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Karácsony
a várakozással teli

szeretet ünnepe

December 17-én fiatalok adtak hang-
versenyt  a  templomban.  Kinn  ke-
gyetlenül süvöltött a hideg szél, míg 
benn melegséggel telt meg az ember 
szíve  a  gitárokon  megszólaló  han-
goktól.  Az  est  kezdő  és  befejező 
zenéje  Willuth  András  hegedűjén 
hangzott el.
December  21-én  a  Faluházban  tar-
tották az általános iskolások az ün-
nepi  műsorukat.  Örömmel  láttam, 
hogy a felnőttek között olyan anyu-
kák is megjelentek, akik a kicsi tesót 
hozták magukkal. A szereplők ügye-
sek voltak! Köszönet nekik és a fel-
készítő nevelőiknek!
December  23-án  a  templomban 
karácsonyi hangversenyre került sor. 
Fellépett  a  karácsonyi  kórus,  mely-
nek tagjai között kicsinyek és nagyok 
is voltak. Iskolás korú szólistáikra és 
szavalójukra  büszkék  lehetnek.  A 
mánfai  cigány  együttestől  szépen 
előadott énekeket hallhattunk. Visz-
szafogott  zenéjük  hagyta  érvénye-
sülni  a  két  női  énekest.  Szép  volt! 
Befejezésül  ismét  Willuth  András 
szólaltatta meg hegedűjét.
A  rendezvényekről  csak  saját  véle-
ményemet mondtam el. Nekem örö-
met adott, hogy ebben a nehéz idő-
ben vannak még emberek, akik ennyi 
szépre képesek embertársaikért. Kö-
szönet  nekik!  Legyen  boldogsággal 
teli új esztendőjük!

Szőke Antalné

Egyre 
gyakoribb a 

szájrák
Szomorú  tény  és  kétes  dicsőség:  a 
világon nálunk a leggyakoribb a száj-
rák.  Az  USA Nemzeti  Ráktársasága 
egész  világra  kiterjedő  vizsgálata 
alapján ugyanis a rákos esetek miatti 
halálozás  gyakoriságát  tekintve  a 
magyar férfiak az első, a magyar nők 
pedig  a  második  helyen  vannak 
nemzetközi  összehasonlításban,  a 
szájüregi  daganatok  terén  pedig 
mindkét nem világelső helyen áll.
Azért írom ezt a cikket, mert szinte 
egyetlen hónap sem telik el anélkül, 
hogy valamelyik rendelőmben a szo-
kásos, minden ott megjelenő betegen 
elvégzett  szűrővizsgálat  közben  ne 
találnék valakinek a szájában daga-
natos elváltozást.
Miért ilyen gyakori hazánkban a száj 
daganatos megbetegedése? A pontos 
választ a kérdésre nem ismerjük, de 
az biztos, hogy ebben jelentős szere-
pe van a dohányzásnak, a rendszeres 
alkoholfogyasztásnak, bizonyos víru-
soknak, különböző kémiai  anyagok-
nak, valamint a száj nyálkahártyáját 
érő mechanikus behatásoknak. Száj-
rákot okozhat például egy letört, éles 
szélű fog; az ínyből kiálló gyökér; egy 
törött, régi fogsor; esetleg egy elko-
pott  híd; vagy éppen a fogakon fel-
halmozódott fogkő.
Az a legszomorúbb, hogy a szájüregi 
daganatok  miatti  halálozások  nagy 
része megelőzhető lenne, ha az em-
berek rendszeresen, legalább egy év-
ben  egyszer  elmennének  fogorvos-
hoz,  akár  csak  egy  szűrővizsgálatra 
is.  Az  emberi  száj  ugyanis  az  a 
testtáj,  ahol  a  legkönnyebben  elvé-
gezhető bármilyen szűrővizsgálat. Ez 
nem  jár  sem  fájdalommal,  sem 

kellemetlenséggel,  ráadásul  a  száj-
üregi  elváltozások  mellett  más, 
például cukor- vagy szívbetegségre is 
fény  derülhetne  ilyenkor,  ugyanis 
ezeknek  is  vannak  a  szájban  jól 
látható tünetei.
Ráadásul  az  ilyen  szűrővizsgálatok 
ingyenesek,  hiszen  az  Országos 
Egészségbiztosítási  Pénztár  ezeket 
szintúgy, mint a fogeltávolításokat, a 
fogmegtartó  kezeléseket,  a  röntgen 
vizsgálatokat,  és  a  fogkő  levételt 
mindenkinek térítés nélkül biztosít-
ja. A fogpótlások pedig 60 éves élet-
kor felett részleges térítés mellett, a 
közgyógyellátottaknak  pedig  térítés 
nélkül elkészíthetők.
Ne haljon meg hát idő előtt egyetlen 
rokonunk,  barátunk,  ismerősünk 
sem,  ha  ez  megelőzhető!  Mindenki 
jöjjön el  szűrővizsgálatra,  hiszen az 
időben  felfedezett  rosszindulatú 
szájbetegségek jól gyógyíthatók.
Magyarszék,  Magyarhertelend, 
Mecsekpölöske,  Liget,  Bodolyabér, 
Barátúr lakóinak a fogászati rendelés 
Magyarszéken,  a  Kossuth  L.  u.  51. 
alatti  rendelőben van,  hétfőn  12.30 
és  16.30,  szerdán  pedig  8.00  és 
14.00 között.
Időpontot  a  72/521-015  vagy  a 
20/448-5888  telefonszámon  lehet 
egyeztetni.

dr. Vándor Éva
fogszakorvos
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Szemét ügy
Községünk  önkormányzata  2011. 
január  1-jével  bevezette  a  vegyes 
hulladékkezelési- és begyűjtési rend-
szert.  Ennek  szükségességéről  és 
módjáról  több  alkalommal  tájékoz-
tattuk a lakosságot, azonban az első 
hónap  tapasztalatai  azt  mutatják, 
hogy sok a félreértés, ezáltal a bírálat 
is a rendszert illetően.

