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l A VAsszEcSENYl ÖruxoRMANYzAT LAPJA l
Képekben és szavakban

Tóth csaba festőművész kiállítása
A népfóiskolai tanfolyam keretében szer-

veztíik meg a községünkben élő s alkotó
művész munkái egy részének bemutatását
A kiállítástdecember 20-án nyiotuk meg,
melyre településünk lakóin kívül a szomszédos falvakMl is sokan érkeztek.
Csaba művéslrtérfil, már egészen

vasat végsó &tehrczíje maga a befogadó;

fiaal

korában jelentkező teheségéól áltaünos
iskolai tanára, Pungor 7l,ltÁíl beszélt A
kedves, köszöntó

és méltaó

ték hogy anárés egykori taníwány kíilöttös
tqlÁlkolÁga azilyen alkalom. Talán valamiféle kapcsolatteremtés a kezdetetkel...
Vannak olyan szerzók, akilnek művéhez
értelmezést adni váség, hiszen mirden ol-

wavak is Plez-

ugyanígr nehéz a képek csöndjét szaval*á
oldani. Úgy vélem, a festészet nyelve valahogy szavakon inípni és níü, egyszerre lehet atavisztikts (a 6voü ósölre

rendhagyó
módon visszaütd) és idótlenül modern. A
bemutaloú alkotások biblikus témájukkat
közvetlenül is kapcsolódtak a karácsonl
iinnepek hangulatához, bár amondanivaló
öók énéí,yű.A festmfuyekbe .belekomponár szavak jelentéstöbbletet kPzvetítcnek, így válik beszlde.ssé a kép egésze és
minden művészet iránt érdeklódó ember
számÁra megközelíthetóbbé. A mélyebb
gondolati taralom minden bizonnyal meditálásra készteti a látogaór Tapasztalhatták
ezt, akik jelen volak a megnyitórr, vagy
január 10-ig elláogattak a Polgármesteri

Hivatalba

Az alkotó íizenete magyaráz4ok nélkül

is megalálja az uat közönúgéhez, vóljon
az akár a szemhez, a szlvlpz, az érle|emhez

vagy alélekhez.

Emlékezetes karácsonyi ünnepély az iskolában
ilyen

dicséretet

(aki a Csendes éj összes vers- melyet Dragoücs Jen6né segíkíséretnélkiil énekeltc ten összeállítani.
(Az információkat Deutsch
milyadecemberl74nrel&z- rendezdjéne§ Verhás Miklós- et).
tct ez iskola minden tanulójá_ nénalg valamint a Szríz Máíilít A2 iinnepség után az iskola Béláné C§ryó Ol8a tanárndtól
nr , linffn8k részvétslével.A alakító Horváth Jútiín*é§ FE- igazgatőla kiosaota a diákok- kaPuL)
wtez&. & a szereplók mind- rwty Kathak volt kiiszönhetó nak r Vöröskereszt ajándékát,
Évtizeaet óta nem volt

annyian

=ép karácsonyi míísor, mint de a siker nagy része a

músor szakát
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.Mindp. nki a sajót útjót járja"

BeszélgetésaPetőfi Mgtsz elnökével az átalakulásról
Vas m{yében már lezajlott a mezőgazd"sági
termelószövetkezetek áta]akulása. Az év elején
a műkö,dd 64 tsz mindegyike mfu azúj szövetkezeti formábarr dolgozik tovább. Kiválás vagy
szakcsoport létrejöne mi att tov ábbi l l szövekezet alakult. Avagyormevesítés során avagyon49
száza|éka az aktív tagoké, 35 százaléka a nyug-

díjasokélett a többi pedig a kívülállók tulajdonába kertllt. Ezek a megyei statisztika szigoru
számadatei. De hogyan üirtént mindez Vasszécsenyberr?

