t

oo

DECEMBER

lNGYENEs
PROBASZAM

l A VAsszÉcsENYl ÖrurcoRMÁNYZAT.LAPJA' !"
Tisztelettel köszöntöm
községünk polgárait
és minden
kedves olvasónkat!
Sárga színű, stencilezett,,Tájékoztató"-val
kczdtük l 990októbeIében, melt fontosnak tartcrtuk magát a uíjékoztauíst. A kezdetleges
nódgzerí€l késztllt irományt - amit sokan alig
tudtak elolvasni
higgyék el, ugyanannyi
energiába telt megírni, mint késóbb a fénymá-

-

soltHIRLEVELET. Azelsónéhány szám uuín
azonban le kellett kicsinyíteni, takarékossági

okokból. Ez a rnostani talán máí újság, vagy
legalábbis egy igazi LAP!
Megváltozott a megielenési forma, kibóv iilt
a urtalom, így hátakicsitszokványos IIÍRLE\EL om helyeu, a több gondolati raru]ommal
rs rendelkezó ÜZENET keriilt a címlapra.
Van azonban. ami nem változon. Továbbra
s fó élunk a minél szelesebb körű ájókozatás. Ezert ingyencs, és eúrt kézbesítjü ki

:anden vasszécsenyi családnak Az eddigi
a, aloriarnak megfelelően

ovábbrais havonta

a megjelentetest; mindaddig, amíg

=:,;ezziik

mról ími...
.{ lap - mint helyi média - arculata a kóvetc:z*éppen alakrrl: a címlapon a községünk-
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!önént jelentósebb eseményckr6l tudósí:__-< (rcméljük minden hónapra jut legalább
. a be|ső oldalakon közérdekű inforrruíci,. , , ikkeket közlünk, nujd az egyházközsé=..
'' _:sági és sporthírek zírják a son. Alkalom
: ,]-r a továbbiakban sokféle érdekes. ta]án a
r::.:::3olkodást is jó irányba formáó írások
de a humonól sem mondha-

;

-i,e.e:rtetésére,

r'_.r,,cnem megfeledkeztem a HIRDETE_a!:-:i: Azt ugyan még ámunkban sem gon_,. J :q]y ezekből fenn tudjuk tartani a Ia-

Dr. Pungor Ernő avatta fel
a vasszécsenyi tornacsarnokot
November 21-én délelótt
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ajózarr öbbségnelq és aköált

esetenként nÉg segíteni is nra helyi polgárokat érintó - kér-
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munkamcücttazcmbcrmegóvjaegészségét.

Reméljilk" hogyakomfortos,marigényeknek
A miniszter úr azzal fejezte be ünnepi beszédét, nngfelelő kialakí!ísúlomacsarnok a fclnövekvő

ha legközelebb

Vasszecsenybe jön, szeretné

látni:

nemzedékektesti-lelkifejlődését,épülésetszolgliila

ezaközség(vagyaháromfaluvalamelyike)megint
majd. Mert - ahogy a régi latin mondás tar§a:
el6bbre lépen valamiben. Ehhez kívánt jó egész- mens sana in corpoíe sano - vagyis: ép testben ép
(Cz B.)
séget és további kitartó munkát mindenkinek. lélck!
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órakor ünnepélyc§ kcígtek közölt

Tanakajd,Csempeszkopács) nevében mondott köszönetet a §z?k_
embercknek, kivitelezőknek szillókneK taniiroknak. ranrrlóknak,
akik elősegítették, hogy az évtizedek óta vártpillana! elérkezzen.
Az igény mindig nyilvánvaló volt, de sosem volt
elegendó t'nz a rrregvalósításához - foglalta
Ezt követően dr. Tóü Jcnóplébános felszenelte
egy mondatban az.épíkezésszükégességét Varga a tomacsarnokot és lsten ádásár kértc ahhoz. hog;
Dezsó, késóbb hozzátette: talán sohasemlett volna te§tben úgy, mint lélekben gazdagodjanak, akrk az
tornacsarnoktmk, ha a korrníny javaslatára a parla- épületet használalba veszik.
ínentnemszavazÁvolnatrc,gazta6millióforintos
Az ünnepi beszédek sorát Hatz Csaba, az iskola
államiélUímogatást,amitaberuházáshozkaptunk. igazgatója zátta- Az ókcri görögök sportszereteÉt
A költségek már így is meghaladták a 15
említene peldakénc már akkor álítottiák, hogy az
Ezek uuín dr. PungorErnőkiiszöntötteazegybearitrrptika, geometria, reori}a§rdományánakelsagyűlteket. A miniszter úr emlékezett arra az.idő- jáúrásarrrellettidórkellszakítaniatestierókfejleszsza}ra, amikor a vidék elnyomás alatt volr
Éséreis. Az intézmény igazgatója rrrgígérte, leheVasszécsenyben kultúrház épiilt, l932-ben színját- tőséget bztosít ahhoa hogy a sportolni vágyó ernszócsoportalakult,azittélőembeí€ktfuekvésének, berek kulturált köriümények között haszná]hassák
akaraterejének bizonyítékául. Visszaemlékezett
a létesítményt.
rir a tomaterem néIkü iskolára, melyben
Aműsortszínesítetteaziskolaháromtanulójának
rninyait kezdte, ahol csak az udvaíon vagy a padok szavalata és alkalmi tornacsoporgának bemunója.
között lehetett tornázni néhanapján. De mindenek- Az események sora déiután családi sponvetélkedóelótt fontos az - hallhauuk -, hogy a tanuiás és
vel ért véget.
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--=:Éa qymásra
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Ebbót
az alkalomból érkezen Vasszecsenybe dr. Pungor Ernó tárca
nélkiü miniszter, akadémikus, aki e falu szülöttje. Az avatási
ünnepségen jelen voltak a képvisel<itestiiLletek, tanárok, diákok,
szülók és vendégek valamintalétesítmény tervezője,kjvitrletóje.
A várva várt esemény az átadást szimboüzíló nemzctiszínű
szalag áwágásával kezd&lOtr Majd a Himnusz eléneklése után
Varga Dezsó polgármestcr a három önkorrrrrinyzat (Vasszecseny,

