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Lovasve rse ny Vasszécse nybe n

Gyöngyösön

Régijóslatok arról szóltak, hogy
fétezer után kiszáradnak a folyók.
2O02-öt írunk és idén először a kutak
pzáradtak ki, most pedig június végén

[ét napra a Gyöngyös

is. Amire még

nem volt példa, amire az öregek sem

pmlékeznek, két napig teljesen kiszáradt
ahol
bsontszáraz kavics volt már a meder

7. szám

Nagyon jó kezdeményezésnek lehettünk tanúi a lipárti búcsúnapján. A Szimkó

Lovasklub

a

vasszécsenyi Önkormányzat támogatásával

,l

5

lovasklub

részvételével(Titán-, Söpte-, Misztrál-, Persekutor-, Jáki-, Vadon-, Lukácsházi-,
sorkifaludi-, krőzus Lovasklubok , valamint a szarvas csárda - körmend, vasi
Turisztikai Egyesület,. Széplak SE, SMATC Nagycenk, Sportistáltó Torony és a
házigazda - Szimkó) nagyszabású és látványos lovasversenyt ,rendezett három
kategóriában (CO, C1, C2),

b Gyöngyös. Voltak helyek,

plján, Halak, kis rákok tömegével
pusztultak el a vizhiány miatt. A

,macskáknak ideális vadászterület volt
]egy-egy mélyedésben rekedt halak
]sokasága, kiszolgáltatott helyzetükből
]nem tudtak menekülni. A tragédiának

volt még egy szomorú esztétikai

'velejároja is, tudniillik a kisáradt meder
dugig volt mindenütt szeméttel, Amiről
1egyszer már az Üzenet korábban írt, az
illegális szemétlerakók kapcsán.
/
Nos, ezúttal is lexikont lehetett volna
írni, hogy mi minden volt a meder alján,
az autókeréktől a zuhanyzótálig,
ÁttitOtag a katasztrófát egy

vállalkozó

idézte elő azzal, hogy egyszerűen
lezárta a zsilipeit, és nem engedte
tovább az amúgy is csak csordogáló
patakot. A Gyöngyös vízgyűjtőterületén

is

ugyanúgy kétségbeejtő az aszály,

mint mifelénk, ahol már nemcsak
cserjék, hanem fák is sorozatosan

száradnak el.

A CO kategóriában a díjazás serleg, szalag, érem, a C1 kategóriában az első 6
helyezettnél a díjazás serleg, szalag, érem és különdíj, míg a C2 kategóriában
60.000 Ft pénzdíjfelosztása volt.
Hazai eredmény is született, C1 kategóriában
Kovács Ágnes SÁRA
nyergébgn 5. helyezést ért el.
Különösen,azért kell örülnünk az eseménynek, mert egy szerves, vagy még

inkább hagyományos ünnep rangját emelte ez a rendezvény. Áz ilyinkor
hagyományosan összejáró családok a búcsúörömei mellett egy látványos
idegenforgal

m

i progra mmal is gazdagodhattak.

Tábori misétől atűziiátékig
Az időjárás ezúttal nem volt kegyes a falunap forgatagához,
ugyanis a hat ór.a után kezdődő Rozmaring kórus műsora alatt
niár gyülekeztek a viharfeihők, dörgött, villámlott, majd a hirtelen
lQszakadó eső szinte mindenkit hazakergetett a sportliget
környékéről.

Mérey Tamás fúvószenekara ébresztette a falut július ,t3-án

re§gel. A később olyannyira népszerűvé váló Dotto kisvasúttal
,,utazott a zenekar". A 9 órakor kezdődő szentmise alatt már

- Falunap 2002

rendesen melegedett a hőmérséklet, de a padok még árnyékban
maradtak. Keresztes András tisztelendő úr a falunap kapcsán a
hazaszeretetről, az anyaíöld iránti hűségről beszélt, majd sporl

kapcsán a test és a lélek kapcsolátáról. A fúvószenekar
részvételévela négy himnusszal zárult az istentisztelet. A pápai
himnuszt a magyar himnusz, ezt a székely himnusz követte, míg
legvégül a régi magyar himnusz, a Boldogasszony Anyánk
hangzott fel.

(Folytatás Falunap címmel a 3. oldalon)
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ülésezett Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács községek képviselő-testületei
2002.július 4-én
Jelen volt 22 fő képviselő, valamint Vámos Antal körjegyző, Hatz Csaba, Hoffer János, Dr. NémethnéFábsics lldikó
pályázók; MáténéGadár Rózsa az iskolai előkészítő bizottság elnöke, Somogyiné Baumgartner LÍvia az Ővodai

előkészítésselmegbízott pedagógus.
Az együttes ülést a képviselók egyetértésévelVarga Dezső vasszécsenyi polgármester vezeti,
Varga Dezső polgármester megállapította, hogy'az ülés határozatképes. A képviselő-testület az alábbi napirendi pontol
fogadta el tárgyalásra:

1.

lntézményvezetői megbízások adása.

Az együttes képviselőtestület határozatot fontosságát hangsúlyozta. Elismeréssel
hozott, hogy a Vasszécseny, Tanakajd és szólt az elmúlt öt év fejlődéséről az

Csempeszkopács községek intéz- iskolában. Tóthné Pungor Angéla
ményvezetői megbízásra vonatkozó képviselő nehezményezte, hogy a
döntésüket a bemutatott szavazólapok közoktatási szakértő véleményéta
felhasználásával, titkos szavazással képviselők nem ismerhették meg kellő
hozzák meg. Vámos Antal körjegyző időben. Szempontokat javasolt a helyes
beszámolt az intézményvezetői döntés kialakításához, amelyek közül a
megbízások előkészítésesorán

végzett legfontosabbnak az

a pályázatokkal
kapcsolatos jegyzőkönyveket, és
munkáról, ismertette
megköszönte

az előkészítésbenrésztvevő együttmúködés tekintetében a helyes

munkáját.
Ezután tlatz Csaba

bizottság

oktatás-nevelés

színvonalát tartja. Felhívta a figyelmet az
intézményiönállóság a fenntartóval való
arányok megválasztására,

jelenlegi
iskolaigazgató, pályáző, bemutatkozott, A szavazás megtörténte után Dr. Németh
és pályázatának kiegészítésekéntArpád a szavazatszámlálő bizottság
tételesen ismertette a vezetése alatt álló e!nöke ismertette a titkos szavazás
intézményben végrehajtott beruházásokat, eredményét, mely alapján az együttes
és azok tapasztalatait. A felújítások ü/és az alábbi határozatot hozta:
értékét10 év alatt 10-'l2 millió forintra Vasszécseny község képviselő,
becsülte. Elmondta, hogy nagy súlyt testülete 6 szavazattal, 4
helyezett a pedagógusok tovább- ellenszavazattaI; Tanakajd község
képzésére.Részletesen kifejtette az képviselő-testülete 6 szavazattal és 2
intézménynemzetközi kapcsolatai ellenszavazattal; Csempeszkopács
továbbfejlesztésének szükségességét.község képviselő-testüIete 4
Kiemelte az idegen nyelvek és a zene szavazattal Hatz Csaba részéreaz

az
támogató együtt-

oktatásának fontosságát. Megköszönte

igazgató-helyettes

működését.

