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Felhí$uk aTiszte|L Lakosok figyelmét, Itogy az Önkormányzat az idén is megrendezi
LomálaniásiakciójátaYérosgazdálkodásiKft.közreműködésével!

Időponü
Kéfük az

3'OO7. május §. szombat 7.00-18.00

óra

atcára, közterialetre csak reggel tegyék ki a lomot és leheLőség szeint, ne engedjük il|ete,lde,|eneknek az szétLűrni. A lomtalaníás lefol1,taásához idén is a közrendvédelem (rendőrség) segítségétkéri
az ÖnkorrnányzaL.
Földet, törmeléketo áIlati tetemet, zöld hulladékot, nyesedéket nern száillitalak el. A Varosgazdálkodási l(ft. hráatarLÁsonként 85 Kg hulladék elszállitísáL végzi el díjtalanul, további 100 Kg/háztarüís
hulladék etszáL7itásának költségeit az ÖnkonlányzatvállalJa. Az ezen felúli mennyiségelszélliásának
költségeit az énntetL lakosoknak keII meg!éÁteniük.
Megkérjük a lakosokat, ho§ az edüg1 jőlr bevált módszer szeint a fém, papír hulladékoL a kedtésen belül
tárolva kérnénkl<tkésziteru, Az önkormányzat dolgozői már pénte.ken elkezűk tregr,úíjtenia hasznos hulladékot. IdőponL egreztetrs miatt munkatársunkat Ponyhardt Gábort lehet keresni. A hasznos hulladékből szérmazóbqléte,lt a hulladékszállítás költségein kívül leheűség szeinL a szrlet<(tv edények sáménakbővttesére
fogjuk forűtani. Megértésüketés támogaüísukat előre is köszönliük!
Z solnaí Zoltőn polg őrmester
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ITé$y év t'ttán9 e,g§ r{abb
Úry gondoltarn, hory egy önkormányzatl ciklus

vrálásakor i7lő nLéhány gondolatot írni, ha násért
nem is azatőkot szátlára. Nehezen {ántann lekiaz
írásnak, nem úry formálódnak a gondolatok, mint
régeru

lltoljára 2O06 őszén írtam az őnkornányzati cikIus|ezárásakértt az aLolső megsetető izeleLbe. Osszefoglaltam az eIműIL négy év utolsó megoldott feladaáit. Azán próbáltunk az örtkorntányzattal egy rövid
érLékelést-,számadástvégezníaváLlalLkötelezeLLségek

és a megoldott feladatok üszonylaában. Kemény

négy év és kemény utolsó harom hónap volt mögöttünk. A feltorlódott feladatokat és az elkezdett beruhérzásokat szerettik volna befejezn1 a számadás időpontjáig. Úgy érezLemmindent megtettünk a közös siker érdekében, de mégis nehéz volt megéini az utolső
időszal<ban, ery időben az ehsmeréseket a fejlődés tükrében és a fe|elősségre vonást az önkorrnányzat áJ|ítő1agos csődj éről. Űgy gondoltam, hogy az irigységből,
rosszindulatbőI,szárldékosf élreájékozIaásbőI jelesre izsgéaókaL előbb utóbb az idő és a Lények megcáfolják Az idő sürgetett minket szíllLe €uTa sem maradt
időnk, hogy végiggondoljuk mi törLént az eIműIL légy
évben. A ciklusérLékelő falugyűlésen a diavetítéssel il|aszLralL beszámolókon községünk lakói és jómagam
is elcsodálkoztam egy-egy esenaényer' vagy benlhénáson, hogy rorrát szinLe eI is ÍelejLettük pedig, nap mint
nap látjuk, használjuk vagy éppen aköttyezettlnkrészéL képezi. Sok volt a feladaL valőiábut négy évnek
indultam nel<t személyesen is, és úgy gondoltam,
hogy ez alaLL,az idő alatt kell megoldani mindenL, atrriL
csak lehet. Úg5r érzem, hogy a község mind szellemiségileg, kulturálisan és épiLészetileg is fejlődött, de
kritikusaink ftszérőI is legalább megvalLozott.
Az utolsó időkig a feladatok befejezéséreösszpontosítottam nem gondolÁmrá, hogy ki és kik fogják tovább vinni aközség irányását. Nehóz volt a döntés
az ijabb négy év felvállalása míaLL, elfaradám, így
éreztem, hogy ha még egy hónap lett volna mégháLra,
nem is bííamvolnatovább. A rövidre sikerúlt válaszási ka:rrpány oka kOa az időhiány meIIeLL az is szerepelt, hogy úgy gondoltam, hogy az elrrirítJL ttégy év
munkája alapján ítéltessen rneg a képviselők és a polgármestu szemé|ye és te a rosszindulatú, építőjellegűlrek beállított kritlka alapján. Igy hát az ideigleles
művelődési lÉnban a következő r,Légrévestervek ismerLeLéséL köv eóen litérLem rá, ho gy s aj nálato s mó don a családom is megsínyleLte az elmúlt négy éveL és
az elmútL négy év sikerei nem fogl'ák íeledLetri grermekeirrftőI elvetLidőL.I{iénem rá, hogy nagy szüksége lenne édesapámnak is a segítségemre, amit az eL:rníIt négr évben szinte teljes egészébennéIk;JIőzöLL.
Sajnos tudtam, étezlem, hogy valarrri baj fog Lörlénni,
az gondolárrr^, hogy veIem, mivel tudtam, hogy sok
éve rrrindkéL végénégetem a gyer@áL átiLL érLetemben. Másnap 3006. szepLembet 3B-ár' hajnalban megLörténL a baj meghalt édesapám az az embet, at<t számomra n€yon sokat jelentett. Neki köszönhettem
köztük azL is, hogy ezt a rrégr éveL eltöIilhetterr. az őrr-

év c.lőtt

'ílégv

konnányzaLéIén,dolgozhaLámatelepülésünkfejleszLese érdekében úgy, hogy biztos lehehLem benne, hogy
minden rendb e megy ottho n, a háLLerb en meghíző dv a
végezLe azL a murrkáL, amelyeL helyeLterl;' vállalt fel.
Születésnapj a előtt két nappal értelmetlen:ial és vét)enil veszLetíe életétegy kozlekedési balesetben.
Számomra megáIl! és rrregszűrtí rrrirtden, azőta
semmi sem a régi. EI kell mondani őszinLél, rret.ezen
viselem tiányáL és átrendezte a jővőképemet, Mintha
az éleLem megrövidült volna, mintha mindenre kevesebb idő kenne és jelenleg csak a rövid ávú gondolkodásban látom abizLonságot utat.
EInézésLkérek ezílLon is, hogy szeméIyes gondolataim és gondjaim megosztom Onökkel, de így éreztem, hogy el kellet mondanom.
ALőIe kapott jó tanácsok és tudás természehesen
arra sarkal, hogy továbbiakban is tisztesen helyL
álljak annak e|lerrére, hogy a Lragédla megLörténbekor felmerült bennem, hogy nem fogom tudni vállalni tovább e LiszLséget, Több hónap Láv|aLában űgy
gondolom, hogy a felgytilemlett szabadságom és
s zab adi dőm Lerhére c s al ádi v állalko z ás om áíszerv e zéséLkövetően és az évek őLahíződó szükséges fejlesztések elvégzése után, ismételLen aközség gondjaira összpontosítok.
Mindentől fhggetlenül, szükséges volt a levegővételnyi szineire, ami alatt az e|múIL időben elleheLeLL
végezni azt aháLLérnunkát, atl;ri ahhoz kell, hogy a köv etkező évek feladatán elgondolkodva felkészüljünk
azoka. Az e7őző ciklushoz hasonlóan aLeryezés és az
anyagi forrás ffijLésénekídőszaka következik. A jelenlegi gazdasági körülmények közL mindenki egyhelyben jár és gondolkodik. Felkészúlünk arra, hogy
ha eljön az idő ismételten jókor jó t.elyen lehessúnk,
tervekkel, önetővel, munkabírással. Ez ar'égy év más
Iesz, részben azért merL a csekély lemaradásbóL|atványos előnyre tettünk szerL akörnyező Lelepitésetűez
képest mindenképp, másrészíazért, mert van egy bizollyos pont, amikor a fejlődést rövidtávon nerr'let.eL
sem anyagilag sem erőforrással tovább ftnanszírozni.
A, fejleszÉsek további feladatokat gelera7nak és sajnos a mat gazdasági recessziőba nincs oly méwű IéLszérrrtövekedés, akikkel ezeket a megújult feladatokat

