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l-jén három-

A nagy feladat

trásához. A téglá! aar8onca szállította az új
épírkezéshelyszínére,majd több napon keegyházközAz
r
hívek.
Dlébáiát épílenének
resz!ül reggeltól eslig taíó szívós férfimun,
!ég megm&etretett és jónak találrabtt. Pedig
kával került a végleges helyér§, Eín€tkedi9k
tekinrélyck
komoly
kőitiszielemek örvendó,
plébía falak.,, Büszke leheq aki az építkezésen
évcs
romos
a
l50
bctevágni
is féltek
néhányszor jólesócn elflíradt; veítékebe_
niaéDütel lebonuísába. Ésíme, a használhaló
éDül! a kózahsegi házba. ortilhetünk, hogy az
tiszegyeítldvé,
ftilddel
a
arryago kinyerue,
évszázadot - s egyben az évezredet - ilyen
ta"l terrtit< a helyét pdr hónap alatr. Sok-sok
sonagy alkotá§sal fejezhetjük bc.
iószándékr1 cmber nyelte a pon a bontás
hogy jönn€k még se8ífouusn is í8éíték,
jókedvríen
tisz!ílot,
ián, .zorgos
a to,
nekigyúrkdáessenek
""rzonyok
várjá*,
hogy
teni.
ták a téEiár és íakták raklapokla a tűzó naAz
munkálatoknak,
befejezd
é§
a
vábbi
is,
dolguk
volna
más
pon. BÚonyára lelt
asszonyoka is nagy szükség lesz a tereprende azt késóbre hagyták, hogy itt haladjon
dezés ieladatainál. Az €ínbeíek iudják, kik
a munka.
vagy
azok, akik eljótt€k, kik azok, akilrre számítani
szóra,
a
hívó
Sokarr és szívesenjöttek
I9hel
anélkül is. Mindig volt, aki jókedvíe dedtene
1994 sem állíüat bermünket me8oldhatatkellett is a kitanás harmincötczer
a tóbbi6k€r.
helyzct elé!
|an
kibon40
m'
faanyag
tégla mcgtisztításához,

Esv embeíöltó is ellelhe! anélkül, ho8y

MirőI ismerhetők fel a szekták?
Mostanában sok szó csik róluk
rljságokban, folyóiIatokban, tévében, rádióban, Számtalan váro§ban, sól, a falvakban is mcg-

találhatók

El&zöí is tisááani kell, ki! te,
kindink kereszténynek?
Kcresztény

az, aki hisz

a

§zenlhárom§ágo§ 98y lstcnbcn.
Jézus Kíisztust valósá8o§ lsrcnnek és valóságos embemek vall_
ja. Hisz az egy, sz€nl katolikus
és apostoli egyházban és ilycn értelemben meg van keresztelve.
szektának nevezziik azt a kG
zösséget, amely egy, hagyomá-

nyos keresztény vallási közösségb6l kivált-

A ,§zckta"

latinul

üni levá8ást, elszaka-

"§ecútg",
jelcnt.

dást

szekta s alapgond'olataik a teljcskatolikusnak nevezziik azt a ke' ség igénye nélktil:
rcsaóny1 aki elfogadja a Szent,
1. Jehova Bnúi: l870-tól isme,
íní§t, l szpnüa8yoírrányq az e8ykörülb9lül kámilliónyiíetgsgk.
döntghíz hivatalós tanítóhivaíali
varmak,
Pussel alaPította. Téan
pápát
szent
a
római
scil- továbbá
vedhetetlenek, nem fognak fcgyPót€í utodjának ranja és a Boldogvert, sokan boí s€m isznak. Nem
ságos Sztlz M&ia l§tenanya§ágá!
valamint teljes szüzes§égét és hisznek a Szenthárornságban cs
Jézus Krisztus istcí§égébsn. KüszePlőtel9n fo8üfatá§fi , meímyb9
szöbön a világvége 2ooo-ben,
vallja.
való ölvételél is hittel

