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Tavasszal megkezdődik a plébánia építése
. -:ál évüede mrrak hogy községilnkben

; zképzzlések sdllettck a plebárria építé: r=csolatban. A régi epület fclújítása óbb
.---- -3ényclt vokra mint amennyibc az új léte-
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_- -,_l ]rcrü majd.

- :.ei k&zütek... elóször cgy,
-:-: harmadik majd ncgyedik

00

aaín másit

Dc valami= :<rol cgyik scm felcltmeg ahuósógo}nak.
. :_ --r.!:k a vassz&scrryi styafiú és a plébá, , ; lielybcli eüenzó is akadt bdvcrr. ,Miért
---:= r njvclódósi tr.ízzal szcmbcrr akarják fcl-

](:lönbcn is, van a paprak lakósa!"
- - =_:: ir:ál rckgt.

-

_, ;cn min<lenki beleüródöB
abba, ho§r a
. r :.:ghiűultak. Szinte hihctctlerurck nart
- _- tlnilriszuatív rkadályok megszrarése.
-

-.:l. !z anyagi eredetíí gondok maraduk.)

-]---r úia clótétbc k<{llt aplébíniséplresé: i--lliaül l91. május 9€, l0 000 forinnd
-:: .: l Kacsztáy Közö§ségi Ház ebrevezérí
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azzrl a cellal. hory összcg5níjtsc aszükeszközöket azÉpítLalsha-

Jcrró plébános úr kércscnck elcget téve' rz Er.Iroplishct Hilfsfond (egyttázi scgélyszcwczet) egymilüó forinot rdomírryozon az építkczeséljaira. A jclcnlcg rendclkcz&rc ólló p&,z - az önkormínyzat rrryagi tímogatásával és a hívek jó
szírrűhl kiscbb-nagyobb adományaival is csrk törcdékc a uü}séges összcgrck Ezén az
egytúzlőlsé,gi kipviseló-tcsUtlct czrion kéri a
vasszécscrryi csdádok áldozatváüalását h&om
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-.<rmÁnyzat - clsó}5 szfudehi tesz§§- i:lszlÁdta az iskola kcrtjér Így kcreszt-

-_- -__- r Táncsics utcára medlegescnkialalí-

-

:is: alkek értékesítésébőlsz§rrltzÁ
:.,rs mértékbcn az cgyházközségé lett és
_
-=:. *y szímlájára ker0lr
-,:

- :;. :iztözségi képviseló-tcsülct mcgvi*_ = :Jlgadta a plébárria - közösségi há.lra
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:képzelésekerDr. Konkoly IswÁn

.- :z_:.:.;,i megyésptlspök Úrral történt meg- : 1?,í::.án azEgyházmegyciHatósíg szctt-

- --l]aí,!ést.
-, ,a. lqlez§L kaestíkrk Makovecz Imre
-_:: .-::<. jáít a helyszíneq és irodíjaelkészí:-, ; a, rslggs tervdokumcntációr Dr. Tóü

én qtp ezs forint hozzájárulást
lzOslzcg hryonu csrlúion&&rt 83 forinot
jelcnr)
A uvrszi qpítkczé§ t€zdctétól folyrmarosur
sz0lség lcsz z órrkéntcs íuikai scgíségrcis.

évcn kcrerdt
(F-z

Káj{&,hogy rti szívcscrr vállalrra valanrilycrr
mwkát- alkalmgrként vagy rcndszercscrr - jclean szfutd&átr mcgbízoc szcwczólmá. (Bcrtókfibq. Cscrkész Viktr, Kíldy t ,íszló, Markó J,frrosné Kovícs Mírta) Perrzadomány éljá-

ból befizctési csckk is tólük kérbgtó.
VáUalkozólq mestcrctnbcrck örrzeden scgítségérrckfclajánlásít is várja rz cgyházközség.
A Keresaáry Közösségi Ház nerrrcsak a hívó
embcrek híza lcsa hanan a falue, ahogy az

clnevezés mutatja: a közösségé. A szociális. ka_
ritalív celokqn kívü le}retdség lesz majd e házban konferenciabeszedek tartására elóadások
szcrrrczésére, az énelJcar felkészülési próbáinalr mcgtartására, a cserkészek fo gialkozísai-

nak lcvczetésérc...
Rerrdelkczéstc állna a vallásos könyvek iránt

érdeklódólnek könyvtári szolgáltatással;
adna minden közösségi

terct

kezdeményezésnek.