Holler János pályáző kiemelte az iskolai

áItalános iskola igazgatői álláshelyének
betöltésére vezetői megbízást adnak. A
augusztus 1-től

i3:;;:ir,?:;:_i;:00.2.

alapvető Hatz Csaba igazgató megköszönte a
programjaként az abban foglaltak képviselő-testületek bizalmát. Holler
a
végrehajtását jelölte meg. Legfontosabb János pályázó megköszönte
fejlesztési elképzelései között említette az lehetőséget, Hatz Csabának gratulált,
pedagógiai program fontosságát,

udvari testnevelés feltételeinek meg- munkájához sok sikert kívánt,
pc oktatás
továbbfejlesztését,technikai szaktermek Ezután a Csempeszkopács község
kialakítását, az iskolarádió bevezetését. képviselő-testüIete az ülésről eltávozott,
Fontosnak ítéltea fenntartókkal, a mivel az óvodának nem fenntaftója.
szülőkkel és más helyi intézményekkel
Dr. NémethnéFábsics lldikó jelenlegi
való jóegyüttműködést.
óvodavezető, pályáző, pályázatának
Görcz Gyula polgármester isrnertette kiegészítésekéntelmondta, hogy
Farkas lstván közoktatási szakértó fontosnak tartja a folyamatos szakmai
megújulást, a helyi peda9ógiai
véleményétakétpályázatot illetően.
programban fogla.ltak maradéktalan
Krenner Róbert polgármester végrehajtását, lsmertette a SZAK 2000előnyösebbnek tartaná, ha az idegen 2,001 . pályázatának tapasztalatait.
nyelvekre fordítandó energiát inkább az Orömmel állapította me9, hogy az
un. alaptantárgyakra fordítanák azok a intézményadottságai jók, a személyi
tanulók, akik nem tanulnak tovább olyan feltételek rendelkezésre állnak, a tárgyi
intézményben, ahol ennek hasznát feltételek folyamatos fejlesztése
látnák. Bertók Tiborné képvise!ő az napirenden van, Kiemelt jelentőséget
tulajdonít a munkahelyi demokráciának,
idegen nyelvi és a számítógép oktatás

teremtését, a

alapvető követelménynek tartja, hogy

gyermekek

jól érezzékmagukat

intézményben.

Megköszönte

a

az

az elmúlt öt évben kapotl

bizalmat és támogatást.

Kiss Ferencné képvise!ő kérdésére,
hogy a csoportbővítést hogyan képzeli

a

e|

pályázó, Dr. NémethnéFábsics lldikó
elmondta, hogy végső esetben a jelenlegi

tornaszoba jöhet számításba ennek
végrehajtására, Bertók Tiborné
képviseló fontosnak tartaná, hogy a
logopédus magasabb óraszámban
foglalkozzon a gyermekekkel,
szükségesnek tartaná nagyobb méretű
pihenőágyak beszerzésétis. Kalocsai
András képviseló az ulán érdeklődött,
hogy a konyha tekintetében a HCCP
rendszer bevezetése milyen stádiumban
van. Tóthné Pungor Angéla képviselő

szerint fontos a szülők igényeinek
megismerése és azok - lehetőség szerinti

-

kielégítése.Elismeréssel szólt arról,

hogy a helyi újság rendszeresen

tájékoztat az óvoda életéről.

Dr. NémethnéFábsics !!dikó pályázó
válaszában elmondta, hogy szakembgl
megítéléseszerint a jelenleg biztosítotl
logopédiai foglalkozás elégséges,ám

eredmény csak szülői segítséggelérhető

el. Nagyobb méretű ágyak beszerzésél
anyagi okok akadályozzák. A HCCP
minőségbiztosítási rendszer beveze-

tésérőlmost folynak

tárgyalások

szakemberekkel.

Az együttes ülés képvíselő-testülete az

alábbi határozatot hozta: Vasszécseny

községképviselő-testülete 1a
szavaiattaI, Tanakajd kőzség
képviselőt-testülete 6 szavazattal és 1
ellenszavazattal Dr. NémethnéFábslcs
lldikő részérea Vasszécsenyi Óvoda

vezetői áIláshelyének betöltésére
vezetői megbízást ad. A vezetőt

megbízás 2002. augusztus 1-tőI 2007,

július 31-ig szól.

Varga Dezső polgármester az ülésl
20.30 órakor bezárla.
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Kö NyvalÁN t-ó
Bartis Ferenc - Örókbe fogadtam a földet

Fa!unap

(iránytú pokoljáróknak)

(Folytatás az 1. oldalról)

Codex Píinf. 2001.

Ezt követően aztán beindult a

program-kavalkád, mindenki
megkereshette a neki tetsző
rendezvényt vagy műsort. A
legkisebbeknek a légvár és a
körhinta volt a legérdekesebb. A

nagyobbak inkább a dodzsemet és

a

céllövöldéket látogatták. Volt
asztalt-rajzverseny, amivel a
gyerekek felavatták az épp a
falunapra elkészülő Tánósics
Mihály utcai újjárdát.

A délelőtt folyamán, de még
inkább kora délután aztán a hőség
szinte elviselhetetíen volt, csak az
árnyékon lehetett kibírni. Ezen d

napon biztosan a hűsítő italokból

fogyott el a legtöbb.

A plébánián a Caritás által
szervezett rögtönözött
ruházati bolt

.nyíll, az árnyas fák alatt Pődör

Bartis Ferenc irodalmi tevékenysége kevésbéismert a nagyközönség számára,
habár ifjúsági író, felnótteknek író és költó egyszemélyben. Romániában az 56-os
események következtében hosszú időre bebörtönözték, majd kiszabadulása után
áttelepült Magyarországra. Az idei országos trianoni megemlékezésen, Nagykanizsán
nagyhatású drámai beszédet tartott az éWorduló kapcsán.
A következő gondolatokkal indítja kötetét:

,,A komoran tréfás cím alá elrettentő gondolatok sorakoznának öl, ha gazdájuk nem
kóborolta volna be a rí\ennyország elsivatagosodott tájékát és nem ismerné a föltámadás
kéjes kínjait. Így viszont a törvénytelen jó szándék zokógó kurjantásaié a terep. ltt és ezért
kell az Olvasónak átnyújtanom a pokoljárók iránytűjét. Valamiképpen el szeretném igazítani

az Olvasóimat e könlv

lapjai,n, amely nem versgyűjtemény, hanem költészet. A költészel
pedig pokol a mennyország albérlőinek, mert igaz. Az igazságnál viszont nem ismerek
megbízhatóbb iránytűt - még önmagunk felé sem. S ez az iránytű gyakran izzik. Tőle sebes
a tenyerem, de akkor sem dobom el, ha már elviselhetetlenül fáj, hiszen nélküle nem
tudnék eligazodni a magam keresésekor a világban és a világ keresésekor önmagamban. S
ha rossz az iránytű? Szemtől szembe szúrjatok szíven, de ne a hátamba döfjétek a kést. A
késre vigyázzatok! Kipróbáltam. Nem jó iránytú - sem az önmagunk, sem a világ
megismerésében... De mi történik akkor, há éppen maga a költészet az iránytű? Alázattal

kérdi a szerző."

