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Láms készirlődés e|őzte meg a felqiított kőzségháza áúadását. Az épu7et hílatalos átadr{sa sajnos a
t ervez*tt időponthoz képest késett. Bár mindannyian tufiuk, hogy egy építkezÉs,esi, felűítrás ottlron
sem meg§r olyarr zökkenőmentesen, aho§í azt szpretnénk. N{indig közbe jön valanni, arnife az ernber
nern számtit a kezdetekkor.
De régre elérkezL;er.k az átadás napjához.Igaz az
időjarás nem kedvezett nekünk, és ahogy számiLottunk nagyon sokarr, eljöttek az ünnepségre- örömünkre. Polgárnrester Uf köszöntötte a..tnege7enLeket és
röviden beszámo|t a fejleszLésről. Orómét fejezLe ki,

hogyvégre rnindenki elfoglalhatja ahelyéL a megújult
hivatalban és bizik abban, hogy az úgy{elek is elégedettek leszrrek a hivatal murrkájával. Településiink
sokat köszönhet kjss péIer kancellária rniniszter urnak, aki ezela a napon vendégúnk volt és elismerő
szavakkal szólt az önkor:.nányzat munkájaró|, a település fejlódésérő, ,,Akj mer, az nyerl." - mondta. Merni kell rálla-lkozni, lehet nagyot áImodni és meg lehet csiná]ni csak merni kell, és a település lám mennyit fejlődheL.
Vendégünkvolt még Badacsonyi Lajos az VfiaH-tól, aki elnondta,
hogy országos szinten ritka , hogy egy településen ennyi felújítasra
nyernek tamogatást mint a nri településünk, Ez mind az alapos munkának ügyes lobbizásnak köszönhető. További sok sikert kívánt.

Dr. Szabó Pál a Magyar Posta vezéigazgaLója - örönét fejezLe
ki, hogy a helyi postahivatal is nregszépült és a mai kornak megfelelő körülmények között végezheLik munkájukat a postalrivatali
dolgozók. Vámos Lntal iegyző [Jr köszönő szavak mellett átveLLe az
űj épnleL kulcsait és invitálta ajeler.lévőket, hogy tekintsék rnegaz
épileLeL. Az óvodások és iskolások valaminL az ifjűsági kJub vezetője Vörös ZolLál, Nagy Emília, Pődör György és az Asszonykórus
vállalt szereplésL eíre az átadási ünnepségre. A hely ugyan kicsinek bizonyult a músor ideje alatt, de a szalag átvágása után már
mirrdenki szabadon nézelődheLetL az űjonr'an kialakított és a felújított helyiségekben.
kiss Ferencné

Tartalorrrból
Átudásru került

az önkon:nányzat épilete
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Gy- íílr,e,knap9rrdvar átfldrás
Június 4-te tetveatik óvodánkban a si/eríneknapot és aszép új udvarunknakaz átadő ünnepségét.
Iüagi.on készültünk eííea napra, ryerek fe|nőtt
eryarrárrt kivettek részéta munkíkból.

volt mit tennibőven, ezérL társadalmi munkában a
szülőkkel együtt szépitetLik az űj udvanlnkat, Fóldet
kellett széLteúLenLfuvesíteni, a szánkódombot átalakítani, padokat csiszolni, festeni, régíjáLékokaL lebontani stb. SorolhaLnán tovább mennyi munkábarr
segítettek nekúnk óvodás gyermekeink szülei. Ezűton
szereínénk nekik megköszönni, hogy idejüket nem
sajnálva itt voltak és segiLeLtek: Nagy Gábor, Nagy

Roland, Verhás Bal'éns, PeLő l{iszLina, Gődér Ferenc,
Biácsy Olilér, Horváth József, Tengelits Szigfrid.
Zsolnai Zolhánnak lrivatalos és szilői minőségében
nyújtott segiLségéért-is köszönetet rnondunk, valamint Kovács Mónikának a Kopcsándi házaspárulak, a

Szülők Közösségének, az EgynLL Yasszécsenyért
Egyesületnek s külön köszönet jár PíltérSándornak
hiszen erejét nem kímélve,munkadíjról lemondva

dolgozott azért, hogy minél szebben, jobban rakják le

burkolatat. Kószönjük még azoknak akik
valamilyen formában részL vettek az udyar kivitelezési munkáiban és a gyermeknap lebonyolításában.
ElérkezeLL a nagy nap, de a sok igyekezet ellenére
az eső miatt nem tudtuk megtartania tervezeLL programjainkat. A gyerekek rrag5, bánaLára egy későbbi
időpontra kellett halasztanunk rnindent.
Június 1B-án du. 3 órakor kezdeLétveheLte aüdám
mulatság. Először Némethné Singer Judit, óvodavezető köszöntöLte a szép számban rne$elent közönséget,
szilőkeL, gyerekeket, majd Zso7nai Zolárl, polgármesLer ír köveLkezetL, aklbeszéde után átadta aa ldvart.
a játszóLér

EzL köveLLe a nagycsopor|osok vidánr rnúsora, rnajd
végezeLil az óvőrrők egy róvid kis színdarabot: Pösze
lányokat adák elő. Alriríg az ővónők átöltöztek, addig
Erősné Horváth Nóra és Pető Krisztina szórakozÁLta
a gyerekeket. A músorok uán a gverekek birLokba !€tLék az udvart. Volt ugrálóvár, horgászversen\,, aszfalt
rajzv erseny, lufi fújás, úgyességi játékok, stb., arrrinek
a.jutalma csokoládé, cukorka volt. Aki akart ehetett,

ihatott kedvére, volt zsíros kenlér, szörp, üdítő. Hamar eltelt a délutím,jől érezLik magunkat.
Emléhezetes marad szőmunkra ez a.jól sikerült nap.

pődörné sütő Aliz
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ITévadónkra e;lrnléklerutíink
Az elníiJt tarrévben iskolránk a
lmánryzatok

j óvráhag5ná.s

ferrntartó önkor-

ával felv ette az,,

Arrl^bt ózy -M1-

gazzi István Altalrános Iskola Vasszécseny" rtevet.
A jeles botanikls éíeLűtjánakfelidézésével,munkásságának megismerésével telt a tanév
május Z9-tőljúnius
?-ig tartő héL; a
,,Névadó hete".

