fel, amivel elégedett
vagyok.
Idén három magyar induló volt a
világbajnokságon, és szerencsére én
is köztük lehettem. Nagyon igyekeztem jól teljesíteni, de sajnos az
eredményem nem olyan lett, mint
vártam, 50. helyen végeztem.
Öt magyar versenyen is részt tudtam
venni a szezonban, amiből négyet
sikerült megnyernem. Ezek a
következők voltak: Kovácsszénája
Dual Slalom, Kovácsszénája
PumpTrack, Pedál Kupa Pécs
PumpTrack, és Balaton Bike Fest
PumpTrack. Az eplényi 4X ranglista
versenyen sajnos csak a kisdöntőig
jutottam el, ahol az első helyem
végeredményben 5.-et jelentett.
Ez volt életem eddigi
legeredményesebb versenyszezonja,
ami a Magyarszék ÖSE nélkül
nem sikerülhetett volna.
Köszönöm!

A 2012/2013 évi bajnokság tavaszi szezonját 4 győzelem,
6 döntetlen és 5 vereséggel, 16 lőtt és 19 kapott góllal, 12.
helyen, 18 ponttal kezdtük. Januárban új edzővel (Bodor
László) kezdtünk neki az alapozásnak. Sajnos a tavaszi
felkészülési mérkőzések nem sikerültek a legjobban.
Játszottunk a Mindszentgodisával, Nagymányokkal és a
Hetvehellyel. A tavaszi szezon annál jobban sikerült, 9
győzelem, 2 döntetlen és 4 vereség volt a mérlegünk. A
lőtt gólok számában is sokat javultunk: 42 gólt sikerült
rúgni és csak 18-at kaptunk. Házi gólkirályunk Orsós
Lajos lett 10 góllal. A 2012/2013 bajnoki év végén 47
ponttal a 7. helyen végeztünk. A tavaszi szezont összegezve jó teljesítmény nyújtott a csapat.

visszatért a csapathoz). Érkező játékosok: Bukovecz
Csaba (Bogád), Tesch Ferenc. Voltak egyéb játékos
mozgások is, akik különböző okok miatt nem állnak a
csapat rendelkezésére. A 2013/2014 bajnoki évre 26
játékos rendelkezik játékengedéllyel. Sajnos nem mind a
26 játékos vethető be különböző okok miatt (hosszú
sérülés, és egyéb okok is közre játszanak). Az őszi
felkészülési mérkőzések sem sikerültek a legjobban, a
Magyar Kupából is kiestünk az első fordulóban. Sajnos
elég nehezen állt össze a csapat, a bajnokságban sem
szerepelünk a várakozásoknak megfelelően. Hullámzó a
teljesítményünk, legnagyobb gondunk az, hogy a helyzeteinket nem tudjuk gólra-gólokra váltani.
A csapat játékosai tavasszal és ősszel is végeztek a pálya
körül társadalmi munkát, ezzel is javítva saját körülményeinken: öltöző festése, kapuk, korlátok festése, stb.
Különböző pályázatokon elnyert pénzeken kapott a
pálya világítást, lelátót, hangosítási eszközöket és eredményjelzőt.

A 2013/2014-es bajnoki szezonra a felkészülést július
12-én kezdte meg a csapat. Érkeztek a csapathoz régi és
új játékosok és sajnos távoztak is. Távozók: Varga Tibor
(Komló), Korcsmár Zsolt (Komló, időközben Zsolti már

Röviden itt tartunk 2013. novemberében. Köszönjük a
támogatást és mérkőzésinken a szurkolást!
Maradok tisztelettel: Bodor László
Labdarúgó Szakosztály vezető

A Labdarúgó
Szakosztály hírei
Magyarszéki Önkormányzati Sportegyesület
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2013/2014 Labdarúgó Bajnokság

2013/2014 Labdarúgó Bajnokság

Baranya megyei Öregfiú I. osztály
„Észak” csoport – őszi eredmények
h.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

csapat
Szigetvár
Pécsvárad
Komlói BSK
Pécsbánya
Hetvehely
Sántos
Pécsi VSK
Bonyhád
Himesháza
Hosszúhetény
Mágocs
Sásd
Magyarszék

m. gy.
12 11
12 9
12 9
12 9
12 7
12 6
12 5
12 5
12 4
12 3
11 3
12 1
11 0

d. v.
0 1
0 3
0 3
0 3
1 4
1 5
2 5
0 7
0 8
2 7
1 7
2 9
1 10

gk.
64-21
51-22
48-21
45-21
50-33
31-26
37-26
26-32
31-50
13-31
12-30
25-54
17-83

Baranya megyei III. osztály „Czibulka” csoport – őszi eredmények
p.
33
27
27
27
22
19
17
15
12
11
10
5
1

