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15 éwel ezelőtt történt

Nemzeti ünnepünk
1B18-ban |onongott Európa. Amikor márciru legelsó napjaira Po--myba is elérkezetr a párizsi forradalom híre, a überális nemesség
:.e:n ijedt meg, az országgyűlés nem oszlott szét, hanem összefoglalta
:,

iöveteléseit

Döntó jelentdségű volt a március 13-i bécsi fonada]om (mely a
S:ent Szövetség utolsó brásryáját is megdönültte, és Menemichet
:_,Jzte), majd két nap

műva Pozsonyban és Pesten - egymással egy

.:$en - nagyszeríí események zajlonak.

Peslen a kezderrónyezó §zerepet a ,,rnárciusi ifjak" - fiatal írók,
-c3ászok, egyetemistr&
- játszották: Petófi, Vasvári, Irinyi, Jókai,
3,.:.ly,ovszky vezetésével.
A nemzeti fttggetleruég legfdbb biztosítékaa függetlerr, felelós
r:mány (minisztérium) és anépképviseleti országgyúléslen. A48-as
. :;ények korszakalkoó jelenóségrlek egy új, polgári Magyarcrszág

. :pjait raktrák le.

Széchenyi egyik március l7-én keltezett levelében írta: ,3arátom,
élnink. Nemzeri sorsunk hajszálon fUggötr Az elsó felvonás
=,:Cáku
;, jnyörűen sikeruh É,nteü vagyok ilegszebbióményekkel. Valóban
::ész mértékben élvezem mindazt, mi Bécsben tegnap és ma történt.
\:kem úgy látszih minüa ránk magyarokra elvégre felnyílt volna az
:: ... Az en politikám biztos volr.., de lassú. Kossuü egy kártyára ten
-_:Cent, és legalább idfig arnyit nyert a hazrárrak, mint amennyit az
polirikrám 20 év alatt nem bírhaton volna elóállítani! Ha reakció
=_
-É:r
örténik és több leszbenntink ahazaíiság, mint az irigység, s öbb
::clgári ererry, mint a dicsvágy... ér.biz' azt hiszem: lesz még a
:_lgyarbul valami - s pedig sok!"
:
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általánm lskolában március 12-én reggel 8 órak<lr tartják a

-árcius

l5_1

megemlékelst.

Megbeszélésmór hórom is volt...

Lesz szenn yyízcsatorna?
Szerény érdeklódés kísérteazt

a lakossági fórumot, arrrelyet a

kommuná]is szewryvíz elhelye-

zésévelkapcsolatban taítottakhárom egymást követ6 esté,n a múvelődési Mzbaq illewe a lipárti
iskolában. Elsó nap csa}rrem 30an, másnap45-en, szombaton 25-

en voltak, tehál az érdekeltek
mintegy negyedét aggasztja en-

nek a kérdéskömek a megoldása.

Az alábbiakban az elhangzott

tájékoztaróból és a felvetett kérdésekból adunk ízelítót.
Nádor Iswán, a Vízügyi lgazgatóság fómémöke a rendelkezésre álló ivóvízkészletek védelméról, a kömyezetnek a településr6l szárrnazó folyékony hulladékkal való elszernyezésének veszélyeiről, illeve a szennyvízcsatoma-háózat kiépítéséneksztikségességéról(mint a legcélrave-

zet6bb megoldásról) beszélt.
a telepüés jöv6jét, fejlődését valószínúleg

Mindenkit biztatott

hossai táwa meghatározó kezdeményezés támogatására, bár a

megvalósítás anyagi terhei ijesz_
tónek trírrrrek. Azonban nem szabad figyelmen Kvül hagyni, hogy
a csatomázás ügye még halogatható ugyarr, de előbb-utóbb kényszerűséggé válik, és a mai beke-

rülési költségeknél minden bi-

zornyal egyre drágább lesz. Ter-

i

mészetesen senki nem vonja kétségbe azt, hogy a családok teher-

tre.