A

rendezvény-

sorozattá hagyornánlt kívánunk Leremteni, elsősorbarr
tarrulóink szétméra, majd bőűtve a kört akörrryező kisiskolák bevonásával, nemes versengéssé alakÍtya azL.
Tarrulóink, s az óvodás ok számára rajzpa7yénaLoL ir tunk ki, amelynek témája a LerrnészeL szépsége, sokszínűsége volL. Az elkészilL munkákat a Jeli Arborétumban állítottuk ki, majd a gálaestre a tornaterembe kölLözLeLLik át a páJyamunkákat, Az értékeléskorcsoportonként törtérí. Itt tekinthetLek meg az érdel<lődők a
kézlnirűves szakkórokón készültmunkadarabokat is.
A üjazciL tanulók - a többi még soron következó verseny grőzteseivel eg.ütt - atanév ltalsó hetében jutalomkirándulason vehettek részL az Őrségbe külön busszal.
Május 29-én az első- és nyolcadik oszályosok felkeresték az atborétumot, megkoszorűzák az űjonnan felavatott em\éL<házaL, majd a nyolcadikosok jelképesen
átadva a staíétabotot, egy-egy névre szólő emléklappal
,,az iskola polgáraivá" fogadák a kicsiket, akik mar a

Ánév elteltével bizonyttottak. Sajnos a zuhogó

eső

miatt a rododendronokat nem csodá{hattuk meg.
A köveLkező napon LerunészeLismereLi vetéIkedőn
vehettek részt-a felsős tanulókvegyes csapatai, afela-

datokat Tőkéné cvitkovics szilvia Lanárlő állitotta

össze, a zsűizés feladaLáL dr. Káldy János, a Lanakaj

-

ű

nóvén5,wédő állomás igazgatőj a ir ányiLotta.
3í-éndélrutárr afocié volt a Lerep, (no meg az esőé,

amely nem fogadta kegyeibe rendezvényeinket). Saj-

nos a vándorkupát elveszítettik, következő

évben
k.azdeni kell üsszas zer zéséérL.
1-jén Tanakajdon az alsós versmondókmértÉk össze
tudásukat, a zsűrizésben Nagl János, Tóth Ferenc és
dr.Káldy Janos segített. A kicsik kötr'lezó versként nagr
János ez alkalotrta ir| versét szava7tÁk.

2-án este gálaest kereLében mutaLkoztak be iskolánk tehetséges tanulói; elsőtől nyolcadik oszályig. A
kínálatban szerepelt hangszeres szőIó, vers, prőza,
tánc, ballada, jeleneL. . .összeállítas Ambrózy-Mlgazzi
István éIeLíftjaróI. A tornaterem megtelt az érdeHődő
szülőkkel, hozzátarLozókkal, akik vastapssal jutalmazák a fellépőkeL.

Tanulóink köznl

voltak akik

tükben

éle-

először

szerepelLek, de
akadtak olyanok
is, akik mar sok
versenyen mértékössze Leltetségúket más iskolák
diákjaival, s \elyezeLtként búszkénadhaták elő pro-

dukciójukat, Igy vastaps jutalmazta" a Riminiből ülagbajnokként hazaterő tánccsoportjainkat is.
Az est kezdetén nyitotta meg iskolánk folyosóján
dr. Sipos Endre (a rrövényvédő állomás nyuga)mazott
igaz gaíój a, az Ambr ózy- hagyaték gondozój a) fotókiálIíását a Jeli Arborétumról, valamint Pödör György
ásványkiállíásáL - déleLőLL a tanulóknak -, esLe a felnőtteknek.
L köveíkező ánévben a hagyományt folytatni kívánjuk, a ÁpasztalaLok hasznosiásával, s új elemekkel bőűtve.
Tóthné Pungor Angéla

Iíéruilabdrapáíyaés sfuem
jeztrli, ho5,

avatá§

a tarÉv végéreelkészi;l; aIeőterbenl<taJa_

kíIaLL szélmiástechnika és technika szal*antrrem, vala-

mint a logopédiai decentrum helyisége. A, Lornaterem
mögottelkésziltamárévekóávértaszfaltoskéziabda-

pálya, A Vas szécsenyi Önkortnémyzatpátyazottés nyert.

Röüd szinte rekord idő alatt elkésznllu.A ryerekek bol-

Az Anbrőzy-Migazzi

Át ltro"

Iskola tanévzÁrő iinnepéIyén Pozsár lÁsztő tgazgató Úr ájékoztatta. a jelenlévőket az elért eredményekrő|, értékelte atanévet és jó nyaralrást kívránt a tanulóknak. Kiernelte a jól te|iesitőket és ajrándékkönywel Jutalmazta, az iskola és afenntartő önkormáLrryzatok valaínint a sziilLői munkaközösség azokat a tarrulókat
akik kitűnő vag$ j eles bizrlnyífu án_yt vthettr.k haza.
Megköszönte az igazgaó Ur az OnkornfutyzaLokámogatását, hogy leheLővé taték, hory iskolánk fejlődIstrnán

hessen, és zöI<kenőmettLesert

múködhess er.. Órömét fe-

dogan vettr,kbirtokba az utalsó tanítasi hetekben.

Vasszécsenyi 'Üzelet
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tíirténtM elrnúlt idősruaikbaír

árayzat kőzépiJrl.et felújíási munkálatainak első része a hivatali épület és a r|íűzo|tó szet
ház' űj lnevéra Polgárőri ésiNíezőőrt épület felűjíásabefejeződött.

Az önkorm

baigaziLó táblák
Sem.

A jáLszőLeretke-

resztül szelővasbeton villanyoszlopsoíL az E-on mind
szolgáJtató hozzája-

rulásával az Ehszer KíL. dolgozói
leszerelt,ék

és ál,-

alakítoták az önkornányzaL költségére. Öröm

szá-

munkra, hogy a nagy gonddal Lewezett játszótér megszabadult ezekLől a balesetveszélyes és a tajba nem illő műárgyakLól.
A, jáLszóLér áádásátaszinLél a faltrrrapi programok
kereLében kerül sor,

; . Elkészült a
I kosárlabdapálya,
l anrelveí trrár a
l fi.,.i.rt estén| rcrrt szép számI nun használnak.
l Ps, lelretőség
I a br,ábbiakban,
l t "s, eE, másik
sportágban is
II ererlnrénveket-