György tábori,,ásványmúzeumát"

Örökbe fogadtam a Földet

lehetett megtekinteni. Kézműves-

technikákat lehetett tanulni Rátz

Hinni kett a kózetben, növénybe, állatban, emberbBn
Elembertelenedett korunknak ez a parancsa,
Parancsoljátok meg önmagatoknak: élni kell l
S kell a haláItól való rettegés is az élethez.
Életünk tobzódásában a tra]ál a fékrendszer.
Rendezzétek a bölcső-koporsó-egyenletet.
Egyenlet-világrendszerünk tartozékai vagyunk.
Vagyunk krisztusok, júdások, ura!kodók és szolgák.
Szolgáljátok egymást, ha tenni akartok istenért.
lsten nevében sose vétsetek az ember ellen.

Györgynétől és,Varga Bernadettől
szintén az árnyas fák alatt.
Volt horgászverseny, kosárra

dobó verseny, lengőteke és

asztalitenisz verseny, lányok-

asszonyok kispályás foci, LipártSzécseny rangadó, 11-es rugó
verseny, röplabda-bajnokság,
erőbemutató. lsmét felléptek a

táncos Muskétások és közben
mulatott

és szórakozott a

apraja-nagyja.

!

falu

Helyesbítés:

A legnépszerűbb program
azonban mégiscsak a már említett
falunézés a kisvonattal volt, nem

utolsó sorban azért, mert nem

Az

előző számban hibásan jelent meg Tóth
versszaka. Helyesen tehát így szól:
í920, június 4

egész Magyarország

került semmibe, ugyanis különben

mindennek borsos

ára

a bánat tűzében ég
a keserűség tűzében ég.

volt.

Ugyancsak egyöntetű elismerést
aratott az ebéd, a forró gulyás; a
szakácsnők nem kis örömére.

Ágoston Trianon című versének második

(A szerzőtől elnézéstkérünk)

A sportjátékok eredményhirdetése

után leszakadt az eső. A
programok csak 9 óra után
folytatódtak. A szépségverseny
díjazottjai: 1. Erdősi

Molnár

Krisztina;

Viktória; 3.

2.

Horváth

Nóra Afrodité. Aztán a
hajnalig tartott.

bál

Minden

jó

Az Üzenet 5. számában
közölt rq,itvény helyes
megfejtője:

könyv egy-egy tanítojaa

nemzetnek,

Annak ellenére rendkívül sikeres

volt az idei falunap, hogy az
időjárás nem kedvezett neki, sem
az elviselhetetlen kánikula, sem az
esti vihar nem tudta ezt feledtetni.

köszönet

érte a lelkes

szervezőknek, a sportkörnek.

Minden ember annyit ér, amennyit tud
(Gárdonyi Géza)

,

Ifiú Németh Zoltán.
Könyvjutalmát a, slerkesztőnéláweheti.

,

,
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Egy 62 éves fényképhátuljára
Az 1930. május 18-ifényképünnepi pillanatot rögzít, az
akkori elsőáldozók csoportképét.Három iskola (Szécseny,
Lipárt és Kajd) tanulói és tanárai álltak oda az akkor újnak
számító kajdi templom elé megmerevedett pőzban, az

A Szombathelyről, valószínúleg automobilon kiutazó
Haber fotográfus legalább 20 percig rendezte a sorokat,
míg a csoportosulás a maradandóság számára összeállt.

A legfelső sorban a tanítók, balróljobbra: Szabó
Dezső, Bertók lstván, Bíró lstván. Középen a három
falu lelkiségéneklegfőbb mozgatója és inspirá|ója, az
akkor még fiatal, csak pár éve kinevezett Kiss József
(később) kanonok úr. Őt követi a fenti sorrendben Süle
József igazgató, Pungor Máté és Sütő Károly tanítók.

háromlábú hatalmas masina mögé ment, magát és a
masinát fekete textíliával leterítette és lágy foszforeszkáló
fényjelenséggel kísérve elsütötte a gépet,
Boda Károlyné, Manci néni őrizte meg az akkori
produkció eredményét,aki egyébkéntszintén ott van a

utókor számára mementóként.

