oo

e

i Lap

8006. szeptember

l

rrySnyxg+*
1{r*$c*tr*{t§

.

8006. október 1.

Jelölt neve

Balázs Irnre
Bertók Tiborné
Erós Róbert

Úi helyszíten a helyhatósági vélaszLás!
Ért"siqtit avéllaszókaL, hogy az ok!óber

1_-én (vesar-

nap) tartandő véúasztÁsok he|yszíne a szécsenyi kö"
zségrészben- a kultúrhaz felnjítasa miatt - megváJtozik,

AszécsenyiválaszilókszavazatákaLaDőzsautcaiiskolában (Dózsa Gy. o. 9,. szarn) adhatják le

a

jelöltekre,

Ervényesen szavazni legfeljebb: 9 íő képviselőre és
1 ffi polgrármesterre
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Kí§s János
Kiss László
Márfi László Róbert

Máténé Gadár Rózsa
Molnár István
Nagy Erika
Ifi Néneth Imre
Némethné kövér
Hildegárd Gyóngyike

pásti péLerné
pintér József

Ponyhart László
Rauch Zsolt
szandi sándor
szemes pálné
Szilvás István
Tóth Csaba
Tóthné Pungor Angéla

Falrrnap 8006.

független
fuggetlen
fuggetlen
fiiggetlen
független

MSZP

fúggetlen

MSZP

független
független
független
fuggetlen
független
fuggetlen
független

Vasszécsenyi ijzenet

Az ldei évben is mint rnár évek óta július hónap-
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3006. szeptember
ezen a napon ilyen két széplétesiLrnén74,adhatunk át

aközséglakői számára. Dr. Varga Zolán a sportöltöző áLadásauLán mélLaLta a vasszécsenyi sporLeredménl,eket, gratulált a gyönyörű környezeíben elkészült
nél. Mi is szeretnélk játszőLérbez és sportölLőzőhöz. Ezekutár:, átadta Pungor Lászlónak és Ba7éz,s Inrrének a Vas Megyei Sporminden élüen az e7őző
éyi rendezvényné7szin- tlgazgatóság kitüntetését-kiemelkedő munkájuk jutalvonalasabbá Lenni a fa- nraként..
DéleIőíL 10 óráLóL
lunapot, hogy a lakosokmegkezdődtek a gyerenak erre a két napra ingyenes szőr ako zási lehe kekszámára akézrnűves
foglalkozások. Az edzőtőséget nl.ujtsunk. Az eddig rnegszokotL kétnapos fapályán a gyerekek pónin
lrrtraptttlkolr első rrap a sporté, ahol nrindig valarlrilovagolhattak, légváron
lyen sportrendezvény a
csűszdázhaLLak. Ebód
fő kikapcsolódási lelieután Poór Lász|ő a Metőség. Délben a falufugyei Vöröskereszt Litkátással kezdődőLL a pfo- *-E.lffi
grarrr, hamarosan rnegra köszöntötte
véradóinkat, és a helyi szem,ezeLekneérkezeíLa Logo-nrobil vében apró ajándékokat adott át, Ezuán a népiáncosok músora következett, majd hamarosarr kezdetét
szolgálaL- ahol a gyefevetLe a hagyományos
kek birtokukba vettek
rangadó Szécseny-Lisok-sok játékot. A rekpárl mérkőzés.
kenő lrőségbetr kosánrreccslrez készúlődtek a hazaiak
A focimeccs után a
ellen a verrdé§ könrrendi kosarasok. Csapatunkat erőcsempesziek adák elő a
sítette Kálmán László a
Csalóka Péter c. mesejáFalco SC kiválósága,Ebtékot.
ben az évben két fociAZalegerszegi Heve111eccsen szurkollratSi sárrdor szinház művéLtrrrk a rlagvcsapatnak és
az ifistákrlak, A mérkő- szei nagv siker1 zrratlak opefett dalbetéteikkel, Vidámzések után krrlturális ságtrk kellőképpert ntegadta az alaphangulatot.
p roqf allunal fol1,Lató dott.
A helyi kulLűrház
músora következett. 18
a délutárt. A gyulakeszi
órátcir Papp Rita és Bodlrastáncosok ejtették árrrulatba a közönséget azLán a
]F^.
nár
Attila szórakozáLta
követHipp-Hopp
csopor|
bemtrtatója
szornbatlrelyi
l
''"&
,'|
grerekeketa
és felnőLtekezeLL. A Roznraring
,
ket egyaránt.
etsszonl,kórus nrúsora
Az Energie Dabas
trtárr lépett színpadra a
Ton tánccsoportja uán
sokak által ván a r,árt
Maksa ZolLán humorisCrystal -nagy sikerük
volt, De hogy még a ta tette próbára a rekeszizmokat,.
A két nap lezárásaként kóvetkezett ea eredményszonlbat esti buli előtt
hírdetésés a tombolanreg
leg}ren
kellőképpen
sorsolás.
az alapll,angulat Matyi
perclítette
22 őrakor látványos
tr
rrépet.
Az
este
a
t.árrcra
Silés a lre.qeclús
g.
Lű,zij
áLéWal bú csú ztunk
fol1t
atódott
haj
rrali
3-i
l,c r zerrekar llltrzsi káj iwal
azokLó|, akik nem maMásnap reggel horgászverserryhez 5üleradtak tovább a Cappugyerekek
cinó-buliban.
laskeztek a
és
Az idet Falunapot íősacskán megiöttek a
szponzorL kelsok-sok
zőverselyre neyezett
is
nagyon
sokan ámonlilett
keresnünk
és
találtrrnk
családok is. A tábori
jöhetett
gatták.
létre.
volna
nern
Nélküliik
se után köveLkezett a
jáLszóLér és az űjonnan
Köször!ük míndenki,
elkészült sporLóILöző átnekasegítséget-qkdr
adási cererrróniája. A Sportigazgatóság részérő|
angagL akár mős jellegű
Dr.Varga ZolLán igazgató Ur tisztelte meg községünjelenlétéve7.
teuékenységben ngiluáket
Zsollai ZolLán polgánnester Ur tájéjelenlér,őkeL
nult meg.
a benthíz,ásokkal kapcsolatos
koztatta a
trrdnivalókról. Elmondta, hogv mennyi pénzt nyerL
kiss Ferencné
önkorrrrán1,,zatrrnk ezekltez a fej lesztés e|<hez és rnennyi ernber szorgos keze rrlunkája kellett ahhoz, hogy

lran rendeztük meg a vasszécsenyi falunapot.
Az elvárás mindig
rragyobb a lehetőségek-
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Mi történt M elrnúlt időbe.ít
Az önkormányzat az idei