Kivon at az 1993. évi [I. törvényből
sokak számára fontos

örrtét hozoc a pqle-

merrt néhárry hénel czclóa

földrulaiJoírír.t
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hatrfr,ozat azokat a
(m,fo

ta&lkaő cgyáckct erintl

rÉszrány-földuü}lomeokat)

akiloek egy-

kori beviaü köteleatség alryján volt földjílk a
ternrelószöve&ezctbet vary 6dikölt& a ula}tont,

vagy mintszövakezcti ug ill. alkaknuon, az|92.
évi II. tt}rveny alapjrfu földutaj<imrhoz juottalc A
riirveny 1993. jaufr B-et l+Eu halílyba és a

földkiadó bizorságok megalakítás&ól szól.
Az 1993. évi II. tv. fó élja. hogy a reszrfuyföldrula}tornsok ternrészgbcn megkap}iassák az
ólicr megillctó ftlHtaitletckct A tórvcrry clóírja.
hogy a részar:fuy-földulajdonkfut rryilvántaon
ternróföldcklrel kapcsolaos ügyek intézéséreí:oldktadó blzot§l8ot kell váasaarri minden terrndÓszövetkezetben A bizorságot a t&zarány-földtulajdonosok köz5nílésc válasz§a rneg.
Ene rcnek kísérlea1993. február 5érr" a tanakajdi kulnironhonban. A közgyűlést a téesz
székhelyc szerint illetékes jegyz6, Vámos Antal
hívta össze és Varga Dezsópolgármester vezenc
e, 1 033 regiszrált részarány-nrlajdonos közül
84_es je'ientek meg. Tanakajd, Vasszécscny.
Táplánszentkeresa, Cscrnpesztopács községekbdl. A jelcnlévók minden bizousígi tagsági hclyre jelölter áüíonak de a szílkségcslészám hiányában (a ttirveny énelmében) csak 9 bizotsági
]

ragot vállszüattak rneg,
Tráplánszerrüiereszeru Bena Tibor és h.urgor József. Tanaka}ton: Töök Fererrc & SimonMiklós.
Vasszecsenyben: Takács Józscf (Dózsa u.). Ko-

vács Isrván (Upán u.) és Baumgartrcr Tibor.

Csempeszkopácson: Nagy Isrván cs Arrgier Józscf.
A még hiányzó nyolc tagot 1993. fcb,nrár 18án l 4 órakor a vasszécscnyi polgármesteri hiva_

ta]ban tarundó újabb közgyíIéscn választják
majd meg.

tclcpllléscn és a alcfllléscn bclü e rnagárrszmá
lyck részarány-földulajdonánalc tidégírésércdtlt

500 fónél
Arrutnyibcna
kcvcscbb részarány-íöldolajdonc vaq alkm a bzott§gl f&6l íü, ht 50O f6rrél több. aktr 17 f6 e

lönícn íüldatryok tözü nrlyitbd

A földkiadó bizonság tagirivd bpcsolatban Lét
fonts kitöÉs varr:
- a rzövcttczti tag és ncm szövctczcti tag ész_

tula}toni arányrrknak rrrg_
fclcld számbarr vcszrck Ésa, ovábM
_ asávcíkczet gszdállodá§i tcrtlctéhcz ti, ozó
valarrrnnyi alcplllés tészarány-trrlajdonosait, tclcpüéscntcnt lcgalább cgy ag kc,pviscljc.
A közgytílést a sóvctkczct széklrclye szcrint
illctékcs jcgyzó hívja összc. Mindcn urlajdonctcgy
szavazarillai rrrg.
A tözgytllés atka lesz haÉrozatlépcs. ha a nrlajdoncok lcgdább cgyhamada rrrcgiclcnit
lla cgyharrrndníl kcvcscbbcn jclcnnck rrrg, cb
bcn az csctbcn a földkiadó bizmságnat csak cgy
éslt váaszthatják rrrg (5 illcwc 9 agiát) és úiabb
közgyűlést kcll összchívni. Ezcít célszcrű lcnnc. ha
a reszarány-nrlajdonrul rcndcllczók minél nagyobb
arány-földtulajdctosok

sorrcndbcn vcgyc figyclcrnbc Lérclménckáscrolá-

sator.
Ha a trrlajdorros a részác kiadásra keítüó íóld
önálló ingatlanná alakítísátis kái, nyilatkozria kcll

aró[

(4)

jclöléÉt és z szzvazás
A bzottság
határozza rrpg. A rrrgválasaon
módjátaközgyűlés'rcj"ií,8k
bizotság t"giai közü clnököt váIaszt