Mindkét épnleL esetében az épilet felűjiásán Lűlmenően a környezeL is teljes egészébennegíju|L. Az
épületek a legmagasabb szintű technológiai és múszaki

színvonalon kerültek felíjiásra. OLvöxe mindezt eg,
kis kényelemmel és a szakszetű nankavégzéshez elelgedhetetlen 2í. széaadi technikai megoldásokkal figy,elve a külső megjelenés fontosságára. A lril,atal eseLében
az épi|el" mögötti terileLen kialakított parkolóval kialakított zöldterület természeLesen az ővodába érkező szilőket is kiszolgálja. A polgárőri épület előLLi közLerileL
már a tervezeLt szécsenyt faluközpont átalakítasával fog
hannonizálni. Középileteink éjszakai díszvilágítast
kaptak és kapnak azza], a szándékkal, hogy a fejlődő Lelepülésünk kőzépileíeit jobban kierneljük, beleérLve a
turizmus és idegenforgalmi szempontokat is,
. Polgárőrség megalakulása - többenLeszlkfel akérdést, hogy mikor? A megalakulást egv komoly jogi eljárás előzi meg. A szewezéssel kapcsolatos információk rendelkezésre á|lnak, előreláLhaLólag az utolsó negyedévben kerül a szewezet íelálliLásra. Az őnkénLes
.jelenLkezíkeL szepLember e|ején fogluk várni a meghirdetésre kerülő alakuló ülésre.
. A sportö|Löző íelűjiása teljes erővel halad, az épileL
áladásfuaa falunappal egy időben kerül sor. A sporLcentrum kialakíásánél, mérlegeltük a jövőbeli egészséges
nevelési program feltete.leinek megleremLésétés a tradíciókkal rendelkező helyi sportkór és törnegsporL színvonalas háttéri n!Ézményének kialakítas áL egr aftnt.
Az egészséges életmód technikai feltételeIbe való
befektetés alapv eLő en nem pénzkérdés!
Reméljük, hogy ezen új sporLcentrum kialakításával
kellóképpen hozzá tud járulni az OnkortnányzaL a helyi sportélet további fejlődéséhez,
. A falu központi jáLszóLerének kialakíása szintén
folyamatban van. A szabványos jáLszóÉn eszközök
egy tészéLleLelepitetLék.A séáló utak kia]akíása és a
burkolatok ínegépítéseis folyamatban vaíl. A területet
az előirásoknak megfelelőenkeáLés veszi körül majd
a továbbiakban. A zöldLerileL alakításakor több tucat
ősmagyar lombos fa, cserje, virag kerúl kiültetésre.
Nem maradhatnak el a padok szeméLtárolók és az űL-

tudjunk elénti, de minderr esetre meg tudjuk szereLtet,ni a fiatalokkal.
. A núvelődési haz felújításais nagvobb lendületet
kap a hónap végére,mivel a födémrendszer kialakiása megtörtént, amely a munka egv fontos és időigényes része volt.

. A kábel

tv ügyben e\őrelépés, hogy a rendszer ki-

épiLéséttavasszal elkezdLe a szolgálLató így a ájékoz-

tatásuk alapján, rövideserr indul az űj rendszer. A
szolgálLaLő enrberei
fényképesigazolvánnyal iárják aháza§,,
kat a bekötések
ílt
miall. A falu TV kée ..;,,pújság oldala rör"ide"*
sen indul a pontos
tr
beállítasok miatt valószínűleg külön érlesítéstfogunk küldeni
minden lakosnak,

ffi
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A templom felíjiása szintén tovább folytatódik. A mos csapadéWz elvezető árokrendszer LiszLíása is
szükséges hatósági egyezLetéseket követően az épilet áthűzódik augusztus e|ejére is.

külsó vakolása következik, amelyet egy laboratóriumi
faldiagnosztikai üzsgálaL e|őzötL ffIeg a kiválasztarrdó
anyagok és technológiának kiválasztása érdekében.
Az épnleL állványrendszere eIőreIáLhaLőIag 6 hétig fog
áIlni az épnlet köfül.
A további munkafolyamatok a nyílászárő csere ezzel párhuzamosan, míg az épileL speciális festése
majd ezL követően történik.

.

Az ÖnkorrnányzaLoL uz ÁNrSZ városi inLézeLe hivatalból érLesíLeLLe, hogy az ÖnkortnányzaL épn|eLeben lévő volt gyógyszerLár múködési engedélyéL
visszavonta az izeme|LeLő kérésére.
Az Önkormányzati testület döntött a gyógyszerát
íj he\re LőrLénő kölLözLeLésére, melynekbelyszile az
orvosi rerrdelő mögötti szolgálaLi lakás lesz. A tervek
az áÁ|akjásról elkészültekaz épíLésiengedé|y jogerőre emelkedett. Ennek megfelelően a győgyszertár kia_lakítasa saját beruh ázás kereLeben kerül kialakíásra
a kőzeljövőben. A munka kezdésélekidőpontj a a íoIyó berllhéaások üteméól és előrehaladásától függ elsősorban. Remélyeink szerint az idén mindenképpen,
de leheLőség szerirrt késő ősszel már fogadni tudja a
patika abetrgekeL. Az áLmeneLi szolgálLaás természetesen a megnyiásig folyamatosan izemel. Bízombenne, hogy a kialakításravárő gyógyszertár mlnősége és
a szolgáltaLás hamarosan feledLeLi az átmeneLi nehézbelterületi útj ainak j aví ása a hónap utolSo hetére tolódott és va|ószínűleg az ezzel párhva-

ségeket.

zsolnaí zoltőn

A, község

polgdrtnester

Anyakön;nd hírek
SZüry,ETttS:

IIALOTTAK:

Tóth Ildikó és Herényi Norbert
Vasszicseny, Petőfi u. lí6.leánya: Blanka Anna

szemes pál
Vasszécseny, Kossuth u. 3.
2006.06.16.
katínáí András
Vasszécseny, PeLőft u. 4l.
2006,05.31.
kiss liószlóné
Vasszácseny, Vörösmarty u. 83.
2006. 06.35,

2006.06.09.
SzakáIy Rtta és Viszkupi Báünt
Vassácseny,Lipárt u. 30. fia, Noel
2006.06.24.
Irimrá.s Beáta és CzeglédyPétetZsolt
Vassácseny, Táncsics u. 16. íia: Marcell
2006.o4.22.

nÁzassÁc, AIilK rrAssZÉcsDI{rBEN KöTöTTEK
Söveg$ártó Andrea és Szilvás
3006. június 17.

István

nÁzessÁcor:

Doma.Ág;.", és Tirkács Ákos
2006. június 24.
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Aranydíplorna tailniffiknak
Otven éve kapták me§ oklevelüket, évtiaedeken át
hintették a tudás magvait.

jó

uaga rossz köngu, ha ngított ,,Sorsunk
benne az iskola egg szép fejezet,

zdszlót uínnís tartaní tanított,
köszönd, hogg szdrngalní engedett,
s kezed ngomdt őrzí új szdzad,
ember, bizom, marad ualamí utdna.d!"

(N"ry János: EMBBR MONDD...)
Ery Owenéves érettségi talráIkozőra Július 22-én aBerzsenyt Dániel Főiskolán dr. Ga,

mint 30 éyeL. Krenler
Róber|, mint volt tanítvíary, igazgaLó

ír szigo-

rú, de következetes

és

eredményes munk{iára
emlékezett.