Ettó fírggetlenúlszeméIy szerint is bízom Lelepilésúnkfejlődésében,Továbbiakbarr a falufejleszliréser' kívül a munkahelyLeremtésre, a közösségi
élet fejkesztésére, kulturális programok szewezésére
kell továbbá harrgsúl$ fekLetni annak ellenére, }rogr
valószínűIeg abefel<tetett sok munka r'em lesz olyan
látványos, mind mondjuk egy középiJr|eL felűjíása.
TerrnészeLesen lehetős égeinl<hez mérten minden
elmaradt feladatot megoldunk, és továbbiakban nagy

e||eheLne látni.

hangsúlyLszereLnénkfordítanikörnyezeLijtnkallapoának jaűására és közLeriLeLeink karbantarásara és
r.rregóyásáía. Mindezt azért, hogy gyermekeink is
munkák gyümölélvezhessékés gyönyörködhessenek
csében mindannyiu nk értékeiben.

zsolnaí zoltdn
polgdnnester
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P énnügyl besruárnoló 8OO6-(D§ évr.ől
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Az önkormányzat

vA§szÉc§ENY
Az önkorrnányzat
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Az önkormányzat a beszátnolási évben kiegyensúlyozott gazdráIkodást foly,tatott, pélnziigi helyzete
stabil volt.
Az önkorrrrány zat és ir;ltézrr;'ény eírrck műkö dése za-

vartalan volt. A köLelező feladatok el7áása azoíIban
egrre nagyobb Lerhet ró az örakornrtányza/u:a, mivel a
normatív és egyéb források-támogatasok a korábbi
éve7<hez hasonlóan reálérLeken most is csökkentek, illetve elvonásra-központosíásra (kistérségi szinLre)
kerültek. A, rendszeres saját bevéLelek sajnos már
telrnelégségesekamúködésiköltségekbenmuÁLkoző
fttanszirozási hiányok pőLlasata. A, zavartalal működéshez egyéb források bevonása vált szükségessé (p1.
ingatlan éftékesíLés).
Az önkortrlrányzathoz tartoző r;.égy önálló intézmény
- Ambrőzy-Migazzi Istxán Altalános Iskola, Tündérország Óuoda, kaqegyzőség, Bpítésügyi Hatós ágl lguzgatási Társulás - rnrrűködLetrcse közr-l140 millió Ft-ba
került, Ehhez a norrrratív tÁ:raogatÉsorl feliúlt részt,
összesen csaknem 40 millió Ft-ot a fenttarLó társult
önkorrnányzatok megállapodás szeritL biztosították.
Az év a múködési nehézségekellenére abenthéaások éve volt. A Kőzséghaza épíal.eten.ek kissé elhúzódő felnjíása-bőviese az év közepére befejeződött. A
bttszkén
7 57o-os Sapard támogatásnak köszönhetően
mondhatjuk, hogy ígazán európai körülmények között
múködhetnek az épiletben helyeL kapott intézmérryek, a Tanakajddal és Csempeszkopáccsal közösen
fenntartott Köqegrzőség, az EpiLesügyi hatósag és a
GyermekjóléLi szolgá/lat valamint a posta. A most beépítettLeLőtérad helyet az önkorrtányzatnak, az e|ső
emeleti tanácskozó l:.elyén pedig elegáns hazasságkóLő terem került kialakíásra. A,bentházás több mint
47 millió Ft-ba került.
A korábban tűzolLő-szerhazként funkcionáló, az év
során Sapard ámogaásbóI 4,B millióért l.r-ljesen felí,
jiLott épntetet ha.rrarosan birlokba veheLi a szerveződő polgárőrség és mezőői szotgálat,
:
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SzinLén Sapard támogaással valósult lo;reg a SportölLőző (39.362e Ft) és aMűvelődésihaz (38.514e Ft)

feLíjíása és bővltese. A leromlott állapotú épiitetek
megíjításaszámosműszakinehézséggeljast,devégttl
sikerült az elképzeléseknek megfelelő színvonalon

megvalósítani.

A fe|íjítntL Művelődési hén ad helyet a s ztnt en Sapard
palyazatl tÁmogatÁs segqtesével megvalósult T eletLáz,nak,
ahol 12 db sz,anitngep vá{a közsé$ink informatika, ilIefue interneL ll.ant étdeÁődő lakóit (6.887e Ft).

AVOP álrllogaás segitségével, a mozgássérültek
igényeit is íigyelembevévekészűILeI ahárom koroszáIyL b efo gadó J átszóter. A ryönyö rű körrty ezetb en Ialáltratő, a modern baLonsági előírásoknak mindenben
megfelelő eszkőzök trlepítés&eés a környezet liépíLéséreösszesen több mint 28 millió Ft-t nyertünk,
ami itt is 7íVo-oL jelenLeLL.
A Mobilitas altárynjLott 3.800e Ft összegú palyázaLiLámogaás segiLségéyelkészúlteI az aaLomata öntőzőrendszer a labdarúgópályán (L7őOe Ft) valamint
j átszót et t erileten e gy as zfalLboúásí ko s arlabdapálya (3.526e Ft),
Az áttaIános iskola bőÁLesére (3 új szaktanterem
került kialakítasra a te.őtérben) 9.865e Ft-ot költött
az Önkormányzat, EzL a Miniszterelnöki Hivatal 3
milliós és a társközségTanakaid 2,1 millióshozzájárulása tette leheLővé.
Az iskolábarr kistérségi hozzájánll'ásból és állami
szakmai inforrrratikai normatívából több mint 800e Ft
érLékbeninfornratikai fejIeszLésL valósítottunk meg.
Az iskola udvarán a kistérségekszámára kiírt. páIyazat" segítségévelaszfalL bodtású kezllabdapzl7ya
épült 12.082e FL-érL (507o-os támogatassal).
SajáLbevéte,leink között a helyi adők jetenós s?,erepet kaptak. Az iparűzesi adó már-már megszokott módon heldikusan ugrál évrőI-évre, Az idei bevéLel
18.34Oe Ftvolt. Agépjáíműadó összege kis mértékben
emelkedett, e?.eíLacimen mintery 6,6 millió Ft folytbe.
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Az idegenforgalmi adóbevétel L.O46e Ft-ot tett kj. Az

adókból szarmaző még behajLhatónak számitó követelésállományrnk kis mérLekben csökkent, 3.170e Ft,
ugyanakkor a 8.067e Ft nagyságú, döntően iparűzési
adóból szérmazó LúIflzeLés tendezése a következő év
költségvetését terheli.
! A pénzigyi stabiliáshoz r.agyrrtértékbelahozzájárult, hogy az áIlami norrrratívákb óI szárnazó összegek
rendte és pontosan rl;regérkezLek. Az Egészségbiztosíási Pénztát is pontosan utalta az előitányzott összegeket, iLL a álrno gaLás 3 .B7 3e Ft-ta, az előző éihez ké pest csakne m 207o-kal emelkedett.
A,községhéaafelíjítÁsáL a Magyar Posta több, mint
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Az egyre növekvő Lelepilésizemeltetési feladatok
e7láásához a |<tnevezett karbantartó mellett 3 fő közcélúmunkást alkalmaztunk 10 hőnapon át.
Palyazati teferens és falamenedzsei feladatok elIáásár a alkalmazturtk egy munkavállalót.
A GyernrekjőIéLi Szolga7aL 6 község megállapodása
szerint Vasszécseny geszLorságáva7 múködött. A turryéveL köv eLő en a nortnatív p énzigyt kényszer ek követ-

kezLében a szoi'gálaL központosításra került, Múködése az év végévelbefejeződött.
Kulturális programok helyi szervezéséL és a helyi
sportegyesüIeL LevékenységéLjetenLős összegben támogattuk. A tanulók szüleinek anyagi terheinek csökkerftéséhezbeiskolázási segély íor,májában jánrltunk