Kádéseimre Kondics lózsef., a Vasszécsenyi
Petófi Mgsz elnöke válaszolt.
_ Mi tette szül<ségessé az átalakulást, mikor
kzzdödött el ez afolyanat?
- Még L992 januárjában megjeiént két törvény, nevezetesen a szövetkezpttés az átmeneti.
Wny egébn ezekhez kellen igazodni az átalakuláskor. A sóvetkezeti törverry nyugat-ewópai
mintára készült, az egy keretjogszabály. Az átmeneti üirvény elóírrásait figyelembe véve pedig
a tavalyi év december 31-ig át kellen alakulni a
szövetkezeteknek. Nagyon sok ellentmondás
van a töívéíryekbeíLrengeteg szakmai dolog kimaradt belóle, amiket utiána különféle rendeletekkel, értelmezésekkelpróbáltakvégrehajt}ratóvá tenni. Gyakran elófordult a szakemberek körében, hogy a}rárry ember értelmezts, armyiféle
vélemény alakult ki. Aztán a krárpótlási tOr_
vény megalkotásakor (amely megeldzte aszövetkezeti és az átmeneti törvényt) szintén elfelejtették megkétdezni az érintetteket: a ftildhi-

vatalokat, a szövetkezeti érdekképviseleti

szerveket...
Az átalakulás lényege tehát, hogy még a korábbi jogszabály alapján a szöve&ezeti vagyon
50 szÁzalékát kellett nevesíteni a tagok között;
a teljes
ám a mezÁgazdasági szövetkez€tekben
vagyont kellett felosztani. Ezt a tön,érry kötelez6en írta eló. Ezze| a tagokaí t|Jlajdonossá tenék.
Gyakorlatilag a teljes szövetkezeti vagyon a tagok nrlajönában van, minden magántulajdon
lett, úgy a vagyoq mint a földek. Földmegváltá.
sok történtck a szövetkezet összes aranykoronaértéke94 ezer, ebbdl kárpótlásra 50 800 arany-

koronát keüett kijelölni.

- EkJtga

teriiletre lesz igény a kárpótlásra

jogosultalc üzön?
- Azt nem lehet nrdni. Nekem meggyíződéserr1 hogy nem. Olyan véleményeket is lehet
hallúri, hogy a kárpótlásra kijelölt tertiletek országos szinterr is elnilzotak voltak Ez abból
aődhatotr, hogy amikor a kárpótlásra jogosultak
beadták az igérryüket a Kánendezési Hivatalhoz,
e beérkezerek alapjárr összesítést végeztek. Tehát az igérryek jogosságának vizsgálatához nem
volt elegendóiő.
- A liciukmilyen sorrerdben zajlottak?
- Ez is a törverry elóírása alapján történt mely
szerint az clsó ücit akkor tarüaó meg, amikor a
kárpóüásra jogosultak 30 százalékának a tulajdonöan vm a halározat a jogosulságról. A második akkor, amikor a 70 százalék elbírálásra
kerlllt, a harmadik pedig a lü) százalék meglétekor. Az clsó licit m& lezajlott a szövetkezet
teritletén. (November 7érr Csempeszkopácsor1
decerrrber 9-en Tanakajdo,rr, l0-ár Táplánszentketeszten és ll-én Vasszecserryben.) Az elsó
körben rrem volt nll nLEy u igény. Talfu azért,
mert sokaknak nem volt kárpótlásijegyük. Igy

fordulhatott eló, hogy Táplánszentkeíeszten

csak l ücitáló volt.
- Mermyi a licit alsó, ill.felső éríékc?
- A licitet 3000 Ft-on kell kezderri, aztÁnmehet felfele vagy lefele, Az alsó határ - amit a
törvény megenged - 5ü) Ft/aranykoron4 felsó
határa nincsen. Egyébkénta kárpótlási jegyek

névértéke1000 FVaranykorona. Sokan, akik
most jutottak földhöz, a névértékordupla terüetet vehettek, Majd a második, harmadik fordulóban többen fognak üciuílni, nyilván olyan területekért, amelyek frekventált (faluhoz kozeli)

helyen található, és az értékükmindig nagyobb
lesz.
- Erdöt jelöltek mar ki liciten?
- Az elsó liciten még nem, majd a második
vagy a harmadik fordulóban. Olyarr meggondolásból, hogy ne hozzrák hátrrányos helyzetbe azokat akik csak az utóbbi fordulókban tudnak licitá]ni. EzenkívUl pedig sokan áron alul jutottak
volna értékesterüleüez. Ezzel kapcsolatban azt
is elmondhatom , hogy az erdók leendó rulajdonosainak ugyanúgy kell majd gazdálkodni, mint
azt a szövetkezet teííe.Tehfu engedélyekhez,
környezewédelmi elóírrásokhoz kötött minden
cselekedet. (Elóí,rják atarvágá,s, i]letve a visszatelepítésidópontját is.) Sokan - tévesen - úgy
gondolják hogy kitermelik az erdőt és abból
milüós haszorrra tesznek szert; aztán késóbb magára hagyják a területet. Az er dő lagy er ték, ezt

szem elótt kell tartarri!
- Ú gy vélem, rugyon sokbulaaft rejtózik ezekben a dolgokban. A napilapol,ban például folya,nafusan olvashatók azok a hirdetések, atrulyek