A földbadó bizottság fcladata

A

bizottságnál.

trrlajdorros

szcrrÉlyi adauit (név. te&ykori név, névváltoást
lrgelútő név, szüctési hdy, id6. arryja ncvc) és

igényü a Észarárry-földurlajdonát a bizotság sorsolással határo*- rrrcg a fcdczctlll szolgáló fiildrcsdct hclyét"
A jogszabáy tcljes sóvcgc rrrgalálhaó a Magya.r Ködöny
l993. évi 4. sámába.rr!

l8tcíínéL
(3) A tulajdotos a kérclcmbcn mcgiclölhcü,
hogy a sóvcttczct 8r,dálkodá§ adllctén mclyü

|;:

részar&ty-íüldrulajdonok hadásáa hjelölt

táblrit csetén javaslatot tcsz a ftllduuk bjclölésérc,
amclycL az thrtormányzat jóváhagyása utát örüormányzati tulajdonba kcrlünck
Aki a rttrvénybcn cl6írr határidón bclül ncm

A íöldkiedási kérclrnct írásbarr kcll bcnyiju-

Mikor

le

sz gy ó gy szertdr

Vasszécsenyben?

Községürrkben sokakat foglala gyógszatát nyitásával
kapcsolaos hallgatás.

koztat

Az örrkormányzat már

a

múlt év

6szín ígéreutkapon a V as Mcgyei
Gyógyszcrtári Központtól arrr,

hogy amennyiben a helyiséget
mcgfclclderr balaHüáh

e

biuo§í-

tanak gyógystsr&t és a gőgyszcrkészletct A bqcrrdezést, búto
rokat pedig közöscrr

bocsátják

rur

delkczésrc. A helyiség már clké
szlllt, mégis llresen áll. VaPn mi
a&adályozta mcg czt a folyarrruot?

Eról

kérdeztilk a polgármestert,

-

Varyonüg;nökség)

nél}íll- a privatizálanő gyógy-

szcnámak-nem láct bárhol fiók-

gyógysz€níratnyitr i
Jelcrrleg folyamatban y!ír e&y
másik gyógyszcrésszcl történó
megállapodás. lrgnsszabb esabcn valamelyü magánpatikíval
szrrzóilürrk majd. Az lcrrrre a fontos
(é§ íni i§ azt szcrctnák). hogy a
nyiús utírr folyamatos nyiwa tarÉ§t Ndjunk biztosítani. Más részról
pedig, hs cz scltttnikeppcn scm sik€íOlnc, ítáíérdcLlódönegy fogorvos, aki rcrrdelót szcretne nyimi.

Kcí€§tüí,k

uvaly.

sadja, sz!án visszalépett klrlörrféle

JanuÁr ütolsó re8gelérc Ee3érkezett e téll vrr{6lrc bóíüggöny

ÁVU tÁta"ri

akár itt Vasszécscnybcn. Régőg*aészt még szílrrlcról készcrr íll r hc|yiség. sót
Elósórú§ uírrt, hogyelfo, Rácz Györgyné.(Stcrrczinger Ka,

VrgaDezsór

lepte be e táJaL

e határidd cltcltét

sorrcrrdct, rz igényclt részarány-föIdutlajdon hclyét, ínajd intéztcdü a ftildrcrüct tulajdonba adásáról.

Észrárry-ftlldtrrlajdonos c tlirvény hatáybalépését
kövcró ó0 nryon belü nyíjüatja bc a föIdjét használó szövetLczct gazdálkodási tcilllctén műktldó

Téli varázslat

tölségcir

térclcrnhcz csatolni Lcll e szövctlczet

követócq hog a föIdkiad,í§i kéíclírrLctalepüá
scnlént csoportsí§a & rrrghatározza r tcljc.duísi

A részaniny-íiitdtuleitonnak rrrgfclcló öld kirdása (a tö,rvény só ucrinti szövcgc).
5. § (l) A földbadási djárás a resz:rárry-ftlldnr
lajdonos kérclmérc indul. A íöldkiadási kérclrrrt a

ni. A kérclerrrnck urralmzznia kcü a

A

tszóv ctkezct kötclcs a Észarány_füldtulajdonos
rcodclkczásérc bcsáraai. A bcütcli töalczcrség
alapján kclctkczcn részarány-Rildulajdon esctén az
igazolrist a íiildhivaal adja ki. arrrlyrrck trtalrnaznia kcll a szÁve.tLetrt baszrráatába adou fóldek
tclcpüris, fckvés és míívelésiág szcrint összcsían
tcíiilctét, valarnint czck AI( &tékcr Ha,a bcviali
kötclczcuség alapj rán a ulajdonos rÉszarány_fóldm_
lajdona több tclcpüéscn tclettezctt, az igazolást
tctepüéscnk&t ésdctczve keü kiállílani.

zcti.