Az önkormányzaL a telepiú|és útlaáIőzaát az idén is javí-

rryá-

ron több nagybenlházás eseLében is a finisbe érL. Befejeződött a sportcentrum felűjiása
és a jáLszótér kialakítása is,
Mindkét esetben az épíLési
munkákat köveLően az önkormányzatra maradtak a rendrakási feladatok és ter,nészeteseíl a körrtyezeL igényes helyreá|liásában is kivettük a részünket. Öröm volt számunkra, hogy az idei falunapi
retdezvényinket már az igényes megújult kőrutyezetben tudtuk megtartani. A kétnapos rendervényen
több lakostól
kaptam személyesen és a
képüselők útján
poziLiv

tottuk

saj át beruh ázás ker etén

belül immaron hagyományosnak mondhatóan. Sajnos több
alkalommal ismertettúk az ezzel kapcsolatos problémáinkaL, ameIyekben gyökeres változás sajnos azóta" sem ált be.
Az idér. is közel 1 millió forintra fog rúgni a javtási költség
szárnlája, az aszfalt kOltségről még nem kaptunk végleges elszámolást.
Az önkormányzat lakossági fórumon
ismertette az
Arany J. u. lakóival a tersrezett" fetűjiLási

visszajelzést
arta vonatko-

munkálatok

részleteit,

zóan, hogy volt

amelyet köveLően az önkor-

ért,ellnae t,er:rez-

ni és dolgozni
ezért a közösségérL. Sok

munka és rengeteg erreígia fekszik a fejleszLésekben,
de úgy gondolom, hogy ez abefekleíés rövidtávon fog
megtérülni a

településnek,
Ugy vélem,
hogy a község

és a

közösség

meglartő ereje
napról napra
növekszik, erősödik ez által,
A fenti beruházások hivatalos áádás1
ünnepsége a falunapi programok része volL, engedjék
meg, hogy külön megköszönjem mindazoknak, akiknek volt lehetőségük személyesen részL venni. Jő érzés volt, hogy sikereinkben oszLozLak velünk.
A falunap
megrertdezése
az ídénkiemelkedően nagy

feladat volt

mel1, az idei évi

kiemelkedően
m€as költségvetéssel ké-

rnányzat, dör.LésLhozoLt az utca csapadéWz elvezeLő rendszerér.ek

klépiíéseésazűtburkolatmegerősiLésénekárgyában.
előkészitése és az engedélyek módosíása
folyamatban van. A munka kezdése, ezekbeíejezését
követően indulhat meg.
A szécsenyi templom felűjíása folyamatban a szakemberek
dolgoznak, de lassan az önkormányzat belekezd a területek
helyreállíásába és az épitésiterilet fe|szőmolásába, hogy az idei
évi és a Ávaszi munkák közöLti

A munka

időszakban is rendezett |egren a
templom épileLénekkörrry ezete.
A csapadékosabb időszak beállLával a közLeriletek, Lenetők

karbantartása szintén sok munkát jelentenek, próbál
felkészülni a hivatal aLélre, és minden tél eIőLLi munkálatot szereLténk időb en elv égezni
Az önkorményzati ciklus lezÁrésa előtt próbálunk
mindenfolyamaLban Iévő
ngret lezárn1
és mindent
megtenni an-

nak

szült

pfograrnot szinLe tetjes egészében a
helyi és a kőrnyezetinkben lévő vállalkozások fi nansziroztítk nekúnk. Ezíltot is köszönet mindannyijuknak a tamogatasukérL.

érdeké-

ben, togr az
önkormányzatakövetke-

ó

r:.égr évet

tiszta körülményekke1
Ludjaelkezdeni.

Z s olnaí Zoltőn polg őrnte

ster
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An iskola
Tanévzarás uLán még jínius hónapban megkezdődtek

nyári napközis foglalko zás aink, ame|y eker. tanu
nagy számban veLtek részL. FoglalkozásokaL szeweztiur.k
a némeL nyelvhez, a
számítást-echnikához, a kézművességhez, a ternészeLismerethez, termé-

szeLjáráshoz,

a

sporthoz kapcsolódőan.

Az

íj számí-

tástechnika, illetve
a technika Lerrnet és
sporLpályát ekkor
veLték a gyerekek
ígazán birLokba. A

lóink

hirei

ismerkedéssel, sok-sok játékkal, k;llönböző foglalkozásokon valő részvételleltöltötték. Mindesrikiik jelentkezeLt a számulrra szewezett plusz
1ó

sportfoglalkozásoEzt a leheLősé-

I<ra.

geL a köveLkező
években betaLkozó
elsőseink számárais
felkínáljuk.
Termeink bővüIésével|ehetőségünk nyílt aría,
hogy nyelvoktatásunk fejlesztésétis
negkezdhessük.

Minden tanulónk

számára laborfog-

lalkozásokat is tervezilrnk, ahol alaposabban elmélyülhetnek a nyelvtanulásban. Későbbi terveink közé tarLozlk
azangolnye|vváIaszthatósagánakbevezeLése.
Ettő| a ánéytől kezdye az
Energy-Dabaston Alapfokú

foglalkozásokat

Horváth Magdolna,
MáténéGadár Rózsa, Molnár Erzsébet, Sziklai Gyöngyt, TőkénéCziltkovics Szilvia, Holler János és Nagy András LartoLá.
A kirándulások sikeres lebonyolíását Kiss Ferencné segíMűvészeLoktatási InLéztette. Munkájukat koszönjük!
rrrélanye| kötött szerződés érAz iskola 20 tanulója vett
Lelmében - az eddig meglévő
részt augasztus hónapban a
csopor|ok meglallása mellett balaLonberényi táborozásort
új tanccsoport inűtasát LerHorváth Győzőtté és Horváth
vezzik, lmegfelelő léLszámú jeKrisztina v ezeLés éveI.
Ieníkezésesetét (l2 fő vagy
Horváth GyőzőnéBeanéní
tóbb) pedig a drárr;.a, szinjátaz új tanév első n.éhár,y heLét
sző szak is elindul.
betegállományban tölti. Hi}(apközibe és tamiőszobáányzása idején déIelőtt a mára összesen 62 tanulónk jesodikosokk al szabóné csonka
lenLkezeLL.
Erika foglalkozik, a napközis
A megújult és áthelgezett könyutdr
Szakköreink meghirdetése
elláásbat kiss Balazs tanár
ezen a héLen meg!örLénik, inúr segít.
Augusztus hónapban könyl,tárunk költözött űj ter- dítasuk szeptemberközepéLőI lesz. Kérünk mindenkit
mébe, a saroképület kisebb Lennében pedig a fejlesz- a felelősségteljes válaszásra, Lliszer' az az egész tAtő és a logopédiai foglalkozások tarLásához LeremteL- névre szóI|,
Az előző tanév végénSzülői
tünk mélLó körülményeket
Munkaközösségünk elnöke
magas színvor'allú szakmal feIkalocsai Andrásné lemondott
szereléssel. A logopédiai fogmegbizaáséról, hiszen legkilalkozásokat ebben a tanévben
sebb gyermeke is elvégezte az
is Takács Jőzsefné IáLja el, a
általános iskolát. sokéves
íejlesztő foglalkozásokat pedig
munkájáL ezűLon is megköKoósné Patkós Renáta tarLja,
szönjük!
al<t az előző tanév során fej|eszLő pedagógus végzeLtségeL
szerzeLL.