így hangzaruk: ,,karpótlasi jegyet a legnagaáronvásarolol( . Mit tegyenek azok, alciltet

sabb

ilyen ajánlatokkal kcresruk fel, vagy éppen kÁrótlási je gy üldól akarnak tneg szabadul ni ?
- Altalában akik ezt hirdetik, valamilyen spekulációs elképzelésiik vart ezze| kapcsolatbarr.
Például, ha a névérték50 száaalékáért (5@ Fr
ért) vesznek egy aranykoronát, akkor így viszonylag nagy területhez olcsón hozzájuüatnak.
Elsősorban az idósebbek érzik úgy, hogy a földdel gyakorlatilag nem tudnak mit kezdeni - hozzáteszem, jogos a feltevésiik -, mert nincsenek
olyan anyagi, frzikai, családi helyzetben, ami a
mríveléshezszükséges lenne. De! Ennek a földnek értékelesz, persze az kérűses, hogy 3-4
vagy 5 év múlva. l.ehetdség van arr4 hogy a
tulajdonosok megállapodjanak a szövetkezettel,
l:/erleti szrnÁ&st kösseneh tehát addig is gazdálkodjanak ilyen módon a terüeten. Törvényi
elóírás a míívelésikötelezettség, kulniráüapor
ban kell taítari ezeket a területeket és 3 éven
belül nem idegeníüetd el. Másrészrdl pedig
öröklddik a földterület. Egy-két éven b€lül öbbet profitálhat belóle, mint amennyiért most eladnák ezeket a kárpótlási jegyeker
Van még egy buktatója ezeknek az eladásoknak, amit a kárpótlási jegyet vev6k nem szoktak
elmon(lani a tulajdorrosoknalc 3 év műva tudják
csak bejegyeztehi 8z ó brlajdonukba a földterületet. (Addig az illetóátadtaugyan arendelkezési
jogot és megbízta az illetdt, akitól a kÁípótlá§i
jepet vette, hogy az ó rrevében teljes j<lggal
licitáljor1 de a tulajrlonjogot csak 3 év elteltével
tudja átiratni.) Akkor majd fel fogják értékelnia
földet - az akkori forgalmi értékutfrr - és illetéket kell fizetni. Es az is leheséges, hory ami
p

adót neki ki kell fizeuri majd az eüdegenítés
folytán, az több lesz, mint amennyiért a kárpót_
lrási jegyét eladta.

- Milyen vóltozósok

történtek

a

vagron-

tnegosztó, illetve az ótalakuló Hhgyülés uán ítt
a vas sz écs eny i téesz ben?
- Ismét azt tudom mondani, hogy ragaszkodni
kellett a törvény elóírásaihoz, mely meghatfuoz-