MindezekMl világosan kide-

rtil, hogy ki lartozik ,Jalamely

kereszrény szektához" valószínúleg. Azért valószíntileg, mert a

protesún§ok is - töbÉ-kevésbé
- elvetik az elóbi katolikus tanokal A szekák nem a katolikus, banem a protes!áns egyhá,
zakMl szakadtak ki,

Néhíny,névről

ismen€bb

laítják,

2. Moo,nisták: S,

M. Moon ala-

pírása, 1954-16l múködnek, a tan
Koreából indult. Messiásuk a világ leggazdagabb embere. I\'[inden csel€kedetüe! álnéven te,
szik, hogy való§ágos személyük
ki ne derüljón,

3. Krisna hívók: l966-tól ismenek, Céljuk: egyesúlni Kris-

nával. Hiszrrek a lélekvándorlásban, újratestesülésb€n.

4, HIT gyülek§zele: Vallja,
hogy a katolikus egyház nem
méltó hozzájuk, a ómai páPáL
szúz Máíiál nem ismerik el,
Ének,tánc, szeíelet, szere,tke_

zés... Számukra Mózcs és Aron
a tanítómesreí.

Minden szektá! felismeriink,

ha

jobban utánanéziink. Ha nincs

pápa, pap, templom, mise, szent-

ségek, akkor holtbizros, hogy

igazi szekta- Egyébkénr a vonzoeíejük a megélt hitbcn és az éló
e8yhfui közösségi életben van
Ebben a vona*ozá§ban sokat lehet tanulni rólük.
Az oldilt ö§srcállítot]r:
Dr. Tóth Jcnó Plóbán6

a

ból Mvít€nék a közPonti iskolát
molva komoly megtakaííúsa váELTÖBÓLTÉK
sártóknak, hiszerr ugyanazon az
A HELYI ADÓT
A kéPvisel6-testül9t felül, áron julhatlak hozá, mint
amennyi&r a szombaÜelyi maa hely' aűka vonatko,
lornban cz idó tájt engedményeí9ndelctét és tígy dón!ötl,
ak,
Y - teki drel a csatomaépí- serr árultík. Ilyen kihelyezett
csak
megyében
egész
az
cíó
át_
lako".ág
ibooháásr" voll p€dig az

"
szetendd a€lekad&

meg§ztin-

l994-bcn senkinck sgm kell
A l8kossági kornínu-

Vasszécsenyben
önkormányzahak a fuvar mind,
össz€ ötszáz forinüába keíült.

adót már koíábban eltöíöl,

változatl snul életbeíl maradt
a nem magánszemélyek
sdója; tgl€k8dója á9
c :degenforgalmi adó.

SIKERES LISZTAKCIÓ
,{z önkoímányzal lisztakciót
decemb€íbgn a

liPáíi

=:rezc!t
l<ola és a sütóüzem elótt.
]

sszescn több mint három tonna

i

.ir,kénti áren8cdménnyel szá-

-:glotr el, ami az 5-8 forintos

EGYHÁZI INGATLAN,

v§szAADÁsA

Az l9zló-barr épüt, 195Gig az
g8yházközsé8 blajd oíí.á. képez6,
úg)mevezett saíokiskola vissza_
aüsáról megállapodás szüeíelt
Vasszécserry, Tanakajd és Csempeszkopács községek képviseló
iesttileici és az egyházközség kö

zótt. A Nlajdoírjog akkor kerül
átruházásra, amikor az önkor,
mánvzaaok hozzájumak a kánalanít'ás tisszegéhez. Ebból a Pénz-

!a

ermekkel és meleg{tókonyhával, hiszen a sarok-

a sziik§é8es

iskolábaíl j€lenleg is amílás ro,
lvik illetve itt eb&Ielnek az isliolások. Az új iskolához csatlakozó Mvítmény megépíté§e hoz,
závetólegeserr 15 millió forintba
kerül majd.