A  Dél-Kom  Kft.  három  ajánlatot 
nyújtott  be  önkormányzatunknak  a 
2011.  évi  hulladékszállítási  díjakra 
vonatkozóan:
1. Marad a meglévő 120 literes hul-
ladéktároló  edények  heti  egy  alka-
lommal  történő ürítése.  Ennek díja 
az eddigi éves 8.800 Ft-tal szemben 
14.300 Ft lenne, többek között az új 
hulladéklerakó megnyitása és a meg-
emelkedett  szállítási  díjak  miatt.  A 
jelenlegi  8.800  Ft-os  díjat  önkor-
mányzatunk kommunális adó címén 

szedi be a lakosságtól, melyet teljes 
egészében a szemétszállításra fordít. 
Megértjük, hogy a nehéz anyagi kö-
rülmények miatt többen nem tudják 
határidőre befizetni ezt az adót, de a 
nem  elhanyagolható  mértékű  kint-
lévőség további növekedését, a csak-
nem  duplájára  emelkedő  adóteher 
bevezetését  önkormányzatunk  nem 
tudja felvállalni.
2. Szintén maradhat a meglévő 120 
literes kukák heti ürítése,  amennyi-
ben a Dél-Kom Kft. az önkormány-
zat helyett közvetlenül a lakossággal, 
minden háztartással külön-külön köt 
hulladékszállítási  szerződést  (tör-
vény szerint kötelezően, hasonlóan a 
kötelező  szennyvízhálózat-haszná-
lathoz).  Ennek  éves  díja  szintén 
14.300 Ft lenne, ha minden háztar-
tás  fegyelmezetten  teljesíti  fizetési 
kötelezettségét. Jelentősebb mértékű 
díjfizetési elmaradás esetén a cégnek 
piaci  szereplő  mivolta  révén  jogá-
ban  áll  a  szolgáltatási  díjat  felül-
vizsgálnia,  illetve  az  adóhatóságon 

keresztül behajtást kezdeményeznie. 
Önkormányzatunk  ezt  az  ajánlatot 
sem fogadta el.
3.  Vegyes  hulladékkezelési  rendszer 
bevezetése esetén maradhat az éves 
8.800 Ft-os hulladékszállítási díj. Az 
egyik  héten  a  meglévő  120  literes 
tárolóedényeket  ürítik,  a  másik 
héten  a  háznál  gyűjtött  szelektív 
hulladékot  a  Dél-Kom  Kft.  által 
biztosított 2 db sárga színű zsákban 
szállítja el a szolgáltató. A zsákokat a 
mellékelt  ismertető  szerint  váloga-
tott  és  tisztított  műanyag-,  illetve 
papírhulladékkal  lehet  megtölteni. 
Az  átvétel  során  a  Dél-Kom  Kft. 
munkatársai  cserezsákot  biztosíta-
nak a további gyűjtéshez.

Önkormányzatunk a harmadik aján-
latot fogadta el. Megértjük, hogy sok 
esetben  ez  is  kellemetlenséggel  jár, 
de  a  három  ajánlat  közül  egyéb 
lehetőség  hiányában  a  legkevésbé 
megterhelőt  fogadta  el  a  képviselő-
testület.

Indul a községi komposzt-program

Önkormányzatunk 2011. évben „Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő projekt” címmel pályázatot nyújt be. 
A lakosság részére biztosítani fogjuk a házi komposztáláshoz szükséges ismeretanyagokat. Elöljáróban közzéteszünk 
néhány hasznos információt, hogy a ház körül keletkező szerves hulladékok komposztálásával mennyiben járulha-
tunk hozzá életterünk, környezetünk védelméhez, szebbé és gazdagabbá tételéhez.

Mire használhatjuk a komposztot? Kertben kitű-
nő anyag a talajjavításhoz, ültetéskor növények 
alá  kerülő  földhöz  lehet  keverni,  lakásokban 
virágcserepekbe, balkonládákba rakhatunk kom-
posztot.  Zöldség-  és  virágágyások,  szőlők,  gyü-
mölcsösök  termékenységét  segíthetjük  elő,  ha 
azok  talaját  megfelelő  mennyiségben beterítjük 
komposzttal, majd azt beforgatjuk az alatta lévő 
földbe.  A talajnak pontosan arra  van szüksége, 
amit  a  komposztálás  biztosít:  kis  adagokban, 
fokozatosan, és hosszú időn keresztül nyújt táp-
anyagot.  A  komposzttal  gazdagított  föld  az 
egészséges és gazdag gyökérfejlődést stimulálja. 
A komposztált  föld életre kel,  és ez a legfonto-
sabb  tényező,  amiben  különbözik  a  szintetikus 
anyagokkal, műtrágyákkal feljavított földtől.