EzL követően Nagy
János: Ember mondd...
című versével (mint
volt tanítványa -, később kollég ája) idéztem
fel a pedagógus pálya
(és a korszak) szépségeit és nehézségeit.
Tóth Ferenc igazgató úr meghaLő szavakkal idézLe íel pályakezdéséL,inLézményvezeű

",

-

vé LörLénő kinevezéséL,
a hivatalban töltött sok-sok éveL, az újabb diploma

, #:{.

megszerzéséL, a|<thivásgkat, a munkát, amelyet kőzségünk g5rerm ekeiérL, szi|eikérL, lakosságáérL v égzeLt.

Nlrrgdíjazása óta családja, unokái körében aktív

éIeteL él, s felajánlotta segítségétinLézményink és kö-

dányi Káro|y íőigazgatőtól veheLLék át aranydiplomájukaL az 1956-ban aKőszegi, Álami TarúLőképzőben
végzeLL pedagógusok.
Július 23-án a Polgármesteri Hivatal disztennéber.
köszöntötték ez alkalomb ól a fenntarLó örtkonnányzatok polgármesLerei, képviselői és a nevelőtestület pedagógusai intézményiankny,trgdíjas nevelőjét, Tóth

zségiink polgárai számára, bárhol, és bármiben, ami-

ben segíteni tud.

Az innepséget a vasszécsenyi

önkorrnányzaL Ler-

mében kötetlen beszéIgetés zárLa.
. Községlank polgárai r,.evéber' kívánunk lgazgató
Urnak továbbijó egészséget, hosszú boldog nyugdíjas

éveket szerető családja körében.

Ferenc címzetes igazgaLő arat.
A visszatekintés hangulatát Huszti PéLer: En úgy
szeretLem volna élni.. . című dala, majd Horváth István: Tornyot raktam - cimű verse adta.
Pozsér Laszlő igazgató úr az iskola dolgozői nevében gratulálL az innepeltnek, s adá áL az emlékezés iragit. EzLköveLőenSzabó Glrrla előadásában az ,,Úg
múlik el az éIehj;rnk, emlékeziank, emIékezink..." címú
dal csendúlt fel. Majd PintérnéNagyZsuzsarlnaszava7á el Juhász Glrrla, Himnusz az emberhez című v ersét.
A képviselőtestületek nevébel Zsolnai ZoILán,
Görcz Glrrla és Krenner Róbert köszönLő szavaí íeIidézLékaz intézményinkben vezetőként eltöltött több

Tóthné Pungor AngéIa

Iíell ffiég elgy sDó...
I.{emrégiben elhunyt szemes pali bácsi, a vasszécseny egyhénközség egyik meghaároző személyisége,a|<t 40
évig volt a teshi\eL tagja, hosszú ideig elnöke. Egész éIeteben a szécseny. templom és környezetének,ren_dbehéLelén fáradozoLL. Ó tetLe Ie 1993. O6. 27 -én J enő aLyávú és Németh János karronok lJrral a KereszLény KözösségiHaz alapkövét, skéLkezi munkával, ápaszÁlaLával segítette az épitkezést. Egy szőt,illeLveketLőL küldhe-

tünk utána: köszönjük és imádkozunk.
Karakán jellernével sokunknak példáL adott. A vallásos élet hiteles képiseIőiét vesztettük el.

ENil,EIóT NíEGóRIzZÍiK|

Sebestgén Andrdsné
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llfiúvelődésihá7. hírei
Valósdg és nem álom
EIőző számunkban már írturrk az olaszországi út leheíőségérő|,amely nenr csak leheLőség és álom volt, hanem valóság. A sikeres táncbemutatő és a kupa megnyerése mellett

jutott

leheLő-

ség szórako-

zásra is. Ten-

gerparti

für-

dés, játék, esti
séLa a csodála-

tos látványosságtól gazdag

utcákon. A legnagyobb élrnény számunkra, amikor az egyikesti séta alkalmával
egy játékautómaáből nyertünk egy csodálatos porcelánbabáL.

Ez attól volt nagy érték,hogy B kisember

küzdött az ónás, ellenséges automatával, és hogy Bea2 estén láttuk igazán boldognak, mert
tudta, hog5, neki és érIe kúzdöttünk, hisz a baba az

ri nénit azon
övé leLt.

SzereLnénk kö-

szöneLeL mondani a

ámogatóknak, akik

leheLőséget nyújtottak, hogy eljussunk

egy olyan űtra, és

szereplésre, mely az
éleLben már nem
biztos, hogy még
egyszeí megadatik.

NYUGDÍJAS KL[]B BI,BrBnŐr,

a

I,endúletben, mint ahogy anóÁmondja: ,,Nem csak
hísz évesekéa világ! " Kirándulások, héLfői ta]á)kozá-

sok, segítségnyújása munkábarr. A legutolsó szalonnázásL ésbeszéIgeLést10-én bétfő délutÁn 6 órakor tartoták, azűjMűvelődésiHaz udvarán. Csaláüas és kellemes volt- az a 2 óra, amit e$rütt töltöttek, Karcsi bácsi a íőszeryező, tnár kora délután hordta a téglát, késziLeLt nyársakat. Elkészült a sütöde és a hölryeknek
már csak sütögetni kellett a finom szalonnát.
Már nem fiatalok, de még mindis tudnak szívből
lelkesedni.

ez m,rÚsÁcl KLuB nÍnBr

Az előző írásunkban már olvashattak arról, hogy
megalakult a Flatalok a Flatalokért Ifiúsági Klub,
amely azóta is a Művelődési Házzal egyúttmúkódve
Levékenykedik. Első nagy rendez:rényünkkel hangot is
adtunk rnagunknak, június íO-énaz O-Ebergényi
Kastélyszállóban megrendezetL Vakációkös zöríőnkkel. IJgyan az idő igencsak beleszőlt, de mi megpróbáltunk a progranhoz hűek maradni. Sajnos így is
sok program kimaradt és sok vendég félt kijönni a bizon3talan idő miatL, de akik kint voltak jől érezLék
magukat, Sok
Láncot és küIöníéIe előadókat láthattak

és sporLverse-

Sikeresen és nagy erőfeszitéssel végzeLL munkával
költöztünk, és rendezLik be az űj Műve|ődési Házat,
melyben jól és otthonosan érezzik magunkat azIfiűsági Klub tagjaival. Yéget ért a zeneiskola tarríási ideje, rnely minden évben hangversennyel fejeződik be.
Az iskola vezeLőségéLő| a diákok elismerést kaptak.
Tavaly szeptemberlőI leheteLL a zorrgora mellett egy
másik hangszerL is tanulni, furulyát. Idérr szeptembertő| 2 tanulóval bővül a létszám.