6 millió Ft-tal tamogatta.
hoz.zá, összesen 660e Ft-értékben.
A,berluhézésok elhúzódásának volt pozitiv kőveLkezA főiskolán és egyeLemen tanulókat a BURSA öszrrrénye is, hiszen kötbér cimén9,7 miltiő Ft folyt be.
tönűjrendszer keretében 2-3e Ft/hó nagyságít összeAz éveL még 28 millió forint lekübtt- beteLtel kez&nllgekkel támogattuk (530e Ft,), a'nit további államí
azr.nban a beruházásol<hoz sziiLkséges sajáL erő erL teljes
tc'ozzájan;Jas egészített ki.
egészÉbeníelemésztcLtp. A Sapard tá ogatások utofinanAz időskoruakat hag5rományos karácsonyi rendezszirozísa s4jnos idén likviütasi problémákat okoant|,
aniLegréb eszközökmellett azévközben felvett 25 nrilli- vényre híftuk meg.
A lakossagi szociálpoütikai elláások üszonylag
ós rövid tejatat.úberuházasi hitellel és sztrftén 25 milliós
folyőszámlahiel-kereL felhaszrnlasáva7 sikeriilt áthidalíú. nagy volument képviseltek. A képviselőtestület a ráA,beruháások pénzúryi rendezésévela hitelek az évvé- szorulók gon{ ain a leheLőségek fi gyelemb evéLelével
gere teljes egészeben isszafrzelésre kerirltek, de további
igrekezeLt segíteni.
penzlngn lorftáék (lekötött betét, kincstárje5r) már nincs.
A fent felsorolt fejlesztésekjelenős mértr',kber. n.övelték az önkor,nányzat ingatlanvaryonát. Az önkorAz &lkorrrránszat a gazdxag! évet 2.008.000 Ft összegű
pénzmamdvánnyalzárta,.
mányzatl ingatlanok felíjíási progran{án ak befejezése
utÁn az elsődleges prioritas az egyre szűk;jrlő anyagi forA beszámolásl évben is gondot forűtott az önkorrások gondos felhaszna7ásával az őnkorutányzatl fetamány zaL a kezelésében lévő :ntak fennlarlásár a, áIIagme gőv ás ar a. A község zötdLerileteinek rendbe téLelédatokat eIIáLó megíjult és egl nagyságrenddel bővúlt
hez motaros fűkaszát vásároltunk. Elkészúltés elfo- intézményrendszerműködíképességénekfenntarLása.
gadásra került a végleges településrendezésiLersr, erte
759e Ft-ot kóltöttünk. 45oe Ft-ert egy jövőbeli utcazsolngí zoltdn
polgdnnester
nyitas érdekéberrföldterületet vásároltunk.
_r

Megnevezés
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi míiködési bevételek
Önkormányzatok saiátos működési bevételei
Önkormányzatok ktsgv. tám. és átengedett SZJA bev(
Támogatás értéktíműködési bevétel
Működési cél,ű előző évi pénzmaradvány bevétele

Működési célúbevételek összesen
személvi iuttatások
Munkaadókat terhelő iárulékok
Doloei és egyéb folyó kiadások
Működési célúpénzeszköz átadás, egyéb tám.
Tartalékok
Működési célúkiadások összesen

Onk.
9,793

Iskola

Köri.

Ovoda

En. Társ.

4 500

ezer Ft-ban
11 600

4 500

11 600

43 52,7
13 455
12 518

26 83I
8 44l
15 728

5 200

l 046
2 312

69 500

51 000

26 308

7 031

17 000

136
30
2
196

820
955
000

5ó8
18 060
5 462
23 9I3

0

908
908
16 262

4 846

90C
900
3 679

10 918

2278
60 631

Osszesen
25 893
17 000
136 820
30 955
3 808
214 476
108 359
33 250
59 67l
10 918
2 278
214 476

II. Felhalmozási célúbevételek és kiadások

Önkorm. felhalm, és tőkeiell, bevételei

6 600

Támogatás értékíifelhalmozási bevétel
Felhalmozási célúbevételek összesen
Felhalmozási kiaűsok (AFA-val együtt)
Felhalmozási célúkiadások összesen

6 000

önkormányzat bevéte|ei összesen
onkormánvzat kiadásai összesen

6 600

12 600
12 600
12 600

0

0

0

6 000
12 600
12 600

0

0

0

12 600

209 168
73 231

4 500
69 500

11 600
51 000

908
26 308

0

900

7 031

227 076
227 076
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Anyakön;rvi hírek
3()()6. 09.

ol-től

P'OO7. rnárcirrs 81-tg

§ZI]LDTÉ§:

.

.

.

.

.
.
.

Erős Róbert és Horvátlr Nóra íia: Dortám
(8006.11.07.) Rákóczi u.6.
Balassa György és Dr. Szakács Eszter íia: Bence György
(8006.11,29.) Ady t UL.
Simon Balázs és Nemes Melinda leánya: Errlkő Laura
(2007.01,08.) Temetó u. 6,
Varga Miháy és Oláh Viktórialeánya: Zsófra
(2007.02.13.) Liprárt u. 81.
Takács Ál<os és DomaÁgnes fia: Bendegúz
(8007,03.12.) Petőfi u. 19/b,

HAIÁLOZÁ§:
.
.
.
.

Horváth Józsefné sz, Soós Mária
ű]006.10,08.) Lipétrt a. 72.

.
.

Horváth Sándor
(2007.01.19.) Dózsa u. 35.
Szalai Antal
(3007.02.05.) Ady u. 48.

HÁzAssÁG3

OnMál.eté sz. Nagl Mária

.

Kiss Béla

.

(2006.11.83.) Rá}óczi u. 3.
Szemes Antalné sz. Babócs Mária

(e0O6.12.06.) Rá'kóczi u. 2]".
Varga Istvánné sz. Sútő Anna
(8007,01.05.) Petőft u. 7 4l a.

2OO6. á:ben Vasszécsengben összesen
volt, ebből helgbelí lakosok

.

(8006.10.23.) Ady u. 38.

(2006.18.02.) Széchenyi u, 23.

CserJános

31 hózasságkötés

Szilvás Istvtán és Sövegjrár!ó Andrea
Széchenü u. 14.
Takacs Ákos és DomaÁgnes
Petófi u. 19/b.
Molnár István és DeákZsuzsana
Táncsics u. 7.