A legszorgalmasabbak első
osztályosaink voltak, akik már
augusztus ?8 - áLőlj árnak iskÓlába. A hét első rrégr lapját a
taíúLó nénivel, az iskolával va-

k

Az SzM idei elsó ülé sét szqtember végére trwez,zilk, a pontos idópontól később érbesíUük
az érlríettel<et.

Pozsdr LőszIó
igazgató
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llfiúvelődési hár, híradó
A napközis táborban még javában folyt az éIet, araaikor
a falunapi rendezvélyre megívást kaptunk. KéL énekessel, akik nem a falu lakói Körmendi Fruzsina, és

Az ifiúsági
klub felvonult augusztus végéna
Savaria örLéne|rli
karneválon

is.

Mindenki nagyon
élvezeL és jövőre
is tervezik a felvo-

nulást.
A nyrrgdfias klub havi egy alkalommal hétfőn tartotta összejővetelét, rnely nét'a nem csak beszélgeIés

Orsós Eszter szinesíteLLik músorunkat. A

lí.r.eaLiv

rnűvész csoport táncosai is megtettek mindent a sikeres szereplés érdekében,sőt még a rr;'eszlerai fallu táncosa1 15 szorakoztaLák a na-

gyérdeműL. A
szercplés a7aLL,
30 percen keteszLil, az ífin-

sági klub

a

hangosításná1

segédkezeLt,

míg a

konferanszié szerepét Szemes Alexandra tátta, eI. Köszönjijtk szépen alehetőséget a tendezőségnek.

hanem szalonna sütéssel is színesítettjő izű déIuánok voltak. Az önkormárryzaL és a Művelődési Haz
szer:rezésében a falu idős lakóit Szombathely és környéke megtekintésére vittük megnéztékaz Egrhazmegye kónyvtárát.Yépi nyomdát, majd jó fürdés aTermál fürdőben:utÁna egy nagyon finom vacsorával fejeződött be a nap, rnely elll.ték maradt mindörökké számukra.
Augusztus 3O-án, mint már annyt éve ismét megemlékezLllnk az áLlanalapításról és az új kenyétő. Az
ünnepélyL a templomban a vasárnapi mise után tarLottuk,melybenrészLvetLekaművelődéslházba jénőgyerekek és az asszonykórus. A kenyetet, pedig a Zsolliol
pékségbiztosította. Nagyon szépen kószönjük!
Programok:

SzeptemberB-ánpératekenelkezdődikaZeneiskolai oktaás í4 fővel.(Zongora és fuvola)
Szeptember 7. kezdőük aKreativ művész csoport
áncosainak oktaása. Az ide1 évben társastánc és hagyományőrző táncok oktatását tartjuk fontosnak, közösen a Szivarvány Alapfokú Művészol<taási Intézmérnnyel. (Ungaresca) Az idérr mégkísérletijelleggel,
de jövő é:,tőI lal'ar az iskola növendékei tennének, az
évvégén, p edig bizonl Lv ánlt kapnának.
Szeptemb er

A napközis tabor búcsúző napján Pepe bohóc és a
jó kedwel, vidámsfugal zínlák az egy hónapot. Még falunapi reldezvényre Kisunyomban és
Meszlenben léptünk fel összeállított több szinű műsorokkal. Az ifinsagi Klub lehetőséget kapot a szombathelyi karneválon a felvonulásra római, barokk és tegyerekek

neszéansz.

Nagy munkájukkal a kultúr takafiással és az őszi
udvartakadással széppéés múködőképessé váLI atégi épület (iskolai tanLerem) melyben múkodik a
könlwtar a tíalc okLatas és rendervények, ünnepéIyek
meglatása.

1

6-

án 1 B órakor könyvb emu taLőr a hív-

juk a falu lakóit. A bemutató aközséghéaa diszLerrnében lesz. Nagy Emília, falunk lakója, Porszem Sikoly
címúkönyvét mutatják be.
Szeptember 23-án a Szombathelyen a KJstérségi
forgatag hagyományőrző rendezvényen népdalokkal
lép fet a Rozmaring asszonykórus. ValamintrészLvesz
arendezvényenkézművessátrábanRácznéSteizinger
Katalin, valamint oLL lesz Pipics Lajosné, a kóstoló
sátorban pedig a nyugdűas és az iflísagi klub tagjai
I<tr'áIják a zsíros kenyeret.
Kedves FaIu lakói!
Szeretném értesítentÖnöket, hogg a Műuelődési
Hdz nem szűnt meg, csak elkOltOzött! A köngutőrbóI
könguek, újsógok, uideó
touábbra is kölcsönözhetők
kazettdk és DVD fiImek, ualamint zenei hangangagok.
A köIcsönzés inggenes, csak beiratkozott oluasónak
keII lenni!
Minden |akót szeretettel várunk, kicsiket, nagyokat, és felnőLLekeL egyaránt|
Horaóth Attíldnéés a sok sok FIFI tag

3006. szeptember

vasszécsenvi Űzenet

Ibroplorn f-h+iítás
A szécsenyi templom felújíLása,mind azt a hívők
és a lakosok is látják folyik, a szakemberek jelzik,
hory a tetnetőbe látogatók sokszor érdeklőrlnek a
munkálatokkal kapcsolatban. IJgy gondolom,
hory a felújíássalkapcsolatos információk talán
többeket is érdekelnek.
A templom teljes re-

konstrukciója került elindíásra az idei év ávaszán
- kora nyár elején.

A

munkálatok során

megújult a tpószrrkezeL és
űj cserépíedéstkapott, A

bádog és az esőviz lefolyórendszer is kicserélése
került. A templom műkő
Iábazatát hozzáértő sza-

kemberek szerelték le-,

megszáttozv a vannak elhe|yezve a templom körül,
ezrk rolreglisztiása megcsiszolása rntÁn ragasztással és férnrögzitől<kel kerülnek
vissza a helyúkre. AIábazaL a felrakás és illesztést köveLően speciá7is uzzáró réLegeL
kap, ame\T rek a szine a Lemplom kupo1 áéva], lesz egrező.
A |ábazaL feletí egy űszes
műkő fej a templom stílusához
illeszkedő diszíű elemmel fog
kiegészülni, ami meggáíolja,
hogy a templom faláíől lefolyó
esővtz alábazaL mögé befo$on.
A |ábazat azért keriilL egy
speciális 7é gáter eszíő vakolattal bepucolásra, hogy a tégla
falfelileteL megvédje a felületi
erőzióLól, és hogy aszélcsaLorna kialakulása során alégrésazonos méretű legyen és
alkalmas legyen az elemekpontos rögzííésére.A rendszer l<talakíása után a szakemberek véleményeszerint a falak vizesedése rnegállíLhatő, de tsr,rnészetesen
ennek érdekébena falak meIIeLL gondoskodni kell a
csapadélwíz le és elvezetéséről is, A falak izesedése