www.csakvarert.hu

———————————————————————— ◙ ————————————————————————
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VOLÁN menetrend érvényes: 2011. december 10-ig

Egyes nem rendszeresen közlekedő iskolai, vásári, szerződéses, nyári, stb. járatok hiányozhatnak a menetrendből. 
A menetrendek kivonatosak, a közbenső megállóhelyeket nem tartalmazzák. Az adatokban pontatlanságok 

előfordulhatnak. Információ: Pécs távolsági 72/520-155, Pécs helyi 72/224-654, Komló 72/481-541.

n: naponta     mn: munkanapokon     msz: munkaszüneti napokon     mk: munkaszüneti napok kivételével naponta     szn: szabadnapokon
szm: szabad- és munkaszüneti napokon     szk: szabadnap kivételével naponta     um: a hetek utolsó munkanapján

umk: a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon     im: tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző munkaszüneti napon
imk: iskolai előadási és munkaszüneti napok kivételével naponta     i: iskolai előadások napján     ik: iskolai előadási napok kivételével naponta
i4: a hetek utolsó előtti iskolai előadási napján     i5: a hetek utolsó iskolai előadási napján     i7: a hetek első tanítási napját megelőző napokon

|: a megállóhelyen áthalad (nem áll meg)     ×: a megállóhelyet nem érinti (más útvonalon közlekedik)
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Kaposvár, aut. áll. 09:30
Dombóvár, aut. áll. × 10:14
Hetvehely, aut. vt. 07:20 × ×
Bakóca, orvosi rend. 04:05 05:40 × × × 11:55
Gödre, ABC × × 05:40 × 10:01 × ×
Szágy, forduló 03:55 × × × × × × ×
Sásd, aut. vt. 04:25 × 05:45 × 05:59 07:00 07:23 × 08:20 10:18 10:20 10:40 11:00 ×
M.hertelend, aut. vt. × 04:39 06:09 06:09 × 06:52 × 07:43 08:12 08:44 × 10:44 × × 12:25
Liget, forduló 04:23 × × 06:09 × × × × × 07:20 07:32 × × × 09:00 × × × × ×
M.szék, vasúti átj. 04:29 04:41 × 06:03 × × 06:16 × 07:14 07:26 07:38 × × × 09:06 10:35 × 11:02 11:15 ×
M.szék, barátúri elág. 04:32 × 04:44 06:00 06:14 06:14 06:20 06:57 × 07:29 07:41 07:48 08:17 08:49 09:09 × 10:49 × × 12:30
M.szék, vasúti átj. × × × 06:15 06:18 06:18 × 07:01 × 07:32 × × 08:53 09:12 × 10:53 × × ×
M.pölöske, aut. vt. × 04:45 × 06:19 06:22 06:22 × 07:05 | 07:38 × × 08:57 09:18 10:39 10:57 11:06 11:19 ×
Sikonda, fürdő 04:37 × 04:49 × × × 06:25 × × × 07:53 08:22 × × × × × × 12:35
Komló, aut. áll. 04:48 04:56 05:00 06:30 06:33 06:33 06:36 07:16 07:27 07:50 08:04 08:33 09:08 09:30 10:50 11:08 11:17 11:30 12:46
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Dombóvár, aut. áll. 11:49
Bakóca, orvosi rend. × 13:25 20:06
Gödre, ABC × 12:15 × ×
Szágy, forduló × × 12:19 12:19 × ×
Sásd, aut. vt. 12:15 12:37 12:49 12:49 × 13:40 14:20 16:25 18:20 × 20:30
M.hertelend, aut. vt. × × × × 13:51 14:00 14:44 16:49 18:44 20:30 20:54
Liget, forduló × 12:40 × × × 13:30 13:40 × × × 15:45 × 17:18 18:25 × 20:28 × ×
M.szék, vasúti átj. 12:37 12:46 12:53 13:05 13:05 13:36 13:46 × × × 15:51 × 17:24 18:31 × 20:34 × ×
M.szék, barátúri elág. × 12:49 × × 13:09 13:39 13:49 13:56 14:05 14:49 15:20 15:54 16:54 17:27 18:34 18:49 20:37 20:37 20:59
M.szék, vasúti átj. × × × × 13:13 13:42 13:52 × × 14:53 × 15:57 16:58 × 18:37 18:53 × 21:03
M.pölöske, aut. vt. 12:41 × 12:57 13:09 13:17 13:48 13:58 × × 14:57 × 16:03 17:02 × 18:43 18:57 × 21:12
Sikonda, fürdő × 12:54 × × × × × 14:01 14:10 × 15:25 × × 17:32 × × 20:42 ×
Komló, aut. áll. 12:52 13:05 13:08 13:20 13:28 14:00 14:10 14:12 14:21 15:08 15:36 16:15 17:13 17:43 18:55 19:08 20:53 21:18
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Komló, aut. áll. 04:45 05:40 06:00 06:10 06:35 06:42 06:45 07:00 07:00 08:35 08:45 10:10 11:40 12:15 12:15 12:45 13:10 14:10 14:15
Sikonda, fürdő × × × 06:21 × 06:53 × × × × × × × 12:26 × × 13:21 × ×
M.pölöske, aut. vt. 04:56 05:51 06:11 × 06:46 × 06:56 07:11 07:11 08:46 08:56 10:21 11:51 × 12:26 12:56 × 14:21 14:26
M.szék, vasúti átj. 05:00 05:55 06:15 × 06:50 × 07:00 07:15 07:15 08:50 09:00 10:25 11:55 × 12:30 13:00 × 14:25 14:30
M.szék, barátúri elág. 05:04 05:58 × 06:26 06:53 06:58 07:04 × 07:18 08:50 × 09:04 10:30 12:05 12:31 12:33 13:04 13:26 14:28 ×
M.szék, vasúti átj. × 06:03 × × 06:56 × × × 07:21 08:53 × × 10:34 12:08 × 12:36 × 13:29 ×
Liget, forduló × 06:09 × × 07:02 × × × 07:27 08:59 × × × 12:14 × 12:42 × 13:35 ×
M.hertelend, aut. vt. 05:09 × 06:31 07:03 07:09 × × 09:09 × 12:36 13:09 ×
Sásd, aut. vt. 05:33 06:31 07:23 07:33 07:30 09:05 09:33 10:49 × 13:33 14:45
Szágy, forduló × 08:05 × × × ×
Gödre, ABC 06:49 × 11:12 × 15:08
Hetvehely, aut. vt. × × 13:05
Dombóvár, aut. áll. × 09:35
Kaposvár, aut. áll. 07:20
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Komló – Sásd mn
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Komló, aut. áll. 14:45 15:00 15:00 15:00 15:00 15:10 15:40 15:55 16:15 16:20 16:45 17:15 18:00 18:45 19:55 20:20 22:50
Sikonda, fürdő × 15:11 15:11 × × 15:21 × 16:06 × × × × × × × 20:31 ×
M.pölöske, aut. vt. 14:56 × × 15:11 15:11 × | × | 16:31 16:56 | 18:11 18:56 20:06 × 23:01
M.szék, vasúti átj. 15:00 × 15:31 15:15 15:15 × 15:51 × 16:26 16:35 17:00 17:26 18:15 19:00 20:10 × 23:05
M.szék, barátúri elág. 15:04 15:16 (1) × 15:19 15:26 × 16:11 × 16:39 17:04 × 18:34 19:04 20:14 20:36 23:19
M.szék, vasúti átj. × × 15:19 × 15:22 15:29 × × × 16:42 × × 18:31 × 20:17 23:16