ta a közgyúlések sorrendjét és minóségét, Az

elsó folyamatban

vagyont 100 százalékban neköátL ez még április
28-án, az elsó'közgyűlés alkalmával megtörtént.
Gyakorlatilag a vagyon felosztását hagyrz jóvá,
il]. az elhalt sz-tagok örökösei - ha a megadott
hat,íridón a közgyűléstól számírott 75 napon belül - jelentkeztek óket is vagyonnevesítésben
kellett reszesít*i. Igy a kíilsó üdetrésznrlajdonosok, akik nem szöveüezeti tagok, 20 millió Ft
értélnívapont kaptak az akkori könyv szerinti
értéken. (Akkor 1ó8 millió Ft volt a szövetkezet
könyv szerinti vagyon4 azt o§zlonák fel.) Majd
75 napon belül lehetett szerv ez,eú, v áltozástkezdeni, ide tartozik a kiválrás is. Nálunk c§oportos
kiválás ttirterrt, gyakorlatilag 13 sznmély éLt ezzel a lehetóséggel, nagy részük vezetó volt, és
rajtuk kívül még 5-ó ember eryénileg vrált ki.
Ezek utrán lehetett a vagyont felértékelni a tényleges piaci értéWe.Ezze| a f.eladanal a keszüelyi
MÜSZ-t, mint ki,ilső szakértdt bíztuk meg. Így
augusztus végére a 170 milüós vagyon 280-290
mi]üósra értékelódött fel piaci értékerr. Csak
ezek utián lehetett megállapítani az üzletrészeket
és az annak megfeleló értékűvagyontfugyakat
(amiket ki kellett adni). Természetesen ütköztek
az érdekek, kompromisszumot kellett találni. Ez
az etőekellentét teljesen érüetó. A kiv ráló szemé
lyek és crcportok olyan vagyontrárgyakat akartak
kivirrrri, amelyek az ó működésükhöz érzésük
szerint sziikségesek, illewe minél korszcrűbbek,
Akik a tsz-ben maradtak, nekik pedig azvo|taz
érdekülq hogy olyan tángyakat adjunk ki, amik
minél kevesebb embert érintenek és a lovábbi
tevékerrységet nem akadályozzák,
a

vesíteni kelletr a tagok

-

V ég

ü

s

ikcr ült me g áll ap odni ?

-Igen, már avagyonmego§ztó közgyűlés elón

. P ersze ez ttibb fordulóban zajés korántsem volt egyszerű amegegyezés.
Végeredmény:az összes vagyon 6 száealéka
ment ki a csoportos és egyéni kiválókkal, ha úgy
vesszílk, ez n€rn olyan nagy tétel, A csoportos
kiválók §zövetkezetet alakítonak, ók úgy akarnak tovább mrlködni. Az egyérriek pedig részben

megállapodnurk

lor

a

koröban

me

g|évíháztÁjigazdaságot kívárrrák

fejleszteni, amelyhez bizonyos vagyontárryakat
- gépeket, álatokat eszközöket - kaptak. Akik
a sztivetkezetberr rnaradtak, óil< meg ebben a formóan mrlködnek tovább. Fogalmaáatnék úgy
is, hogy mindenki a saját útját járja.

- Akik a sztnalcezetbn r?uradtak, trctnyiben
tug ukat ?

ér z i k v e sz t e s tt k

-Bizonyos szempoíltból
a v€yon,

magukat, mert 8z

nem érzik vesztesnek
ami kiment a szÖvet-

kezetbdl, az nern alrkoranagyságrí, hory atováb
bi mrlködéstés az enrberek egzisztanciájátv eszé.
lyeztetlré. Mísrésaéwól évre csökkerr az aktív
tagok száma szövetkezeülnkbeíL árcsoportosításoka lesz sálkség.

-

Ezek a sztwetkczaen belüli űszqvaések

rcm j eI ant au k nuj d runkanél külis ég a ?

Uzenet

3
- A holding - ebben az &te|mezésben - a
szövetkezeti központot, központi vezetést és irányítrást jelent, Aminek az a feladat+ - ha kialakulnak a kisebb egységelq amelyek szinte teljesen önállóarr gazdálkodnak -, hogy azokat központilag üányítsa felügyelje. A holding (központ) működtenré a kívüálló üzletrész-nrlajdonosok és a nyugdíjas tagok vagyonát is. Alapelve, hogy koordináljorr, segítsen, irányísor1 de
mindezek mellen nagy mértékben önállóságot
biztosítson az egységeknek.

(Folytatós a 2, oldalról)
Nál,Jnk pillanatnyilag ez aveszé|y nem áll

-

fenn, bár országosan egyértelmúen beszélhetünk

mezígazdasági munkanélküliségrdl. Mi a jelenlegi személyi állomármyal próbáljuk megoldani
a feladatokat En bízom óbarr' hory embereket
nem kell elküldeni. Ánnenetileg biitos adódnak
olyan iőszakol amikor nern tudrmk minderrkit
reljes munkaiöben foglalkoztatni (elsósorban
télen). Majd ésszerűen beosztjuk a munkákat és
a szabadságokat-

int me gvalós ulhama ez a forjövőben?
- Ige4 b2om benne. Elóbb-utóbb el kelljutni

- Véleménye szer

- Melyeka tovóbbi terveik?