I,_ --É::s nagyon sokat könnyíüetnck a ki.:-r l-_,agi terhein, amit egyelőrc a póbaönkmnuínyzar vállalt magára.
=j_-=.i- ,Jepzelhető,
.ri, -_
hogy a szomszíÁoskőzg.-r,
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adt ík'rfu az iskola Mvítményeként felépítentornacsarnotor

kerjilk ,,vegyék a lapof'!
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Tisztelenel:

Varga Dezsó
poIgárrnester
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Uzenet

ziLetésnapi beszélgetésdr. Tóth Jenő plébánossal
végzünk számadást életünkberr, kiakkor, ha elérkezünk egy dárumhoz,

fordulóhoz. Olyankor visszaperegnek eldtazévek, órténetek, akárcsak a filmkockák.
lhrány évúzed felidézése is eryszer távolinak,

ískor közelinek túnhet. Am mindenki életében
olyan események, amik nem felejthetók,
iz fél' évszázad tívlatíbol sem. sót, az idó
krisrálytiszuívá váInak egyes pillanatalán tudaos irányírás nélkül is meditálásra
lk bennünket.

Különös

értelme, je-

lesz mindennek. AzÉn a filmkockáka film; mely a saját éleűnk, ami nem
. Ilyerr alkalomból beszélgettem közplébárrosával: dr. Tóü Jenóvel. (A továbban tanár úrnak szólítom, ugyanis a hittanon
l a zenetanárom is Ó volr.)
- Mibr és hogyan kerültVasszécsenybe?
- l956-ban indultam, aztán'57 lett belóle

De összesen 24 évig volram elriltott pap. Eleinte
kántors ágból éltem, B ajóton, Nyer gesújfalrrrr,
Pázmándorr, aztán csak úgy Vasszecsenykn.A
kántorság mellett tanítottam és a növendékeim_
ból lettek késóbb a kántorok: Jutka Márti, Piryu
meg a Dezsó.

- Emlékszik még arra, hogy ki volt az elsö
tanínónya?
- l963-ban a Horváü Marika, akkor járt gim-

náziumba. A tanítóképzóbe a felvételijéhez kellett bizonyos zenei alapismeret. Nagyon útkos és

SIMON ZOLTÁN
asáalosmester
.

Ady Endre u.32

őszánpk

azitézntigazga-

volt.Innen indultak a KINGA énekkar gyökerei.
A,BöbeC', Mihatikné l&émer Erzsébetet is onnan hívtam ide Vasszécsenybe karnagynak, Az-

tilos volt

álm

ez,házhozj,árt rn, vettem neki egy

tangóharmonikát, azon lanítotlam. Nagyon

ügyes volt. Altalában a ranítványaim némi zenei
múveltségre kívántak szert teruri, Szám szerint
kb. 25-30 növendékem volt.

-

Milyen fontos óllonnsok voltak életében,

atnik evszómokban is rtugernlíthetók?