B,esruárnoló a líépvi§elő-testiil et

rnilrkájáről

A

2;OO7 . évbern Vasszécseny Község Képviselő-testülete hrárom fuben ilésezett.
Első úlésétfebruár Z0-ántartotta, arnelynek napirendje:
1. Az önkormányzaL2007. évi költségvetésének

megtargyalása

2. A szociáJis rendelet felülvizsgálata
3. SZMSZ felnlvizsgálata
4. Az önkormányzat gazdasági programjának
elfogadása

5. különfélék
Az önkorm ányz.at éves költségvetésének előkészite,se, megtár5lalása, elfogadása az ö1;.kor1ppnyzati munka
legf4j súlyosabb kérdése,I:iszrcn legkevesebb eglr esztrndőre meghatÁrozza atelepilés, valamint az önkorrrnény-

zat alta7 fenriartatL inézmények gazdasagj leheűségeiL.
Közhely ma már, hogy az önkormányzatok anyagi
belyzets fokozatosan romlik, a központi költségvetés
által biztosított források rea7értr,ke évrő, évre csökken,
Az elmí;JL ciklus látványos fejleszteseit követően
most alapveLő céll<ttűzés volt, hogy hitel igénybevétele nélkül tudjunk gazdálkodni az idei évben, jóItetlet,
a koltségvetés elsó Lervezete még jeleriős mérte,kűtli-

tel íelvéLetévelszárn olt.
Az önkormányzaL 2OO7 . évbel jelentős fejLesztsssel nem szálrnol.
A takarékosság M inLézmények (óvoda, iskola, hivaíá, védőnői szolgálat) lehetőségeit is jelentős mértékben korláLozza, továbbá nincs lehető ség a LeriteLert
működőcivilszervezetekkorábbanmegszokoLLmértelrú támogatására sem.
Azttlésen a napirend kapcsán szóba került tobbek

közőtt az ura. zöIdkereszt épiJrleLenek felijíása, a IipárLi községrészet az Ambrus Béla és Simon Ferenc
közötLi miseút allapoá, aszécsenyi templom fel:újiásának kérdése,a 87 . szélmífőűt bevezeLő szakaszata
sebességmérő és l<tjelző berendezés fetszerelése, a
gyógyszertÁr kérdése, a sporLkör tÁmogaása, a sporLöItöző ferntarLésa, a kábel-Lv kérdéseés még számtalan javaslat, melyek megvalósítasa anyagi helyzeL;ilnk
függvénye.

A képviselő-testúlet felülvizsgálá az egyes szociális ellátasi fornrák helyi szabályairőI szőló rendeletét.
A felülvizsg a7atot" elsősorban a kőzponLi jo gszabályok változása indokolta, de szerepet jáLszoLL itt is az
önkor,rÉmyzat anyagi helyzeLe. Az ápotási űj, mint
hely elláási forma méltányosságiváiLozaáL a képviselő-testüle

t"

megszinLetLe.

A különfélék keretébet szőba kerültek

esetleges

ávlaLi fejtesztési lehető s égek.
Ismertetésre került TóLh Lívia községünkből elszárrnazoLL texlilmúvész ajánlata, mely szerirÍL egy részbenönkor:rrrályzati,nagyobbrésztpalyánaLilÁmogaással megvalósulő - nag;rcÉretű alkotásáL felajánIaná v atamelyik középület (iskola, kl'lJtírhaz) r észére.
Ismertetésre került Tóth Csaba képüselő nyilatkozaá, ncly szerinL 2006. és 2007. éi tiszLeletdijéna
lelln tarL igényt, aá az örl.kormányzat költségvetésében visszahagyla. Kén ugyanakkor, hogr az igykeleL-

kezeLL lmeglakartás Lerhére az örnkor:mányzat az áltáa
javasolt feladatokra teljesítsen klfizeLéseket. A képviselő-testület a bejelenLés tudomásul vette.
Tekintettel arra, hory éjféletmí|t- - és még szociális ügyekkel is foglalkoznikellett - a testület a3-4, napirend targy alásáL elnapolta.

Vasszécsenyi Űzenet
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A képviselő-testiiLlet kővetkező iiüésétmárcius 1-én,
TirnakaJd és Csempeszkopács községekkel közősen tartotta, az alább1 napirendekkel:
1 . Oldatasi -nevelési iriézmértyekfelvételi

Vasszécseny Község Képviselő-testülete március
I4-én íllésezettlegközelebb. Az nlés az alábbi rnapirendekkel került összehívásra:
1. Az önkormányzaL 2OO7. évi költségvetésének

8. A közosen ferrntarLott intrzmények költségvetésének

,

körzethatÁr atnak megállap ítás a

elfogadása
3. Ovodai konyha múködésének felülvizsgálaÁ
4. KnIö/ílféIék

Aképviselő-testületek- jogszabal3tkötelezeLLségeiknek elegeLtéve - megallapítottak a közösen ferrrrl.e,rtott intézlo;rélnyek(vasszécsenyi iskola és óvoda, valamint a csempeszkopácsi óvoda és iskola) felvéLelí
körzethatÁralL.
A felvéLeli körzeLhatíuok a kialakult gyakorlatnak
megfelelőet úgy alakulnak, hogy a szécsertyi óvoda
felvéte,Ii kőrzetbatÁra Vasszécseny és Tarrakaj d Lelepülések, az összes többi inIézményfelvételikörzeLhatára mindharom telepilés. E döntés a gyakorlatban
csak annyit jelenL, hogy a fetvéLe|ikörzethatÁron belül
kötelező felvenni az inLézlalrénybe jelettkezőket, de
semmi akadálya annak, hogy a körzetbatÁron kívúli
gyerekeket is felvegyenek, havan szabad férőhely.
A következő napireld kereLében a képviselő-testüleIe.k me ghatar o zák v a7amennyi inLézményéves kóltségvetéséL,azonbe|i\ a2 uíl. sarokszámokat.
Tekintettel az önkornárryzatok anyagi helyzetére,
a benyújtott igényhez képest valamennyi intézmény
költségvetése csökkentésre került.
A következó napirend keretében hosszadalmas vita
alakult I<t az óvodat konyha belyzetrrő. Az e|őtegeszIő
szennL a konyha éves üszonylatban cca. 5 millió forintos veszLeségeL terrnel. Célszerű tebát a tr;vékenység
külső szakemberekkel tőrtelő felülvizsgálata egrrészL
pénzngy szempontból, mésrészL szakmai szempontból.
Több, mint kétórás vttéú"köveLően a képviselő-Lestületek döntést hoztak, amelybet feltaáIlr:razák a
polgárrrresterekeL, hogy az óvodai konyha izemelLeLésének lehetséges forméira, feltéLeteire két'enek küIönböző közétkezLeLésben j áratos vállalkozókLóI ajánlatokat és azokaLLegesszék a képviselő-testületek kóvetkező együttes ilése eIé.
Akülönféléknapirendjénekkeretébenmeghaározásra kerrrltek az önkormímyzatok által fenntarLott
köqegrzőség kőzLiszLiselőinek teljesítménykövetelményei, amelyek alapjáL képezheLik a hivatali dolgozők mankája érLékelésének.
Meghatározásra kerúltekaz óvodal, a napközis, valamint a szociális éLkeztetés tédtésidijai.
Szőba kerúlt, hogy - a közoktaási törvény módosíása kapcsán - a csempeszkopácsi iskolának 2008,
szeptember éLől valamely nyolc évfolyamos általános
iskola tagintézmérryekéntkell múködnie.
Ii,c:elrret Róbert polgármester elmondta, hogy elsősorban az éintett szúlőkön múlik, hogy mely környező telepiúLés általános iskoláját valasztják, A szil.lől<re
nyomást ryakorolni nem kívánnak.
Végül az ilrlésen jelenlévő Görcz Gyula - a Vas MegyeiKözffilés tagja - kérdésreismer|ette, hogy a megyei közgyűlés milyen tamogaásokat tud nyújtarri a
települések részére.