Békés, Áldott Karácsonyi
Ünnepeket és Sikeres,
Boldog Új Esztendõt
kíván minden olvasónak
Magyarszék Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete és
Kárpáti Jenõ
polgármester
Közérdekű telefonszámok
• Polgárőrség (Sarkadi Imre, Jakab László):
30/871-4854, 30/512-4538
• Rendőrség körzeti mb. (Horváth Gábor):
30/871-4865
• Preventív Egészségmegőrző és Szolgáltató
• Központ (Czárné Mészáros Melinda):
30/470-3672
Újságunk következő száma várhatóan
2014. július hónapban jelenik meg.
Lapzárta június 13-án, 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
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1. Mozsgó 2:0 M.szék
2. M.szék 1:1 M.hertelend
3. Gyód 0:1 M.szék
4. M.szék 3:1 Szabadszt.király
5. Szentlászló 1:1 M.szék
6. M.szék 1:3 Bükkösd
7. Egerág 1:0 M.szék
8. M.szék 0:1 Szentlőrinc II.
9. Kővágószőlős 0:4 M.szék
10. Görcsöny 3:1 M.szék
11. M.szék 4:0 Drávafok
12. Csertő 1:5 M.szék
13. M.szék 4:1 Mágocs
14. Lakócsa 2:0 M.szék
15. M.szék 1:1 Kishárságy
hely.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

csapat
mérk.
Mozsgó
14
Magyarhertelend 14
Szentlőrinc II.
14
Bükkösd
14
Kishárságy
14
Görcsöny
14
Mágocs
14
Magyarszék
14
Lakócsa
14
Egerág
14
Szentlászló
14
Gyód
14
Szabadszentkirály 14
Drávafok
14
Csertő
14
Kővágószőlős
-

Góllövőlista
2: Bukovecz
1: Bárdos

4: Tesch
2: Orsós
1: Kővári

g.: g.: Kéri
g.: Kéri
g.: Pfeil, Tesch, Pozsgai
g.: Tesch
g.: Pozsgai
g.: g.: g.: Tesch (3), Pozsgai
*eredmény törölve
g.: Orsós
g.: Cseresnyés, Bukovecz, Tesch, Kárpáti
g.: Kárpáti, Korcsmár, Bárdos, Bukovecz, Orsós
g.: Korcsmár, Tesch, Pozsgai, Kővári
g.: g.: Schuber
győz.
11
10
10
9
7
7
6
5
4
5
3
4
3
2
1
-

dönt.
2
2
1
2
4
1
2
3
6
2
6
1
3
1
0
-

3: Pozsgai
2: Korcsmár
1: Schuber

ver.
1
2
3
3
3
6
6
6
4
7
5
9
8
11
13
2: Kéri
1: Pfeil

gólk.
60-20
55-13
47-15
48-23
30-13
32-37
32-28
22-18
29-32
30-39
26-31
23-38
26-41
21-71
15-77
-

pont
35
32
31
29
25
22
20
18
18
17
15
13
12
7
3
- *törölve

2: Kárpáti
1: Cseresnyés
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PÁLMA Cukrászda
Anyakönyvi hírek
Megszülettünk
Orsós Erzsébetnek és Péter Ferencnek 2013. május 4-én
Natália; Bősz Bernadettnek és Kecskés Károlynak június
13-án Levente; Balogh Petrának és Horváth Tamásnak
augusztus 13-án Lara; Czigány Barbarának és Török
Bencének szeptember 25-én István; Zsinka Adrienn-nek
és Balogh Péternek október 8-án Levente; Turi Blankának
és Csanádi Ákosnak november 23-án Liliána Csenge nevű
gyermeke született. Jó egészséget és örömteli babázást
kívánunk!

Házasságot kötöttünk
Orsós Erzsébet Margit és Péter Ferenc 2013. március 30án házasságot kötöttek. Sok boldogságot kívánunk!

Esküt tettem

Magyarszék, Kossuth L. u. 40.
Tel.: 72/390-796, 72/719-719, 30/342-3990
Téli nyitvatartás: hétfő, vasárnap szünnap
kedd-szombat 8:00-12:00
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kívánunk minden kedves vendégünknek!

• 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

Mihácz Ildikó 2013. november 5-én magyar
állampolgársági esküt tett. Gratulálunk!

A
LAJOS ABC
AKCIÓJA

Búcsút mondtunk
2013. január 22-én Lajos Jánostól; február 14-én Kispál
Mihálytól; március 3-án Szűcs Lászlótól; május 12-én Hírt
Nándorné Prettl Mártától; május 14-én Bozó Jánosné
Macska Irén Piroskától; június 10-én Fazekas Sándortól;
június 14-én Aknai Boldizsárné Füzes Katalintól; július 14én Márkus Józsefné Asztalos Vilmától; július 31-én Fodor
Károlytól; augusztus 15-én Urbán Jánosné Szép Ilonától;
augusztus 27-én Fodor Károlyné Sasvári Klárától;
szeptember 10-én Kovács István Józseftől búcsúzott
családja, ismerősei és a falubeliek.

MAGYARSZÉKI PIAC

A
2014-ben is várja a kedves vásárlókat!
Nyitva: tavasztól
minden szerdán
7-11 óráig.
Helye:
Magyarszéki Piactér
a Széki Malom mögött a
sportpályánál.

Pepsi Cola 2,5 l
Coop Cola 2,5 l
Üdítő 2 l
Family szörp 2 l
Stamford teák
Szaloncukor
Darált csirkehús fagy.
Dufty öblítő 1 l
Hagyományos izzó

389,155,6 / l
249,99,6 / l
99,49,5 / l
199,99,5 / l
129,- / cs.
860,- / kg
599,- / kg
249,99,- / db (40-60 W)

Amíg a készlet tart!
Totó – Lottó
Telefon feltöltés
Pek-Snack mini pékség