- Nehéz ám így visszaemlékezni,.., de meg_
próbálom.
- Segűek, az elsöt én is tudom... bór az még
'57 elöu történr: ]917. rovember 7-én!
- ... Igen, akkor születtem..., mikor a ,.Szovjetunió". Lényeges volt a négyszóIamú enekkaí
lérejötte, aztán a szüleim halála l962-ben és
ó3-ban. l964-ben volt osztályfónököm nekem
ajándékozta a ráckevei kastély! ha gondozom,
eltemetem óket. Sokat jártam oda. Aztán 1965
fontos űrum volt, az Amerikában éló öcsém
kiildött egy Moszkvicsot. Ezvo|t az elsó auóm,
atól kezdve könnyen mozogtam. 1972-ben meghalt a Biró igazgató,73-ban merrtem ki eldszor
ktilföldre Zakopánéba, utána Rómába,
-Tanar úr tarullt b Rótrultban, úgy hallottan.
- Nem, Torinóban, azért tudok olaszul. De a
tanulmányaimat lényleg Rómában fejeztem vol-

wisároljon ruiluk!
Sütildei boltunk deccrnber l -t6l hélfótólffntekig este l8-19 óráig vátja
kedves vásárlóit

Száraz kenyeret, xemlét is árusítunk, valaminr szövött múanyat
üsaeszsák 25 Ft/db áron kapható.
Diszrrótorokra zsemlerendelést felvesziink.

FRISS KFT. Sütöde
VASSZÉCSENY

után l990-ben megalakíotram a cserkészcsapa!ot, november l l-én volt az elsó fogadalom. Ez
a LISZT cserkészcsapat; LipártJzécseny-Tanakajd nevéból. Jelenleg ahárom templomban misez.ek,.. közben helyettesítek. ez így elég sok.
Hinant ranítok 1-8. osztályig. külön egyesülercket hoztam létre a három faluban. Szécserryberr
Spero = rem&ry néverr, Lipáron Credo = hiszek,
Tanakajdon pedig OMBI (ez mozaiksá, a sarkalaos négy erényból tevddik össze: okosság.
mértékletesség, bátorság, igazságosság).
A unár úr ötletei kifogyhatatlanok, a gyerekel
nyelvérr most is éppen úgy ert, mint 20-30 évvcl
ezeldtt.

Kívánom, hogy még sokág drizze meg ezt.
szellemi, testi frissességét.Amire azt felelhct-

nénk ámerr; mert a 80. majd utána a 85. szilc-

tésnapi beszélgetésre még tarogatok megleperé-

seket!

Hetvenötödik

,}

szülerésnapja alkalmából e

KINGA énekkar ttnnepi músorral köszönüiue

e

plébános urat, aki saját könyvtárában sok ezcr
híres kötet kozött fogadra avendégeket. Elsókear
h.rngor Gyula eryházközségi gondnok mondou
rövid beszédet, késóbb Sebestyén Regina szavr
lata Markó Róbert hegedílszrirna következerl

Czr;tl.qb

Kutyatemetés - szertartással

óruk,

kznyeret, nuleget,

gyártom.

u

v

lor-tanfolyam slswezÉ§re. Ez killön élmerry

FRISS a nzvbtk,

be-

Lassan rupjainldtoz erná*

- Ugy tudottt, logy ezt rtugelőzően zeneigazgató is volt a taruár fu!
_ Hogyne, 85-ben a püspök úr felkért a kán_

frbs az

építeuszeh"rényre van szüksége, re ndelje nu g rulam, le-

-

l6_án megórtént é§ éílrögtön

]tem volna, már kétszer megbeszéltem mindent a
Mariska nénivel.. Mert ez olyan szép hely, olyarr

a lakásóban bórmilyen

kezdve lettem Szecserry, Lip&t plébárrosa
kanonok rir uódaként.

tója lettem.

ha kell ápoljarn óket. Mielótt valóban Szecsenybe jöt-

H a e gy edi aj tóra, ab lakra,

a

15 szobát a Szalézi Intézehek Ez augusztus

-

benyoruis?
- Nagyon szívesen fogadott a kanonok úr: Kis
Józscf. Elóször kipróbálta a hangomat, játéko_
mat, kíváncsi volt arra, hogy megfelelek-e majd
kántornak.
- Akkor volt egy kis ,,felvételivizsga" ?
- Ha-ha, volt ám! Húsz évig a kanonok úr
mellett tevékenykedtem, mint kilntor és káplán.

Aól

- l989-ben Bors elvrárs azt mondta, hogy
visszaadja a szín}rázat és a vele összefflggó l0-

és szilkség volt a faluban kántona. Egyébnem született gyerekük és kertek, hógy jöj-

- Afaluban milyenvolt afogadtatás, az elsö

nyelvek már. A héber az fonlos, azt nrdni keü.
Folytatom a dátumokkal: l977_ben meghalt a
kanonok rir, és a Mariska neni (nagynén&n).

80-as évek végénebben a tevékznységbn?

Biró István felesége. Pista bácsi nyugdíjba

be.