elfogadása

SZMSZ megalkoása

ó. Az önkornr ányzaL gazdasági programj ának

elfogadása

4. Népi kezdeményezés meg!Árgyalása
5. Különfélék
A korábbi ialés}aez képest a kiküldött költségvetési
íewezeL je|entős mérLékben átdotgozásra került.
Taftámaz otyan jelenLős LéLeleket, mint a kultú-

rotthon bítorzat, sporLöltöző

vízetláLás javítása,

Ar*y János utca rekonstrukciója.
A 2OO7. éü költségvetést végül a jelenlévő

képviselők egyhangú döntéssel, hitel nélkül fogadták el.
A,következő napirend kereLében a képüselők elfogadtak a Szeruezetl és Múködési SzabályzaLoL. E szabalyzaL az önkorrr.ányzat múködésérrckalapvető szabályait tartámazza, az önkormányzaLol<rőI szőlő Lörvény után a legfontosabb dokumentum.
EzLkővetően a testület elfogadta az önkotnányzaL
2010. évlg szőIó gazdasági programját. A dokumentulon elkészítésejogszaba7yt köLelezettség, A program
nem a teljesség igényével késziú.lL,módosíásara bármikor van lehető s é g. Az ör.korrnány zaL ezzel meghaározá akövetkező négy év fejlesztési prioriásait.
A következő napirend keretébet ismertetésre került
aPinterJőz.sef lipártiválaszLősznryezÉsébentörterft léplkezdeményez,es, ame\rben ln aláiíó kérte, t.ogr az
önkorunárt zaL a régi helyén alakítsa l<t a grőgrsrrcrtfuaL
Tudni kell, hogy a r'épi kezdeményezés kereLében
a törvényben, illetve az SZMSZ-ben megbatÁrozoLL
számű váLasztőp olgár kérheLi, hogl a képviselő-testúlet bizonyos témáL tűzzön napirendre.
Az ulés kereteben tlsztÁzódotL, hogy a grógrsr*ftn a
régslrelyénrrelo;.iazr,laiLel.Ítet,uryarrakkoraképviselő-testü-

IeLéwényesdöntésénekértellrrébenajelen7egorvosirendelő epűetrber' egés7Áégngn komplexum keriil kialaldtásra, amelyben helye}-kap u orvosi rendelő és az aryag-

es gyermelivédelmi tanacsadó mellett a glógrszertar is.
Jelenleg az önkorrné,myzat keresi a pályazaLi lehe-

tőségekeLazépileLteljesrekonstrukciójánakámogatásara. Akezdeményezésnek megfelelően a kérdésta
testület következő alésén,de legkésőbb június 30-ig
ismét megtargyalja.
A különíélék keretében döntés szileLeLt" az un. E-

közigazgatÁs bevezeLésénekelőkészíLésérő|.
Ismertetésre kerültek az InLegtálL KistérségiProjektTervbe javasoltf ejleszLésicéItntűzések.
Javaslat hangzott el a település csapadékvízelvezetéséreórténő tanulmányterv késziIésére,amely
e|őfeltetele kellene, ho gy legyen a Lew szerű j ar dafetűjítasoknak. Gondot okoz uryanakkor a szükséges for-

rás előLeremtése.
A képviselő-testület ülései nyilvánosak, az iJrlés dokumentumait - ügy{élfogadási időben - a hivatalbarr
barki megtekintheti.
Zsolnaí Zoltdn
polgá,nnester
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llfiár iskolások vagi;rrrnk ..
Közel e§r éve, hory 30 leendő
első osztráIyos kisryermeket
irattak be szüleik iskolránkba.
19 eleven, tuSzeptemtrerben
§
ktsűrák kezdte
dásra
szomjas
, fl|
meg ráltalrános iskolai tarrulmrányait. Nem idegenként lépték át az intézn.ény küszöbét,
hlsz az óvodai foglalkozásokon, nyflt napon lrrrártaláJkoztunk. Augusáusban mal dnem
ery hetet töltöttünk egyiitt játél<ka\ sportolássalo
kéznrűves foglalkozással. U5, gondolom, hory
ezek az alkalmak biztosították a gyermekek
szátnáta a nyrgodt tanévkezdést.
Terrlészetesen minden áLmerteL nehézségel<ket
jár. Mi is így voltunk ezzel, de sok üdám közös jáLékkal, éneHéssel,mesék hallgaásával, közös kirándu-

l

lással, a mindennapos testneveléssel, űszőtanfolyammal megkönnltettük az átéilasL az ővodaa, éIetrőI az
iskolai éleLre.
Elmondhatom, ho gy tudás s zomj uk az elLelt hónapok alatt cseppet sem lankadt. Rengeteg szotga7mifeladatot oldanak meg, fizeLeik szépek, rendezettek,
szépen olvasnak és számolnak, testnevelés órákon
rendkívül ügyesek, Kedvenc tantargyrrk a maLemaLika
és az olvasás, Mara mát ,,igaai" iskolásokká váltak,

Mindenki saját képességeihez, tempőjához mérten
szépett, egyenletesen fejlődik. Ter,nészeLeseíl nagy
szerepet játszlk a fejlődésben, a rendszerességben a
szitőihozzááIás, segítség, a szakszerű napközis ne-

velői munka is.
Részt vettünk az iskola áiJtá szervezett egészségnevelési veLelkedőben, egy tarruló e|jutoti a Derkovits
Gyrla ÁtaMrros Iskola álIá szewezeLL tajzverseíWe,
az elműItt'éten hárrrran versenyeztek Bükön érLő oIvasásból, matematlkábőI, szépirás- és helyesírásból.
Jelenleg nagy lendülettelkészialúnk a Játékos sporLvetéIkedőre. A t-avaszi szineteL kővetően Zalaegerszzgre atazunk az alső tagozatosokkú színhénba.
SzeruezzikbudapestioszIÁJykirándulásunkat,melyre
a szülőkkel közösen utaztnk.
Örömme1 tölt el, hogy minden kisgyermek reggelente mosolygő arccal, csillogó szemmel, vidáman jön
az iskolába, s boldogan váqa az ,,lltazásL" Betűországba, a mesék birodalmába, a számokitágába. Baom
bet;rlne,bogy ez a lendület, kitartás, szorgalom sok-sok
éven át kísérimajd őket, s a tarrulásban mindig örömüket lelik, s szemük eIőLI" tarLjék Gardonyt Géza
bölcs gondolaát:
,,Minden ember anngit ér, amenngít tud."
MúténéGadár Rózstl
tanító néní

Pályánati lehetősé§ek
-

Mint bizonyáta

már sokarr érróla
megielentek, illetve
hamarosarr kiírásra
kerülnek a NFT apályá-

tesültek

zatai.

A CflzÁaságtqlesztési Operatív programban már

megeluí pá$fualak:
és kisvállalkozások

. mikrotechnoló gia fejlesztése
. komplex vállalati technológia

fejleszLes kis- és középvalla7kozá-

sok számára:

.

komplex vállalati technológia

fejleszLés

.

munkaleheóség trcremű korr.b eruházások támo g aása a háLrányos helyzeLű kistérségekben kisplex

és köz,epvállalkozások

.

számára:

munkaleheLőség teremő komplex benlhéaasok űmogatás a a }lrátrányos helyzeLű kistérségekben
:

A, palyázatt arryagok meglaláJhatnak a Nemzeti Fejlesztési Úg,.nOkség honlapján (www.nfh.ha), az
alábbi linken: http:/lwww.nfu .gov.hu

Hamarosan rrreglelerrtLek az Úi

Magyarország Vidékfej eszLési P ro 1

gram (www.program.frrrr.hu) pá-

Iyazatat. Itt varhatóan a tobbek közöLt az alábbi témakorökben |eheL
pá)yazni:

. A fiatal mezőgazdasági Ler-nelők elindítása
. A mezőgazdaságl Letrr'elők gaz-

daságátadási ámogatasa
, A mezőgazdaségi :iitzerrrek kor-

.