ellen speciális vakolat került felhordásra t.álrorr' íéuisA faldiagnosztikát független laboratóium végezLe eI és ennek rrcgfetelőer. ajánlottak speciális vakolati rendszefi, melyeL a Baumit cég szallított a helyszínre, Lerutészetesert garanciaváilalás mellett.
A felület festési munkálataitakmegkezdése előLt a
Caparol néla;'eL vá7lalat szakemberei szinLén megvizsgáIák az elkésziitlL falfeliletet és ennek megfelelően
ű,gynevezeLt" szilikátos festéket javasoltak, a falfeliletet előszőr speciális adalékokkal llegésziLeL| alapoző
anyaggal kezelik e|őLLe.
)Mégráán annyit, hogy a templom meglévő nfllászarői is kicserélésre kerülnek, rrrivel ezek szerkezetej,
elporladtak lo;rar cseréjik indokolt. Mindamellett fontos dolog, hogy ezek kicserélésecsak kívülről á)lványról oldhatók meg, mivel több esetben a belső díszes
színes üvegek vannak belülről előttük. A rylrlászarők
az előírásoknak megfelelően Lőbbrétegű felileíi kezelést kapnak, mivel ezekfesLése allványozás nélkül nehezen oldható meg, mindenellett"hőszigeLelL üveg kernl beépítésre.A toronyba rnár bekerúlt a szintéra feIűjiLoLt négy darab zsallgáter, amely tovább emeli a
megújult tornyot, esztétikat haását.
A templom elektromos
rendszere is átépítésrekerül
majd egy későbbi lépésatkalmával, viszont most az épitési
adottságoknak megfelel ően új
(kétkörös) villámvédelmi
rendszer került beépítésre.

ban.

Y égezeLnl a

ladat.

A

ájékozáás

ér -

dekében el kell mondani, hogy
az egyhazközösség a beru};'ázást Lőbb éyre Lewezte, és bármennyire is úgy látszik, hogy
jó ütemben halad a munka a
kőveLkező ével<re is marad femost folyó munkafolyamatok kétségkívül a

látványos mankarészek, de a további munkálatok is
sok időt és nem utolsó sorban űryagi ráfordíást fognak igényelni a következő évekber^.

zsolnaí zoltdn
polgőrmester
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temető és a tetnplomkert a madőrtdulatból

Iíirándrrltak a rynrgdíjr§ok
Július huszaűkrán, egi, forró csütörtöki
dultunk a szokásos évi kirrándulásra.

napon in-

Sok gondolkodás uán most nem távoli településre, ltanerr. a közeli Szombathelyre indultunk, triszen
itt is nagyon sok olyan helyvan, arrritmég eddig nem,
r,agy nem ilyen állapoábanláLLunk. Már az indulás is
jőlkezdődött: a me$rendelt busz csaknem egyóáské-

séssel érkezeLt", ilyen még nem Lörtént, amióá eljárunk. Türelmetlenségünk nem volt hiábavaló, 9 őra
körül teljes téLszánban indulhattunk, senki sem unta
rneg avárakozásL.
Első megállónk a vépl Mezőgazdasagi lrttézet voIL,
ahol a kis távolsag eíenéremég csak nas/on kevesen
jáítak A park nagr területen fekszik, több más-más
funkciójú épnlettzJLalhaóbenne. Mi a müködő nyomdáú,nézheLtikmeg,kedvesismerősünkkalauzolásával.

B

Kíviilól láttuk az Erdődy-cs alad \/arlastélyát" aűú 1 2BOban epiil| és jelen7egeleg elhanyagolt állapotban lan.

LO őrára várt bennünket Dobri Mária, azEgyhazllaegrei Könyltar vezeLője Szombathelyen, a Szeminárium épüleLében, ami a barokk épnleLegynttesnek a
tésze, a Püspöki Paloával, a Székesegyháazal és az
Olbei-hazzal egyútt. A Szeminárium épülete 17 7 7 -7 8-

ban épült, első emeletén találhatő a kory.Éár. Erdekes bemutatót hallhattunk, sok érte.kes könyvet, árgyi eronléket láthattunk. Azonnal megtregrezték településünket anagyszámú, és érdeWődő, íiatalos nyrrgűjasok miatt. A Székesegyházba is bementünk egy fohászra, majd ezatím aSzalézi téren Szent Qurin templomát muátá be nekünk Jenő atya, ahoz.zátartozó
altemplommal, kripákkal egyútt.
A sok sze77emi élményés a nagr meleg 1Y111 alig vártuk, ho$r a felűjítaLL Termálfurdő pazsiLján hűsölhessünk, és úldögélhessünk a kellemes vfuben. Itt toltöttük
a délaíánL, jó harrgulatban pihenve, beszélgehre.
Eaián mar csak ery kellemes éImerry várt rrrinkeL A
Kispityer Halászcsárda üde, üragos kerthelyisége, ahol egr
egrszerű, de nag;rszrűvacsoával fqezhetLiktre. a napot.
Megbizonyosodtunk arról, hogy nem kell ahhoz
messzire ltaznlnk, hogy érdekességeketlássunk, van
az a közelben is bőven, A csoporLos egrüttlét bárhol
meghozza a jó harrgulaLot, szép éIményekeL,
Sebestgén Andrdsné

eiskoláz,ási tálmo§iaüís

Az őlnkorlrnányzat a nappali képzésben részesülő felső, tlletve középfokú tanulrnrányokat folytatok és az
lános iskolai tanulók szfuaára idén ts nyújt beiskolrázrási ü{rnogaást.

áiJta-

Ezlútnn szeretnér;.k felhíuri azoknak az éintetLet<rtek a firyelmét, akik rrrrégnemkérLék,hog;r még mindig leheóségúk v9n a ámogatasi igény benyújására. A üí,rnogaás összege:

A

Altalános iskolai tanulók
3 00o Ft
Nappali képzésbelatészesi),ő középiskolások, feltéve, hogy központi jogszabály rendelkezése foly,tan
ingyenes tankónlwellátásra nem jogosultak
4 ooo Ft
A nappali képzésbenrészesi\ő felsőfokú tanulmányokat fol1tatók
8 o00 Ft
tőmogatds a Polgőrmesteri Hiuatalban kérhctő, igéngbeuételéheziskolaldtogatdsi igazoló.s szükséges.
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Vasszécseny Község Onko rmínyzat

pLl_,ynzATI F.ELnívÁs
Vasszécseny Község Önkormányzata csatlakozva a FelsőoktatásiPályázatok
o felsőoktatásban résztvevő hallgatók ( ,,A"típus) és
. felsőoktatási tanulmányok kezdő fiatalok ( ,,B"típus) számára