Amikor mindenki szépen kiegyenesedve, izgalmát

masnis, fehér ruhás kislányok

közöti

elrejtve szembenézett a fotográfussal, Haber úr a

Testületi ülés a templomfelújítás támogatásáról jú!ius 11-én
Ülést tartott a vasszécsenyi képviselő-testület, három képviselő, Horváth József, Kiss Ferencné és Tóthné Pungor Angéla
képviselők kezdeményezésére. Az ülésen jelen volt Dr,Brenner József püspöki helynök úr, valamint Keresztes András plébános, a
lipárt és a szécsenyi egyházközségi képviselő-testület tagjai. Az ülés összehívását a képviselők azért kezdeményezték, merl
véleményük szerint a testület által decemberben megszavazott önkormányzati támogatás nem jutott el az egyházközséghez.
Varga Dezső polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy egyes képviselők aggodalmunknak adtak hangot július 4-én, az együttes
ülést követő beszélgetés során azzal kapcsolatban, hogy a templomfelújításhoz átadott önkormányzati támogatás hová került.
Elmondta, hogy 2001.december 12-i ülésen javasolta a testületnek, hogy támogassa a templomok felújítását, így döntés született a
szécsenyi templom 5,2 millió forinttal, a lipárti templom 4 millió Ftal történő támogatásáról. Ebből 2 millió Ft kamatmentesen
visszatértendő támogatás. A 9,2 millió forint december'l9-én átutalásra került a Keresztény Közösségi Ház Alapítvány számlájára,
mivel az egyházközségnek bankszámlája nem volt, A pénz át kellett utalni, mert az a 2001.évei költségvetést terhelte, a bankok pedig
december 21-énbezártak. A pénz püspök úr egyetértésévelkerült azalapítvány számlájára, melyet 1991-ben ő alapított a közösségi
ház építéséneklebonyolítására. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Dr,Tóth Jenő, kuratóriumának tagjai egy lipárti és egy szécsenyi
egyházközségi képviselő. Az alapítvány a ház elkészültével nem szűnt meg, mivel tágabb értelemben a közösségi ház az
egyházközség tagjainak lelki közösségét is jelenti. Az önkormányzati támogatást a kuratórium OPT|MA értékjegybe fektette, melynek
éves h'ozama kb. 10%, jelenleg több, mint 13 millió Ft az értékeA bankszámla kivonatokat Keresztes András plébános úr kapja.
A támogatás átadásáról január 7-én levélben értesítette a plébános úrat és a püspök úrat, egyben felajánlotta az ő és munkatársai
segítségéta felújítással kapcsolatos állami támogatás iránti pályázat elkészítésére.
Az önkormányzati támogatásról megállapodásl
kellett volna készíteni, a visszatérítendő 2 millió Ft miatt, ezt jelenleg a püspökség jogásza intézi. Majd ismertette Keresztes András
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tlevelét, melyben azEgyházközösség nevében kéri a polgármester, egy másik levélben az alapítvány alapítojaként, magánszemélykénl
|a segítséget ahhoz, hogy a pénzaz egyházközség 2002.május 28-án megnyitott bankszámlájára kerüljön. Varga Dezső polgármester-;
imegkérte Dr, Brenner József püspÖki helynök úrat, hogy az Egyházmegyei Hatóság kérje fel az a|apítvány kuratóriumát az összeg
tárgyal a polgármesterrel a támogatás
;"tsJ1l?3ÍiX; József püspöki helynök tájékoztatta a képviselőket, hogy puspor, ol.
"egyházközség
"r"ru,y".en
pénzjó
a
helyen
van.
Az
alapítvány
céljai
egybeesnek
az
nem látja akadályát annak, hogy.a
céljaival,
ezért
|átadásáról,
pénzt az egyházközség részéreátadják. Az összeg átadásáról a kuratóriumnak kell döntést hozni, majd átutalni az egyházközség

'bankszámlájára.
A felújításokról az egyházközségnek kell költségvetést készíteni, azt el kell fogadni, majd felterjesZteni a Püspöki Hivatalba, mert a

|költségvetést a püspök úrnak is jóvá kell hagynia. E feladatokat a helyi plébánosnak kell megszerveznie, amire

a püspök

úrtól

,augusztus végéigkapott haladékot.
Kiss Ferencné képviselő szerint erre a megbeszélésre már korábban is sor kerülhetett volna, szerinte a megtartására a tisztánlátás
érdekében volt szükség. Fontosnak tartja, hogy a templomok felújításához az önkormányzat minden segítségetmegadjon.
Gombkötő Ferenc egyházközségi képviselő véleménye szerint a lipárti egyházközség nem tudja visszafizetni négy év alatt a 2 millió
Ft-ot nem tudja visszafizetni, mert nincsen pénz.
Zsolani Zoltán helyi lakos szerint nyolc hónapig nem folyt érdemi munka, ezért helytelennek tartja, hogy a püspök úr háromnegyed
évi mulasztást akar pótoltatni a plébánossal. A plébános úenak ebbe a helyzetben jelentős segítségrevan szüksége. Véleménye
szerint nem szabad elhamarkodottan cselekedni, a munkálatokat csak akkor szabad megkezdeni, ha a szükséges összeg együtt van.
Tórhné Pungor Angéla képviselő kérdése a helynök úrhoz, hogy az önkormányzatnak kell-e most döntést hoznia, és mire várható,
hogy a pénz végre azegyházközséghez kerül.
Dr.Brenner József válaszában elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs semmi teendője, nincs jelentősége annak, hogy melyik
számlán van a pénz, amig ninc§ kifizetnivaló, Hangsúlyozza, hogy a felújításhoz először nem pénz kell, hanem elő kell készíteni a

munkálatokat, terv, engedély, költségvetés, egyházközségi döntés, egyházmegyei jóváhagyás stb. Fontosnak tártja további

pénzforrások felkutatását is, pályázat benyújtását,

Varga Dezső polgármester megköszönte a jelenlévők pozitív hozzállását, és Dr.Brenner József segítő közremúködését, végül azl
mondta, hogy ha a falu képes lesz a lipárti templom felújítása során tapasztalt összefogásra, akkor a jelenlegi feladattal is meg lehet
bírkózni., és az ülét 21.30-kor bezárIa.

Mitől ,íílűoa természetes?
Amikor az ÜZENET szerkesztójének ,,Műtáj" c. cikkét elolvastam,

úgy gondoltam, hogy bizonyára más szemmel nézzük a világot, - bár ez
már kiderúlt hónapokkal korábban is- lsmerjék meg Onök az én
véleményemet is, ha már a Szerkesztó Ur ismertette velünk a sajátját.
Valószínűleg nem volt jelen a Szerkesztó Úr azokon az önkormányzati
üléseken, amelyeken többször
szóba került
nevezett terület
tulajdon jogának megszezése. (Aki nem tudná,,a Táncsics Mihály utcai

is

a

kerületről van szó, a játszótér szomszédságában). Nagyon sokszor

beszéltünk róla, hogy az Onkormányzatnak meg kellene vásárolni, hogy
rendbe tehessük ezt az elvadult területet, ariri kiválóan alkalmas volt
arra, hogy elcsúfítsa a sportpálya és a temetó környékét, áhoi a legtöbb

idegen ember megfordult kőzségünkben. Gondolom ezzel a
véleményemmelnem vagyok egyedül. Arról szó sem volt, hogy az
Onkormányzatnak nincsen arra pénze, hogy ezt a területet

A testület felhatalmazta a Polgármester Urat, hogy
fel a tulajdono,sokat és próbáljon megegyezni velük a

megvásárolja.

keresse

vételáóan. Polgármester Ur nem tudott minden tulajdonossa| tárgyalni,
árban nem tudtakmegegyezni,

így a téma lógott a levegőben.