_ Milyen nyelveken beszéI? Amiról én tudok:
az a latin, héber, olasz.
- Még a görög, sumér, akkád, arab nyelveket
is tanultam, de ezeket az ember elfelejti. Kihalt

szer int,

(édesapám teswére, sz, Tót}r Mária)
lakott Vasszecsenyben, az akkori krántor_taní-

szép terület, hogy úgy gondoltam, itt maradok
életcm végéig- mint kántor, én megélek. Elótte
pázmán<lon voltam. onnan kerültem kirtönbe
1956. február 23-án. Azzal a feltétellel engedtek
ki december ó-án, hogy többet nem leszek kánnr... Nem sokkal ezután ulaztam ide Vasszécsenybe, és a buszon valaki megkérdezte tőlem:
,fiova megy, kántor úr?" - Nyugatra - mondtam. Nem kellett több. ennek a szónak olyan
súlya volt, hogy mindjárt rendóri felügyelet alá
kerültem. Egy évig még Pázmándon laktam, de
másnak volt szükége a kánorlakásra, úgy emlékszem, egy rendór költözött a helyemre. Ezt
már nem tudom pontosan. A lényeg az. hogy a
lakást átadtam, de továbbra is rendóri felügyelet alá tartoztam. Végül két teherautóval l957.
augusztus elején érkeztem meg Vasszécseny-

pesten doktoráltam.

bzoru szerelném azt rrugbdani, logy
a retdszerváItás milyen fordutatokat ltzon a

összeáll

ide; öregségükre gondozzam

na be, ha a háboni közbe nem jOn. Így azuán

Nemrég történt, obóber végc tójékin, hogy Mzuaktól k;b. 50 mitcrrel anébb ::
órákfun kulyá, üöt, el egy auó.
A'\égylábú tenurése ugyan a2, illetné, aki elótl az esct lörÉnr, á,m valamlt1<,

esti

bnuretlcn ercdetí otból rcggelrc a tcl.m clénk

rónk ruluizwh :

'crcnletclt,lévénrókavcszetscg
tortthót. Gondolva aszcrlartós kivitclczésétpktuMuégeirc
btyaolttis
ideje
hivatalos
és
,,hltytenctőjét" , mivct mig cg
- clökerűettüafalu
a ft)ld fcleu. A végtbztcsségct ttugdwil :
négrlűúscm nurdha!
'cttutcllaaiil
végzeu jósaigruk,
kíméIetlen körütnényck kihöu

clvücttü és eltct?uilauü.
Kóborfutyik és cgyéb auók kózt ovatland kószíló jószigok figyelen! .\'a
midcgy, hogy hol és főképpcn kineka portója elólt ürcuck eI! Avagy : E:ezlegalább nem mondlutja senkj scm, lugy a téma ncmaz ulaín hever...

(Cr
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December van, olykor egész
nap ködfelhóben rem€ a levegö. A természetben leárul és
egyben újraéled ery korvak az
évszakváltás következtében. kívül még zlzqazkz varázsa, de

az élóvilág számos taBra lelkében már ott a csend. Az erdók
zenéJe ls egyre lnkább elhalkul,

a szarvasok bógését vaddisznóröíögés és olykor egy-két megri-

asztott fácán slkoltása váltJa
fel.
Azok az állatok, amelyek nem

kerültek puskavégre, már készülődnek. Sűr{lsödik rajtuk a

bunda, a vastag lrha alatt a nyárl Jó falatok órtőle, az esélyt, az
életet hordozó tartalék. közülük
a glenge megfagy, elpusztu|, elhullik. Hiába, a természet is válogatós faJta! Ám a vadcsapáson

a nyomok Jelzik: az erdóvilág
szereplól még Jelen vannak. A

színpad egyelőre nern üres, égnck a ,,reflektorok", csupán a
nézótér csendesedett el. A szereplók már Jelmezben várják a

lehulló leplet, a hófüggönyt,

amlnek érkezése mlndig váratlan, mcglepetésszerű.

Tél eleji gondolatok
(Kinek mit jelent
A

nóvényvllágban a termékenység utolsó jelképétó§d ktkericsnek hívják. Ez a makacs,
lila szlrmú vlrág te[esen magá_
ra marad ósz végére.Hasztalan
kínálja vtrágporalt, világít a zót-

desszürke homályban. A hűvös
hajnalok megdermesztlk a rovarvllág beporzísra képes tagJait, sokszor a posanéhek utolsó
hímJel a vtrágokba kapaszkodva feJezik be róvld tevékenységükel A kikerlcs egész ólete csupán 3-4 nap, ennek ellenére ls
lehet te[es Ha elég kihívóan viselkedik, rátalálhat egy lepke
vagy netán egy e|fáradt méhecs-

ke. Ilyen, valóban ritka alkal-

makkor vóllk valóra a nappali

remény, s az éjszaka leple alatt a

megtermékenyült virág lehullatJa szirmalt, befeJezi földi hi-

vatását. Tehát a kikerics számára a reményt egyetlen méh vagy
lepke beporótehetsége Jelenti.

a

Bonyolult lelkl íolyamatok

atakítJák az emberek köóttl

§zerencse, hogy blzakodásunk,
reményünk trúlélhetl e mlndenki

remény?)