Amezőgazdaság és erdészeL fej-

lesztésévelés korszerűsítésével
összefirggő infrastruktú ra jaÁása
és fejteszLése

. Tetnelői csoporLok léLrehozáánogaása
"""+
. AllatjóléLi lifizeLések
. Erdősítés
. Nem mezőgazdaságj tevékenysé ggé Lörténő üver zIflkáIé.s

.

Mikro-vállalkozások téLrehozá-

sának és fejlesztésénektÁmogatása

o { turisztikai

öszLönzése

tevékenységek

Az országos programok mellett
a Nlrrgat-Dunántúli régiő számára
. Az erdők gazdxag! érIe,kélek önálló operatív program készalt.
növelése
. A. mezőgazdasági és erdészeLi
A kormány álLaI e|fogadásra
Brüsszelbe elküldött dokumentutelrnékek érLéknöv elése
, Úi termékek, eljarások és tech- mok megtaláJhatők a Nyugat-Dunológiák fejlesztéséreírányuló nánLíIi Re gionális Fej |eszté si Ügynökség honlapján (www,westegyüttmúködés a mezőgazdasági
és éIelmiszer -ágazaLbart valamint pa.hu), az alábbi linken:
http://www.westpa.hu
az erdészetl ágazatban
szerűsitése

Vasszécsenyi Űzenet
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Iskolai hírek
Iskolánlr tanulói létszálrla az ol<tóbera statisztikai
Jelentéshez képest 2 íővel növekedett. Pedagógusairrk és technikai dolgozóink létszátrlnLa nem wíltozott.
Első osztalyosaink száméra íerntarLőink jóváharyásával biztosítottuk a mindennapos testnevelés IetreőségéL. A következő tanévben induló 1. osztáyunkba iratkoző gyerekek számára is ezL a lehetőséget- kivánjuk felajáriani.
MegérkezeLL a 2006 májusi országos kompetenciamérés8.osztályosokra vonatkozó eredménye iskolánkba. Ebből megáLlapítható, hogy mind matemankából, mind szövegérLésbő az adott telepüIésre számított átlagokná) lc;rirrtegy 4Vo-ka7jobb eredményt érInk
el tanulóink.
Matematika átlageredm ények 8. osztály

átlag
Iskolránk átlaga
Községek át|ag
Városok áLlaga
Országos

Tóth Magdolna
Rami rajz verseny, Znny
Szemes Arnold

3. osztáy
rr;raíernr.

Rumi rajz verseny

8. osztáy

Torok Hajnalka

7. oszály

Gombkötő Eva

5. oszály

Nyelvünkben élünk
Nyelvünkbe1 élünk

Zún7t matemaüka vers eny

4-6ő

ZÁn7t matematika vers eny

48?

versen},

6. oszály

Nyul Rita

494

Pipics

Júlia

6. osztáy

7. osztÁ7y
Szilvia
ZÁnyt matematika vers eny
Baumgartner Dóra
8. oszáIy
Ararry János vers- és balladamondó verseny
ő. oszáIy
Kormos Nikolett
Arany János vers- és balladamondó verseny
6. osztáIy
Németh viktória
Törtenelem verseny
5. oszá|y
Jávorics Dantella
Szépkiejtésiverseny, Ki mit tud

Molnár

49O

Szővegértés átlageredrn érnyek 8. oszLály
Országos átlag
Iskolránk átlaga
Községek áLlag
Varosok atlaga

Könlwtánrnk is új helyére kóltozött. Itt méltó kórülmények közötLváqa az olvasni vágyó, kutató tanulókat. A tavalyi 75.000 Ft-os sikeres péiyázaLunk után
idén is pályéz,unk kónyvtánrnk állománygyar apiására.
Tanulóink sok tanulmányt, művészeti és sport\€rsenyen vettek részt.I§emelkedó eredménlt alábbi tanulóink értek eI:

497
48O
467
494

A,4. és 6. oszályosokra vonatkozőan az adatokat

később kapjuk meg.

Tanulóink köziú.lZl-en vettek részt aZntryt maLemegfelelően l<tegészíteLLik maüka versenyen. Az 5.osztáyosok a csapatversenyben a nem városi iskolák köziat a Z.belyezést értékeI.
intézménytmlrrőségirányásiprogramunkat.Célunk
az, íngy iskolánk parLnerei elvárásainak megfelelőeq
Etedményeseí szeíf)eltünk a Simonyi Zsigmond
igényeiket flgyetembevéve fol1tassa oktaLó -nevelő Kárpát-medelcei helyesírási versenyeí7, a rumi alsós
tanulmányi versenyen.
munkáját.
Vilfubaj nok és vilfubajn olld he|yezett táncosaink
Nyolcaűk oszályosaink továbbtarrulási lapjait febrészt vettek a vépíHatosfogat, illetve a Nyitra utcai
ruár közepén postáztuk , A, felvéte,h eredmértyek április
AMK-ban szervezeLL művészetl feszLivá7on, valamint
végérevarhatók.
Az előző tanév végénéltadotL számíástechnika te- bemutathaták tudásukat a Ki mit tud gálán is.
A sport teriletén a III. korcsoporLos focistáink juremfejleszíése újabb fejezeLLel bővúlt, hiszen gépeinket lúJózaL- tottak atéIiilerembajnokság dőnőjébe, ahol végü1 a 4.
ra kötöttúk,
helyezésL értékel, Más csapatainknak aávasz folyaés minde- mént lesznek még mérkőzései.
gyiken korTanulóinknah és felkészítőiknek is gratulőIunk !
szerű, széA tarrév edűgr és továblessávú InLerleL elé- bi eseményei:

A törvényi előitásnak

rést tudunk
biztosítani,
örömünkre

szoIgálL,

hogy isko-

lánkbarr t endezhehíűk az or szágos I,o go számíásIechnikai tanulmányi verseny Vas megyei fordulóját.
Iskolánk bővtileséL terveink szerirrt még az idei évben a szerződések alűrása és a tervek jőváhagyása
után megkezdjnk.

Szeptember:

Túranap alsósoknak a

Ság-hegrre, felsősöknek

ke-

rékpárrat Rumba, illeLve
Zsennyére az autókrossz
palyara. Szép időben zajló,
jó hangulatú napot töltöttünk el közösen.

2'OO7.I. neryedév
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Olrtóber:
SzínhazlátogaLás az alsósoknak Szombathelyre a
Dzsungel könlwe cimű előadásra
November:
ÚszásokLaás az a\só tagozatosoknak az Úi-Ebergényi Kastélyban. Ismételt köszönetünkeL fejezzik Ii
Pammer Istvánnak segiLségéén.

Aközségi kardcsongi ünnepélgen lépett fel énekkarunk nagg sikerrel.

D

fitsa 1i+J

Koncert a tanakajdi műuelődési hdzban
Egészségnevelésinapok kereluében a2 egészséges
Láplálkozás volt a központi Léma. Az e|készíteLt ételeket zsűizés atÁn jó éLvággyal elfogyasztottuk.

tT}í
B(lF
,:l

{

Februrár:

Az alsós és felsős farsarrg színvonalas músorral, jó
hangulatban zajlotL. Köszönjük a Szitői Munkaközösség, illetve a Diákönko rtnártyzaL segíLségéL.