.{z

:j:3z

::se

viselő-képessége nagyon Hilön-

óz6,

ezÉrt a döntés

mindenkinek

kezében van A főmémök
rlr felhívta a figyelmet, hogy pillanatnyilag a parlament és a kormányzat kiemelterr támogatja a
csatomahálózat kiépítését,ellena saját

ben azt senki sem rudja, hogy
-

:l

meddig laszígy.
Varga Dezső polgármester ismertette a távlati formában megvalósítandó beru}r 6zás e|6készíté
sére tett intézkedéseket. Az önkormányzat mindent elkövetett
a9nak lrdeké@g h98y szEnny"

70 ezer forintos lakásonkérrti költ-

ség ellen&e is, rendkívü eldnyös
feltételek mellett - a csatornalrá_

véglegesen
lózat kiépítésével
meg lehessen oldani. Ma mégis
úgy tudrtánk jellemezrri a helyze-

hogy az önkormányzat szorgalmazzaazigyet(apályázathoz
már elkészütek a kiviteli tervek),
a lakosság viszont még mindig
tet"

csak 47 száza|ékbal igényli a
megvalósításl A beruházás pedig
a csatornat!írsulat alakításához
sziikséges 67 százalékos jelerrtkezés esetén kezdődhet el. A tapasztalat azt mutatja, hogy semmilyen

közműépítésikezdeményezés
sem váltott ki annak idejérr osztatlan sikert (pl. a víáálózat, de még

a gázprogtam sem), késóbb üszont a nllnyomó többség mégis

rácsatlakozott (többek között a
kíbeltévéreis). A csatomatársulat megalakítása esetén a közműcsatlakozá§ költségét (mai &akon:

60-70 ezer forint) nem kellene

azonnal beftze§ri, hanem

8

vagy

l0

év alan, havi észletekberr (50L
700 fo,rint havonra) kamatnentesen törleszterri.

A

mostani gazdaságí helyzet

sajnos nem ke dv ez az rj'gylek, je1ent6s mértékríaz elszegényedés,
esetenként viszont szembetűnó a

gazdagodás. A polgármester javasolta, hogy minderr érdekelt a
saját lelkiismerete szerint döntsö4 de gondoljon az utánrurk következd nemzedék egészséges
ivóvizének biztosíüatóságára is.

A

szécsenyi fórumokon Szil-

vás Istvárr, a kiviteli tewpályázatot bonyolító, illetve a beruházást
majdan míszakilag ellenórzd cég
megbízottjakéntismertette a csat-

lakoás, rákötés múszaki megolűsait, a vépi csatomázásn,fl sz€rzett tapasztalatokat (tetmísze,
tesen a^kellemeüenetei is;.

Álást

foglalt a program megvalósítása

éi erre biztatta a jelenlév6ket is. A felvetddó kérdéseke
méUem,
a

két vízügyi szakember és a pol-

)

LIzenet

a

Lesz szenn yyízcsatorna?
'Folytauís az

l. olfulróI)

gármester próbált válaszolni,
mely nem mindig sikerült megnyugtatóan.
A viszonylag magas bekerülési

költségek ellenére többen ha-

laszthatatlannak ítéltéka program

elindítását, bár azt senki sem
filetné a

mondla, hogy örömmel

törlesztést éi a 25 íorint/m3 ktirtiti

csatomadíjat. A jelenlévó nyugdíjasok hangot adtak arrrrak, hogy
az egyedíil élők nem rudják ezt a

pénzt kifizetrri, ha pedig fiirdő-

szobájuk sincs, akkor még anrrak

sincsen értelme, hogy a közműdí-

jat befizessék. Mindhárom alka-

lommal voltak, akik garanciít
kértek arra, hogy a csatomadíj
majd nem emelkedik, hogy kevesebb bekötési díjat kelljen fizemi,
illewe, hogy az utak helyreállítására is maradjon pénz, Szóba került az is, hogy akkor is támogatni
kellene a dolgot, ha esetleg azon-

nal nem csatlakozik rá valaki

a

vezetélce, de megszerzi a lehetóséget arra, hogy bármikor ráköthessen a csatomára.