De valóban, mit értiink a remény szó fogalma alatt?
Bizonyos értelenrben remélnl
annyl, mlnt vánnl valamlre abban a hitben, hogy egyszer be

kell következnle. Arlsztotelész
szerlnt: a boldogsóg e legfóbb

aklnek
van rá reménye, van, akinek
nlncs. Abban viszont mlndenkl
vágya az embernek. Van,

szerefue bíal, hogy eg;rszer boldog lesz.,rVannak, akik nagyon

ls kézzelfogható és nyitvánvaló
dolognak tartják: gyönyörnek,

gazdagságnak, kitüntetésnek;

mások megint mást értenek raJ.
akárhány§zor ugyanaz az
ember hol ezt, hol azt tartJa boldogságnak: ha beteg, az egészséget, ha szegény, a gazda§ságot... a boldogság tökéletes és
önmagában etégséges valaml, s
egyben mlnden cselekvésnek a
ta; sót

végcélja." (Arisztotelész: Nikomakhoszi etika)

számára mást Jelenó boldog_

ságot.

Talán nen gondolunk rá tu-

datcan, mégls naponta remél-

Júk azt, hogy az elalviis után
másnap felébredünk és cselekvéselnk élhoz énrek; mlnt atr6gy

-

a természet törvényszerűsége

-

szerint

téü álom,

az (rzl bmbhullást r
naJd tavnszés rügyfa-

kadás köved: vegyls úJraéled

mlnden.

Eze remény azonban csalad.
dlg létez.he| emíg vannak élettársulások, ameddlg másokat
Jobban szeretiink, mlnt önma-

gunkal Mert az éövllág

íolyam, hanem az élnl és trtlélnl

gkaró egyének és egyedek
monumentálls hangvcrsenye;

melynek színpadán a mlndent

föloldó nagy tap§ elmaradá-

sa esetén ls folytatódlk az
el5adás.

czett€r

a 369. Sz. Liszt Ferenc Cserkészcsapat hírei

rragyarokat, de ne csak testileg, hanem szellemileg

is. Történéseink talán nem valók hivaalos nagy
üsagokba; hocy azonban el ne vesszen a történelem
zÁrr&4 idónkent összegyűj§tlk a mi kis napjaink
&ténetétIlyen volt t992. október 25én a bérrnilás.

nÉnuÁrÁs
Délelón szerentlk volna Ertani, de a püspök rir

dfoglaltsiga miatt r€ghiúsult teívünk Végül is
űlur.in

l

4

órakor a tan.kajdi templomban keritlt sor

bérmáliisra.

Vendegeink voltak a kertlleti plébános urakon

tívül a szalé4i újoncok, hatan, Fias Iswán mester
rczetésével.

A díszk4u feláüuísában a képviselók és a csertázek jeleskedtek RáE Györgyrre (Stenczinger
Ketalin) nagyon szép ,Jsen hozta" táblát késátett
ant az alkalorüa Dr. Lelkes Józseíptispöki heiyók urat a helyi plébános, dr. Tóth Jenó fogadta,

cjd

az egyhrizközscgi

elnök, Horváth Ferenc üd-

r6ziJtc a követkczó szavakkal: Nagy tisztelenel
köszöntöm
a három egyházkőzség.. Tanakajd,
t'asezecseny es Lipárt egyházközségi képviseló
rsdiletek nevében Boldog ö,römrrrl

vetttik, hogy
év után a mi szalézi plébániánkon lehet megünqelnünk a Szentlélek ajándékainak kiosztását a
bctmálás szentségében. Az igazi vátozást mi nehezra udjuk végrehajtani, de isteni segíséggel, bellelkiekben mo§t megtörténhet. Tisztelettel
3O

dca

kérem, ossza ki a §zentlélek ajándékait i!úságunkra, és imádkozzék mindhárom községén szentmisé-

jében!

Ezután három bermálandó leány (Káldy Veronika, Horváth Klaudia és Talaber Adrienn) szavatta el Székely.László versét. A szentelrvízhintés
után Pagella: O kongjaok, bongjatok tisztaharangok kezdetlíénekhangjaira vonultunk be. A szentmisén közremúködön
a KINGA énekkar, Halmos
H-moll miséjéból énekelték azAgnus Dei-t, valamint a Werner-mise részleteir Az Egyetemes kti*
nyörgéseket Lolbert Jánosné Sebestyén Cyöngyi