Július második heLétől

múködik

a
napközis |ábor,

aholkézművesep j át,ék
stb. foglalkozásokkal tóltik a

szer

g;rerekek

a na-

pot, reggel

B

Az ebédet az óvodában fogyaszLják A fe7igyeleteL az lfiűságl Klub tagiai íelváltva |átják e1. A napközis áborban nincs akadály, a gázszineL
ellenére a gr5rerekek meleg ételt kaptak, mivel azlfiűsági Klub remek szakácsa, Németh ZoIát, egy íinom paóráLőL déluíÁn 4 őráig.

prikásknrmplit- készíteLt bográcsban az udvaron. Vidáman, fe|szabadultan fogyasztottuk a íinom ebédeL.

nyeken vehetLekrészíakiá-

togató gyeíe-

kek. A

sok

nagylelkú Lá-

mogatónak köszönheLően rengeteg tombola gyújt össze, a gyerekeket pedig csábította az ingyen palacsinta, és az ingyen
üdítő. Sajnos e rendezvény lebonyolításához is kevés
taggal rendelkeztiink, ezérl még sok flatal érdeWődését várjuk. A klub tagdíja diákoknak 500 Ft negyedéverlLe, ami sajnos elengedhetetlen a klub további fejlődéséhez. Szerintúnk ez egy baráLi és megflzeLheLő
összeg. Ne feledd: ,,Kell egy jó csapat!"

VasszécsenyiÜzenet

aró

tltdní...

Arnit a közgrőgrelláási igazolvrányokkal kapcsolatos új szabályokról tudni érdemes.

A
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gyellátási igazo|v ány ok ki adásának elj ár ási rendje - 2006. július 1. napjával - gyökeresen megv{JtozotL (és persze nemIeLt egyszerűbb).
Néhány fontosabb kérdésezzel kapcsolatosarr
köz gyó

:

MI IS A KÓZGYÓGYELLÁTÁS?
A szociális igazgatásről és a szociális elláásokról

szóló 1993. évi III. tőrvény 49.§ (1) bekezdése szerint: ,,A közgyógyellátás a szociálisan rászonllL személy részéreaz egészségi állapota megőrzéséhez és
hely r eállításához kapc s oló dó ki adás ainak
se érdekében biztosítotL hozzájárliás."

2006. évben havi 12.000 Ft lehet. (Ezt egyéni syógrszerkeretnek hívják, ezen íelilr| jár még az elláLoLtnak
esetleges akut megbetegedéseinek gyógyszerszükségleLeire éü 6.000 Ft).

AI{KOR MOST MIBŐL IS GAZDÁLKODIIAT
A BETEG?
A MEP által elismert egyéni győgyszerkereLhez
(maximum haü 12.0O0 Ft) hozzáadódlk az évi 6.000
FL. Az így kialakult éves kereL erejéig kaphat abeLeg
LéúLésnélkül gyógyszert.

.

HOGYAN ALAI{IIL AZ EIJÁRÁS RENDJE?

A beteg kitölti az őnkormányzaLná), beszerzeht kérelem-nyomtatványt és beszerzi a család jővedelméről
szólő igazolásokat.
MIRE IGENrELIDTÓ
' Hévior:ros - a beteg kérésére- igazolást ad a havi
KÓZGYÓGYELLÁTÁS?
gyógrszerszükségletről (esetleg gyógyászatl segédesz. J arőbele,g-ellátÁs keretében rendelheó ryógrszerekre, köz, rehablliációs elláási szikségleLről). Az igazo|ást
. Egyes győgyászati segédeszközöWe,
zárt boáLékban ada. A bodtékon a kérelmező neve,
. Rehabili áció ker eLében igérry elhető elláásokr a.
TA,J száma, ahéaiorvos neve és a,,héniorsrosi igazolás
közgyógyelláásigénybevételéhez"szövegszerepel.
. A jegyző a ztrL bodtékot a MEP-hez továbbítja,
MILYEN CS OPORTJAI VANNAI{
A KÓZGYÓ GYELLÁTOTTAI{NAK?
ahol szakhatósági állásfoglalást adnak a havi gyóry. Alanyi jogon jogosultak (bizonyos ellátásokban szerkeret összegéről.
részesilőknek a törvény erejéné|fogvajár pl.: bent' A jegyző a MEP által elismerL gyógyszerkereLrehalakásos gyermek- és ifiúságvédelmi inLézményben ározattá kiadj a a közgyőgyellátasi igazolván7l". Ezzel
lakó kiskorú, hadigondozott, nemzeti gondozott, egrütt abeLeg egy hatósági nyilvántartásba kerül.
. A beteg az igazolvánnyal felkeresi a patikát, ahol
rokkantsági járadékos, magasabb családi pótlékban
részesülő, stb.)
számíLógépen ellenőrzik, hogy szerepel-e a fentíhaó. Normatív alapon jogosultak (ha a megyei egészség- sagi nyilvántarásban, Ha igen, megkapja atéáLes nélbiztosítási pénzLár (MEP) által elismerL rendszeres küli gyógyszerekeL, eg5r,úttal ájékoztatják a még rendelkezésére á]ló kereL összegéről.
s/ógyító elláás kóltsége a nyrgdíjminimum fielenleg,
25.800 Ft) 10 %o-áL meghaladja és a családban az egy
Íőre jutő havi jövedelem nem éi eI a nlrrgdíjminimum
AMIT
TI]DM EnoEl@s,
összegéL, egyedül élő eseLében annak másfélszereséL).
Azok
a
korábban
kiadott közgyógytgazolványok
'
. Mélányossági alapon jogosultak (a feltételeket a amelyek
érvényességiideje2006. július 1. és október
helyi képviselő-testület szabja meg úgy, hogy az egy 1. napja között jár Ie,2006. október 1. napjáig haszfőre jltó jövedelemh aárL l1O%o-ban, egyedülálló esenálhatók.
. Aki.ielenleg is igazolvánnyal rendelkezik az már az
Lében ?OO%o-ban (vagy arrnál magasabb arányban) haLározhaLja meg, a havi gyógyszerkölLségeknek pedig a
ér:tényesség|ejárát megelőző három hónapban is kérny"trgdíjminimum 259o-áí (vagy a testület dönLése szeheti a jogosultság űbóli megállapitásáL,
. Kozgyógyelláás kereLében csak a betegségte felírrinti alacsonyabb arán3t) el kell érniük.
ható legolcsóbb gyógyszerekkel lehet számolni.
. A méltányosságból kiadott igazolványok esetében
lu Ár,r".qpír.re MEG A KóZGyóGyELLÁTásRA
vALÓ JoGoStItTSÁGoT?
a helyi önkormányzatnak a MEP részére LéntesL kell
A korábbi eljárástóI elLérően a kögyógyelláást
fizeLnie, amelynek éves összege - a maximális keremindhárom esetben a jegyző állapitja meg a MEP tösszeg megál^|apíása esetén - 45.000 Ft.
szathatósági állásfoglalása, valamint - a méltanyossági alapon jogosultak eseLében - a képüselő-Lestilet-él,Hát ilyen egrszerű ez!
tal megállapitoLt felte|ek alapján. A kózgyógyellátas
A kedves igénylrőld.;ől ezűton is türelmet és megéregy évre szól.
tést kérek, hiszen a MEP is, ahéaiowos is, a patikus
is és hivatalunk is a betanulás időszakát él1,
cs