F1 W
&l
I
i|,

L.l

-Hangverseny

il*- *il
É}

3

l,

Tanakaj don.

l

n

.,l

Április:

II-én és 12 -én a leendő oszályosok beiraása.
IS-án szinhánláLogaLás Zalaegerszegre az alső ta1_.

t ',}
-l

)

I
aJ

gozatosoknak
23 - án koncert Tarrakaj don

Május:
7-77. Ambrózy-hét
Névadónkra versmondó versennyel, Lerrnészetismer eLi v eLélkedőv eÍ, sp orLvers enyekkel emlékeziank.
1I én, p énLeket minden szilőL, tagy szilőL, hozzitÁr Lozót, ismerő sL szer eLettel v árlnk gálamúsorunkra,
amelyen iskolánk tanulói mutatják be az inLézményi
-

élet sokszínűségéL.

30-án országos kompetencianérés a 4., 6., és B.
osztál}osoknak.

Június:
December:
Lucázás: 4.osztáyos fiúk elev eniLelték fel Y asszécsenyben és Tarrakaj don a karácsonyi ünnepkör egyik
fontos eseményéL.

4.-9. az osztalykirándulások hete
az utolsó tarríási héten sportnap
I5 -én ballagás, Ánév záró ünnepély

Pozsdr Laszló
ígazgató

3006. szeptetnber

1o
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Iílábel Iv
A

község kábeltelevíz7ós rendszetétől irntnáron sokaűk alkalommal próbrálunk ájékort aást
adni, mind arnellett, hogr az önkorrolányzat a probléma me§oldásában kőzvefre tud csak résá

verrni.

Jelenlegi állapot és az előzmé-

nyek röviden:
Mint mar több alkalommal leít,
Lak az örrkorrrrányzat a Sárvári szék-

hírek

Minden esetben a l<tite|ezés

koltségeinek a csökkentésére az űami tamogatás ftlalyazatl pénz) jelentett volna megoldast. Sajnos hivatalosan az ORRT, mind allami hatósag

biztosított iyen palyénan LebetőségeL, de az e|ttondottak a7apján erL
legtöbb esetberr csak a multinacionáüs nagy szolgáltatók kapják meg,

mivel a fettpts.leketés az önerőLis íitalában ők tu{ak btztnsftarn.
Az S-Service Kft. 2006 errvégéig
saját forrásbőI frzetLe meg a je|etle-

helyú S-Service Kft.-vel több mint
kéíéve kötött szerződés aközségi
kábelLelevlziós rendsze r átépitésé- gi balózat izemelteíésénekjogűj
kóltségét, arri ájékoztatásuk alapre. Előzménye az vo|L, }rogr az önjála je|enleg háztartásonként, beköjogszakorrÉrryzat a megveltozott
IésenkénLmeghaladja a 600 Ft-ot.
bályok szerint rremlehetsLL a rendSajnálatos módon a szo|galtatő
szer izemeltetője músorszórási,
j
érLesíLes nélkü1 kezdetí száml(nni,
közv etiói ogosultság fuóny áb at
Az önkormányzaL kúlső szakér- armire LermészeLesen a lakossággal
tő bevonásával harom váLlalkoző LörténL szerződéskőLések érlelméközül választoLtak 7<t a fenL emli- ben jogilag lebetősége van.
A lakossági információk alapLeLt szolgalt:rtóL.
jánkerestem
meg aszoIgáJáLó cég
A, berubazás r észleLeiL, műszati
igyvezeLőjét, aki elmondása alapáráIrrrráL a szerződésben megfeleján artől ájékozLaLoLL, hogy a jogIően rögzítette az őnkormártyzaL,
díjakat nem tudják továbbiakban
beleérLve a fogasztók (lakosok)
j ogait, érdekeit egraránt,
ftnalszitozni saj át erőből, ezérL keA szolgéúLaLőlak az immáron rül sor a számlázásra. Elmondta
másoclik alkalommal módosított hogy, LermészeLesen akinek nincs
igénybeveilt szolgáIáása és esetidőpontra sem sikerüIt" a háIőzaLoL
átépíLeni. Az irásos fi;.egkeíesé- Ieg Lévesel kapott számlát arrnak
sünkre kapott válasz szerint saj- nem kell beftzeLní kérik a számla
üsszaküldését.
nálatukat fejezlkki, de a megváltoAkinek minőségbéli kifogása
zotL piaci helyzeLr e való tekintettel
tran a jelenlegi háJőzat minőségénem renLábilis, megtérüIő a közel
B0 millió forintos befekLeLésL ből kifolyólag az a szerződés megszinLeLéséLkezdemény ezheLi ír ásigénylő berahéaás.
ban és ebben az esetberl, a fizeLési
Az önkormányzat nevében több
köLelezeLLség alól is mentesül az
szo|gáItaLőval is felvettem a kapcsolatot, de a legtöbb esetben is- e7őftzeíő.
2OO7. málrcius elején sikerült a
mer:rén a település földrajzi adottsagait és a varhatő fogyaszLőí léL- LIPC magyarországi váItalaLával
felvenni érdembet a kapcsolatot,
számoL még az ajémlatLéLeligsem
hogy a kábelte|evziós hálózatunk
jutottunk el.

izemelLeLése tárgyában tudjunk
gy ezLetni. A me gb eszélést követően annyiban maradtunk, hogy a

e

szolgaltatő LeheLőségeL IáLna a há-

lózat izemelLetésében,amennyibela a h,aJőzaL megépiLésénekköltségeit el tudla fogadtatni a külföldi

tulajdonossal.

Elmondásuk alapján jeler.leg
mát szolga7tatnak Táp|ánszenLkereszLközségben és velünk parhu-

zaű|osaíL Tarrakajdon is valószínű|eg l<tépítenéka rendszert.
Yéleményem szer:rnL ebbel a

mai gazdasági és piaci helyzetben
csak ilyen nagy vállalatoknak van
lehetőségük piacképes beruhéváskélaL ezL

a fejleszLést megvalósíta-

ni. (sajnos!)
A szolgáltató elmondása alapján ők a többrétű szolgáltaással
tudják bizLosíLani a berut.ázás
meg!érnlését.(telefon, kábeltévé,
interleL,...)
Amennyibet az önkormályzaL
meg tudna állapodni űj szolgaltatőval, úgy értelemszerűen a jelenlegi
szerződés megvalósulás, beíejezés
lniányában rr;regsziulnLetésre kerúlne.

El kell mondani aztis, hogy aki

lem

rendelkezeL| csatlakozással,

de megflzette a hozzájárulást

zsolnaí zoltdn
polgdrtnester

IparílnésiAdó bevallrisa
Felhívjuk az adőa7anyok firyelmét, hogy a 3006.

an-

tak a lehetősége a rákőLésre továbbiakban is fenn áll, ertőI a árgralások során kúlön egyezLeLiar'k és
tögzítésre kerül a szerződésben.
Bizom benne, hogy a UPC-vel
ez a probtéma is rövidesen megoldódik. Addig is további türelmúket
kell, hogy kéqerri' a szolgáItatő,
ajánlattevő, és az örakorrrtányzaL
levében.