KUKAÜRÍTÉSI IDÖPON'rOK

A váíosgazűtkodási Vállalat

a iöv6ben is a szerzddésben fog-

lair idóbeoszÉsnak megfelel&n

üdti ki a §zemétg$íjtó edénye,
Ezek szerint:

Karácsony elótt valaki lgfűré-

szelte n lipáíti Vöröskeresztes

Park eg5lik fenydfájának rctejét,
De nem volt szerencséj€, meíía
mhtegy 3 nréíeíhossai lcvá8olt
dzrab csrlcsa a Ril&e €§é§koí letaj.

vaítdál rrem is vine el a
helyszínól a prÉdáját Talán szerzeú helyerc másikat és .boldogarr" iirurepelte a karácsonyt loPolt
fa alatt. A barbáí§ígnak a §z§relcl

ótL A

seín szó haúrckal..

KöszöNET
A Pctófi Mtsz-nck

monduítk, hogy a hóvihar idején
az ulakat jáíhalóvá lették.

keL

BARBÁRSÁC

iinn€Pe

más dolgozójának kószönele!

és Takács

Józseftrek, a Növényvédó Állo-

- p:irG

hét€n a het€nként és

kéüercnként iidtendó edényekeq
páratlan héten csak a hc-

hetik ki az

Enként üdtendó edényeket lein8atlantulaj_

dono§ok.

(Némi zavan okozort ugyanis.

hogy az elmrllr év utolsó és a2
idei esztendó elsó helB e8yaráírt
Páradan hé! voli.)

FIGYELEM!
köveikezó számunkban köz,
zétesszük azok névsoíát, akik
nem lizették be a kábgltelevíáós
íendszer kaíbankrrási díját!

Fejezetek a vasszécsenyi
római kaiolikus iskola életéből1948-ig
M€

háíom vizitáció§

je8yz6könyvb€n

Szily-félc vir. l18O. fiÁjur.

Blálunk adatokat iskolánkíól, Ezeket táblázaban mutaüuk bc,
soíno8yi Lipór l8l5;sz.P..

B,24,

Bdlc püspök 1844. máj.

16.

iuíró:

Sax Sándor, 25 éves. Magyar, de
:érnelül is jól beszél.

Palkovics János, 24 óves. Magyar, dc

::otpólari ideie: Szent Gyöígytól (= ápr,
].,l: Másurt már lanílott. se8édtanítója

3 éve szolgál itt. Altaní!ója: vithy

Molyhán Istvín, 24 éves Magyarul bcszél,

ném€lben, tatinban is jártas.

József.

Kerryelmes, a kegyrir adományából

r rlébánia izomszedszágában. Konyha, 2
.:'n,a- 2 isúlló, kocsiszín, Magtár nincs,
. r: kis kertjc, fennpnói a szécscnyiek és

a falu jegyzóje is.

1,",i;iuo,""H3Í'r",l]ll -"^r.,li'ÍJJáÖ;
nincs.

a.,"ar.

-jÁ;

x.

kamra,.i§tálló, mind deíekas
égetett, részbcrr poíílolt léglából, Kél szoba, konyh4
Részberr-Éo?t*"
meg a báídosiaké, A hááoz
dólga,
tipártiak
i. r"*unása a vdsenyiek ás
i"rt"".
bc,
kedtenck
elóbbiek
keí tano;ik, melyet az

,-iniak.

.'jjJ: A Császt dúlőbcn 3 holdnyi, Rétje a
:rii]etó íüve, amelyet a saját kóltségén
,1?

adt b€.

2J

hold, Nagyvölgyb€n a zsennyeiek
a temetó mellctt nyolcad hol. A
;"-.-*éd8il; i nota n keítés,mcllerti dűlóbcn
araúák, A lemeld fiivq az óvé,
bevetik,
magjával
rrie"rak rzánrják, a rarriJ
,.Fúzfáknál- nevtí dúlőben a Baláta-pat k mellen

"láÖÚt"*

dénár, házatlanoktól 5, Gabonában minden egész telkes
való, amclyet
brlza, a többiról rrány szerint, Fából nyolc szekéríc
Sz&scnbcn,
mint
arrrryi,
Készpénzbor
ás
rozs,
búza
Lipánon 4 méJ
másik &bcn íozs
búzs,
évben
cgrik
telkestd
egész
Mindcn
íizemek.