ma

- Meg kell találni azokat az ösztörrzési formákat, amelyek minden tag számára kifejezik saját
mrrrrkájuk eredmenyességér Azzal, hogy a szö_

a

ahhoz a szemléleüez, hogy a nrlajdont közel kell
virrrri az érdekelséghez,az egles tagokhoz. A
nyugareurópai rin. farmergazdaságok mintájrára
majd in is kialakutnak ezek az egységek... Csak
id6kérdése, úgy vélem. Jelenleg még nincsenek
meg a feltételek ehhez, de ez|esz a jövó úda.
_ Es jelenleg milyen tevékenységeket folytattlak a tsz-fun?
- Az állanenyésztésben folyamatos a munka,
a keverőüzemberr is teljes a foglalkoztaíottság, A
múhelyben és a traktorüzemben jelen&ezik most
télen bizonyos mértékúlétszámtöbblet. Ezt úgy
próbáljuk konigá.lni, hogy a szerelókön kívül a
gépkocsi- és traktorvezetőket is bevonjuk a téIi
gépjavíuísimunkálatokba- Aztán a téli idószakban végzitnk erdómúvelési, fav ágási tevékeny-

vetkezet l00 százalékban magánnrlajdonba ke:ijlt, kialakult egy olyarr rulajdonosi érzés,amely
szerint mindenki tudj+ hány milüó Ft értéhXaz
3 vagyoíl, amivel 6 rendelkezik. Ezennil majd
:ovább kell bontani kisebb egységekre a szövetiezetet. (Itt gondolok a BT. vagy ldl formára),
\íunkater{lleterrként ki kell alakítani kiilön egységeket és érezri kell az embereknek, horyha
:öbbet és jobban dolgoznak, akkor nekik is jobb
és eredményesebb lesz a tevékenységük. Továb:i léf seket kell terrrri a mrmkafegyeiem javítrása
j:dekében, és megpróbáljuk a takarékosság irá,-.1 ába terelni az érdekelségiformákat.
- On azt szerefte volna, ha holding rendszerll
::cyetkzzetté alakulrlak ót. Mit jelent ez?

Onkormányzati hírek
-A

képvisel6-testület i992.

A

testület

döntése értelmébenazoknak,

:

rácsatlakozni a kábeltelevíziós

::a az iskolaszík& a Vasszé-ny, községból delegált tagokat,

::rók Tibor és Kovács

Tibor

:::nélyében.

***

- 1992. december 18-án döntés
_.etett arról, hogy 1993. január

-.i

megszűnik a magánszemé,;< kommunális adója, valamint
_ i; x,lettól az idóponttól
hatályon
r .-.l helyezték az első lakáshoz
__:k tiá,mogatásáról sáló helyi

---:eletet.

-

!**,i

telekadóról szóló rendelet
:gében változatlaíl maradt. A
- l':7á§
!
mindössze annyi, (ame_
:: i helyi adókól szóló ]990.
, 3 :örvény legutóbbi módosí: -'.992. évi LXXVI. törvény
.A,

, |: hogy az épűeüez, épít- ., ,...7- nyomvonal jellegű lé-

:

-:.é::r,hez tartozó véd6 @izr-,.i5: terüet és az erd6 múve-

, i;5an nyilvántartott
-:-5 a telekadó alól.
.

telek

-

:r-imrrrányzat illetékességi
r
= - --i. é grehajon kommrrnális

-- -,,is
- :::a- -

el]enértékéta befizetés

r,agy

amennfben

a

helyi

_: :. :.* :rnékétmeghaladja - a
--: :-.:: kör,etó négy naptári év,r

I

átadása megtörtént.

::cemLrer 3-i ülésénmegválasz-

_-É__,:

ia,Oft

]ehet

levonni.

- T' cecember l74naká,- j : ..:_ j,s rendszer múszaki

akik ezen időpont után krvárrnak
rendszerre, 15 0m forintot kell

ségeket, ami}üez santárbevorrjuk amáshol nél-

kíllöáetó emberekel A raktorosok nag része
dolgozik A szóadságokat is
úgy igazítjuk, hogy inkább ilyenkor adjuk ki a
fizikai dolgozók nagyobbik hrányad.ánalq és sz
most i§ az erdóben

aratás idószalaíban

foglalkoztatni.