ökkenté

-

lóc

1\{IT TARíALMAZ A MEP SZAKIIATÓsÁGI
,lr,r,ÁsroGLALÁSA?
A MEP szakhatósági állásfoglalásábal a kérelme-

ző rendszeres havi gyóryszerköItségéről (vagy gyógyászati segédeszköz, vagy rehabiliációs elláási költségéről) nyilatkozik, amelyrrek legmagasabb összege

Vasszécseny, 2006. július 17.
Tiszte|eLLe|:

Vómos Antal
körjeggző
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plébániai oldal
Interiú Úi Meevéspüspökünkkel
XVI. Benedek pápa június 20-án kedden Veres András
püspököt, az MKPK titkárát a Szombathelyi Egyházmegye püspökévé nevezte ki
- Hogyan, milyen érzéssel fogadta a kinevezést püspök

úr? Mennyire ismerős Ön számára az egyházmegye,

amelynek éléremost kinevezést kapott?
- Nagy öröm volt számomra, és a bizalom jele, hogy a
Szentaüa eddigi munkáim után új feladatot adott, neve-

zetesen egy egyházmegye vezetését.A Szombathelyi
Egyházmegye születési helyemtől és korábbi működésemtől igen távol esik, így kevésbéismert számomra.
Mivel azonban az MKPK titkáraként 1998 óta országos
feladatokat látok el, ez nem okoz majd problémát, inkább új kihívástjelent, nem nehézséget.
Hozzáteszem, hogy az egyltázmegye azért nem teljesen

tudományi Akadémián végezte. 1983-88 között a római
Német-Magyar Kollégium növendékeként előbb a Páryai
Gergely Egyetemen, majd pedig az Alfonsiana Egyetemen tanult, ahol morálteológiából licenciátust szerzetl.
1986. auguszhts 2-án szentelték pappá Nyíregyházán.
1988-1990-ig Mezőkövesden káplánként végzett lelkipásztori munkát. 1989-ben doktori fokozatot szerzett a
tudapesti Pázmány Péter Hittudományi Akadémián.
1990 és 1996közöttazE,grí Papnevelő Intézet teológiai

tanára és prefektusa. l994-I996-ig

a Pázmány

Katolikus Egyetem Hittudományi Karának

Péter

docense.
a Római Pápai Magyar Intézet rektora.

ismeretlen számomra, hiszen Batthyány-Strattmann
Lászlő boldoggáavatásának egy szakaszában én voltam

1996-|998 között
1998 óta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. 1999. november 5-én II. János Pál pápa cissai c. püspökké nevezte ki. 2000. január 6-ánII. Janos Pál pápa
püspökké szentelte Rómában a Szent Péter-bazilikában.
Jelmondata: ,,Adduxit eum ad Iesum" - ,,Elvitte őt Jézushoz" (Jn 1,4l)

ló a

A foci vb egvházi mérlege

az űgy posztulátora. Boldog Batthyány-Strattmann Lász-

Szombathelyi Egyházmegyében, Körmenden élt.

Így mégsem teljesen ismeretlen helyre megyek, és ktilö-

nösen is bizom majd az ő mennyei pánfogásában, segítségében.
-

Eldőlte már

a

beiktatás időpontja?

- Igen. Az Egyházi Törvénykönyv

előírja, hogy ha egy
már felszentelt püspök kap kinevezést egy egyházmegye
élére,akkor azt a kinevezéstő| számitott két hónapon
belül el kell foglalnia. Mivel augusztusban több országos
ünnepünk lesz, az időpontok behatároltak. Igy augusztus
5-re, Havas Boldogasszony ünnepére tettiik a beiktatás
ünnepét.

- Milyen tervekkel indul, hogyan fog|a megkezdeni

a

munkát Szombathelyen?
- Mindenekelőtt Istenbe vetett bizalommal. Biztos vagyok abban, hogy Ő, aki a feladatot adta, segíteni fog
abban, hogy ezt a munkát Isten dicsőségére és az egy,
házmegy e híveinek jav ára fordíthassam. Mindenekelőtt

szeretnék megismerkedni azokkal az emberekkel, akik
munkámat segíteni fogják, és már most imádkozom
azért, hogy akikhez kiildetésem szól, minden ügyben
érezzék szándékomat, hogy azIstenhezvezető úton szeretnék segítőtársuk lenni.

- Az Ön kinevezésévelminden bizonnyal változik a
Püspöki Konferencia titkárának személye is. Hogyan
zajllk ez a folyamat, kik döntenek ebben a kérdésben,és
mikor lesz nyilvános, hogy ki veszi át ezt a fe|adatot?
- A kinevezésem után benyújtottam a lemondásomat,

hiszen a Püspöki Konferencia titkari feladatainak ellátása Szombathelyről nem lehetséges. A Konferencia elfogadta a lemondásom at azzal a kéréssel, hogy az új titkár
kinevezéséigtovábbra is lássam el a titkári feladatokat.
Az új titkárt a Püspöki Konferenciának titkos szavazással kell megválasztania. Remélem, erre mielőbb sor kerül. A feladat ellátása egész embert kíván, és fontos,
hogy a7 országos ügyek ne szenvedjenek kárt a személyi
változások miatt. Avlagyar Kurir/
Dr. Veres András 1959. november 30-án született

Pócspetriben. Középiskolai tanulmányait l974-1918

a Győri Bencés Gimnáziumban végezte. Az egri
érsekségszeminaristájaként teológiai tanulmányait előbb
az Egri Hittudományi Főiskolán, majd a budapesti Hit-

között

Aldo Giordano szerint a vb iinnep, a népek és kulturák

találkozőja vott. Több mint egymillióan ürrnepelték tegnap Rómában az olasz labdarugó válogatottat. A Circus
Maximuson tartott ünnepség megmutatta, milyen nagy
reményt és lelkesedést váltott ki az olaszok körében,
hogy csapatuk világbajnok lett. A világbajnokságről az
egyházak képviselői is kifejtették véleményüket.