olvasta fel.
Mise végénMolná,rPéteí Sft Sándo-versreszlettel k&zönte írEg a szerajnásl
,,H inem a Krisztrls gyújtot a tber,
A Szellemet, aki a Szeretetet,
Aki Szent Péter ajakbt rivall,
Hegyket bnt, szível<zt óthidal.
É,sltét csatornón csorgalja beléd,
Az élentő kegyelcm hútfejét.
Ki tüzet gyújt az embergondolatnak,
K_iből |öM b nó lu t sz tenmag adnak,
Es mosolyog hatsz, akothatsz, ölelhetsz.
Hiszek Istenben, hiszem a Szentlelket.,"
Csapody Ádrám pedig a plébános úrnak köszönte
pír szóval, viággal, két kis gyertyatartóval az előkésátó munkit. A két himnusz után a Tengemek
fényes csillaga kezdetú dal és egy népenek után én
véget az ünnepi szertartás, Jelen voltak még: l.'.ovács Aladár vépi, Gerencsér István szentkiráyi,
Bakó László nemesbődi, Hencz József csempeszko-

pács-sorokpolányi, Tórh Ferenc rum-sorkifaludi
pléhínosok.

Ebben az évben SGan bérmálkoztak.
(Kis mozzanat: ekkor kapta a 14 ministrrinsfiú

sem

pusztán hatalmas mennylségl

A vasszécsenyi, lipártl tanakajdi egyhazközségek
AzÜzpnet 15. sáma után összefogtunk az önLorrnínyzattal, mondván, talán többre megyünk a
hívek értesítésében,felkeresésében,a folyóirat kiilső rrrgjelenésebcn, ha együn dolgozunk Széchenyi-gondolar összefogni! Egységben az er6. MndLctten ugyanaa aka{uk jobb embert, kiművelebb

és

az ember-természet vlvonyáL

Be.trlx

és

nrllére a kis fakcresztet, rnelyet Szbó Zoluín vele mi asztalos nagy sz-ktudással, mint elsó munkát

készítetr)

,t

Angelo Acerbi pápai nuncius 1992. november

ll-én felavana a szombathclyi Katoükus Tovább-,
lépző lntezetet. Ennek helyi elófuuiraként mi is

létrehoznrk a jelt ltek

k&eit

Llpárton nagy hagyomínya volt a CREDO-nak,
így azelnevezÁs is CREDO-csoport Elnök: Sebe.
tyén Brlgltta Helyettes: VargaJtl!la. Titlcír: Imre

Júlia. Gondnok: Plntér Mónlka.

Hirdetőtáblás:

Lehel ZsuzsannaSzécsenyben SPERO_csoport. Elnök: Mo|nár
Péter. Helyettes: Németh Adrtenn. Tltkár: Bódi§
Attila (írnok). Gondnok: Talabér Adrlenn. Hirdetóuiblás : Horr,áth Klaudia.
TanakaJdon OMBl-csoport Elnök: Szücs Ka.
talin. Helyeras: Csapody Ádám. Tittí., BorUi
Tamás. Gondnok: Kiss Csilla. Hirdetőtábtás: Dé.
nes

Barbara.

*

December 11-13. közöu lesz az ádventi lelki
felfrissüés. Úgy, mint tavaly, rnostis Polán HildeL
rand pannonhalmi bences anár rir}5n. Terv szerint
mindenün 2-2 lelkigyakorlat lesz.
Llpárt: l l., pentcken 5 órakor, szomiraton szintén S-kor.

Szécseny: l 2., szombaton 1 0 órakor a kultúrházban, vasárnap 8-kor.
Tanakajd: 12., szombaton 3 órakor és vasámap.
Vasárnap délután a benés anár úr még íeszt ve§z
az ihegek napján. 1993 tavaszira egyhetcs missziós

lelkigyakorlatot tenleziink.

összállította:

Dr. Tóth Jenó

Uzenet

4
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Udvarias kiszolgálás, bőséges kínálat a zöldség-virág üzletben

Kíváncsivá tett, hogy milyen meggondolásból foglalkozik valaki falun óldahol nnjdnem minden kertben megleíBm a főzéshez
nyersanyag.
A fővárosi élet után miért esett a választás éppcn
ltszilkséges
lg,Vasszécsenyre? Nos, kérdéseimrekészséges válaszokat kaptam Elek Jánosnézöldség-gyümólcs kiskercskedó.
]irrt,
t,i utl
- VaOUan budapesti származású vagyok de közeli rokonaim rs élnek itr SóL