kivitelezővel, amelynek havi díja 80 forint lakóegységenként. A karbantartási sz.erzí
dés célja: a rendszerben felmerülő összes múszaki meghibásodás,
az ügyelenrek történő bejelenté§tól §zárrútott 48 őíán beliili elhárítás a, kivéve m agának a te|ev íziónak ajavítását. A karbantartási
díj és a Távközlési Felügyelenrek
fizetendd szatelit díj éves összege: 1000 forint, melyet két részletben a félévvégéig kell beftzetni a kikiildendő sárga csekken. A
kábeltelevíziós rendszerre az önkormányzat biztosítást köt, (az
elemi károm ellen) errnek összegét a továbbiakbanmagára vállalja. Ugyancsak az önkormányzat
viseli a terv §z€rinti, a lakáson
belüli többletbekötések újraszea

relésének kölségeit is.
*!t:*

- A gépjármű- és telekadó els6
féIéweesedékes összege március
l5{ig fizethető be pótlélanente§en.

a

teljes létszámot nrdjuk

_ Ez a téIi hideg és a fagy milyen károlat

olcozott a vetésekben? Felmérhetö lrpst, vagy
majd talrasszal Wrdezzmt ezt?
- Sajnos, hiányzik a védelmet adó hótakaró és
elsósorban ez a üibb mint egy hete tartó fagy a
ké§óbbi vetéseket (ószi árpa, ószi búza) meg
fogja sarryargatni. Aznk a növenyek is károsul_

tal<, amelyeket idóen és rendesen el nrdunk
veuri. Jelenleg nehéz megjósolni, hogy milyen
lesz a fagykrár, de azt már most elmondhatom:
nem tettjót az ószi vetésű növényeknek ez az
idójáíás. Annak viszont öriilheHirrlq hogy sike_
r{llt a talajmunkákat szántrást is elvégeznílnk,
ellentétben sok szöveüezettel, ahol még a vetést

sem tudták befejezrri.
A problémák lényegében - úgy nírrik -, megolűdtak, de az fualakulás még nem fejezódönbe
in Vasszécserryberr, a Petófi Mgtsz-ben sem. A

komolyabb és nehezebb munka majd eztárr következik, Talán a szövetkezeten beltil is sikerül
megtalálni azokat a működési, szabályozási és
ösztönzési formákat, amelyek hatékonyabbá és
eredményesebbé teszik a tevékenységüker

Idősek az ünnepeltek
Községíink 65 év feleni idősebb
lakóit ktiszöntönük egy kis iinnepség keretében 1992. december 13án, a

VTV KasélyszÁIlőban.

A polgármester köszöntó

sza-

vai után Poliín Hildeb,rarrd, a Panbefizetniük az önkormányzat
nonhalmi Bencés Gimnázium takölségvetési számlájára. Az önkormányzat karbantartási szeízÉ nára - aki háromnapos lelkigyadést kötött

mail

korlatot tartott községünkben mondott rövid beszédet a ,,korosodó" íirrnepelteknek. A tanakaj-

di és a vasszécsenyi tagokból
szervezddött KINGA énekkar
szép karácsonyi énekekkel, az

-

I]NGARESCA táncegyüttese

amelynek neve egy népdal nyomán BANYABÓR - vidám népi
tánccal kedveskedett. Az íirrrrep-

ség után ízletes vacsmát szolgátak
a kastélpálló dolgoái. A magas
szírrvcnalú vendégl átÁút igazá. dlcs&et illeti óket Azcn a verőférryes
téü napo,t a kastáyba csak 67-ert
fel

}iuek el a lffi eredetijelentkeqóből,
ám nekik valóan kellatrcs, §zép élrráryben letrren résziik
Az önkormányzat köszönetet
mond a Petófi Mgsz-nek az anyagi támogatásért és aházhoz szál|írá§r1, a KINGA énekkar tagjainak és az UNGARESCA táncegyüttesének a szírrvonalas szereplésért,a Vöröskereszt lipárti és
szécsenyi sz€rvezetének az á|do-

zatkész segítségért,az Alpesi

S

örkertrek

a

támogatásérr

Népfőiskola
a faluban
A ttépft bkolai u$oly an eM eWadása 1993. január l4én volt a

vasszéaserryi kuluírortronban. Tá
máju a helye< és szep stilrrs ellerr
elköveter legryakoribb hfuák

sóbar

Faluközpontban

(ha lehet,

utcára nyíló) kb. 30 m2-es

üzlethelyiséget keresek,
mellékhelyiség h9sznáJat-

óvid-

& írá§bfrL Azeli6ú CzetterIbolya
fóiskolai tarrársegéd volr

tal; ruha, cipó, játék,

árr, csütirrtökön

Sürgös vólaszt vőrok:

A

kiivetkezö elöadás januát ?3l8,fi) órakor kezdddik, rnelynek tétnája: az ggénséges életmód, e gészséges táplálko-

zá§'lesz.