Az Eutópai Püspöki Konferenciák
(CCEE) itkáta, Aldo Giordano

Tanácsának

nyilatkoz^t^ szerint a

világbajnokság mérlege egyházi szempontból is poziúv: az egyházakvágya, hogy a világbajnokság ünnep, a
népek taláIkozója legyen, megvalósult - mondta Aldo
Giordano. A világ minden tájáről Németországba
érkezett tészwevők úgy nyilatkoztak,hogy a hangulat
alapvetően pozitiv volt. A CCEE útkára hozzátette:

,,Német barátaim mondták, hogy a II. világháborű őta
előszöt fordult eló, hogy úgy lehettek patrióták, hogy
nem kellett ál7andőan történelmük tragikus és szégyenteljes korszakára emlékezniük." A német püspökök is több pozitív élményről számoltak be, például a
Népek Ünnepe eLeevezésű rendezvényen szerzett
tapasztalatukről, vagy a vb elején taftott ökumenikus
istentiszteletról, amelyen több mint harmincezren
vettek részt. A világbajnokságtehát valóban a küön-

bözó kulturák és vallások békéstalálkozőja

vo|t.

/MagyarKuÁt/

A ..focizó gvermek Jézus"
A mexikói

váIogatott mezébe öltöztetett gyermekJézus mágnesként vonzza a hiüket nem gyakorló katolikusokat is Mexikóvátosban. Az emberek özönlenek a Gábdel arkangyal plébánáta,

hogy a szobor előtt imádkozzanak a hazu csapat siketéérta

Labdarugó Világbajnokságon. A templorn főoltáta mellett álló
szobotnál a szentmisék előtt és után emberek tucatiai íohászkodnak. A ,,fociző" Jézus trónon riLl, és Mexikó világbainokságra
tervezett mezét viseli, 12-es számmal (a futballcsapat, mint tudjuk, 11 főbőI íű...),lába alatt egy futball-labda. A plébánián dolgozó sekrestyés elmondta, hogy a szobot futball-mezbe öltöztetésénekhagyománya 1994-ben kezdódött az ald<oi plébános
ötlete nyomán, aki ettól a tendhagyó várta,hogy a nem gyakorló

katoükusok visszatétnek a templomba, és így hitükhöz
is.kezdeményezéstől

Vasszécsenyi Uzenet
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A

prosztatarák a prosztaLa
rosszindulatú daganaá. I§zárólag a íéríiakbetegsége, és á7-

Lalában idősebb életkorban

alakul ki. Sok prosztatarál<Iassan nő, esetleg soha nem okoz
panaszt és kezelni sem kell,

míg mások s/orsan nőnek és
korat kez,e|ést igenyelrrek.

MILYEIü GYAI(ORI A PROSZTArARÁI{?

A

prosztaLarák Magyarországon a 7. leggyakoribb da-

ganat, Evente kb. 2300 férfinélállapítarrak meg prosz-

tatarákot, és mintegy I4OO férfi hal meg e betegség
miatt. A prosztaLarákos esetek száma ilágszerte folyamatosan emelkedik.

nII oKoZ PROSZTATARÁI(OT?
A prosztatarák pontos okát nem ismerjük. Gyakoribb
azokban, akik családjában már előfordult prosztaLarák (kúlönösen 60 évesné|fiatalabb életkorban) vagy
emlőrák (különösen, ha az 40 éves é|ekor előLL, vagy
férfi családtagban jelelLkezett), A nagy mennyiségú
átlaLi eredeLű zsirL és kevés zöldségeL, gyümölcsöt,
halat tarLalmazó éLrend is növelheti akock(natoL.

MtK A PROSZTATARÁK TtINETEI?

A

prosztaLarák általában lassan növekszik. Irhetsé-

ges, hogy akár évekig sem okoz tüneteket. Ahogy a da-

gatal egyre nagyobb \esz, nyomja és ingerli a hűgy-

fisz

csövet, vagy részben elzáqa aizeleLíLjáL, Ez az alábbi panaszokat okozhaLja:
. nehezen induló izeleL
. a vzr,let elakadasa mqid újraindutasa izrlés közfun
. fájdalom izeléskor
. vékony vizeletsugár
. gyakori és sürgető izelési inger, főkénL éjszaka,
. vizeletcsepegés akár r'em sokkal vaeletiúLésután,
ami nyomot hagy afet.érleműn,
. olyan érzés,mintha a hólyag nem ürült volna ki
teljesen.
Fontos, hogy valamennyi fenti tünet gyakori idősebb féríiaknál, és legtöbbször nem prosztatarák, hane;ir| a proszÁájóindulatú (nem rákos) megnagyobbodása okozza. Alkalmanként előfordulhatnak egyéb
tünetek is, mint pl. fájdalom ahímvessző LövénéIvag;r
vérvzelés (ezek nem tünetei a jóindulatú prosztaÁmeg-nagyobbodásnak).

MEGELŐZIIETŐ e pnosztarenÁxt
A prosztatarák kialakulásának megelőzésére eglrelőre
nincs lehetőség. Allati zsirban szegény és zöldségben,
gyúmölcsben gazdag LápláIkozás csökkentheti a
prosztatar ák kialakulásán ak kockazatát A mar kialakult prosztatarák gyóg5rulási esélyei annál jobbak, miné| el6bb megkezdik a kezeléséL.Ezért fontos a háziorvos vagy urológus szakorvos felkeresése aize|etLeI,vizeléssel kapcsolatos bármilyen új tünet rragy panasz jelenLkezése és huzamosabb (két hetet meghaladó) fennállása esetén'
Dr, Jakabovícs Adrien

nc;lt Yass ruéclserryíLako§ok!

Megkezdődtek a rágóta várt Szécsenyi templom
f€l{jíüísi munkalatat. A ffnarrszirozáshoz szükséges pénzösszeg a sqiát forrást Hegészítő álla,mi és szervezetl támogaü{sokkal egyíitt sem fedeztk Jelenle$ a költségeket.
Megké{úk a bsáclt lakosokat, csatrádoka! híl,óke!
baíátokat, ... 1rogl arrrenrryiben lehetőségiik engedi, ú§r
szíveske{enek támogatrri adornanlaikkal a telítlítÁsí,

Az ílisas rrrellékleteként kiküldott postá teladővwé-

rrl,eken valjrrk adornánlaikat, illetve a csekkekből lehet
nrég kérni a postár és az Orrkormányzati hivatalban is.