Községünk vállalkozója, Zsolnai Zoltán Ur rendszeresen részt vett
üléseinken és tudomása volt szándékunkról. Mivel ennek a témának a
testület és a polgármester által nem lett pont téve a végére,Ó pontot
tett, és milyen nagyon jót tett, Megvett egy irtásra,alkalmas területet
nem tudom mennyiért, - mert ez az O magánügye -, kitisztíttatta, a

hulladékot elszállíttatta,
bevetette fűmaggal.

a

területet beültette zöldnövényzettel,

Kérdésemre, hogy mire szánja ha'sznosítani ezt a területet - azt
válaszolta, hogy a gyerekek birtokába szeretné adni, amikor arra

alkalmassá válik ez a terület. Ez egy nemes gesztusra vall.
Énmást tenni nem tudok, mint megkOszoúi neki, hogy ezt a területet
így rendbe tette, ,,értünk" , a községért.
, Ezek után márcsak abban reménykedem, hogy a terület melletti
játszóteret is sikerül felújítanunkatá4hoz illő játékokkal, ahol a gyerekek
és szüleik szívesen töltik el szabadidejüket
A ,,műtáj" szó bizonyára mást jelent egy művész emberhek és mást
egy köznapi embernek, - nekem.
jelenti, hogy nem természetes, - tehát
Nekem a mű azI
teimészetellenes, kitalált. A terület kialakításában lehei kitalált a forma,
ami körülöleli a területet, illetve részekre osztja a funkciójának
megfelelően. A maga nemében nem lehet ,,mű", mivel természetes
maga a zöld növényzet, .- hacsak az nem természetellenes, hogy nem

ott nóttek ki a földből, hanem odatelepítették.óket. No, de minden
arborétumban úgy telepítik a növényeket. Ott sem inaguktól nó ki a

fö|dból annyi fajta cserje, fa virág. Mégsem lehet műtáj egy arborétum!

*

Világos, hogy amit a természet maga alakít ki az a természetes, de ha
az ember nem alakítana , vajon mi lenne belóle.

Egyszóval a Szerkesztő Uráltal elnevezett ,,műtáj" nekem nagyon
- és tetszene, ha községünk lakói egyr,e több helyen
alakítanának ki maguk körül ,,műtájat", akkor talán nem lenne szükség
arra, hogy fel kelljen szólítani egyes lakókat, hogy legalább a saját

tetszik

területüket tartsák rendben.
Annak pedig igenis örülni kell, és éÉékeíni
kell, ha egy vállalkozó áldoz

a községére. Nem hinném, hogy egyéni érdek korrodálná a
községünkben a közösség érdekeit, de bizonyára a Szerkesztó

jobban tájékozott ez úgyben.

mi

Úr

A mi generációnk nem ismerhette személy szerint Szkok Andort,
falunk egykori ,,vállalkozóját", csak hallhattunk róla. Nem hinném, hogy
Ot is ne irigyelték volna abban az időben! Ki bírhatott olyan erővel, hogy
dolgozóinak - családoknak házat építtetett, amelyben még a mai napig
is élnek az unokák, dédunokák. Valahogy abban az időben sem nagyon
illettek a tájba azok a lakóházak, hiszen ezeknek a tervrajza már.az új

divat szerint készült, nem torn,ácosak és nern követik a régi
hagyományos építkezést.Azért a cé|nak ragyogóan megfeleltek,
láthatjuk ezt a mai napig is.

Szkok Andor tájkialakításár-ól sajnos nem hallottam, - erról

nincsen

tudomásom. Személy szerint sajnálom, hogy nem ismerhettem Öt,
bizonyára nagyon értékesember volt, és örúlök annak, hogy voltak és
vannak ebben az önző világban is olyan emberek, akik szívesen
dolgoznak a községért és a közösségért is.
A téma lezárásaként a következő idézet kavarog a fejemben:
,,... mit ér epedő kebel e romok ormán
Régi kor árnya lelé visszamérengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess összve jelenkort
Hass! Alkoss! Gyarapíts! S a Haza fényre derül!"
(Kölcsey: Huszt)

kiss Ferencné

( Többféle reagálás érkezett az Üzenethez a fenti írássa,
kapcsolatban. Ezúttal az egyik oldal véleményét,míg
legközelebbi számunkban a másik oldal észrevételé1
közöljúk.)
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Szemtanú
A Szemtanú rovatban ezúttal egy 63 éwel ezelőtti forró nyári
eseményre, az 1939-es lipárti tűzvészre emlékezünk Gombkötő
Sándor bácsi segítségével.
,;Július 9-e egy vasárnapi nap volt, Én a község
tehénpásztoráva| a teheneket őriztem a réten, amikor sötét

viharfelhők tornyosultak a falu fölött. Hatalmas szélvihar
kerekedett, dörgés, villámlás, és egy villám belecsapott a
Székeskáptalan cselédházába, Varga János bácsi épp

azon

a

Aratási idő volt. Kapuj Antalék kint aratták a mezőn,

tüzet Kapuj Antal, Kapuj Károly és a cipész Gombkötő
aratni.

Pali sógorék Asszonyfán voltak vendégségben, nem volt otthon

náluk senki, mire hazaértek nem maradl

semmi a házukból, az istállóban bennégtek
az állatol{, a pajtájuk még napokig parázslotl
és füstölt. Fekete Károlyék és Fekete
Lajosék háza megmaradt, de a pajták a

padláson aludt. A

viharban rögtön

i,rányába terjedt

továbbter.
a Főszög

Szkok malomig mind leégtek
Akkor még nem volt állapi,tűzoltóság, a
környező falvakbóljöttek tűzoltó szekerek, a
Gyöngyösből és a kutakból oltották a tüzet és
locsolták kannaszám a még ép zsuppot. A
harangokat félreverték,olyan füst volt, hogy
nem lehetett látni, még Koltába is elfújta a
szél a pernyét. A kertekben sült almát ettünk
a fákról. Ha nem eredt volna el az eső, az
egész falu leégett volna.

át házról

házra. 5-6 ház, meg több

pajta égett le. Ekkor a
szélirány megfordult és
e

lle

n

Ószög

kező

irá nyba n az
házaira vitte át a

tüzet, Gerezsdék pajtájáról a

szél az égő zsuppot

a

közbirtokossági pásztor-

szerencsére minden ház biztosítva volt,

§

házra vitte át, innét a szkok

abban az évben és a következőben az egész
falu újjáépült, Ha nem lett volna tűz '39-ben,

malomig a falu mind leégett.

a falu
gazdálkodó emberekkel volt

Abban az időben

talán még ma is lenne a faluban zsuppos

llyen zsuppos házak égtek le akkor

tele, minden istálló tele volt marhákkal, ezeket kellett először
menteni. Amit ki tudtak menteni, az megmaradt, ami bennmaradt
, az bennégett. Még szerencse, hogy azok a marhát, amiket kint
őriztünk a legelőn így megmaradtak. Az emberek a dobogó hídra
állva elállták a megrémült állatok útját, amik mindenáron haza
akartak menni. Mind a tűz martaléka lett volna, ha ezt nem teszik.

ház.

A Káptalan-féle épületben több család lakott, szoba-konyhás
lakásokban; Rábáék, Soósék, Kappel Mihály és Simon János, Ők

később '45 után,

a földosztáskor a Káptalan

kertészetéből

telkeket kaptak és a lebontott régi KáptalanJéle házból építkeztek
arra.