Aggályként hallottuk, hogy a
szennyvízdíjat a bejövő vízórán
mért mennyiség alapján kell fi-

zetni. Ez elsdsorban azokat érinti,
akik állatokat tartana}, illetve ve-

zetékes vízze\ öntöznek.

Itt

Teadélután nyugdíj asoknak
a

kompenzáció egyelóre nem megoldható, ezekben az esetekben a
saját kútból való öntözés, itatás
jelenthet megoldást, hiszen ezzel
a ,,rnéregdrága" vízzel öntözni
egyébként sem kjfizetódd.
Lipárton is adódtak problémás
kérdések: Iehet-e kamatmentes

kölcsönt

felveruri a telken és a

házon belüli átcsövezés munkálataira? A válasz: sajnos, nem. Volt,
aki kérdóre vonta a Vízügyi lgazgatóság szakemberét (aki pusztín

szívességból jött el Vasszécsenybe, erről tájékoztatrri az érdekelteket). Lipárton egyébkéntis inkább az aggályokról volt szó,
egyértelmű támogató megnyilat kozás nem volt. Érttretó hogy féltink az újabb kölségektól, de a
szerrrryvíz problémája attól nem
oldódik meg, ha strucc mó<ljára

homokba dugjuk a fejünket, és
nem akarunk tudomást szerezni
róla. Só! Egyre inkább szodtó

gond lesz!
A háromnapos megbcszéléssorozaí uíán az igénylők száma 1 84-

ról l90-re emclkedett. Az induláshoz

a

mintegy 400 háztartásból

legalább 267 jelentkező kellene,

Kíváncsianvárjuk, hogy mit dönt

A vasszécsenyi múvelódési házba márcirs l9én (penteken) 15
órától k<iteüen beszelgetésre, teára vrárjuk a nyugdíjasokat. Szívesen
meghallgatjrrk problémáikat, gondjaikat, javaslataikat, ötleteiket. Lehetóséget biztosíoi.ü hogy ezen a délutánon is olvasgaüassmak a
könyvtárban.
szeretnénk rerrdszeressé tenni ezeket az alkalmakar
Szeretettel v&ja a nyugdíjasokat Desis Líszlóné Cser Ibolya és
Czetter Beatrix.

Gondolatok a teáről és a teázásről
Mióta hívj uk

a

délutáni teázást,,te adél után n ak"?

l840-ben Bedford hercege délután 4-kor teát szervíroztatott sü-

teménnyel frissítónek, mert ez
volt a délután legnehezebb óríja.
Ez

a

szokás az egész világon elter-

jedt azóta. Wellington herceg a
waterlooi gyózelem után ezt
mondta: ,,A tea tisztította meg

szigonibb szabáIyok szerint üjrtémozdulatnak ki keü
fejezni a meghívott verrdég iránti

nik Minden

tiszteletet, és ajelenléténérzett örö_
met. Hoz,í mindennek, környezetnek és beszélgetésnek egyaránt békét és nyugalmat kell árasztani. Ezt
a nyug almat semmivel megzavami

A házigazdának pl.
nem szabad elóhozakodni a saját

agyamat, és mentesített a bosszú-

nem szabad.

A modcrn rudósok állítják, hogy
nincs még cgy ital, mely frissítcne
és nyugtatna egyszene, amely élvezetct nyújt. és a legkevésbéártz|mas, min! a !ca.
Japánban a teát szinte vallásos
tiszteletben rríszesítik.Ugy az elké_
szítése,mint a felszolgálása a leg-

gondjaival, bajaival, mert ezt avendég sénésnekvenné.
Mindezen tanok szerint: ha fáank a tea felmelegít bennünket, ha
melegünk vaíL a tea híísít,ha szo-

állástól".

moniak vagyunk a tea felvidít, ha

izgatottak vagyunk, megnyugszrrrrk ráltala.

majd az önkormányzat.