ég- es virrágeladással,

lrVasszécsenyben fogunk végleg letelepedni, már vettünk telket a Rózsa utcában,
ennia az üdet is ott lesz. A jelenlegi csak ideiglenes, Iága milyen szúk a hely.
mEgyébként minden hét végénnrgyünk Budapesre, mert az árut onnan szeíezlebük be, így tudunk a szombathelyi piaci árakná olcsóbban eladnr.
Nézt"- a nyitva tartást az ajtón, úgy gondolom ez nemcsak a heiybeliek
'ú) llcszámára kedvezó!
én - Megpróbáom a vev6khözígazítzai. Jelenleg (hétfótől pentekig) de. 7-10:nlg és du. 2-ó őtőg van nyitva az üzlet. Szombaton pedig délelőtt 8-72,ig,ezt
óligényük, ezen a jövóben sem fogok vátoztatni. Ellenben a téli hónapokban
,6(anuár, február, március) úgy tervezem, hogy hé&öznapokon folyamatosan
eg*gga 8-tól du..3-ig lehetne vásárolni. Karácsonyig még marad a megszakított,
nyltva taíás.
)iaíegl
'.r:, Biztosan kialakult már a törz§vevőkör, hiszen május óta tevékenykedik ilt.
uásárlók nagy része honnan tevódü össze? Csak falubeliekből vagy távolabbjönnek ide?
_ól is
vásárlóközönség elég vegyes, a iöbbség természetesen helybéli, s tényleg
-A
Lí^'
]'|vannrrk törzsvevóirn Az sem utolsó szempont, hogy akik Szombathelyen
rt} ldolgoznak
ez a többség - nem kell buszon cipelniük a zöldséget, gyümölcsöt,
b virágot. Ha -nregtalálják, amr!
keresnck, többször bejönnek, ebb5l rendszer lesz,
mebelőlük pedig törzsvásárló. Folyamatosan felmérem az igényeket, úgy szerzem
két6,j 2 árut. Számorrra nincs lehetetlen...
- Iujóval olcsóbbak a gyümölcsök, zötdségek, bár az utóbbi riraiban uijékoápzaüarr vagyok, ugyanis a zöldség nálunk is megteíem. De a banán, naíancs
terlcgalább l0-15 Frtal keriiLl kevesebbe, mrnt Szombathelyen.
- Szívesen tájékoztatom mindenról, talán mondom sorban, ahogy a polcon
.2,követkcanek: körte45 FVkg, I. oszályúalma52 Ft/kg, narancs 120Ft/kg, banán
papnka 138 FVke,
ul.aS rU<s, áwi22 FVdb, mandarin 150 FVkg, bldségek:
ejeróspaprika l2 FVdb, paradicsom l46Fr/kg. Ezek primőrók, apaprika lzraelből,
iia pararlicsom Hollandiábol származik. Van kelkáposzta és piroskáposzta 56
a kínai kel 60 Ft/<g, karfrol 83 FVkg, hagyma 24F&g,lilahagyma 40

volt keletje a káposzt inak. paprüának. Remélcm, ha szárazság nem lesz. akkor
is venni fogá,k. A gyünölcsöket pcdig szina cgész évbcn keresü.
- Az üzlet nevében ott a viníg szó, valóban foglalkozü azok cladásával is?
Megrendelésre hozza, v agy egyébként is van wolék?
- Eppen ezt akartam még elmondani... de jöiiön, nráris mutaom a szerény

késdetel

Sajnos, a hely szűköss,'ge miatt egy belső helyiségben találhaók a viágok.
Szegfűt láttam mindössze 50 forintért, pirosat es fehéret, csercpc§ virágokat,
selyemvirágot, díszítókellékeket. Am ahogy Elek Jrinosné elmondta, a hagyományos névnapokat számon tartja, olyankor óbbct hoz Virágokra átalában
rendelést vesz fel, akír esküvói, akár temetési csokrot is készírEzeken Hvül
lehet üdítótalokat,3 féle stjrt, alapvetó élelmiszereket csokikat, cukorkákat,
cigarettákat venni.
Lírrr, ilyen kis helyen mennyi minden kaphaó Tanúsíthatorr1hogy a kiszolgálás gyors, udvarias, mindenkinekjár a ,,szerrÉlyhez szóló" mosoly.
A kedvesség pedig ajó kereskedő tulajdonságai köa elsó hclyet foglal el.
(bea)
7.öldség, virág és kedvesség a Dózsa utca 2&ban!
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- Kelcndőek ezek a zöldségek in falun?

- Az idci

,}

Idősebbek köszöntése
A tavalyi évhez hasonlóarr idén is szeíeménk községünk idftebb lakóit

kis ünnepség keretében vendégül látni a VlV-kastélyban, l992. december l3-án 15 órakor.
(a 65 év feletüeket) egy

Vendégszerepel az UNGARESCA népitánc együttes, valamint a

KINGA énekkar, karácsonyi énekekkel.

A község távolabbi részénlakókat a ternplószöve&ezet autóbrrsza
szálítjaa kastélyhoz és vissza Akik már nehezen mozognakés nem tudnak
eljönni, azoknak a vrisárlási utalványon felül egy kis ajándékkal bvánunk
ijrörnet szerezni. Ezeket természetesen a Vöröskereszt önkéntesei segíségével hááoz visszük.

A település minden lakójának, de legfőképpen a sziüeinlv nagyszüleink
sok megpróbáltauíst rrregért nemzedékének, a nngukra maradottaknak
kegyelemteljes, boldog karácsonyt kjvánok m€am és a képvisclótestiiler
nevében.