Elóadó: Bert5k Tibomé v

ffi

.

Minden érdeklőddt §zeretett€l

vánurk!

áru értékesíéséhez.

Bödeiné Kovács Ibolya
9700 Szombathely,

Székely Bertalan u. 56.

Tel.:25-877

'4

Uzenet

l

rendelési ideje
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13-15

óráigTanakajdon;csütörtök:9-

tek9-1l óráigVasszécsenyban. l1-100.

Otthoni szépségápolás

é.

ir

ba Anita fia: Dániel, Kalauz JG
zsef és Nagy Otflia fia: Gábor,
Molnár Z§|tánés Bella Judit fia:
Dániel, Kopácsi János és Varga
Violetta fia: Milán, Nagy Tibor és
SimonÉ,va fia: Richárd, Boda Ferenc és Szijj Anita leánya: Alexandra" PintérImre és SziblerRo-

pentek 18 órától hétfóreggel 8
óráig Szombaüelyen, aWesse11 órf,g Vasszécsenyberr; pén- lényi úü rendelóben. Telefon:
óráigVasszécsenyberr;

Schweiger Tímea Gytingyi, Boda

KrajczárZsolt és Szalai Anikó
fia: Milárr, Howáü Zoltán és Rá-

Vasszé- Yérvétel:héÉónés szerdán
csenyben; kedd: 9-1l óráig reggel8órakor.
Vasszécsenyben; 13-15 óráig
Hét végl orvosl ügyelet:
Csempeszkopácson; szerda: 9-

§l

i

(Az 1992. év adatai)

szÜlnrÉs:

Héúö: 8-12 óráig

ai

li

Anyakönyvi hírek

A körzetihaziorvos

(

zálialeánya: Kitti, Kovács Zsolt

Vikt&
ria, Molnár Róbert és Biró kén
és Kovács Andrea leánya:

A

sz&az szobai levegó és az idójárás viszontagságai hatásrára a bórön
hamar észlelhetók elvá]tozísok, A kellemeüenségek megelóáetók, ha
leánya: Klaudia, Rába Károly ás
idóen és rendszercsen alkalmazzrü a bórtípusnak megfeleld pakolásr
Molnár
Mária leánya: Verorrika.
A gyári készítményekhelyen egyre üibben haszrrálják a természetes
HAZASSAG:
házi
készítrnérryeker
alapanyagú
Arctejekhe|yett kiváló lemosó a nyeís tej. l,angyos tej'be mártott vattaKopcsárrdi Járros és Nagy Enicsomóval addig dörzsölgessük az arcbórt, amíg a vana tisztamuad.
kő, Molnár Róbert és Biró kén,
Regetuóló, nagújíó arcpakolás: a galagonyavirág a bór életnúkCrCését

Kovács Dénes Attila és Dávid

se,lkentó hatóanyagokat tartalmaz. Regenerálóként a zsíros bórríek hasmálhat-

ják A ryógrnöv&rybolokban kapható galagonyavirágot
s az esti artisztítís után 10 percig bóoroga§rrk

a

terfoiak

Lefonázzllh

Andrea, Gödölei

István

és

Ferenc és Foki Tímea, Kopácsi
Zoltán és Könyves Mária.