Népfőiskola a faluban

,srínjáték á

A népfóiskolai

tarrfolyamok következó eldadása 1993. március 14én

(vasámap) délután ll25 órakot lesz a vasszécsenyi múvelódési házban.
Témája: Tanácsok a kert bereítdeáséhez.

z

Elóadó: Pintér Gábor, a budapesti Kertészeti Egyetem hallgatója.
Minden érdeklódót szeretenel vrárunk!

o o o aFarsang o a o
az iskol ában

o

Vasszécsenyben negtartotüík

részarány-földtulaJdonosok

!

i

a

második

köz.g5lűlését februáí 18-án a Polgármesteri

Hivatalban.

A

közgyűlést Vámos Antal

jeryzó hívta össze, és Varga Dezsó polgármester vezette le.

A 17 bizotsági tag közül 9-etmár a tanakajdi gyűlésen megválaszouak, a hiányzó
nyolc tagot pedig ezerr a közgyűlésen válaszonák meg. A jelenlévók személyerüérrt
adták beleegyezésilket a bizoasági tagok

1
al

jelölésére.

Táplánszentkereszten: Bogát Pál, kívülállóként Dávid Tibor, TanakaJdou:
fuital János, kívülállókénn Mészáros József, Vasszécsenyben: Szemes Iswán, Sze-

mes Pál, Kómüves Járros, kívüláüókátt:
Gráczol Anila- Csempeszkopácson már az
elózó közgyíllésen rnegválasztocák Nagy
Iswárrt és Arrgler Józsefet

A földkiadó bizotság elnökét maj,d a 17
bizorsági tag fogja megválasztarri. Az igények beadásárrak határidejc március 24.,
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Az egyház ünnepei márciusban
Mórcius I4.:
.\' a

gy b öj t

3. vasárnapj a

:ermadik (Oculi)

:.

Döbren,.-<5dextren böjt harmad vasár-:^:. Telegdi Miklósnál böjtkö,::.:sámap, egy XVII. századí
: :_-.,iéliummagy arázatban sze-. ( ; 3sámapja.
S::::1,ei Merse Pál egyik kora
- ,.:: :ájat ábrázoló képénekaz
.:
-: :eYel adta.
a

]_; ábbi érdekességfűzddik
-_: :ihez a vasímaphoz: a haj.--- ::ákos műveltségű úri vadá.. : l,asámapol az ez idő tájt

. - -tó szalonkales miatt

_

--:,

tartot-

_=i::on. Egy Zbc vidéki fél-

regula szerin! a szrkezd el

-!:=,3g!,ar
ezen a vasiimapon

---_

:,

:o,ásán.

,Vőrcius 24.:
\agsböjt 1. vasórnapja
.. ::,g!,edik (Laetare) a Döb-.
,.-iódex szerint guzsalyütói--.;, Buj íkon napj ainkban is
.
nevezik. A
- --.i,,r,rsátnapnak
_ _ j::gt még vigadozóvasár-.-:
,

--:

é-1,<),

másként rózsavasár-

-_: .5 j5). Az elnevezés! az ma_- L--:1 hogy a pápa aranyró_

:: :]<o!! szentelni, amelyet

elókeló és jr{mbor világi szemólyiségeknek küld ajándékba.
Aranyrózsát kapott Nagy Lajos
felesége VI. Kclementdl, Erzsébetkirályné pedig XItr. Leótól. A
guzsaly megrrevezés nyilvárrvalóan az asszonyi szövés-fonás be-

fejezésétjelenti. Tavaszodik,
kezdődik a mezei munka. Mi-

hálygergei jellemző hagyomány
szerint guzsalyvasárnap hosszú
metélt tésztát keil enni, hogy
majd vékonyszálú legyen az új
kender.