Yarga Dezsó
polgármester

év kivételes volt a szárazság miatt, ezert nyáron az eltevésckhez
sportágban l4 év. Szívesen fogadnakjelentkezóket bármelyik sponágban.

Sajnálatos, hogy az orság megyéinek mint-

egy 40 százatéka abbahagyta a versenyzés! így
az országos rangaőkra nem kerülhet sor.

Az O REGF I U K körzeti labdanrgó-bajnokságot öt csaPat részvételévelrendezték meg,
al

br

A falusi spartakiód keretében - megyei szinlen - Vasszécseny csapata az összes sportágban
5szerepclt. Az összesítet! pontversenyben l. he,
lyen végzett tizernyolc vasi település lözül, A
;, spartakiád versenyei gyakorlatilag februártól no-

,rvemberig tartanak, az évszaknak megfeleló

k sportágball.
Sportógak: asztalitenisz, sakk, röplaMa, kézilaMa, kispáyás laManigás, lövészet, atlétika,
n teke.

A nöi kispáIyós labdarúgós döntfitt Vasné,
cseny I. csapata nyerte,3. helyen Vasszecseny

II. csapata végzett, Tekcben: Nói csapat: l,
Vasszécseny L 663 fa;4. Vasszécseny II. 589 fa.
Egyéniben:2, Kelemen,Ferencrré l79 ía. Férfi
csapal:3. Vasszécseny |3ű f,a.
A falusi spartakiád versenyeiben Vasszécseny
már 13 éve részt vesz, alsó korhatár minden

A Ia{RPÓTLÁSI

IDÓPoI{TJA:

FÖLDÁRVERÉSEK

December 9. 8 óra 30 perc,
Helye: Tanakajd, kultúrotüqr.
December l /l. 8 ón 30 perc.
Helye: Vasszecseny, Polgármesteri Hivanl.

Vasszécseny,a 3. helyen végzett.
IÁBDARUGA§. A megyei II. osztály szombaüelyi csoporíban az utol§o öt mérkózés eredményét közöljü: Vépi KSK-Vasszécseny 0:1,

Vasszécseny-Posta 0:0, Bük-Vasszécseny

4:0, Vasszécseny-Felsócsatár l:0, Gyöngyiis-

menti-Vasszecseny 2: l.
A felnótt és az ifi csapat veretlen maradt hazai
pályán az ószi idenyben. (Az dszi forduló végeredményétponszámban es helyezesben a kövekezó számban fogiuk ismertetni!)
Kialakult az állandó keret, melynek tagjai:
Horváü Károly (kaps), Szilvás István, Viszked
Gyula Bíró IJásdó, Biró Zoltán, Y uga Zoltán,
Kiss Ferenc, Oláh Miklós, Gombkötó Ferenc,
Kiss Gábor, Bíró Barna Kiss László, Varga
Zolt, Iszak Sándor, Geosis Norbert, Imre Tibor,
Erós Róbert.

Jelerrleg a sportpálya felujíuása folyamatban van,

a tavaszi szezoit^ elkészül a pavilon is, A mérkózések átlagos láogatotsága; lfi1-150 ember.
A tömegsport kb. 70 sportbarátol mozgaro$
meg szám szerint. A teljesség igénye nélkül
mondhannk kösónetet az éves munkáért" segítségért,név szerint: Sövegirártó Jánosnak, Pammer Iswárrnak, Pungor Lászlónak, az Alpesi sörkertnek (a rendezvényekert), a tsz-nek (a csapat
szálításáén), Némeü Imrének, Kovács Istvánnak, Takács Józsefrrek, Tóü Józsefnek. Viszked
Gyllána}, Balázs Imrének. Kovács Andrrásnak,
az önkormányzamak, a szurkolóknak és mindenkinek, aki bármilyen formában tánrcgatta az

egyesületet.

Gratulálunk az eredményekhez, és sikeres felkészüléstkívánunk a tavaszi idenyre!
Úgy vélem, a sport szeíetete jóval nagyobb
összetartó eó, mint a siker maga. Erdemes elgondolkodni egy amerikai adéta. olimpikm következó mondatárr, mely bármely §poítágra vonatkoztathaió, s6l.. ,§em aárt ugrunk, hogy
akaűlyokat kílzdjünk le, hanem azert álünmk
akaűlyokat, hogy ugorhassunk."
A sporüírek összeállításában Kiss Ferencné.
Pungor László és Szandi Sándor segített.
Czetter Ber

A vAssZÉCsENyI öNxonuÁtwzAT LArJA. Megielenikalkalmanként
VARGA DEZSÓ po[ármester. Szerlceszrctrc: CZETTER BEATRD(. Késátlt a
PANNoMREss KFT. gondozásában. Sóvegszerkesztés: SZÜV Tlpo-team. Nyomdai mun.

üZENET

.

Felelós kiadó:

kák: Vasiterv nyomda.