Irodájának felhívásához pályánatothirdet:

aBursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztönd íjpály ázatkeretében
A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

a felsőoktatási intézmények hátrányos

helyzeűhallgatói számáranyílt

rendszeres any agi segítséget.

l., A pályáaatot Vasszécseny Község Önkormányzatánál (Vasszécseny, Petőfi S. u. l 1.) írásban, a pályáző által aláirva,
egy példányban kell benyújtani, 2006. november 2-ig.
2.,

Az ösztöndíj időtartama:
. ,,A" típusúpályázat esetén: l0

.

hónap, két egymást követő

félév

,,B" típusúpályázat esetén: 3x10 hónap, hat egymást követő félév

Az ösztöndíjban kizárőlagVasszécseny községben állandó lakhellyel rendelkezők részesülhetnek.
ösztöndíj t|rapályázható, folyósításának kezdete a 200712008. tanév I.féléve.Az ösztöndíj csak azokban a
hónapokban kerül folyósításra, amelyben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.A támogatás
3.,

Az

megvonható, ha a pály ázó időközben Vasszécsenyből elköltözik.

4.,

A

pá|yázók köre:

(

A

l2l200L (IV,28.)OM rendelet értelmébennem részesülhetnek a Bursa

támogatásban a

rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.)

,,A típusúpályázat esetén: Az ösztöndíj kizárólag olyan nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsőoktatási
hallgatók részesülhetnek, akik állami felsőoktatási intézményben i|l. az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti
megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos,
államilag ftnanszirozott alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben,első szakirányú továbbképzésben, vagy első
akkreditált iskolai rendszerű felsőfohi szakképzésben vesznek részt.Pályázhatnak a 2006. szeptemberben tanulmányaik
utolsó évétkezdő hallgatók is, amennyiben 2007 . nyarán befejezik tanulmányaikat, l0 hónap helyett csak egy félévre,5
hónapra folyósítható résziikre támogatás. Pályázhatnak azonhallgatók is, akiknek hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézménnyel szünetel (pl.halasztás miatt.)

,,Bo'típusúpálryázat esetén: Az ösztöndíjrakizárőlag olyan ( 200612007. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolás, ill. felsőfoku diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett)
fiatalok pályázhatnak, akik a 200'712008. tanévtől kezdódően állami felsőoktatási intézménybenill. az Oktatási
Minisztérium és intézményekközötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali
tagozatos, államilag ftnanszirozott első alapképzésben, első kiegészítő képzésben, első szakirányú képzésben, első
szakirányú továbbképzésben, vagy első akkreditált iskola rendszení felsőfoku szakképzésben kívánnak részt venni.
A középiskolában folyó akkreditált iskolarendszení felsőfoló szakképzésben résztvevők nem részesülhetnek
Bursa ösztöndíjban, mivel ők tanulóijogviszonyban és nem hallgatóijogviszonyban vesznek résztaképzésben.

Az ösztöndíj elbírálása kizárőlagszociális rászorultság alapján, apályáaó tanulmányi eredményétől
fiiggetlenültörténik.Atámogatáse1bírálásánakszempontjaiakövetkezők
5.,

o
c
.
.
.
o
o
.

apáIyázó rossz anyagi körülmények közt é|,
árvavagy fé|árva,
családjában lévő eltartottak számahárom, vagy annál több,
gyermeket nevel, egyedül neveli gyermekét,

valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy családban folyamatos ellátásra szoruló beteg vagy rokkant van,
eltartőja/szülőj e munkanélkiili, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
állandó lakhelyén kívül intézményben tanul,
nem részesül kollégiumi ellátásban.

Szociális rászorultság megállapítása §zempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi
jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy szabá|yozta, hogy az az öregségi nyugdíj mindenkori
oÁ-ánál alacsonyabb nem lehet.
legkisebb összegónek líDo/uánál (37.050 - Ft), egyedülálló esetében annak 200

3006. szeptember
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6., Apályá:;ó a következő személyi és egyéb adatokat köteles apályázalbanmegadni:
,,A" típusúpáIyázat: név, állandó lakcím, levelezési cím, anyja neve, személyi igazolvány száma, születési helye és

ideje, felsőoktatási intézmény,kar, szak, szakpár teljes megnevezése. Információ anól, hogy tanulmányaiból

előreláthatólag hány félévvan hátra.
,,B" típusúpályánat: név, állandó lakcím, levelezési cím, anyja neve, személyi igazo|vány száma, születési helye és
ideje, jelenlegi középiskola megnevezése, ill. azon felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezése
( a 2005. évi Felvételi Tájékoztatő alapján), aholapályánó felsőoktatási tanulmányokat kíván folytatni.

7., Apályánó szociális rászorultsága alátámasztására köteles igazolniasaját és vele közöshántartásban
élők
havi jövedelmét és megadni az egy főre jutó havi jövedelem forint összegét. A Szociális igazgatásról és
szociális ellátásokól szőlő 1993,évi III. törvény 4.§ (l) bekezdés a|apján:
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelmenként meghatározott vagyoni érték( bevétel )
Munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán - nyugdíjpénztári
tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, fuggetlen attól, hogy
adómentesnek vagy adókötelesnek minősül.
Nem minősül jövedelemnek: a temetési segély, az a|kalmalként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási ellátmány, az
anyasági támogatás, valamint - a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítésidíj
megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása, a rokkantsági járadék és a
vakok személyi járadéka .

Az,,A" típusúpályázat

esetén kötelező benyújtani a felsőoktatási intéznényáltal kiállítandő igazolást.
igazolás űrlap a Polgármesteri Hivatalban átvehető.

8,,

Az

9., Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulék fizetési kötelezettség nem terheli, azonbanaz adóa|apot növelő
jövedelemnek számít, ugyanúgy, mint az intézmény által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.
10.,
i1|.

A pátyázat eredménye nyilvánosz apályáaő apá|yázatbenyújtásáva|hozzájárulapályázat

eredményének,

a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonositás célja érdekébensztikséges

mértékbentörténő nyilvánosságrahozásához. Az,,A" tipusűpályázatra jelentkezőkapályázatbenyújtásával
hozzájáru|nak ahhoz, hogy felsőoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyukról a FelsőoktatásiPá|yánatok Irodájának és
a helyi önkormányzatrrak tájékoztatást nyújtson. ,,B" típusúpályázatra jelentkezők pályánatuk benyujtásával
hozzájárulnak althoz, hogy felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsgájuk eredményéről az Országos Felsőoktatási
Felvételi Iroda a FelsőoktatásiPályazatoklrodájának
ill. a helyi önkormányzatnak
táj ékoztatást nyújtson.