(2)

hogy váüalja arurak

§ogtttódja, illctdcg fclsámoló) igazolását aról,
hogy a részarány_f§dtulajdonost milycn jogcírrrn,
hátty AK éíÉkú
öld illcti nrcg. A kért adaotat e

sámbur cljtnnérrL
A közgyrílést az thkormányzar mcgbízonja vc-

ft ildLiedó

és ííElyü föló

É§zlct EíhéíBkéri földki8ösi karclrrc alixítésér
Arra az c§ctí]c hs a kéxclcm a nrgidölt alcpltlés
ttilllctén ncrrr lcnnc aljcdthctÁ r nrlqidorcs rrrgjclólheti. hory a f§dkiadó bizottság astiretkczct
gazdálk.rlr"i artllcrén lévó tclcplllárctct milyen

lét§áíírttl"

kifogásolaa hivalkozva. Talán az
idópont nem voh szerencsés; a
gőgtszcrűratelések és t gyógyszqtÁti pÁv "tiz 4eiő idejcrr. E}rhez
pcrszc az is hozzrÁtarozik, hogy

"z

tatin) már készítia szítkséges fel-

iratokat is.

Akfu gósyszrrlár, akár fogor,

vosi rcrrdcló lcsz rz épületbcq rc,
méljüh ncnr kcll sokat várni a meg-

nyiúsra

Egyh ázi ürrrrepek febru árban
Fchút21:

FcbrlárL,bü:

; <,tystt

.

tttc lő B

odqtuso a,

Gyertys§zentcló Boldogasz-

_-_::-.

=tclmez&e

Jéans bcrrrutuÁ-

: :,=rplomban.

^=íor eltclrck a mózcsi töt_
mcgszsbon dszurlás nap
=.:.ír
viuek hoty bc.'=rrzsálcrrrbc
-

- :_.sst az ÚIrnak. Így parurcrclja
_- flJ az Ur t&verrye .,IVíiídeí,
;'=}löa §úgyerrrrek az (Irnaklc-- szcnrclve." Be atartáLmutat-, . Ú, törvenyébcrr rerrdclt íldo_

s: ,§,g p{r gerlicér vary két
-_-.cEólqít "

__:,.

=

, :.: Jerrrzsálerrrbcrr egy Simeon
,! ,.glz
es isanféld cnrbcí. Vána

vigaszát és a Szeíldélek la---_
. ] : J<tne. KinyÜatkozurástkapoa
. :=:jélektól, hogy ncrrr hal mcg.
-_: ::icg nerrr Iá§a az Ur Fölkerrt-

._ \ Elek ösaönzéére s

temp,
-:r :TléílLMikor a gyerrnek Jé_
,: xvicék
szülei. hogy a törváry

,-.

-.&e

szerint tegycnek vele,
-a ve!!eés szavat*aláldocaaz

-- =--: Aryja és anyja csodálkoane
_;r:úk amit mondott Sirncon
_

,-

- óket és így szólt anyjáhoa
_; !:oz: ,§oknak romlásíra és

,::dísíralcsz ó lzraclbcn: jel.
--:,lick ellcrszcg0lnck - t r tc
l,=c! i5 tór jrirja ít - hory így
- :3:.vrlvínuljon sok rzív érlsc.

; ]

21-35)

Eanycógltú

Hemvrzószcrda. mlsképpcn

böjdószcrda, böjdogadóczcnd+ e
butovinai rzékelyck elkín lununezőf,Ádr:, e nagyböjt kctÁctz clú
tcrrrylombm a műt évi vidgvesrfu_

nrpi rzcntclt baúíhól kclctkczcn

hamu mcgszcrraüse, utÉrapcdig

bcn ir.

lcut

Az &kcrca&ryck r tóredc-

jctáll hanuvrl

A nyilvírror bihbíttu
uryrnis e nagyböjt clsó napjín

hanrvazószcrd.ín var kezdcÉr A
negy brúrösök mczíüáb. zsálszcní
vczc&ló tutuíba1 a tcrnplom kapu-

jíbrnvárták apüspököt tki 8 tgíírp
lomba vczcne ókct Elmondt^ák e
hét búbíí,stizsoltrárt, majd r pítspOk fcjttbc t€ttc kezéL Megsórta