TárrrrrgatÁsrrkat és segítségükeL előre is rnegkószönve

Tisztelettel:

Kouács Ggörgg
I'Iébőnas

Zsotnai Zolt&n
polgdnnester

§porthirek
Labdarúgó szakosztályrrnk nem kényeztette el az
őket,idegenbe is elkísérő kitartó szurkolókat...
Elmarad a hagyományos húsvétikispályás kupa,

mivel elkezdték az öníözőreldszer Lelepitését és a kosarlabda palya épíLésétis április közepél és már gőzerővel'folyik az öltöző felíjíása, bővtése|.
A focistaink április elején a Spari ellen nyertek
végre 5:2-re Szabó 2, Szakács 2 és Gerencsér góljai-

val! Az ifistak meg sajnos 1:0-ra kikaptak..,
A kosarasok is bénááak kicsit Bükön a megyei
döntőben és csak a 3. t'elyerr végezLek! A csapat tagjainak (Mentes Attila, Bódis Attila, Nary Péter, Szandi Csaba, Tóth, BáIinL, Yadász Tibor, Kovács Szilyeszter, Kalmár Roland) köszönet a részvéLelértés a
bronzétemnél csak 2 jobb yan....

A

következő

hétvégénRábatótfalu ellen bírói

l2

Vasszécsenyi ijzenet

asziszálás

melleLt" szomorú és gyorsan felejtendő 8:0-

ás vereség és ifistáink 5:2-es betlizése jött csak össze
(Pungor MáLé és Baléz,s Dávid).
EniÁn az lkewár1 Magyar Kupa mérkőzésis gyászosfa sikeredett a 4:2-es vereséggel ami előrevetítette aKőszeg elleni 1:0-s vereséget, ahol pedig minden
esélyiink megvolt a győzelemre, csak a góllovő cipők
vesztek el valahol,,, Az ifisták 1:1-es döntetlenje sem
az igazi, bár a kőszegi ifi mostan áb an igazán j ől szerepelt. A köveLkezőhéLvégén Púspökmolnáriban is csak
kapufákra futotta és Z:O-ra kikaptunk, igaz az iíisták
legalább 5:2-re győzLek! A góljainkat Pungor Tamás,
Pungor MáLe, Szandi Csaba, Szakács Dani és Bori
Gergő lőtték|
Körmenden is kikaptak a fiúk Z:O-ra és a kiesés
egyre inkább fenyegeti őket...Ráadásul az iíistak is elveszLeLLék4,2-re amérkőzést. Ekkorvolt a megyei lövészverseny, ahol a női csapatnak (Kontics Sándorné,
Szandiné Pungor Kornélia és Szemes Pálné) és a íiúknak is (Oláh Attila, IJlreich Ádárlr, ifi. Kiss Lász|ó,
Csonka Gyórgy, ifi. Németh Imre, Stőger Jenő, Benkő József a részvételértjár köszöneL, a gratuláció
íneg a2 egyéíi5. helyezésérL Ki{ák Istvánnak 73 kőr,
a 6.-érL Oláh Attilának 72 kör. Kár, hogy nem ugyanabban a csapatban lőttek...
Jánoshazaról sajnos csak 1 pontot }lozLunk el és
aztis az iíisták szerezLék3:3-a1,(gólszerzők: Bíró Norbert, Pungor Máté, Bori Gergő). A nagycsapat buta
védelmi hiba miatt kikapott 1:O-ra...
Rum ellen viszont végre megLörL a jég| A felnőttek
győzLek Z:l-re Birő Balázs és Bori Gergő góljaival és
az ifisták me$ 9 O-ra. (nem tudom a gólszerzőkeL felsorolni! Bocs!)
A megyei atlétika döntőben a fiúk beg,.ííjtöttek 3
aranyérmet, 2 ezistöt és 3 bronzot, ami az összeteLtpontversenyben a 2. hellre volt elég és köszönet Bardics Andrásnak, Kovács Szilveszternek, Imre Balazs:

. . .
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nak, Balázs Imrének, Ki{ak Istr,ánnak, Nagy Andrásnak, Desits Krisztiánnak ) meg a többieknek, akik reklamálni fognak, hogy kife|ejLeLtrm őkeL a felsorolásból...
A lányoknak viszont Márfiné Rédei Melinda révén
csak 1 bronz jöLt össze, de köszönet Desits Kingának,
Takács Mártának, Máté Nórának is a részvéLelérL...
Yép előnye tovább nőtL a megszerzeLL 2 összetett
győzelemmel.
A vasárnapi mérkőzésekencsak az ifistak tudtak
2:0-ról 2:2-t összehozni Rábapatyon és pontot menteniBalázs Ákos és Pungor MáLé gőIjai rétén.,ntert a
fe|nőLLek hlába játszoLÁk ezűLtal végre gólveszélyesen, ha kb. 5 ziccert" kihagl,tak, az ellenfél meg pont
ennyit értékesíLeLt-. .
Május végénújra nyertünk 2:0-ra Kontics Zoli és
Szabó Zoli góllaival Nádasdon és az iíisták viszont 60
per c j áLék után 2 I -r e kikaptak, mefi- a felhőszakadás
miatt a bírő lefűjta, a mérkőzést kb. a 60. percben...a
gólunkat Ba\éas Ákos lőtte!
Azán újra nem volt szerencsénk sem, mert vereség 4:I-re szombaton Vasváron és 4:2-re §adász 2
gólja nem volt elég) pünkösd hétfőn \'épen és az iíi is
3:0-ás vasvári vereség tlál 2:2-es döntetlennel (Pungor MáLé, Szakács Darri) csak pontot tudott merrteni.
VégúlEgyhazasrádócon az utolsó fordulóban az
ifistaink parádézía,k és 5:1-re nyertek, ami után a nagyok is belekezdLekés a 8:0-ás vezetésnélután hason1ó teljesítmény is köveíkezhetett volna, de sajnos a
védelmünk elirúézte,hogy a rádóciak fordítsanak és
pontosan 5-öt lőttek be (abból 2-őL CsalÁr Miki, aki
az NB III-as csapatur.k száqavolt valamikor. Így azán kieső helyer' zárL a csapat. ..CsakazérLis jót bankettez-tünk június végéna Stőger vendég|őben, finom
volt a vacsi és voltak bizíaLő hirek arcól, hogy a megyeiben folytathatjuk, ami Püspökmolnái vissza|épése révénvalóra is vált azóta.... Másnap a fiúk kispályán Nemeskoltan kiestek a megyei selejLezőben, de
vasárnap a lányok atnegyei döntó'ben TáplánszenLkereszt-en rnegszerezték az ezisLérmet. (Szalai Krisztina,
Kalmár Eszter, Tamás Brigitta, Némethné Szalai Erika, Molnár Gáboné Reni, Szemes Alexandra, Tóth
Boglárka, Varga Yera és Horváth Klaudia) Azán vasárnap Yépen a 4-es emléIdornán férficsapatunk is
eziJ:sLér;.raeslett. Je|enleg az éftigazolások még nem zárultak le, de rnar elkezdődött a felkésznlésaz űj bajnokságra és az öILözőavató falunapi Bük elleni rnérkőzésen megerősödött kerettel mutaLkozhat be a csapat
a húségesszurkolóknak.
Kou dcsné Pungor Zsuzsanna
.
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