A

ll., Apályázó személyi igazolványaszámának és esetleges egyéb személyes adatainak megadásávaliglzolja
személyazonosságát.
I2., Apátyázat benyújtása a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre bocsátott űrlapon történik.
13., Apályánatokat a helyi önkormányzat bírálja el, atámogatottpályánatokat rangsorolja 200ó. november 30-ig.
Az elutasított pályaző fellebbezése a nyilvánosságra hozataltól számított 8 napon belül nyujtható be a Polgármesteri
Hivatalba. A döntés részletes indoklásáról az önkormányzatkizárőlag
apáIyáuőnak ad felvilágosítást.
14., Ahatáridőn tul benyujtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok a bírálatból

kerülnek.

-

indoklással - kizárásra

Minden, határidőn belül benyujtottpá|yázat, amely formailag megfelel érdemben elbírálásra kerül, a döntés
Írásbeli indoklásával. Az elbirátás során az önkormányzat a Felsőoktatási Pátyázatok Irodájával kotott Általános
Szerződési Feltételek szerint jár el, mely szerződés a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

l5., A pályázat elbírálása során, a határidőn belül benyujtott, formailag megfelelő pályázatalapjánapályázőt a helyi
önkormányzat havonta minimum 1000 F't támogatásban részesíti.
16., A helyi önkormányzat az elbirálást követő három munkanapon belül az, önkormányzat hirdetőtábláján
nyilvánosságra hozza a támogatottak nevét és a támogatás havi összegét. A támogatások pénzügyi bonyolítását a
FelsőoktatásiPályánatoklrodája
Vasszécseny ,2006. szeptember l

a felsőoktatási intézményen kereszttil végzi.
1.

zsolnai zo|tán
polgármester
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Iíedves betr;gieín
vesracnBmzúnrs

ffi il
A vastagbél az

Rendszeres szűrővizsgá|aLta,l
a vastagbélrák miatti haláIesetek több mint fele megelőzIlető lenne. A vastagbélrák
nem mindig okoz tüneteket,
ezérL fonLos a szűrőizsgá7at.
A szűrőizsgálattal felismerheLők, majd eltávolíthatók a
vastagbélpolipok is.

Ml A vASTAGnBr,nÁr<z

elfo gy asztoLL Láplalék salakanyagainak
továbbítására és kiüdtésére szo7gáIó, mintegy másfél
méLer hosszú bélszakasz. A vastagbélrák ebben abéI-

szakaszbarr fejlődő rosszindulatú daganat. Colorecta-

lis (ejtsd: kolorektalis) ráknak is nevezik.

rmrlEr FORDIILIIAT ELŐ vASTAGnpr,nÁxt

A vastagbélrák leggyakrabban az 5O év felettiek eseLében fordul e|ő. Férfi,ak és nők egyaránL megbeLegedhetnek.

A MÁSODIK LEGGYAI{RABBAN HALÁR
OI(iOZÓ DAGANAT
A vastagbéldaganat ahalálL okoző daganatok közül a
másodlk leggyakoribb. Rendszeres szűrővizsgálattal a
vastagbélrák miatt meghaltak szána je|ettősen csökkenne,

A SZÚRFS Ér,BrBr MENT

A vastagbélrák leggyakrabban a vastagbélben növő,
kezdetben jóindulatú polipból képződik. A polip egy

Idővel egyes polipok rosszindulatúvá alakulhatnak. A vastagbélben növő polip és rák is gyakran vérezgeL. Ez a kis mennyiségű vér szabad szemmel r'em
láLhatő, azonban laboratóriumí vizsgálaLLal a szél<7eLből kimutatható.
Így a szűrővtzsgálatta| felfedezheLők a polipok, és
mie|őtt ráI<ká alakulnának, eltavolíthatók. A szűrőizsgáIaLÁ| a már kialakult vastagbélrák is korai stádiumban megLaláIha!ó, amikor tünetet vagy panaszt
még egyáItalán nem okoz.
Az idejében felfedezett vastagbélrák gyógyrrlási
esélyei jók.

Ha a szé|<7et nem tartámaz vérL, az eredrnény negatív, Ez jellemző az esetek legnagyobb részére
(9590). Ilyenkor az íjabb szűrőizsgáIatkét év műlva
esedékes. Tudni kell azonban, hogy nincs olyan szűrővizsgálat, amelyik 1007o-os biztonsággal emelné ki
abetegekeL az egészségesek közül. Ezérthakétszűrő-

kéL llLétrrél hos szabb ideig a székelési
szokás ok me gv áILo zás a ( has men és, székr ekedés vagy
ezek v áILakozása), a szé|detben vér vagy nyáik, valamivizs gálat közöLL

lyen nyilvánvaló okkal nem magyarázható testsúly-

elentkezik, még egy korábbi negatív szűrővizsgálati eredmény birLokában is fel kell keresni a háziorvost.
csökkenés

j

S öKKENTHET ő -n d, VASTAGBELRÁK
KIALAKIJLÁSÁNAI{ KDCKÁZAT^?

c

Zaldségben, gyümölcsben, teljes éíLékűgabonában
gazdag, húsban és á|Iati zsirban szegény tápla7kozás,
valamint rrapi féIőrás testedzés (p1, tempós séta)
cs ökken ti a vas tagb é lrák kialakul ás án ak ko ckáaaáL.

Dn Jakabouícs Adienn

szemölcssz erű képződmény a b é|ben.

A labdalrúSó sZa,kosrutdly hir.ei
A Petőfi SE labdarúgó szakoszáLya az új bajnokság indulásáta azt mondhatjuk teljes szerves át-

alakuláson ment keresztül.
Sikenilt több (régi) új játékost igazolnunk, Megújult
akörrtyezeL. a mai kornak megfelelő, amegyébenpáiáL
ritkító sporLcentrum áfl a sporLolók és sporLbarátok
rendelkezésére. T ernészeteset nem mindegy egyetlen
játékosnak sem, hogy milyen kórülmények között készü lhet a me gmér eLLetésr e . Kó s zönj ük az ö nkormány -

zaLnak a megfelelő körülmények biztosíás áL, Igyekeztünk a munkákból mi is kivenni a részinket, segítet-

tünk, amiben tudtunk, és úgy gondolom ezek ltÁn is
lehet ránk szátmitani.
A csapatról és az igazolásokról egy kis tövid ájékozáó,bár már túl vagytrnk 5 bajnoki mérkőzésert.
Az iíi csapat kereíe: Németh Adám -kapus, Hujber
Csaba, Búazs Dávid, Imre Balázs,Bíró NorberL, Bezdi Szabolcs, Molnár Tibor, Szakács Dániel, Balazs
Ákos, Pungor MáLé, Halmosi András, Pungor Tamás,
Kovács Tivadar, Molnar A., Szabó Adrián,

A

nagycsapaLkereLe: Nagy Péter, Simon Gábor kapus, Horváth Gergő, Németh Norber|, Kovács Szilvesztar, Draskovics Szabolcs, Király PéLer, Kőműves
Miklós, Fazekas András, Bori Gerő, Kontics ZoltÁn,
Pungor Dávid, Viszked Balíz;s, Viszked Péter, Nagy