Jóvedzkm: Zsellérekiól

;;rr;;ró
fiffi;;;'oa;"á.
;;á;; ;ari;;

;"azii-Ű

l0

jár, negyed mér6.

\íesíisvelhetiülq ho8y aZ alkalmuott

ta-

jii;;i;l;i, ,iuú nyiíu"t beszélrek, Áltar= már több helvón scgédtanítóskodtak,
- :.stt kántorraníLÓi állásukat clfoglalták,
:r,:küknek volt is segédje közsé8ünkben,

"ii.rhán lsrván
:

::

=

már tanítóképzőt is vé8zett,

eredménnvel. A szócsenyi egyházi
rudiuk, hogy 1823-26-

=l:jáskönvvÚól
::- :-:]1 Fercnc volt a trrlító. Ebb6l

az adarbóI

feltételeáet6 ho8y e8yes egyházi lárogutá.;k-Ú;d;. tsrií,oÉfu_u[tioh"r,"t"j"JYio_
;dl Öililairf'il;rl,"*, ,og"r,o
ncm számolnak be.
könwek
*í;;il;:;;il
minto',,,.tt"rr .t.oror_

itii_

t"i'"gyii-r

r.onu*orar,r feladatok
lak a tanítóka, melyeket nem

hárul-

*-á"ntin

li"ei,ii,."e "iiJértnu"n. e h"l;iti;;.
i"""Ür'" ,É,Oi'*sek köllése, o,ly""U,e,,

lélekharang húzása, _toronyóra felhúZása,
cgyházközúgi j€cy*önyu u9r9!q: Plto.k

íilyel-

pq9v"k""99]:1,dók,Ada!aink6l
lhcrjÜk
meg, hogy a uníró jegyzőként.is

múa
tth_
lillották
ez!
blír
toáörr némcly escrbcn,

vények,

Golytatjuk)

l(észíuue: Bertók Edlna, a Vas megyei

és a szombathelyi.PiisPöti Levéltárban vég_
zctt kuraÉ§ai a|apján l992-1993-ban,

Vasszécsenyi Üzenet

Rejtvény - könyvtári totó
e szanazeomoú
A MADARAK KözüL A LEGNAGYoBB:

A HüLLóK

LEcNAcyonrixa

ttízofi*";;á,d8vl"

*onda, krokodil.

t oa

A HALAK KözüL 4 LEGNAGYoBB, uirq o.dograja;áp;
FUTÓBAJNoK;

anrilop,

fikai

gJlu, gepáId

UGRÓBAJNoK: óriáskenguru. virginiai
,q,

megállapításra tippelsz, akkor
_ Ha az első
.a

ha

l.€§t,_

,u.laf""

szarvas. jaguár

vándon5lyom, postagalamb

Az Úsás VERHErETLEN B.qJNoKA:

másodilca, akkor 2-est, ha sze-

rinkd a haímadik me8állaPíüs a helyes, ak-

ivl.E.LyIK.

kor x-€t írjál a kockába!
A me8fejté§ek bektildési határideie: febru_
ár. l1..Cím: Községi Könyvtár Vasizccxny,
Táncsics M. u, 5.
:
Áz oküóberl vlrágreJtvény helyes meg_

p

ív4 LEcro@

A NAGY vhvÓBAJNoK:

teve, elefán!

Az ÉLEs HArLÁs geINoKA;;tu,

delfin, dvtevér

y"?:T].."Y_.Y_|IEGTö.PBEnnvorr'"r"t*.iÖffi

A tehetsógkutató asztaliterrisz-bajnokságot
a szombathclyi Váci Mihály ÁIraIe-nos ísio-

kinek az uralkodá§a alatt vettók át
óseink a latin bellí§ íníst? 4. I. I§rván. Ki

lában_rcídezték tavaly dccemberbcn, amelyen Fercncz Krisztián llt-tv. helyezés! éít
eI az i8azolt jáIékosok közül. Dávió knre
ll,,
Deák Tamás lll..lct!, és a !öbbi helyezés! is
a Vasszécsenyi Allalános Iskola nyenc.