óket harrrwal ríjuk rac r cüciumot fcladva a penitenciát és mcghinrve óket szerrteltvízzel, mait mi-

kent rz Út r pradicsorrbót Ádímot, kiutssított8 óket a tcrrrplomból. A naryböjt €tész idcjc alan
többé a tcrnplombr ncm mócnch
csak az ajtriban íllhattak és a bcmcnó hívck imádságár kérték.
Franciaországbarr. Tirolbarr és
még más némct trrtományokban
fÁklyír szoLtak égcmi, ílzrt gyújta-

e<Jutúnk a )§,. századí hiléIctbc; Kb tózs{
evllo k n emélycs j c gy zctcirck a fcl lusználá-

*al

ü foly anut os an

zűptttttlkából.

köz l ünlc

sarctv

ény ckz t

töIdrajl cllulyczbdésc
Vrsvécscuy közsrég b&,hk nyugati r&zérr,
Y oseé csc ay

;'s ocsléberr hclycztcdik cL Szombrírclytó!

l

délbtcti ir&tybcq rnól
-ryc 15sz&}tclyétól
*5l
kitométcmyirc at7. szímúfóútvqnd
!§rti báglzJí§ó4 a volt Rrmr_Szombatlrcly
'sútrud (mcly l97a. míj,rs 25irr. 80 évi mlí'<,li urán saírrt mcg) és a Gyönryös-patak
--..t tstál}ra!5, körülbclü l9G-200 métcr tcrr-

r:zint

fglgtri ma8asságbarr, 1795 hekrfu

Blöaj;lag

ei

rr0le-

6rni községthrtreis az ajcllcrrrzó,

eközcü Szombathelyle: avasi sílrsíg köz,Ép
Ejeú fck§zilg A XVEL szízadbcli katonai
*é.k mocsarab,ól,és rnocsaras Étch,ót bc_

-sr_*

e

merrtéq mclyek esós idóerr
jrftintatlanní tették a vidéket

Gyöngyös

=idialób
ts.a

hintctték mcg

megrrkar

E nMzak, cgy

sral.

r

hamvrzís. A banu r btínbírret
gzimMlrmrr nk u, ÓrzOvctség-

Mzi ncrua,ctek mllöüsc és
zjlázt falumban a XX. názadban cínncl,
-!'süía e§ magistravitac' jclíghcl értéks
adctzs pályamutút készítctt Donobs Pé=
e A tanutmány első rénébcnVasnécscny
.:r.áuünéről olvaslatu* a XII. sz&dtóI a
3, sz. elejéíg.Mósodik rénében pcdíg bcte.

l

l

nrpjr E napon'misc clóc vrrr

Küe

H€íníntól Szécsenig kcllcn íIlgrdóan

-;-olni aGyöngyös &ad:ísóval aközfukcbur.
Xr nír nincs mocsifo kózségthlbcír" Az cgyik
karonai fclmérés íg ír en6l:,,Dic Grms
'aa.t
!r dhicí einige Brtlckcq flac}re Ufer, morasti-

ni. Ez nyilvinvalóan e ÉlcmcÉ§_
nck cgyik fúrníja rmcly e linrgiúvd is k4csolaot

talílr

Nqüjtcltő

A na5öOjt _ ez Erdy_kúl,cxbcrr
ncprveoböjt - rz cayluízi évberr

rzószcrűról

húsvéwasárna_
pig
böj, Iéas rcgyv€nnryi
tóláúrclq majrt kírrszcrvcdésack

taffi

círléLczcrÉíE
rzcrrtclt negrvcnns-

idószrt amclynck kiscbb mcgletacÚ, eg*gel hctci. vrsámap

poe

jú 0írrcpci is vqrrrak.