Liget, forduló × × 15:25 × 15:28 15:35 × × × 16:48 × × 18:21 × 20:23 23:10
M.hertelend, aut. vt. 15:09 15:21 15:39 × × 16:16 × 17:09 × 19:09 23:24
Sásd, aut. vt. 15:33 × × 15:30 16:05 16:40 17:33 17:40 19:33 ×
Szágy, forduló × × 16:05 ×
Bakóca, orvosi rend. 16:05 16:25 23:52

(1): megáll 15:16-kor (Liget, forduló megállóhely felé); megáll 15:34-kor (M.hertelend, aut. vt. megállóhely felé)
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Sopron, aut. áll. 05:45
Tatabánya, aut. áll. 06:30 ×
Ajka, aut. áll. 06:05 × ×
Pápa, aut. áll. × × × 10:00
Veszprém, aut. áll. × × × 10:55
Mór, aut. áll. 05:00 × 07:19 × ×
Székesfehérvár, aut. áll. 05:35 × 07:52 × ×
Siófok, aut. áll. 05:35 06:40 × 08:45 × 11:54
Lenti, aut. áll. × × × × × 08:30 ×
Nagykanizsa, aut. áll. × × × × × 09:30 ×
Keszthely, aut. áll. × × 06:00 07:18 × 08:50 × ×
Marcali, aut. áll. × 06:00 × 06:40 07:52 × 09:25 × ×
Kaposvár, aut. áll. 05:45 06:30 07:23 07:25 × 08:00 08:30 09:12 × 10:00 10:35 10:50 12:00 ×
Dombóvár, aut. áll. × 06:30 × × × 08:15 × × × 10:19 × × × × 13:30 13:21
Gödre, ABC 04:05 06:13 × 07:02 | 08:06 × 08:40 09:01 | × 10:33 11:00 11:15 12:30 × ×
Szágy, forduló × 05:25 × × × × × × × × × × × × × × × ×
Sásd, aut. vt. 04:27 05:55 06:30 06:28 06:48 07:24 08:12 08:24 08:38 08:55 09:18 10:12 | 10:52 11:14 11:28 12:47 13:48 13:54
M.hertelend, aut. vt. × 06:17 × × × × × × × × × × × × × × × × ×
M.szék, vasúti átj. 04:43 × 06:25 06:45 06:45 | 07:40 | 08:35 08:54 | 09:30 | | 11:03 | | 13:01 | (3)
M.szék, barátúri elág. 04:46 06:22 06:28 06:48 06:48 | 07:43 | 08:37 08:56 09:13 09:32 | (2) 11:05 11:29 11:43 13:04 | |
Pécs, aut. áll. 05:18 06:55 06:59 07:20 07:25 07:40 08:20 08:55 09:10 09:25 09:45 10:00 10:52 11:15 11:40 11:55 12:10 13:40 14:40 14:31
Bóly, aut. vt. 10:05
Mohács, aut. áll. 10:25