Mórcíus 25.:
Gy ümölc

oltó

B

old ogas s zo

n

y

A Gyümölcsoltó Boldogaszszony értelmezése:Jézus szüle-

tésénekhírüladása.
Hat hónap múlva elküldte Istcn

Gábor angyalt Galilea Názáret
nevíívárosába egy sztíáöz, A

sűz

egy Dávid családjából való
férfinak, Józsefnek volt a jegyese,
és Máriának hívtík.Az angyal
bement hozzá, és így köszöntötte:

,,Üdvtlzlégy, kegyclemmel tcljcs !
Az Ur vclcd van. Aldottabb vagv
te minden asszonynál". E szavak
hallatára zav e.tba jött, és gondolkodni kezdett a köszöntés értelmén. Az angyal így folytatta: ,Ne

szülsz. Józusnak fogod hívni.

Nagy lesz ő: a Magasságbclinck
Fia. Az lJristen neki adja atyjának, Dávidrrak trónját. Uralkodni
fog Jákobházában mindörökké

és

Mária ene megkérdezte az

ar.-

királyságának nem lesz vége."

gyalc ,fiogyan történik meg ez,
hiszen férirt nem ismerek?" Az

arrgyal ezt v:ílaszolta: ,.A, Szentlé-

lek száll rád és a Magasságbeli
ereje bodt el. Ezén a születendd
szent is Isterr Fia lesz. Rokonod,

Erzsébct is fiat fogant öregségében, s már hatodik hónapjában
van, bár magtalarurak tartják az
emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Míria erre így szólt:
,Áz Ur szolgáló leánya vagyok:
történjék velem szavaid szerint."
Az angyal akkor eltávozott. (Lk
1,26-38)

Mátcius 28.:
Nagyböjt 5. vasórnapja

Az ötddik (Judica): általában
és ismerten feketehét, feketevasárnap, Rá következik a feketehétfó.

Liturgikus hagyomány, hogy

feketevasárnaptól

TELEPÜLÉsÜlyrsonsa
A XII-XV. 1ZÁZADBAN

Pályamunka
Vasszécsenyről

:ri üel felszabdalt tertllete folyuínkitűnóvíz:-re adhatott lehetdséget
-l:§íba a vasvári krfutalan lett Szécsen fölz:r Erre az idószakra a tulajdonosok gyors

Domokos Péter tanulmánya

{

l3l8-ban fordul eló
léven a heiligenlcreutzi cisztercita szerokmányában. Jelentésq irús. 1346=!srd
- a ,Lrjolk
:okmárrytárában Zychyn néverr
A hely mély fekvése és a Gyöngyös-

G3zség neve elóször

"itt=in e jellemzó, ugyanakkor a feldolgoáas xl:nfióarryag - melyet taláItam - nagyon

ErEL

_rt+ca

Szécsen újra világi kézbe keritlt,

--tg }laasxi Tapárr Jrárros és lárryc Apol*:ieilmába
{ X\'- e:z,-l végéna Váti családé lett telepüaqr Víri János azorüan l495_benutódnélkttl
ltr q. & tnászló a falut adomány címén,
(riiú Oswald kirátyi ügyészrrek juttana.

l

s

félj, Mária! Kegyelmct találtál Isterrnél, Méhedben fogansz és fiút

lfuÉG0NK A w I-xIx. IüaADBAN
u d- re€§€k
és lelkészek
rcaÉ*lcle5n1u községilnk is oszlozott a
:= rcrsibarr- Megszenvedte a ttirök vészt a
,r:- rJ.q&okat, a krrruc-labanc világor
j}-;c. r mohácsi csarában elesett a Váti csalE, -i :r. íry Mohács uuín a nagy mohósággal
g:&zakos
Enyingi Török
-T+.E l-ózség birtokszerzó,
ftildesura (1540-1550). Ké';-É
Török Isrván - aki 1564-ben szüE ==
- Ébbször is n6sült - biztosította Szé-

a feltámadási

Telekesi Török János, s hozományként vine magával üjbbek között a szécseni uradalmat is. A
Telekesi Török család a század folyamárr meg is
órizte a kastélyt, és a leggazdagabb nemesi családok közé tartozott. Az Enyingi Török nemzetség idejérr Szécsenben vtrágm reformánrs gyülekezetvoh Az 1 60l. évi adójegyzék szerintmár
protestárs lelkésze volt a falunalr" aki évi 2 forint
adót fizetett