András, Boda Gábor, Kalmár Roland, Kiss Kornél,
Szabó ZoIán, Horváth PéLer, Yadász Tibor, Szarrű
Csaba, BírőBa7éz;s.
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11

A felkészilésíLeűl

sek tanúbizonyságai annak, hogy máí van ,,csapat". Tudunk egymásért
és az etedményérl" k;jzdeni. Már csak egy kis szerencse kellene nekünk is.
Kérem a labdarugást kedvelőket bíztassák a jáLékosokat és ne szidják
őkeí, hiszen ők is minűg
nyerni akarnak. Kéremjöj-

ment igazán zöl<kenőmentesen, hiszern a nyáron tá-

vol voltak többen nyaralás

miatl, de tertÉszetesen
nyaralni csak nyáron lehet.
A sok igazolásnak köszőlheLően LaIán olyan
problémával nem kell
szembetéznünk a mérkőjenek minél többen és mlnél többszor mérkőz.ésetrrJ.,re,
zéseker^, hogy nem leszünk elegen, sárgalapok és sérülések miatt. SőL, azL gondolom, most olyan helyzeL krisz.en eg jó szurkológarda sokszor Ludja grőzelembe
alakult ki, hogy megkell küzdeni aposzLokérthétről- hajszolrri a csapaát.
hétre mindenkinek. Erzésem szeirrt a legtöbben megKISS BAIÁZS
próbálják a maximumot nyújtani, az llóbbi mérkőzéedző

§porthir.e,k
Aho§ azt a mérkőzésekrejráró szurko|ők

már nern tudták megakadályozni ahelyenkénL igazán
jól játsző vendégek magabiztos győzelméL, AzLán augusztus 3-án a felnőttek a Vasi Titánokkal jáLszottak
űjabb edzőmérkőzésL 1l2 7-től és az eső nekúnk tett
Gábor, Nagr Ándr ás, aáÉnt a ZíE serdülőből ViszjőL, mert nem bírLam követni a gólokat... Olyan 10:0
ked Péter és a megyelbe nem levező Püspökmolnártból KiráIy Pétet és vele eryiitt Simon Gábor,
körüli aránybat győzLnnk a Titanok ellen!
Horváth Péter érkezetí,valamint Rumból KaImáí
Augusztus 6-án Magyar Kupa selejtező mérkőzésL
Rotarrd is haza igazott. Örvendetesen sok a szécse- játszottunk Yépen szépszámú nézősereg előLL és szinnyiJátékos a keretben!
te egykapuztunk a második féIidíben, de ]_:]- uán a
A felkésznlést Vasvarot kezdLék és Z:I-re vezetbek mieink kihagy.ták a sok gólhelyzetet, arl:ri a 11-es rúgásoknál megbosszulIa, magát.... Hárunan is hibaztak,
félidőben, de avége 3,4-es vereség lett...viszont másnap a falunap pénLekjénazánBUK ellen is kimaradígy Y ép meheLett tovább
Az utolsó íelkészilésímérkőzésen Ausztriábarr
tak a he|yzetek, míg a vendégek mindkét féIldőben b e Iőttek 1-t, 1-t. Az ifistáink még többet bal<tzák a vé- Lutzmannsburgban az elleríélDubai I. osztáyí csapat
dekezésbert, merL S-at kaptak Gyulakeszitől., Szombavolt és kikaptunk 3:0-ra, viszont a vacsora finom volt
ton avatüík fel iúnn.epéIyesen a létesiLményeket, Na- és Haladás is csak 0:0-t játszott velük. Sokáig partiban
gyon szuper lett ajátszőLér, az űj ölLőző és jő a pálya volt a csapat, kapushiba kellett az első góljukhoz...
is az öntözőtendszerttek köszönheLően. Déluán a
Augusztus 13-án vasárnap Kemenesaljával az első
6 2 -es Llpáft-Szécseny mérkőzésigazán lénba hozÁ a
bajnoki következetL Vönöckön, ahol a 83. percig 0:0
volt a mérkőzés és reálisabb lett volna a döntetlen, de
közölrségeL és persze mindenképpenhazai csapat lett
a nyertes!
akkor gólt kaptunk... Talán egyeLlen ígazi helyzeLik
Július 27-én Egyhézasrádóc ellen folytatódott a volt a hazaial<nak, amit kih€ytak és a7-B perccel alefíjás előLt 1 szabadrúg ásnáI a kapusunk nagyot hibáfelkésznlési rr'érkőzések sora és avége 2-2-es döntetlet leLL vá)Lozatos mérkőzésen kölcsönösen tartalékos zotí, a mieink pedig sajnos elsősorban a védekezésre
koncentráltak és a kapu, előtt, amikor párszor eljutotés alakuló csapatokkal, sok csereb erével. ÓkvezeLLek,
Király Peti egyenlíteLt, azlÁn Szabó ZolimegszerezLe a tak odáig, nem voltak veszé|yesek, megpetsze többen
vezetésI nekúnk a féIidő végén.A másoűkban sokat is átlag alaLL játszoLtak előI... AzérLvasárrtap volt ok
ügyetlenkedtünk a kapu előítés1 kontrából kiegyen- örömre is, merL az ifisák jó játél<kal5:0-ra győztek
Balazs Dávid 2. Bori Gergő, Halmosi András és Punlítettek. I*sz ez még jobb isl|! Aztán 3O-án Tanakajd
gor N{áté góliaival!!|
ellen győzLink 2:0-ra Viszked Balazs és Boda Gábor
góljaivat és ifistak is győzLek Nemeskolta felnőtt csaA szerdai esLi edzésből edzőmérkőzés kerckedeLt
gaá ellen 4:3-ra Bori Gergő, Pungor MáLe és Balazs Tanakajd ellen és a 6:1-es győzelem ta,lán megfelelőAkos 2 góljával!!! JőI jatszoták, de még most sem a en növelte a csaáraink önbizalmát... A góljainkat:
legjobb összeállíásban nyaralás és családi programok
Szab ó ZoIi, B o da Gabi, Viszke d B aléns, Bir ó B alazs és
miatt... A következő előkészileti labdarugő mérkőzé- Kiss KornéI (2) lőLLel
A,Gérce elleni ZO-i bucsui mérkőzésigazi rungadó
sen Vasszécseny-Répcelak 0-6. A jól kúzdő hazaiak
volt hatalmas irammal éslátványos focinak örülhetett
meglepően szerlrezeLLen és láLvárryosan játszottak,
meglepték avendégeket, de a kihagyott helyzetekaLán
a kb. 400 néző, de a győzelem megint az ifistainknak
összehozoLL varatlanul behulló fejes öngól után gyor- jött csak össze, mert ők 6zí-re győzLek Bori Gergő,
san jött az igazi répcelaki gől... Azán a cserék és né- Pungor MáLé(z), Szabó Adrián, Pungor Tamás és
mi erőnléti hiányosság kővetkezLében a 60. perc uán Hujber Csaba góljaival!

tapasz-

focisáink közúl Ausztriából vísszajött Viszked Baláns, T(iss Kornél, Boda
talhatháLk, régi NB TrT-as

!