Havi emlékeztető

Július, Szent Jakab hava

A szántófötdön ez a hónap hozza meg a gazda egész évi
fáradozásának gyümölcsét. Búza és rozsaratás, repce és

Szent Jakab havában megoltalmazd magadat'borsos

gabonahordás.

Aratás után azonnal lefprgatjuk a tarlót. Rossz gazda az, aki ilyenkor
halogatja a szántást. Az újonnan felszántoft tartóba, ha jó erőben van a
föld, csalamádét, tarlórépát, kölest, tavaszi borsót és őszi árpakeveréket,

bükkönyt vethetünk. A repceföldet tökéletesen elkészítjük,
megtrágyázzuk, megforgatjuk, hogy minél előtt bevethessük.
Hozzálátunk a kukoríca ritkításához és megkapálásához is. A kicsépelt
repcét naponként forgatjuk. Feltörjük a lóhere-tarlót. A répát harmadszor
is megkapQljuk. A vörös herét annyiszor kaszáljuk, ahányszor virágzik,
Betakarítjuk a lucerna második termését. A hónap vége felé kezdődik a
csép/és,itt a szénahordás ideje.

étkektől s egyéb hevítő szerektől és édes íz lekváioktól,
eret ne vágass, ne élj purgációval, feleségeddel ne há[.

A

fúrdó árt, sokat ne aludjál, italodban tarts zsályát

mind virágostul, úrmót és ezer levelű fúvet. Sarlósboldogasszony napján ha eső van, úgy mint Medárd,
.negyven

kat

má

napi esőt jegyez.

Most aratok és szénámat takargatom,
Ami nedves benne, fólfordíttatom,
Ím, a kánikulák

Az istállóban mindenféle állatnak legyen elegendő friss vize, a
sertéseknek fürdője. A kocát felbúgatjuk. A lovakat úsztatjuk, vagy
estefelé, mikor már lehűltek, egy pár vödör vízzel leöntjük, Minden
az igavonókat erősen takarmányozzuk. Az öreg
iószágot,.különösen
l ud a

a

Antal háza
égett le. Kapuj Antal édesanyja, Rozi néni mondta is Tóninak,
látjátok az lsten megvert benneteket, mert vasárnap kimentetek

zsupptető rögtön lángra
kapott, és a hatalmas széljedt a tűz. Először

aző házuk

is leégett, a szél ugyanis a szemben lévő házakra is átvitte

ránk

igen erőködnek,

Magamra azért jobb gondot viselek.

sod szor ko p a sztj u k,

Ebben a hónapban legyünk óvatosak a táptátkozás körül. A nagy
m,elegben csak könnyű ételek ajánlatosak. Főzelék; gyümölcs, tojás,
friss vaj pótolhatja részben a húsételeket,tavalyi hüvelyeseket, kolbászt,
sonkát száműzni kell asztalunkról, halak élvezésétis meg kell szorítani,
A tejet és /túsíszigorú vizsgálat alá kell venni, hogy friss-e, az aludttej
könnyen emészthető és tápláló, (Naptár)

A

A Csend az orokkéualóság alkotórésze,
e/mú/k de a Csend megmarad, azért

ut/iig

érezzúkazt, hagy mérhetet/en erő és e/ nem
érhető bö/csesség rei/ik a Csendben.
Széchenyi Zsigmond, Csuil
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A VAsszÉcseruyl spoRTEGyEsüI_er nínel

Július 6-án 13 órátd a VlV KastéIyszállóban
sznaeonŐ-sPoRr szakosztáIy megünnepelte

a
a

2001. évi győzelmét és az idei év jó eredményeit.
Az ügyességi sportversenyek eredményeként kiderült,
a legsportosabó féfriak és legsportosabb nők
versenye családi győzelemmel fejeződött be, hiszen
tarolt az ulreich család. ulreich Nándor és ulrecih
Nándorné Haraszti Rozália végzett az első helyen,
bebizonyítva, hogy aki jó a lövészetben, az jól céloz a

hogy beszámoljak az eredményeikről.

A hajnali horgászversényt Cser Barnabás nyerte

Németh

Zoltán előtl. Az aszfaltrajz versenyben Takács Gergő lett az
első, Németh Zoltán a második és Radetzky Baiázs
h a rm ad i k.. Kü l ö n d íjat kapott Radetczky
Eszter (3 éves), mint a legfiatalabb és Kovács Kitti, mint a
legtöbbet rajzoló versenyző!

kézilabdával, a lengőtekével, tud bánni az asztalitenisz

és a teniszütővel valamint a többi sporteszközzel is,
sőt a Mozdulj fekvőtámaszaival, szlalomjaival és
zsákban fútásával is képes megbirkózni. A férfiaknál
ifj. Gombkötő Ferenc lett a második és Kontics
Zoltán a harmadik, a lányoknál Lőrinczy Emese
végzett a ll. és Lőrinczyné M. Zsuzsa a lll helyen,
majd zene és tánc következett, amit éjfélelőtt a
tombolasorsolás ,szakított meg rövid időre, hogy
örülhessenek a szépszámúnyereménynek a
szerencsés nyertesek. A tombolatárgyakat ezúton is