A

Dunáí,túli Evangéükus Egyházkerület üir-

ténete alapjárr nrdhaó az is, hogy még püsfi)ki
zsinat is volt Szécsenben l6l3-barr, a}rol többek
között vita folyt az Únacsorai ostya hasznáatá-

ról. Enyingi TOrtik Iswán meghívására

még
Szenczi Molnár Albert (ahíres református pap és
nyelvtudós) is járt Szé.csenben l 6l4. április 7-érr,
látogatrás céljából.
Az elsóismert evangéülors lelkész a faluban:
Mattyas János (1628). A földesúr és nejeugyanis
evangélikus vallásúak voltak, ezért a működó
lelkészek ezutárr mind evangélikusok voltak.

Közüliik jelentósebbek Regini Márton (163L

31), Horváü András (l639-ben),

Ebben az

Törőlc

idóen

l642-ben épíneaeTelekesi

Tínnc á< neic a. ,,,onnáliL",o to--l^-^r

^

szertartásig a templomi feszületc
ket, továbbá a főoltár képét,riola szín lepellcl eltakarj:ík. Egyes ku_

_

latók szerint ez anap evangéliumával fiigg össze: Jézus azonban
elrúnt és kiment a templomból

(János 8,59).

A lepel

(Hunger_

tuch) a középkorban sokszor

egyúttal a szegények bibliája is

volt, mert sorjában vagy Jézus
egész életét,vagy pedig kínszenvedésének állomásait l'estették rá.

A vasámap nevéből érthetó,
hogy régebben a la-lusi asszony és

lánynép az orsz:ig számos vidékén fekete gyászba öltözvc ment
a templomba. Püspökbogád, i{ajdúszoboszló és bizonyára múg
más helységek katolikus család-

jaibarr odahaza a szen:i<.ii,;kr_:! is
fekete kendővel, ruhívai takarták

le, amint a templomi oltárokon

látták Székcsfehórváron a

gazfeketehéten nem dolgoztak a
sztjldben.

űk

Felhasmálr irodalom:

- Katolikus Kalcndírium 1993.
(Szent Maximilian Lrp- és

Könyvkiadó.)

- Bálint Srindor: Karácsr:,ny,
húsvét, pünkösd. (A nagyiirrrre-

pek hazai és közép-eurlipai hagyományvilágából.)

con volt, a hararrgláb elótt. A prédikátorház}oz
tartozotí 25 hold föld és 4 kaszaalja rét. A lelkész
a Patrónus földesúrtól évi 40 íorintot, 1ó köböl
búzát és egy áüatot kapotr A község polgárai
pedig fizenek alelkészrrek évente 1 1 köböl búzít
vagy roz§t és egy szekér ffu. Ezerrkívül földjeir
megmunkálrák, rédcit lekaszálúk. Az iskola}ráz,
ban mrftc;dó evangéiikus tarútó fizetése földesurától: évi 5 forinl 5 köböl búza, 5 rófposztó. A

község polgáraitól pedig házarrlrént kapott 11
fertály gabonát és 4 dénárt. (Ha harangozott is,

akkor 8 dénárt.) Eseterrként még kaphatott temetésekért|2 déaárt, halonas háznál való ének]ésért 25-50 dénárt. (Egy köböl = 72 icce = ú1,2
üter, a dénár a forint válópénze volt, érÉkekb,
5 krajcár. A középkorban egy hold föld 4 forint
volt, egy méró búza pedig 4 krajcár.)
l 708-ban a Rákóczi-féle szabadságharcban
Szécsenben táborozott Eszterháay Antal gróf,