A é8i idók böjti feryclme igen
szigoni voL A böjti napokon csak
k*F"q s,ít é. száraz növ&ryi elcdclcka volt szabad eruri. és csak
cgyrzcr chenck napjöan- Errnck az

n+ünkköt6€rt

mrJtatván

Bcc

43-berr az ekkor

viníg-

zó Sógiár (Szombaücly) coloniális rangra
cmclt& Fonos kcr,cskcdclmi kózporrt voll inncrr

ágrztal g,ctrc

a

fób Lcreskd€lmi úNona-

lak A Sopiaíre fclé tartó, ómai hadiút átmcrrt
Vrsszécscrry tlílllcta i§. A )O( százú clefn
ezát tóbb csctbcn sziklát kövekct fordíoc ki a
földból a szécscrryi földművcsck ckcvasa
Róíírd p&,zt i§ ralíl1 62 1970-es évck clcjih a

üpíni tcmpluntcrtbcn Tóth Csaba di& melyet
r Srvrria Mücurrr igazolt Ez a párzdarab a

lcgrégcbbi enrlék cról a tcdlleuó|.

A aépcsségalúúása
Az clsó daok 1887-ből szírmaznak A község létszíml c&kor 47E fó volt (2,10 féú§ és 238
nó. A falubm 72}úzban 10l csa!ídéll A féífiak
közltl l pap, 4 nemes, 5 polglr,41 paraszt, 33 a

íírniEzért nrlailonít a izcgedi

e

$7?8

még maupság is az
nyáhrak nyrihak ryógyító ero-u

sá_

éh_

Felhaszrrát irodalom: _ Karoükus Kalendáriurn 1993 (Szent Maxirniliarr Lap- és Könyvkiaő)
- Bálint S rindor: Karícsony. hris vét pürr}ösd
(A na5órrnepek hazai és közcpcuópai hagyomárryvilágáb,ól)

böjüls d-t-lelc számíra több he_
rrcrrr is régcrr. ktüön €dé-

Azcbő tótgicmléL

gorroszr mrely zÁjár beha_
errrbert hatakruíba

BÉphit meg a boszorlr.ínygnökberr.

lycq rneg

dcr. Joggal fcltétclczlretó, hogy a középlrorbarr
cz néginklbb így volr Ne5l íltal&rosságbur
jclenlcg e síksígés a kontincntális éghajlatillcrnzú közs,égütbc & környékérc.

Idószínítí§unt szcdnt

k

kU}ünbOztcuck ezt az idószakot hogy

rmd inrrndirt". Jclcntésc: A Gyöngyösre
e hidat lapályos prítr mocsafirri mc-

a

olva póbilja az

kor vcnck maguk}roz Nr:nr zsínal
}mcm olajjal íóztctc Arrrryira meg-

jcllanlk

bojt
Hllörröscn érrdcrrrszcrzó az Úr clótr
EzÉítnÉpünk a fogadalmait inruíd_
rágait olykot még babonrts prahikíit is iprkodik böjttd kcdvcssé
tcrni. Íry az asszonyo\ kózcü bú_
csújáó helyebe étrryálorr. at-z (1lcn-szomjan smku& elrncnni. hogy

kígyóc

zdvQá is fslvdq iüctólcg paraszti
kOzOsscgdr amclyek atralarncrrr sámíwa. csak növcnl ccdcní uiptilé-

Domokos Péter tanulmánya elé

a M_
a

Szíízanya clótt. Laskai Ozsvát

a}5kcónl ;íLbzaóm ffirne teük va_
larrint a rrp vallásos élet&err is c]ij,n_

r

vck aszteláre- Ücgek szcrint

rnorrdja Szerrt Ambnrsra hivatkoaa.
hogy a böjóló errrbcr nyála megöü a

aa hory

uí ehagornfrryok kulusza
N,Álunk b sldtrk még a mrilt

jís) *rn kcrttlhacn ilycrrtor

Léréscü czzcl még biaosabb mcg_
hallgatísra alátjarrak a csodatévó

épütctcq önmcgtagadó éleurek számos pclüja és nyoma maradt ferrn

Pályamunka
Vasszécsenyről
ges

ÓkcrccaÉry rc gula ezcrinr e hris félékmellcttlacticinirrrn kclctl gc
rög katoühu szóhaszrrálat szcrint
fc}tá clcdel (tcj. uúó. vaj. sajt to_

Fcbtúr2t-:

hemv

nyctct haszrráltak. Kiszorrrbor hclyi hagyoíírÉryarzcrint e ruryböjr
p&uc§ch nég fóu étclt scrn aatc

..polg& és parasa örökösc".