megköszönjük

a felajánlóknak, akiknek

a

felsorolását itt most a névsor hosszúsága miatt
mellőzzük. A hangulaton nem rontott az éjféluláni
rövid vihar és áramszünet sem. Jú!ius 6-án
elkezdódött a labdarúgó csapat felkészülési
mérkőzéssorozala és a LOMBARD FC Haladás elleni
Tábori mise a Falunapon
8:0-ás vereség' Szombathelyen bemelegítésnek
számított a pénteken először találkozó focistáinknak, A Falu Legerósebb embere Horváth László, a ll, helyezett
akik az alakulóban lévő csapattal léptek pályára. Aa Büki Ferenc és a lll. hely Mezei Zoltáné.
átigazolási szezon július 20-án zárul, így a végleges A legnépesebb mezőnyű lengőtekében ifj. Pungor Árpád
csapatot a következő számban tudjuk csak bemutatni.
bizonyult a legügyesebbnek, második. lett Szabó László és
A szponzorálást Szép lmréné,aki idóközben a harmadik Kopácsi János.
lemondott elnöksggi tagságáról, Fazekas LászIó A röplabdát a Száguldó Csigák csapata nyerte a
vállalkozó nevében az év,végéigmegígérte, így van Bombasztik előtt, míg a Floorballban a Vörös Ördögök
reális esély az erősítésre is.,Július 10-éi a Haladás voltak jobbnak a TRABANT-osoknáL
ifi A ellen hazai pályán az első félidőben vezettünk A kispályás labdarúgásban a M|KROFON csapat szerezte
2:1+e, de aztán elfogyott a szufla és győztek a Hali meg az első helyet, 11-esekkel legyőzve második helyezett
fiatalok 5:2-re, mint ahogy 12-én pénteken a ,,köbgyök 3" focistáit és a harmadik helyen a,,VAN" végzett.
LOMBARD FC Haladás is újra győzött 5:0-ra. Ezen A 11-es rúgó versenyt legifjabb Fekete László nyerte
'a
mérkőzésen a hivatalos játékvezetés miatt szedtünk Rauch Zsolt és Kontics Zoltán előtt.
200 Ft-os belépődíjat. Július 14-én, a Rábahídvég A LÁNYoK-AsszoNyoK focistái békés1:1-et fejezték be
ellen kárpótolták magukat és a szurkolókat a fiúk, küzde;lmet, majd a LIPÁRT szÉcsENY váIogatott derbi
hiszen 12,.1-re győzlek. Lehet, hogy néhány gólt már a 7: 5 lett egy kiizönségszórakoztató mérkőzésen.
korább játszott meccseken kellett volna belőni, de Az eredményhirdetést és a díjak átadását még engedélyezte
ezek edzőmérkőzések, különböző variációk az időjárás és a Falunap Szépe versenyt is megrendeztük,
kipróbálása a lényeg. A jövőben azért a vasárnapi bár két órás csúszással, de közkívánatra.
produkciót várjuk!
Gratulálunk a győztes Erdősi Krisztinának, a második
Sajnos még nincs meg a sorsolás, de reményeink helyezéshez Molnár Viktóriá,nak és a harmadik helyezett
szerint a következő száhban közzé tudjuk tenni és az Horváth Nóra Afroditének is és többi benevező
őszi szezon bérleteinek az árusítását is július végén versenyzőnek is köszönjük a részvételt.A tombolán itt is
kezdjük meg változatlan 2500 Ft-os áron.

A legközelebbi hazai edzőmérkőzés július 24-én 18
órakor az lkerváriak ellen lesz.

A

FALUNAP július 13-án kerütt megrendezésre a
labdarúgó páIyán és környékén.

A rendezvényról cikket írt Tóth Csaba fószerkesztő,
Remélem mindenki élményekkelgazdagodott ezen a
napon és tény, hogy az eső miatt elmaradt 3 műsorszám, viszont felfrissült a határ és meghívott vendége-

ink nagyon megértően viselkedtek.
A nap versenyeinek győztesei viszont

megérdemlik,

sokan nyertek és a RIÓ-DUÓ

hajnalig bizlosította a hangulatot.

A FA,LIINAP főszponzora az Önkormányzat volt, de ki ketl
emelni Fazekas László és Velekey Dezső támogatását,

nekik köszönhetően a kisvonat a falu rendelkezésére állt, az
\ROKÉZ Kft 50 ezer Ft-os táska és írószer ajándékát és
Ávár Tibor sok gyertya tombotatárgy felajántását, valamint a

A köszönet kijár
falu vállalkozóinak segííségéí,
i s h ozz áj á ru l t a re n d e zvé n y
r' ., n r

m i n d e n ki n e r,

"

!,í:|!

Kovácsné Pungor Zsuzsanna

vAsszÉcsENyl úzenrr

8

8

Gséplés. Szécsenyben
A régi nyarakon a július égett a munkától. Azonban minden munkák legnehezebbike a cséplésvolt. A két régi fényképen szécsenyi
cséplő asszonyok, emberek és gyerekek |áthatók.

o

l
Akiket még ismerünk:.köz:i#**i[íTjláIiSxTí

.,

i§:::"."r"J:,::ii['§iTi"'.,j',í::iTi,J;:Ts

Margit, Pungor Mária,

Az alsó a csoportképen Pungor Roza, Pungor Anna, Szalai Mária, Kis Teréz, Szemes Juci, Szalai llona és Kovács Klára láthato.

A meg nem nevezett személyeket nem tudtuk beazonosítani.
Mind a fényképeket, mind a beazonosítást köszönjük

Szalai llona és Cserkész Viktorné Juci néninek.

VASSZECSENY! UZENET
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Az Asszonykórus három napja
Június 21-én a Rozmaring

Asszonykórus háromnapos közösség-

összetartó kirárdulásra indult. utunk első
célja a Parlament volt. Többen közülünk

még sohasem jártak itt, nekik, de a
többieknek is csodás élménytnyújtott
nemcsak az épület, de a korona látvqnya
is. Ú9y gondoljuk, hogy minden magyar
embernek életében legalább egyszer el
kelljutnia ide.

,

Délután a Margitszigeten sétáltunk, de a

40'C-os hőség próbára
teherbírásunkat, és az itt

tette
lévő

Sportcentrumban, a húsön ülve neves
színészeksport és szórakoztató előadását

nézhettük meg. Utána a Mátyás
templomot néztük meg és a
Halászbástyán sétáltunk.
Esti programunk is nagyon látványos volt:
a Y árszínházban a Honvéd Táncegyüttes

,,Nagyapáink tánca" címmel fergeteges
músort adott, nagyon élveztük az

előadást. Késő él'jel kis kitérő után
(kilóinkra gondolv,a talán felesleges,
bőséges vacsora a Galéria étteremben)

lnnen átsétáltunk a barokk királyi

kastélyba, melynek építtetőjeGrassalkovich Antal, a XVlll. sz. egyik
legtekintélyesebb magyar főura; Mária
Terézia bizalmi embere volt. Az épület
gyönyörű: fehér-arany díszterme,

csodálatos kápolnája, a királyi
lakosztályok lenyűgözik az embert.

A kellemes élmények után még

kellemesebb ebéd következett egy
külvárosi étteremben, ahol
megkóstolhattük Sissi kedvencét is.
Délutánunkat a program szerint a
Veresegyházi Asszonykórus Juliska
nénijénéltölthettük el, ahol még három

kedves énekes várt bennünket. Énekeltek
nekünk, s mi is nekik, és két önként

vállalkozónak megengedték, hogy
felvegyék az ottani sokszoknyás,

meg, ami a múlt század közepén írók,
költők, művészek divatos találkozóhelye
volt.

Este egy kedves rokonunk látott
vendégül minket a fóti hegyen: a gulyás, a
palacsinta és a jó vásárosmiskei bor után

lelkesen daloltunk az esti csendben, és
csodáltuk a kivilág ított fővárost.

Harmadik napon vasárnap reggel a

Szent lstván Egygtem parkját és épületeil
jártuk végig. 10 . órára mentünk

Mogyoródra, ahol püspöki szentmisén
vettünk részt, mivel szent László hél
kezdődött a faluban ezen,a napon. ltt is

mindenki nagyon kedvesen fogadotl

minket, éneklésre is lehetőséget kaptunk.

A művelődési ház vezelőle olyan kedves
volt, hogy névre szóló emléklapot küldötl

mind-annyiunknak.