HALALOZAS:

Szalai György, Szakcryi LászImrénése: Szalai Je
lán, Virág Andrá§, Horváü Sán-

ló Horváü

domé sz.: PunguMargit, Molnár

Ferencné sz.: Szekeres Roália,
Szalai Károly, Kiss Jiínosnész,:

Óri Naaria" Takács JőzsefrÉ sz,z
Pungor Mária, Szovlík János,
Varga Iswánné sz.: Móricz Arrna,

Nagy Ferencné sz.: Horváth
kén, Kómúves Mihályné sz.:
§zekeres Margit, Koarra István-

né sz.: Horváth Mária, Tóth

l
l
I

Benjamirrné sz.: Bucilla Vera,
Stemler Ferenc, Tóke Ferencílé
sz.: Tóü Erzsébet, Takács Jánosné sz.: Horváü Franciska,
Bogár József.

meleg teával bórtinker

7-síros.Hrre: az aludnejet vagy lanryos tejet elmorzsolt élesztóvel
dolgozzuk lágy massávrá, és eryenletesen kenjiik fel az alcra.
A vízszegénybörűek: tejjel keverjék el az élesztdt, adjanak hozzá egy
mokkáskanálnyi mézeg 7-8 csepp glicerint, esetleg 1 mokkráskanálnyi
uborka]evet.
Szóraz bórllek: keverjerrek simáraaludttejetegy tojássárgájával. Sűrítsék
kevés hintdporral, hogy kerüetd legyen. (Ez A-, B-, E-vitamint és értékes

foszforvegyíileteket tartalmaz.)

Tüérzékzny, néltöl kipbult Mrre: nyttgraó hatású a tejföllel kikevert

Áttago s statis úíkaiadaíok közs
1992-ben

égünkbe

n

A vasszécsenyi lakosok száma: L223.
Az áttatános iskolások számt l?4.
Az óvodások száma:52.

túrópakolrás.

I

Korc s oly ap ály a - mag ánv áIlakozásb an

I

Lúfutlgás: l92-ben a nrgyei II. oszttíly szorrr
baüelyi csoportban Vasszécsetry csapata a tavaszj és
az ószj fordrrlóban is a l0. lutyen végzett Az ifi+.sapataavaszi fcdrrlóbarr a 3. lulyen, az&á foídulóbaí,
lutyn v égzet- A mc gye i falusi spartúiil |9l2.
évi tbszesíEtt po|,ltverscnyének végeredrrÉnye:.[ /retyzeaVasnécsely - I3E poiual!
a 6.

Tekepálya Csempeszkopácson
Autornab, tét§áva tctepólyát avattat janu& l G
án a szowzfd községben. Az iskola pincejébcn
található pdyát Pem József vállalkoó építteue; de
ahhoz, ho65l a páya négy hónap alan elkészlllt, a
község lakói is nagymértékben hozzájárultak társadalmi muntával.
A akepólya terllletén belü elegáns bíípulti§

taláható arrrlynél - egy<gy gudtá§ utárr - szorr>
jukat csillapítha§ák a sportolót A létesíúnény
annyira rrnderrr, lrogy rrÉg verserrybizot§ágra sincsen szükség, ugyanis sámíógép ógzíti az qednÉnyekcr Szalembcrek hitele§ítettélq hoiy núe
tci rr:gfetclnek bajnokságo\ vcrscrrycktarúsánir.
Szc,reetrl várják rz éídetlódókct lpctbúáto
Lat a csempcszkop&ri rkqfrlyán. @érteti díj : 200
forint órárrkénr)

\

A múlt év decemberébcrr korcrolyapálya nyflt köz.
régürrk üpáni észllt t Vöóskercca.c Pert mdlcu,
amelyet Némah Imre ér craládja kégálE§-

la

izaclutÉshez u időjátll Lcgycuégérc ir

rullrség lerz, ugyanis

zfrl.k.

I iéE teíÁérzrlcr rltm tép-

A rzolgílranlrothoz tartozü r zcrrc, r<itércűst6l a
kivilÁgíat pílyr, mclcg tcq ruheúíherzúleu.

ro

Nyina brtás

Éúőt6lpáakig du. 3-&ig, rzornbll()-l2t ér du 2J-ig.

ér varómap dc.

A belópdigy an:50 forinr (r fclrololt rr.d.eÁtltÁ,
vchet& igénybe).

rolr ezerr beliil

. üzBxgr . A vA§szÉcsENYI öNKoRtuÁt*yzrr L\PJA . M.&iela,ik rlkelman}ént Fclcldl
kiaó: YARGA DEZ§Ö pobíímcctrí.Kégziilt l PANNONPRES§ KFT. gondolríban. Fdel& lll,*ccl,
rő: §IMoN ERZSÉBET. Sprtrcsacuc: CZETTER BEATRIX. SzövcgrzrtcnéuSZw TyPo-letm.
Nygqrrdai munkák: VA§ITERV Nyomdr.
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