(2): áthalad M.szék, barátúri elág. megállóhelyen; megáll 10:54-kor Sikondai elág. megállóhelyen
(3): megáll 13:59-kor Oroszló, aut. vt. megállóhelyen; áthalad M.szék, vasúti átj. megállóhelyen

Sásd – Pécs n
h-v

n
h-v

i4
cs

n
h-v

mn
h-p

msz
v

n
h-v

im
v

mn
h-p

n
h-v

Ajka, aut. áll. 15:40
Lenti, aut. áll. 13:00 ×
Nagykanizsa, aut. áll. 14:00 ×
Keszthely, aut. áll. × 16:06 16:53
Marcali, aut. áll. × 16:53 17:27
Kaposvár, aut. áll. 13:30 14:30 15:20 16:30 17:00 17:00 18:15 18:51 20:30
Gödre, ABC 14:02 15:00 15:55 17:01 17:33 17:37 19:01 (4) 21:02
Sásd, aut. vt. 14:24 15:17 16:08 17:18 17:52 17:59 19:19 19:49 20:35 21:21
M.szék, vasúti átj. 14:40 15:31 | 17:29 18:03 18:15 19:30 | 20:50 21:34
M.szék, barátúri elág. 14:43 15:34 16:23 17:31 18:05 18:18 19:32 20:04 20:53 21:36
Pécs, aut. áll. 15:20 16:10 16:50 18:05 18:35 18:50 20:05 20:29 21:25 22:10

(4): áthalad Gödre, ABC megállóhelyen; megáll 19:38-kor Gödre, posta megállóhelyen
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Pécs – Sásd n
h-v

n
h-v

n
h-v

mk
h-szo

n
h-v

mn
h-p

n
h-v

n
h-v

i5
p

mn
h-p

szm
szo,v

mn
h-p

n
h-v

mn
h-p

mn
h-p

n
h-v

mn
h-p

n
h-v

n
h-v

i
h-p

Mohács, aut. áll. 12:40
Bóly, aut. vt. 13:01
Pécs, aut. áll. 05:50 06:30 07:30 08:30 10:30 11:00 11:30 12:30 13:10 13:10 13:10 13:40 14:00 14:30 14:45 14:45 15:20 15:30 16:00 16:10
M.szék, barátúri elág. 06:22 07:02 08:01 09:01 11:02 | 12:01 12:59 (5) (5) 13:36 14:12 14:28 15:03 | 15:14 15:52 | (8) 16:42
M.szék, vasúti átj. 06:25 07:05 08:04 09:04 11:05 | 12:04 13:01 | | | × 14:30 15:06 | 15:16 15:55 | | 16:45
M.hertelend, aut. vt. × × × × × × × × × × × 14:17 × × × × × × × ×
Sásd, aut. vt. 06:42 07:17 08:17 09:18 11:20 11:52 12:18 13:12 (6) (6) 13:51 14:37 14:41 15:23 15:30 15:32 16:10 16:10 | 17:00
Szágy, forduló × × × × × × × × × × × 15:32 × × × × × × ×
Gödre, ABC 06:59 07:33 08:35 09:35 11:43 × 12:35 13:29 (7) (7) 14:05 14:59 15:42 | × 16:33 | ×
Dombóvár, aut. áll. × × × × × 12:10 × × × × × × × × 15:50 × 16:59
Kaposvár, aut. áll. 07:35 08:05 09:10 10:10 12:20 13:10 14:05 14:30 14:35 14:35 15:35 16:15 16:10 × 16:52 ×
Marcali, aut. áll. 09:00 × 15:42 15:42 17:00 × × 18:14 ×
Keszthely, aut. áll. 09:54 × 16:25 16:25 × × 18:47 ×
Nagykanizsa, aut. áll. 16:00 × × × × × ×
Lenti, aut. áll. 17:00 × × × × × ×
Siófok, aut. áll. × × 18:08 17:20 × 18:14
Székesfehérvár, aut. áll. × × 18:24 × 19:23
Mór, aut. áll. × × 19:00 × 19:57
Ajka, aut. áll. × × 20:19 ×
Tatabánya, aut. áll. × × 20:42
Sopron, aut. áll. 19:20 19:20

(5): csak felszálló utasok számára áll meg 13:36-kor     (6): csak felszálló utasok számára áll meg 13:51-kor     (7): csak felszálló utasok számára áll meg 14:05-kor
(8): megáll 16:25-kor Sikondai elág. megállóhelyen; áthalad M.szék, barátúri elág. megállóhelyen