Ebéd után

szép

csipkebugyogós népviseletet. Így néztük
meg a város nevezetességeit, a polgár-

élményekkel eltelve hazaindultunk.

Otthonát, és Lidi néni té4házát.

sok haszna volt a közös vidámságon,

mesteri hivatal épületét, az ldősek

Úgy érzem, kirándulásunknak nagyon

Elvezettek minket a termálfürdő mellett
hazánk egyetlen medvemenhelyére, ahol
34 különböző - állatkertből, cirkuszokból
idekerült - medve él. 2000 nyarán a

jókedven kívül is. Megbizonyosodhattunk

megnéztük Gödöllő városközpontját,
vásárolhattunk a szép, rendezett piacon.
Ezután a városi Múzeum állandó
kiállításait jártuk végig, a legérdekesebb

farkast is idehelyeztek.

fordulnak a jó szándék felé, s amíg ez így

a néprajzi és természetrajzi.bemutató, ami

tiszteletére szentelt négytornyos templomot tekintettük meg. Ezután a hegyben
Fáy András egykori présházánál álltunk

jutottunk a gödöllői Szent lstván Egyetem
kollégiumában lévő szállásunkra.

Másnap a még hűs reggeli időben

Csupor Zoltán gyűjteménye volt, valamint
Óceánia világát (Pápua-Új-Guinea) tárta

elénk lgnácz Ferenc kutatásai nyomán.

medvemenhely szomszédságába

,l

8

Vendéglátóink kedvességétmegköszönve Fótra indultunk tovább, ahol az

ybl Miklós tervezte szent

rÁplÁttszENTKEREszT, rő v. z.

lstván

arról, hogy jó úton járunk, amikor nernzeti

és népi hagyományainkat

őrizzük ,és
ápoljuk. Megtapasztalhattuk, hogy az
ismeretlen emberek is jó szándékkal

van, magyarságunkat talán nem

Sebestyén Andrásné

rÁplÁttszENTKEREszT, Fő

§olárium

MANlKUR

KozMETlKA

PEDIKUR

kozmetikai tetoválás

MuKoRoM

Bejelentkezés:
20I 5714-459
rÁplÁttszENTKEREszT, Fő u.2.

u. 2.

ÉpírÉs
I

|
I

kel'l

féltenünk. Mindenkinek megköszönjük, aki
bármivel is hozzájárult az út sikeréhez.

Bejelentkezés: 3al 4267-374
7gI 2976-323

rÁplÁnszENTKEREszT, rőu.2.
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lskolai hírek
lskolánk tanulói április 30.-án hangversenyen vettek részt a
a szállítást - egész
Bartók Bé|a hangversenyteremben.,Köszönjük
tanévben - a Terme|ó Szövetkezetnek és a busz vezetójének, Antal
Jánosnak.

kellett fellebbeznie a város jegyzőjéhez elutasításuk ügyében,

akiknek aztán sikerült az elhelyezkedés.

lskolánk nagypályás labdarúgó csapata a Diákolimpia megye

döntójén, Bükön 2. helyezést ért el ragyogó játékkal. A csapat
tagjai: Horváth Tamás, Balázs Dávid, Vadász Tibor, Gróf Norbert,
Szép Szilveszter, Wéber Péter, Viszked Péter, Kontics ZolIán,

Balázs Akos, Pungor Dávid, Kőműves Miklós, Pék szabolcs,
PungorTamás, Tóth Péter, Sárközi József.

Dunántúl különböző

területein.

Június 10.-én Sopronba túrázott a felsó tagozat, az időjárás sajnos
nem kedvezett nekünk. Június 'l 7-án sportnapot tartottunk az iskola
udvarán és a tornateremben, amelyen minden diákunk részt vett.
Június 18--án az egész iskola ellátogatott - ki gyalog, ki

kerékpárral, busszal - a csempeszkopácsi falumúzeumba.
Az utolsó tanítási nap június 19. szerda. Ezen a napon volt a

8.

osztályosok ba|lagása. Tanévzáró únnepélyünket június 21.-én
pénteken tarlottuk.

Az osztályozó értekezletet követóen 18 tanuló bizonyítványába
került csupa ótós érdemjegy. Két tanulót kötelezett az iskola
tantestülete évismétlésre.7 tanuló pedi9 élhet az augusztusi

A városkörnyéki kispályás labdarúgó verseny döntőjében a lV,
korcsoport 3., a lll. korcsoport 4, helyezési éd el.

Standi Szilárd B.b. osztályos tanulónk a német nyelvi tanulmányi

versenyen 3. helyezést ért el.
17

támogatott
társastánc tanfolyamon vettek részt, melyet Horváthné Berta Agota
táncpedagógus vezetett.

Június 'l 0.-e után az osztályok tanulmányi kiránduláson vettek részt

A felvételi lapok minden diáknak megérkeztek, 3 tanulónknak

Május

A 8.osztályos tanulók SZÍV ÉSZ-EBÓ Alapítvány által

-én kerékpártúrán vettek részt diák}aink a Jeli

pótvizsga lehetőségével.

Július 'l -S-ig szövőtábor és számítástechnika tábor lesz az

iskolában,

Arborétumban töltóttek egy napot.
lskolánk 7. osztályosai 3. helyezési értek el a DADA programPan

A hiányzó tankönyvek megérkezése után a tankönyvosztásról
hirdetmények útján ériesülhetnek a szülők és a tanulók|

Rendórkapitányság rendezie Szombathelyen.

A követek7ö tanévre szóló tanuló balesetbiztosítást a GENEFlALlPROV|DENCIA biztosítónál kötöttük meg a tanulóknak.

résztvevő iskolák közti versenyben. Ezt a versenyt

a

Június 7-én tartottuk a szülői rnunkaközösséggel közósen a
Gyermeknapot.a Vasszécsenyi sporipályán. A rendezvényt
t_ámogatták

a szülői munkaközósség,

a Vasszécsenyi és Tanakajdi

Nyári ügyelet az iskolában:

Július í. Hétfő 9 őrától 12 őráig
Július 29. Hétfő 9 órától 12

Onkormányzatok, a vasszécsenyi, tanakajdi és lipárti
vöröskeresztes szervezetek. köszönetet mondunk azoknak a

óráig.

szülőknek, akik ezen a napon segító kezet nyújtottak a főzésben.

Az emberi méltóságot sárba lehet taposni,
meg lehet tépázni, könyörtelenül ki lehet
gúnyolni, de elvenni Gsak akkor lehet, ha
megadja magát.
( Michael

J. Fox)

Ami az embepnek fontos, azttudja múszerek
és telefon nélkttl is.
IMárai Sándor)
hiányából
Hősiesség
9rendesen a veszélyfantázia
adódik.
tFüét Milán]
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