kuruc tábomagy és dunánnili fdkapitány. A

szabadságharc bukása után a bécsi udvar elrendelte, hogy le kell rombotni mindazon vírakat, aínelyek a kurucoknak védelmUl szolgáltak, valamint azokat, amelyek erós fészkei
lehetnek egy esetieges forradalomnak. Igy és
ekkor puszfult el vrá.rainknak nagy része. Csak
azoknak kegyelmeztek, melyek lakókastélyoknak épültek át.
Valószínűleg ennek a rendelkezésnek esen áldozarul a szécseni udvarház is, s ekkor lephetett
bq feltehetóen házassága révénfalunk ü'rtenetébe Némemjvári Battyhárry Alajos gróf, aki a
leromlott udvarház helyen felépítette a ma is iálló
L^-^l.r, ,,:- Á v ^-. lt-
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Uzenet

tJjra itt a könyvtári lottó!
.,l,

:ie

:e.aCaok megfejtései mindig szí,mok, meEzek utrin egy papína
: x -szel kel] jelölnöd.

-. 3, öt szrárnot (a feladatok sonendjében), a
: . xe; lakcímedet és egy boítékban eljuttatod
.i::.1r,lárb4 vagy bedobhatod a műveiódési
. - rcs:iádájábaClrincsics u. 5.)

l

,

Beküldési határidó: 1993. április 2.

Havonta 1 szelvénnyel játsáasz. Az 5 találatot eléróket jutalomban részesítjük. Ezenkívül 3 havonta tárgynyeremény-sorsolást rendezünk, melyen minden beküldött szelvény
rész! vesz.
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,,Óh ne mondjűok a,t, hogy a könyv ma nem klll,
ltogy a köryvaél tóbb az ékt és a ember:
rttcrl a lónyv Ís élet és él, min! az ember
így éI: emberben ünyv, s akötryvben az ember,"

-

(Babis Mihály)

Lakcím:

Feladatok
1.

\íell,ik számmal osztható évek a szö-

§rek]

1 l{any

nap alatt telik meg a Hold, azuin
-:; anennyi idó alau el is fogy?
3. Hány holdja van az Uránusznak?
4. A Göncölszekér hátsó-felsó csillaga is

Eletet
ment,

kettős csillag. Ez a csillagpár hány évenként
kerüli meg egymást?
5. Hány métencl emelkcdne a tengerek
szinde, ha elolvadna minden sarki jég?
A febrrrári feladvány helyes megfejtései:

3,25,9,32,44.

o SPORTHÍRE,K o
A mcgyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzések időpontjai:
XVI. forduló, március 13. 13 órakor: Nemeskolta-Vassz&seny

aki

XVII. forduló, március 2 l . 13 órakor: Vasszécseny]Táplrárszerrtkeres zt
XVItr. forduló, március 28. 13 órakor: Vasszécserry-Rum

vért ad!

XIX. forduló, április 3.

14 órakor: Bucsu-Vasszécseny
}CX. forduló, április 11. 14 órakor: Vasszécseny-Nemesbód
)O(I. forduló, áprüs 18, 14 órakor: Szentpeterfa-Vasszécseny

Váadást szervezett a Szombaüelyi Vér:=rgfbiós Áilomás és a helyi Vöröskereszt
*ná l2€n l5 órától aVasszécsenyiAltalános
;kclában

§egl"vennégy eredeti jelentkezóból

:k:cen adharuk

harminc-

vért-
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öu

1'{

HIBDETESÉNEK
A HELYE!

Felhí

§&Jút,bogyaklk

Tanár-diák kosármeccs a farsangon, amely a dlákok gyüzelmét hoztr.

.

vAssZÉcsENyI üZENET
yARGA DEZ5Ó polgármester.
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