:

lz

Vasszécsenyi 'Üzenet

A felnőttek a polgármesLenkezdőrúgás utan már a
4. percben vezeLtek Boda Gabi úgyes gőljával és a félidó'ben 1:0-a1 zár,Lak. Kicsit elaludtak a második félidő elején és a nagy lendülettel ámadó vendégek a 60.
percben kapu előtti kavarodásból Sinka Gábor tévén
egyerúiteni tudtak, azán szetencsére hasonló szil.rtációból Kiss Kornél góljával újra nálunk volt az előny.
EzuLánhe|yzeLek sokaságát hagytuk ki és a rengeteg
elpuskazott leheLőség, a két kapufa megbosszultamagát-,hiszen az ellenféI a87. percben vitatható 1l-essel
egyenliteni tudott. A kapusunk jó iránybavetődött, de
újheggyel csak beljebb tudta segíteni Pécz Károly helyezeLL és erőslövéséL... Aztán a 89, percben lesgóllal
majdnem a győzelrnet is megszerezLék a vendégek, de
a paftjelző beintése után maradt a 2:Z és az elszabadult indulatok ára 2 gérceijátékos kiállíása volt...
A hosszabbíásbarr ahazalek is háborogtak 1 nekik
nem megitélt 11-es miatt és még I szögle| kínáilt volna
esélyL a győzelemre, de nem jött össze és abeigérLihar
megéíkezéseelőtL pár perccel 2:2-es döntetlerrnel lett
vége az összecsapásnak. Mindkét szurkolótábor úgr
érezte, az saját csapata érdemelLvolna grőzelmet.,,
Szerdán megint edzőnérkőzés következeLL és 5:2íe győzLek a fiúk a a szombathelyi Honvéd SE ellen és
remélheLőleg nóvelte a csatárok önbiza|máL. Végre si-

kenilt gy őzn|l Rábatótfalu-Vasszécseny 0 1 (0 0)
Sokáig ílgy tűnL, hogy mindkét csapat gólképtelen
és pontosztozkodással zárul a mérkőzés, de a 83.
percben kapu előtti kavarodásnál Kiss Kornél jókor
volt jó helyen és ez a 3 pontot eredményezLeYasszécsenlrrek a szurkolóink nagy-nagy örömére, annal is
inkább, mer| ifistáink 3:2-re kikaptak, pedig pontot
szerezheLLek volna, ha Bíró Norbert értekesiti a fiegitélt-ll-est... A góljaikat Pungor Máté és Bíró ]§orbert.
lőtte! Oda az első hellrrk pillanatnyilag, de a 13:3-as
gőlaÁny biztaLó|
:
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Aszinteszolrásossáláós?ErdaiedzórnerkőzesenYaLellennyertekafiúk 11:1-re és agőlszenő<: Bíó Balázs, HorváthPétrr Z, Szabő ZlJli, Z, Viszked Péter, Prrrrgor Dávid 2,
Szarrű Csab4 Rauch Zsoltés Draskoücs Szabolcs voltak,
Az első helyen álló Nádasd kőveLkezeht szepLember
4-én és sikerült a bravúr! PeLőft SE Vasszécseny - Nádasd 8:0 (1:0)
Nagyiramú és par(ns hangulatú ro:.érkőzésen a szépszámí nézősereg idegeit a kiosztott és ki nem osztott
sargalapok borzolák legjobban, mert a céltudatosabban, szervezetLebben jáLszó hazaiak győzelme nem volt

kérdéses,barszokásszer1ntrosszhelyzetlihasználéssaljátszottak, de a2 eIlenfé| is kihagyLa 2leheLőségét.

3006. szeptember
(Az e|sőt kapusbravúr, a másodikaL a ,,hazaadás" jelleg hiúsítottameg) Az első féIidő hajrájában Viszked
Balazs(36. perc) révénmegszerzeLt vezeLés tudataban
a második féIldő elején gyorsan nóvelték az előn7t af:^-

úk Kiss Kornél góljávar(50.perc) és a folyLatasban
csak a szererecse hiányzoLL a nagyobb arányű győzeIemhez. Képek a www.vasnepe,hu képárában,

Szeptember 9-én a\TII. országos |{ői Mozgásfesztiválon 15-en képüselték a megyéL TömegsporL szakoszál}rrnk tagjai közül 13 vépi hölggyel kiegészi|ve
és az igazán jő, immár ,,hagyományos" rV. helyezésL
beffijtve, mert a lebonyolítasban is segédkező 3 B-t,
(Borsod, Békés,Bararrya) Iehetetlen megelőzni. A focisák vasárnap az idén felkerült Balogunyomba látogattak és az iflsák magabiztos 6:1-es győzelnéthasonló arányú felnőtt siker követheLte volna, de a 4 kapufa és a többi kimaradt helyzet, az l:O-s(Kiss
Kornél), 2:1-es §iszked Balazs) yezetés uLán avégén
jött a 2 hiba és a 3:2-es vereség...
Napirenden van a megyei teniszverseny szerlezése, amire I6-án kerül sor Kőszegen|
VárJ'uk teniszezni tudó és szereLő, aversenyen szi\€sen induló fiúk és lányok jelentkezéséL, merLhátha
l,annak rejtetL tehetségek ebben a spor|ágban is!
Megköszönjük a támogatást a bér|eLet vásárlóknak, a tombolajegy vásárlóknak, a tombolatárgy felajánlóknak és minden szurkolónak, aki a mérkőzések
látogatásával és szurkolásával segíti a csapatot!
Kou ő.csrué Pung or Z suzsanna

Meghívó!
Vasszécseny község önkor-rttárrzata, képviselő
testület,e

8006. szeptember 85.én, 18 órai kezdetteí
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Helyszín:

Onkor:nrányzati épiilet házasságkótő
(PeLőíi Sándor u, 11.)

Napirenű pontok:
. Besámoló az zlr;rűlt 4 élüerr végzntt
.

munkaról

Önkormárry za| pérrzugyi beszánroloja

Mindenkit sok szerettel tdrunk!
Zsolnai Zoltdru
polgármestcr

§zocíális

Vasszécsenyi IJzenet

fapro$irann

Onkormánvzati Lap

Az Önkorrrr ányzat felhívj a a r ászorult
lakosság flgyelmét", hogy a szociális
faigényléseket ismételten be lehet
adni a hivatalban, Azok a lakosok
akik mar az idén nyáron kaptak fát,
azok ígényeit a hivatal az íjorrtart
bejött igények után tudja Inelégíteni.

N.vilr,ántartás
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