Pécs – Sásd n
h-v

i5,msz
p,v

n
h-v

mn
h-p

n
h-v

szk
h-p,v

i7
v

im
v

mn
h-p

Pécs, aut. áll. 16:30 16:50 17:00 17:40 18:30 20:30 21:30 21:40 22:30
M.szék, barátúri elág. 16:59 | 17:31 | 19:02 21:01 | | 23:02
M.szék, vasúti átj. 17:02 (9) 17:34 | 19:05 21:03 | | 23:05
Sásd, aut. vt. 17:18 17:27 17:48 18:32 19:20 21:14 22:10 22:22 23:20
Gödre, ABC 17:35 × 18:05 × 19:43 21:31 | |
Dombóvár, aut. áll. × 17:44 × 18:50 × × × ×
Kaposvár, aut. áll. 18:05 × 18:40 20:20 22:10 22:52 22:50
Marcali, aut. áll. 19:20 × 23:54 ×
Keszthely, aut. áll. 20:05 × 00:26 ×
Siófok, aut. áll. 19:12 × 00:30
Veszprém, aut. áll. 20:08 ×
Pápa, aut. áll. 21:20 ×
Ajka, aut. áll. 01:38

(9): áthalad M.szék, vasúti átj. megállóhelyen; megáll 17:22-kor Oroszló, aut. vt. 
megállóhelyen
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MÁV menetrend érvényes: 2011. december 10-ig

Egyes nem rendszeresen közlekedő vásári, nyári, stb. vonatok hiányozhatnak a menetrendből. A menetrendek 
kivonatosak, a közbenső megállóhelyeket nem tartalmazzák. Az adatokban pontatlanságok előfordulhatnak.

Információ: MÁVDIREKT 40/49-49-49.

n: naponta     mn: munkanap     vk: vasárnap és ünnepnap kivételével naponta     mv: munkanap és vasárnapi közlekedési rend szerint
IC: InterCity     |: az állomáson áthalad (nem áll meg)     ×: az állomást nem érinti (más útvonalon közlekedik)

nysz: 2011.IV.23-tól IX.03-ig szombati közlekedési rend szerint     nyv: 2011.VI.25-től IX.04-ig vasárnapi közlekedési rend szerint

Sásd – Komló n
h-v

n
h-v

n
h-v

n
h-v

n
h-v

n
h-v

n
h-v

n
h-v Komló – Sásd n

h-v
n

h-v
n

h-v
n

h-v
n

h-v
n

h-v
n

h-v
n

h-v
Dombóvár 03:52 Komló 04:50 07:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 21:05
Vásárosdombó 04:02 Mecsekpölöske 04:57 07:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12 21:12
Sásd 04:09 06:20 08:25 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 Magyarszék 05:01 07:16 11:16 13:16 15:16 17:16 19:16 21:16
Godisa 04:14 06:24 08:29 12:24 14:24 16:24 18:24 20:24 Magyarhertelend 05:06 07:21 11:21 13:21 15:21 17:21 19:21 21:21
Magyarhertelend 04:22 06:32 08:37 12:32 14:32 16:32 18:32 20:32 Godisa 05:15 07:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30
Magyarszék 04:28 06:38 08:43 12:38 14:38 16:38 18:38 20:38 Sásd 05:20 07:35 11:35 13:35 15:35 17:35 19:35 21:35

Mecsekpölöske 04:31 06:41 08:46 12:41 14:41 16:41 18:41 20:41
Komló 04:40 06:50 08:55 12:50 14:50 16:50 18:50 20:50

Sásd – Bp. n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

mv
h-p,v

Szarajevó 06:55
Eszék 12:52
Pécs 04:34 05:14 06:49 07:14 08:49 09:14 10:49 11:14 12:48 13:14 14:49 15:14 16:49 17:14 18:49 19:14 20:49 22:47
Szentlőrinc 04:54 05:27 07:09 07:27 09:09 09:27 11:09 11:27 13:09 13:27 15:09 15:27 17:09 17:27 19:09 19:27 21:09 23:04
Sásd 05:34 05:48 07:41 07:48 09:41 09:48 11:41 11:48 13:41 13:48 15:41 15:48 17:41 17:48 19:41 19:48 21:41 23:36
Dombóvár 05:50 06:00 07:56 08:00 09:56 10:00 11:56 12:00 13:56 14:00 15:56 16:00 17:56 18:00 19:56 20:00 21:56 23:51
Pincehely 06:54 06:31 08:54 08:31 10:54 10:31 12:54 12:31 14:54 14:31 16:54 16:31 18:54 18:31 20:54 20:31
Sárbogárd 07:26 06:57 09:26 08:57 11:26 10:57 13:26 12:57 15:26 14:57 17:26 16:57 19:26 18:57 21:26 20:57
Pusztaszabolcs 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 |
Budapest-Kelenföld 08:32 07:57 09:57 11:57 14:32 13:57 16:32 15:57 17:57 20:32 19:57 21:57
Budapest-Déli 08:40 08:05 10:05 12:05 14:40 14:05 16:40 16:05 18:05 20:40 20:05 22:05

További vonatok Sásd állomáson keresztül:
nysz szo Pécs 06:09 – Szentlőrinc 06:28 – Sásd 06:57 – Dombóvár alsó 07:07 – Kaposvár 07:43 – Fonyód 09:12 –––––––––––––––––––––––––––––
n h-v Pécs 07:21 – Szentlőrinc 07:40 – Sásd 08:25 – Dombóvár alsó 08:38 – Kaposvár 09:09 – Fonyód 10:32 – Tapolca 11:57 – Celldömölk 13:17