58 zscüér. 12 egyéb

és l cz8bdságolt karona talílhaó. A közseg

birtokosa az Ebcrgcnyi család.
Az clsó - hivatalosnak ulrtor - maryar nip
szímlálá§ adabi l869-M: Szécserrközség: 8l tuízba, l3l csa!ácl706 latos élt loállílk l09 féífies
l 15 nó; a fér6ak 35,8 szÁzaléka. a nósrek pcdig
602szá,zal&ztgl udoc ími & olvasrri. A faluban
lr&om szellerrri foglalkozásj volc 1 p4. l táítíó, t
magárüivaralrrok. Mezógudzsági éves szolge

LLZ neúg". a -.;,

gt

Totübiadatok

nryszírros: 2l.

lEEG.ban: 620 f6,1890-bcí,: 772 í6,19ff,ban 725 f6. l930-b.n: 986 fó volr g lakosok
száma

Yallás ncilnt; Római katolikus 969 fó, reformánrs 5 í6, iue.aelitz 1l fó. A vallási meg,
oszlás is muutja hogy a mai Vasszécseny
cgykori ,.elódj&rék" mindkét részében római
katolikusok éltck nagy számbarr. Ellenben ez
ncm volt mindig így, mert a falu lakói általá,

ban azt a vallást kövaték. amit a földesúr
gyakorolt. Például 16/;2-16l. a maguírépület
mcllett cvurgélüus templom áüE tehát az

voluk a fölszáaad végétől a kastély
földcsrrrai az Ebcrgenyick kaoükusok voltak.
1600-as évekbeírcvarrgélikusok

dcsurak.

A XVItr.

Ebcrgényi Bcrrcdct raját köls,Égá építtcttc
fel iszécscnyi óír.ei katoükus tcrrrplomot:
1837-ben.
T ol űbi nQ szánláIási adatok

l96Gbgr:

il25 íe,l9?0-bcn: 1353 fó

1980-

ban: 11ó9 fó. Jelcnlcgi lakossígrnlr (l9í2, év
adatai szerint)z 1223

í6.

(Folyaljuk)

Uzenet
J

áték óltalárl

o

s

számóra

isl<oláso k

Könyvtán lottó
Új jár&ban vetretszresa.

lást rendezllnlc, mclyan mindcrr szclvény részt
ves7.

A feladaok megfejté-

sei mindig számoh melyeket a eclvcrryen x-szcl
keü ilölniid. Havona 1 szelvenrryel jásáasz Az
5 u.Iálatot el&óket jutalombm rcszcsí§ilk

A kitól6B

könyvafoöa
csics u.5.)

, Ezerrkívtil 3 havonta tár5myeremerry-so§o-

l

2

,

l9 20 2l
,1 )8 39

6

5

4

8

9 10

szclvcrryckct e művel6d&i

l1

L2 1] 14 15 16 L7 18

]l

?2 23 24 25 26 27 28 29 ]0

4l

40

42

4,

}uíz_

add lc, 1993. március S-ig. CIán-

,2

,,

,4 ,5 ,6

44 45 46 47 48 49 50 51 52

5,

A vesszécscrryi mtívdódési hízb,an mtlködó kihyvtt
nyirvl unást lrcddar és p&rtc}crr 16 &íól lE órÁt.
A könyvtáóen jdcrrlcg 3E29 kötct mcllcu négyféle

54

folvóinr r-lÁlhuó. GLET ÉSTUDOMÁ}fí.

55 56 57 58 59 60 67 62 63 64 65 6é 67 68 69 70 71 72

7,

74 75 76 77 78 79 80 81 8? 8] 84 85 86 87 88 89 90

űjmanas.
Szcracncl vftja olvasóir r könyvtíros: Czcrrcr Bc-

Név; .

rrrix-

Lakcím:

2.

édesebb?

Ennlt

llz bkdai l,öllyllál nyinn unásr (könÉpiskolÁd
sánírr): hétfer & szcrdán: 14.1G-l620ó,rái9
K&jiik ez olvasókrt, ho§l e kölcs&rzési hrtÁridó

érderrrel. aki rossz fát tcsz a

3. Ennyi bolygó kcring a Nap köflll.
4. A saklijáték bábuinak száma5. Julius Caesar halálának évc.

- a kristálycukor (l )
- a porculior (2)
- a kockacukor (3)

Iskolai hírek

poítttxrn unsák bc, e kölcsikrzön köny,vcket 3 hétca
bclíil hozzák vissza vegy hosszrbbínersó& megl
A bciratkols díjmanrcs.
Szcrcrencl várja ez olvasókat l könyvtár vczct6je:
Tóth Fercnc címzctcs igezgató.

rihre.