elsónép-

mesegyűjtemenyt? 5. Charles Perrault.
,Nyenesek: Molnár Eszler, Fa§or u. 8., Hor-

Széchenyi u. 32.,
í!"$"
Veronika,

Káldy Nóra
Széchenyi u. 27., §ebcstyén Regina és Sebesryérr Bri8itta, Lenin
u.
l4., Biró János, Dízsi u. 4l. Gíatulálunk a helyes me8fcjtóknek! Jutalmukat a ktinyvtár nyitva tartási ideiében ve-

Vigaszágon az elsó három helyázeu Visz.
ked Balázs, Takács Ákos é§ Kiss Balázs
l€u,

és J(áldy

Továb*bi résztvevók voltak: Szandi Gergiiy,

Tóth Bálint, Kontics Péter. (Ezt a versenyl
házibajnokság elózte meg, amelyre a ver-

seny-zóket az elén eredményeik alápján válo_
gatnk l(l.)

herik ál.

aaa

Jelenlcg az iskolai íiúJány hlzi kosárlabda-bajnokság zajlik.

Idősek napja
Harmadik alkalommal invitálta karácsonl
iinnepségre a 65 év feletricket az önkormányz8L Az UiEb€rgényi Kas!élyban rend§zelr
es€ményen a l52 meghívott közül mindössze
harmincan v€ttek részt, pedig verófényes
nap
volt decernber l5-én, és a termeldszövetkezcl
autóbusza is rcndelkezésre áIlt.
Az általános iskola diákjai az iskolai ünnep§eggíl ls b§mulatoti bctlehemes múson
ad_ták €ló, vidám énekkel, línccal
örvcndezvc
a Me8váltó eljövctelénck iinncpen. n glerc_
kcket Pozsgai An&ásné taníIo;ta Uc. riápornaki Rit8 Pilinszky János múvei$l olvasoll
fel e8y !észletct. Mindkét eldadást nagy tapssal
.d{jazták a megjelentek. A polgármester
rovld beszédélkövctden tcnlet! asztal vána
az.üósekct, Akik nem sajnálrrik a friradságot,
kellemes órákat tölthcnek el ezcn a vasámipi

köszöneter mondunk a termclószövelkozet
1nyagi hozzájárulásáén, Howárhné Purrgoi
Némeü Istvánnénak pcaig a ''ic|enes.le|,
bonyolítás segítéséén,
az ötszáz iorintos ví§&lási utalványok kézbesíÉséórt.

aaa

A

fels6 lagozaros dir{kok farsangi kamevá|ja fcbruár 1l-én du. 4-8-ig, az
tagoZatos lanulóké pedig február l2-rh"iró
du. j_6
óral8 lesz az iskolában,

..

délutiánon.

,*

Iskolai hírek

d§T§€n.

]á9

víziló

N.ÉHÁNy_ÉLóLÉNyffi

könyvgy{]eménye? 2. az Orsiáeoi Széche"
I
nyi KönyvÉí. Melyik ókori könyvtárar puszI
tl']lotta_el a hízvész? 3. az ntexandriai
KÓnyvII
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Az lkerváron rendezet!,,Szilveszter Kupa" elnevczé§tí tcremtornán vasszécscny

csapata a kövctkezó

eredményeket érle ai:
Vasszécseny-Ikcrvár 2;2, Balózsa-Vasszécscny 0:5, OTP Szombathely-Vasszécscny
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Vasszécseny-Tan á*épző 11,74:103, Géy
ip_ar-Vasszécscrry 88;72,'Vasszécseny-§ZS!
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Vrsszécseny-VaséplI. 9;9, Latex tl.-

vas§zécseny l2:6, Vasszécseny-Söpte 17:|,

Vasszécseny-Celldömölk tI. 4:l4: NáIaiVasszécrcny 3:15, SABARIA nói-Vasszé-

cseny
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Vasszécseny-Gérce l4;4.
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