Bp. – Sásd vk
h-szo

mn
h-p

n
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

n
h-v

IC
h-v

Budapest-Déli 05:56 07:16 07:56 09:56 11:56 13:16 13:56 15:16 15:56 17:16 17:56 19:16 19:56
Budapest-Kelenföld 06:02 07:22 08:02 10:02 12:02 13:22 14:02 15:22 16:02 17:22 18:02 19:22 20:02
Pusztaszabolcs 06:07 | 08:06 | 10:07 | 12:07 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 |
Sárbogárd 04:31 06:30 06:59 08:30 08:59 10:30 10:59 12:30 12:59 14:30 14:59 16:30 16:59 18:30 18:59 20:30 20:59
Pincehely 04:57 06:57 07:21 08:57 09:21 10:57 11:21 12:57 13:21 14:57 15:21 16:57 17:21 18:57 19:21 20:57 20:21
Dombóvár 03:47 05:10 05:49 07:49 07:55 09:49 09:55 11:49 11:55 13:49 13:55 15:49 15:55 17:49 17:55 19:49 19:55 21:49 21:55
Sásd 04:00 05:23 06:10 08:15 08:06 10:15 10:06 12:14 12:06 14:15 14:06 16:15 16:06 18:15 18:06 20:15 20:06 22:15 22:06
Szentlőrinc 04:32 05:59 06:47 08:47 08:27 10:47 10:27 12:46 12:27 14:47 14:27 16:47 16:27 18:47 18:27 20:47 20:27 22:47 22:27
Pécs 04:50 06:26 07:05 09:05 08:41 11:05 10:41 13:04 12:41 15:05 14:41 17:05 16:41 19:05 18:41 21:05 20:41 23:12 22:41
Eszék 14:57
Szarajevó 21:16

További vonatok Sásd állomáson keresztül:
n h-v Celldömölk 15:08 – Tapolca 16:18 – Fonyód 18:31 – Kaposvár 20:15 – Dombóvár alsó 20:46 – Sásd 20:57 – Szentlőrinc 21:27 – Pécs 21:44
nyv v ––––––––––––––––––––––––––––– Fonyód 19:22 – Kaposvár 21:00 – Dombóvár alsó 21:32 – Sásd 21:53 – Szentlőrinc 22:18 – Pécs 22:32
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Tájékoztatás
az Emfesz Kft. ügyfeleinek 

ellátásáról

Magyarszék  községben is  több ház-
tartást érint az Emfesz Kft. kereske-
delmi tevékenységének felfüggeszté-
se.  Összefoglaljuk  a  szolgáltató-
váltással  kapcsolatos  legfontosabb 
tudnivalókat:
A Magyar Energia Hivatal január 5-
én  függesztette  fel  az  Emfesz  Kft. 
kereskedelmi engedélyét, a határozat 
értelmében a társaság kilencven na-
pig  nem folytathat  gázkereskedelmi 
tevékenységet. Így az Emfesz Kft.-vel 
a gas.hu konstrukcióban kötött szer-
ződések  automatikusan  felbontásra 
kerültek.

Az ügyfelek ellátása azonban tovább-
ra is biztosított marad.
A Hivatal az Emfesz Kft. valamennyi 
felhasználója  ellátásának  érdekében 
más földgázkereskedőt,  illetve egye-
temes  szolgáltatói  engedélyest  (ún. 
végső  menedékest)  jelölt  ki  a  kellő 
földgázforrással  rendelkező  engedé-
lyesek közül.
A Hivatal döntése értelmében 2011. 
január 13-án 6 órakor kezdődő gáz-
naptól 90 napra az E.ON veszi át a 
szolgáltatási  területén  vételező, 
egyetemes  szolgáltatásra  jogosult 
Emfesz  ügyfelek ellátását.  Az  E.ON 
újonnan  átvett  ügyfelei  számára  is 
többi  ügyfelével  megegyező  szín-
vonalon és azonos áron biztosítja a 
földgázszolgáltatást  a  kijelölés  idő-
pontjától kezdődően.

Adminisztratív teendőjük az érintet-
teknek egyelőre nincs, a szolgáltatást
megszakítás  nélkül,  a  megszokott 
módon  vehetik  igénybe.  A  gáz-
szolgáltatás továbbra is zavartalanul 
folytatódik,  társaságunk  gondos-
kodik minden, a szolgáltatási terüle-
tén vételező, egyetemes szolgáltatás-
ra jogosult fogyasztóról.
Amennyiben  kérdése  merülne  fel, 
vagy további információra van szük-
sége,  kérjük,  hívja  az  E.ON  ügyfél-
szolgálati  telefonszámát:  vezetékes 
telefonról: (40) 22-00-22, mobiltele-
fonról: (20/30/70) 45-99-722. Hívá-
sát  munkanapokon  7.30  és  20.00 
óra között várjuk.

Üdvözlettel:
Pál Norbert, Lehoczki Balázs
E.ON Energiaszolgáltató Kft.