Farsangi bál

Autósors

A Szü6i Murlaköztsség 1993. fcbrurÁr 27-É:,:
délután 2 órától tervezj a gyerckek farsangi kanlcválját az iskolÁban.
Esa 7-tól hajnali l órÁig pedig a szlü6k ártlöíű
bálj& a vasszécscnyi művclódési házbarr. mclyrc

.{ KodáIy Zoltán műveltségi vetél}iedrín27
cslprt közül 4. helyezést ón cl a vasszécsenyi
álraliinos iskola csapata a Sz<lmbathely és város-

iörnyéki településck köötti verscnybcrr. A csa-

sÉrctcn l várjiik azokat a szlllókct is. akiknck

Brigiua. Némcrh Róka. Dénes Barbara. Csapody Zsuzsa.
Jutllntul fcbruár l 2-én budapcsti küánduláson
r cttck részt. az Operaházban megnéztéka Bánk
pat taglai: Szúcs Katalin, Scbcstycrr

gycrmckci már kimaradta} az átalános iskolábóli

A üI.

országos túzvédelmi diákvetélkedó városi dönrójén 2, helyezést értek el: Kontics Sándor. Molnár Péter, Ponyhardt Gábor.

A

30*40olo-kal

am itye n olb ól

!

olcsóbb árak!

Továbbá: mosószerek,
samponok
vására.

Vásár he/ye., Művelődési Ház

Vasszécseny.

Vásártdelé., 1993. február 20.
(szombat) 8-14 óráig.

s

Élxen GMK DEBREcEN

(szcrdárr) cstc l8.30

clóadása

órakulcsz

üj

alótv&ty klséria,fut,akilquk
ttk

- Y as sz écsc

tty

fclü -

So r ki -

a

tüás&
Eló

ill

dó : Ylalztlz Józscf gombaszatért6.

Mindcn &dcll6d6t szcrctcttcl várrrrrk!

!

!

auró, ncm ludai. Taláa fulcsct volt, talán rcm bíru
tovbb Slcdallctá. Amit csalc hluuu, mb clviack

bclölc. Most ga,da dékúI,kornhryklrék és albtrének hűnyában, mcgcstffolva ánálltdik a ü
sz é lén. V alanit

nhbolizól...

Helyreigazítás

öbl ítők, habf ürdők,

Sz e re íe tte/ váriuk kedve
vásár/ónkat!

cz

falud iráayüa wt. H ogyot kzrült az boba cz

íe rfijyerm e k /á bb e ltk uá s á ra

17in

a vasszécscnyi művcl6dési házban.
T é ttláj a : Y asszí*scnybcn és kllrnyékén taláható
mérgczó- gorrrMk isrrprrctésc és bcmu,
- cbctó
v al

az évszaknak megíele/ő női-

népf6iskolai tanfolyam kövctlczó

1993. fcbruár

Mórlutck óta

ezerpát

a

Népfőiskola a faluban

bin címúelóadást.

Több

.

fdrr6ndc

FELADATOK
l. Mi

Hm

MÁGyARoRszÁc. IFIúsÁGI MAGAdí, KÉ.
PEs ÍIJSÁG) A iövóq, bórítcíti fogiut r k&rp,lllanrányt és r folyóinol r-.mír ir. A bciratkolr

A juruíri sám círrrlapján az ..ErrrléLczces kará-

cson}i ttrneaély azisldábaa" c. cill,Ml bmradt
a szcrvcz6 Moln&os lrrÉnéncve. valamint tévcscn
írnrl a Szríz Máíi& sl8kíó Horr,&lr Júüa ncvéq
hclvcscn: Irnrc

Jüa

Á té".d,ir"lértclnézéstkcrllrrl, az illctékcscktól
és minden kcdvcs olvasórrhól.

.

vAsszÉcsENyl üzENEr
yARGA DEzsó polgármcstcr.

A mcgyci férfi bsdabfu-bajnolzsóg K6szcgVasslcscny rrrrlózÁe fcbruár ,l-én estc volt a

vasszccrcnyi ornacsarnokban. A hazaiak sajnos vc,
rcségct szcnvcdtck, dc mirrdcntkárpóott ajó jálik
és a

iarrkolótábor hangrrlan (A végcredrrrény: 96-

Kószegjavára)
tts i $arta*iád kcrctébcn rcrrdczcn rsuali,
rcnisz-bajnokság fcbrrúr 2Gírr (szombaon) lcsz a

74, a

A F al

vassécscnyi torrracsarnokban

. örrxonuÁNyzATt íÁp .
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