Játszóház
2010.  november  28-án  ismét  Játszóház  volt  a 
Faluházban.
Délelőtt Margittai Piroska kézműves foglalkozással várta 
a  gyerekeket,  anyukákat  és  apukákat,  ötletes  Mikulás-
figurákat  és  szép,  ünnepi  képeslapokat  készíthettek az 
érdeklődők.  Délután  a  népes  gyereksereg  izgatottan 
fogadta  a  meghívóban  is  emlegetett  meglepetést,  a 
Mikulást. A kicsik verseket szavaltak, énekeltek, a télapó 
pedig  szaloncukor-esővel  jutalmazta  a  produkciókat. 
Közös  éneklés,  beszélgetés  és  körjáték  után  aztán  a 
Mikulás elbúcsúzott. 
Bár a gyerekeknek nem kellenek bonyolult programok – 
a  legegyszerűbb  játékok,  a  pajtásokkal  együtt  eltöltött 
idő,  a  szabad mozgás  is  boldoggá teszi  őket  – azért  a 
Játszóházat programmal kitölteni mégiscsak feladat. Ezt 
a  feladatot  hónapok  óta  egy  szülő  vállalja  fel,  akinek 
révén több előadó is  ellátogatott  hozzánk,  a Játszóház 
számára mind térítésmentesen. Az ő kérésére jött el ide 
ezúttal a Mikulás is.
Köszönjük, Orsós Ildikó!
Szeretnénk még megköszönni a sok segítséget Margittai 
Piroskának,  Schäffer  Zoltánné  Angélának,  Werb 
Szilviának és mindazoknak a szülőknek, akik a Játszóház 
alkalmával  segítenek  a  gyerekek  szórakoztatásában  és 
felügyeletében!
Továbbra is szeretettel várunk minden gyermeket, szülőt 
és nagyszülőt!

Simon Adrienn, Burján József

Játszó-Vár
Családi napközi és Játszóház Magyarszéken

Visszamenne dolgozni, de nem tudja elhelyezni kicsinyét?
Mi erre megnyugtató megoldást tudunk biztosítani! 1-4 éves 

korú gyermekek egész- vagy félnapos ellátását vállaljuk!

További szolgáltatásaink
● Zenés-mozgásos foglalkozás manócskáknak 0-2,5 éves 
korig. Élő hangszeres játékkal, hegedűvel ritmus- és 
hallásfejlesztés. Ideje: kedd 16.30, ára: alkalmanként 650 Ft.
● Fejlesztő-kuckó. Komplex készség- és képességfejlesztő 
foglalkozások szakképzett fejlesztőpedagógus vezetésével 
hetenként más-más fejlesztési terület hangsúlyozásával: 
mese-verstanulás, bábozás, számolás, kézműves technikák 
alkalmazása, környezetünk megismerése, mozgás-, ritmus- 
és hallásfejlesztés óvodáskorú gyerekek számára. Ideje: 
szerda 16.30, ára: alkalmanként 700 Ft.
Foglalkozásainkra kedvezményes 10 alkalmas bérlet váltható.

Ingyenes farsangi télbúcsúztató
Zene, tánc, farsangi fánk- és gyümölcsevés. Tréfás játékok-
kal, versengésekkel várjuk a jelmezbe öltözött bölcsis és 
óvodáskorú vendégeinket kísérőikkel. Részvételi szándékukat 
kérjük előre jelezzék a korlátozott hely miatt. Ideje: 2011. 
február 12., szombat 10-12 óráig.

Elérhetőségünk:
Pálfyné Kepecz Adrien

30/689-6203

———————————————————————— ◙ ————————————————————————
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Közérdekű telefonszámok:
• Polgárőrség (Sarkadi Imre): 30/871-4854
• Preventív Egészségmegőrző Központ
• (Bejanné Laklia Mónika): 30/871-4861
• Ifjúsági és turisztikai felelős (Burján József): 30/871-4864
• Rendőrség körzeti megbízott (Peti Tamás): 30/871-4865

Újságunk következő száma várhatóan 2011. április 22-én 
jelenik meg. Lapzárta április 8-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

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

PÁLMA Cukrászda
Magyarszék, Kossuth L. u. 40. – Tel.: 72/521-032

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

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

 Műköröm mesterfokon 
Manikűr ○ Pedikűr

Műköröm építés
Pedizselé (3D, porcelán,

3D zselé, stiletto, akril díszítés)

Kónya Szilvia
Magyarszék, Petőfi u. 2.

Üzlet: Komló, Kossuth L. u. 48.
       Tel.: 20/235-9881, 70/327-9054 

Fodrászat női-gyermek-férfi

Hőolló (elhegeszti a hajvéget)
Hajhosszabbítás (hőillesztéssel)

Férfi hajvágás ○ Női hajvágás
Hajfestés ○ Dauer

Fuchs Anikó
Komló, Alkotmány u. 18.
Magyarszék, Petőfi u. 15.

Bejelentkezés: 30/668-7248

Anyakönyvi hírek
Megszülettünk

Horváth Hajnalkának és Schmidt Olivérnek 2010. 
december 31-én Dominik és Jázmin nevű gyermekeik 

születtek. Jó egészséget és örömteli babázást kívánunk!

Búcsút mondtunk
2010. december 3-án Vidus Lászlótól; 2011. január

29-én Szabolcsi Attilától búcsúzott családja, ismerősei 
és a falubeliek.

A kishertelendi lakosok nevében köszönöm Magyarszék 
Község Önkormányzatának és Kárpáti Jenő polgármester 

úrnak a településrésznek felállított közös karácsonyi fenyőfát!
2011. jan. 12.  Kiss Lászlóné
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