éi íparűzési adóbevallás

benffitásának határideje:

8'OO7. rnájrrs &1.
A bevalláshoz szükséges nyomtatványokat az éintettek részérekiküldjük.
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TIindéro f sruági, napj aí
Nagr a sürgés-forgás az ővoda na€§rcsoportjábarr.
intézrnénylegldősebb tiindére7 niagr lelkese,
déssel 7grekeznek egy újabb ,,otszág", az iskola
meghóűására.
Az óvó nénikkel együtt készúlneklegjobb tudásuk
szeilnLképességeikf ejleszLesével,készségeikmegfeIeIő szintre emelésével az iskola nyújtotta kihívásokra. Naponta, rajzotnak, színeznek, gmr' néanak, tor-

Az

náaleak, gipszbőI különböző ftgurákat öntenek, festenek,ismerkednekafaluval.LátogaLnakbábszírthéaat,
kiállítást, :úszrri járlak. Közben virágmagot ültetnek,
íigyelik fejlődésüket, gondozzák azokat. Húsvéti kalácsot is sütnek saját és a
többi csoport részére.
sorolhatnám tovább
napi teendőikeL, de basonló nyüzsgés :vaíL a
kiscsoporLban is, ahol a

gyerekek nagyrésze éIete,

egyik legnehezebb időszakáL éIi áL, hiszen eI
kell válni - ha rövid időre is - az édesanyjátőI,
akivel három éig élel-

nappal egyútt volt.
L középső csoporLban sem alltta;reg az éleL,: kecskét figyelnek meg kicsilyei tevelése közben, tanulják az ollő hasznalatát és
atavaszbeköszöntével egrre tobbet mozognak az óvoda udvarán, valamint a falu jáLszóterén.
A sok-sok eseményből kiemelem a nagycsoporLo-

sok március 15-i műsorát, mely bővelkedett mozgásos, zenés, prőzai elemekben, kiváltva a kisebbek figyeímét és a felnőLtr=k elismerését. A sz&akozásra is
jut időnk: veldégművészekjártak,,Tündérország"ban. Yaráasoltak nyrszit és galambot kalapból, segít-

ségül hívák a grerekeke| abűvészkedéshez,

Elmentünk Tanakajdra, megnézLik a Baba-kiátlíást, ahol nagy szereLeIIel vártak és iJtűtővel, ropogtat-

nivalóval kínáltak bennünk.
Mégkéthónap v€üt a nevelési év végéig,még sok
feladaL var ránk. Közös kirándulást ter:rrczúnk, ahísvétot is megünnepeljük. Nllt napot tartunk április
25-én, amikor minden érdeWődő betekintést nyerheL,
résztvehet az ővodat éleL szines forgatagában.
A Szülők Közössége tavaszibáiLrendez május 5-én
afelűjitohtvasszécsenyiKalLírhazbarr,ideismindenkit várunk szereLetLel,
A hagrományos Családnapot április 26-án
tarLjuk, az óvoda nagycsoporljában, a megszokott időpontban.
Anyáknapi músort
adunk minden csoporLban május 4-én, a délutáni órákban.
Az ővoda hivatalos
névadójáL május 26-áíL,
a gyereknappal együtt
tartjuk.
A nagycsoportosok
ballagásara is sort kedtünk június 1-én. Ezt köveően, 2 - án az évzarő irnepél7t" rendezziu.k meg.
Június első hete. abekatJ<ozó gretl.ntekeké. Június
4-8-ig vá{uk azot<naka szülőknek a jelentkezését, akik
a mi óvodánkb a szerctnék hozni ryermeltüket . Szpretpttel, nyitott szívvel vá{uk őket, akik jetenlélit<kel, színes egyéniségiikkel tovább erősíük,,Tindérország"
nagyszerű csapaát!
NémethnéSínger Judít

t

óaod,,avezető

A llfiűvelődési Ház, lúradója
A Művelődési Háa felúJíása és
megszépítésetniatt ezL atelet és
tavaszt is még aDőzsa utcai volt

jelszóval többször is összeszedtük
az utcákon e7szőrt hulladékot.

Az lfiűságl klub tagjainak köziskolában töltöttük/töltjük.
A remúködésével tartottuk meg a
költözés kezdet1 nehézségei március 15 -ei megemtékezést.
után, ha nem is zől<kenőrrrrenteA nyrgűjasok is minden Lió-

sen, de minden alnelyéte került.
Köszönet érLe a sok-sok segiLő
íiatalnak és kevésbéfiatalnak is.
I.{agy lelkesedésse1, tervezéssel
vagtunk nel<t a ZOO7-es évnek, eIkészilr]lt a Művelődési Ház munkaLerve, izemel a könyvtár, folyamatosan zajlik a ánc és zeneo|.1.aás.
Az Ifiíságt klub közg5nílést tartott,
ahol új pénztínosL választottak, Január és február hónapban szombat
délutánonként,,szépíísd
faludat"

napban egyszer összegyűltek nálunk, hogy megbeszéljék a falu
ügyes-bajos dolgait és tészt vegyenek a különböző rcndezvényeken.

Két csapattal veszünk részL az
április végénmegreldezendő országos táncbajnokságon

TáncbemuáLő is lesz, népi és

társas tÁnc, va7amint Cafibi foruná-

ciós táncokkal
A kreatív múvészcsopoft szinházi estet terrez, ahol a Piroska és
a farkas, a Csipkerőzsika és a Gazdag rokon.

A következ ő 7dőszak tervezett
FIGYELEMI Június hónapeseményei:
banaz alsó tagozatos g$ermekek
A vöröskereszttel közösen űn- számára ismét napközls ábort
nepeljük meg az Anyák napjáL
tartunk! Már most lehet JelentA hat éve múködő zeneískola kezn7l
jubileumi hangversennyel búcsúEoradthAttildné
zikkéL idén végző taaulójátő.

Iz
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Iíedves betr1gein
Az egészségrignreform

kapcsolatos T áj ékoztatő a rendelőkben kifi i gges ztésre
került, A rendelet szerirrt minden egészségigyszolga7tató - háziorvosi szolgáIatok, járóbeteg szakelláás,kőrházak stb. - köteles az elláás nyíjásáL megelőzően teelletőrizrr1 az eIőLLe megjelent beteg jogosultságát. Ha abeteg laelaa szetepel az Egészségbiztosító (OEP) jogviszony-nyilvántarásábarn - e tényrőI a
beLeg részéteájékozátást kell nyújtani. A.ájékozÁtÁs meg!örtrrftét a betegnek nlilaLkozaL a7űrásáva)
ill.kőrhazi napidíj fizeLése kell igazolnla. a szénhaszonmilliomodik papír,amit a
szerencséL|en ofvos a szerencséLlenbeLeggel ebben a
rmell'eLL vehetik igénybe az
egészségüryi elláásokat. 20 szeretcséL|en reform vilfuban összeszerencsétlenkedik, ahelyett hogy értelmesebb dolgokkal múlatná idealkalmat köveűer' - abeflzetési bizonylatokat megtarLva - aZl.alkalomtól avizitűj összege visszaigényelhe- jéL - pé7dáa1 - kimondarri is alig la;Lererr' gyógyítarra. A
ű a lakőhely szeint :J.letr'kes j e gyzőtő. A. haziorvosi és jogviszony rendezése érdekébena lakóhely szerint iljárőbeteg-szakellátast külon kell számolni! Fontos a letékes Megyei Egészségbiztosítasi PénztÉraLkell felkeresni. A betegek számára 2OO7 -ben semmlféle báftszámla vagy nyugLa megőrzése ennek érdekébewM.entesül a \tzitdíj megftzetése atól - jelenleg legaláb- rányosjogköveLkezménnyel r;lem jár a jogosultság hiánya. ALmeneti pausát követően ismét fogadja a kórbis,azonbanaöwértyekeLszinteóránkénLmódosítják,
majd a módosítast tovább módosítják-esetleg vissza hazi labor a kőr zeLb en |ev ett v érmintákaL. A, j o gszab ámódosítják - szabadon variálható - tehát mentesül a lyok értelmébena vérvéLelnem alapelláási feladaL,
hanem a jaróbetegszakelláások körébe tarLozik- azaz
18 év alatti, sürgősségi vagy kőtelező g5rőgykezelés ,kötelező j,árv,án}"ug).i intézkedések, katasztrófa egészség a laboratorium a7ka7mazottjai a Rendelőintézetben
úgyi ellátas stb. (Mindez részlehesen a rendelőben végzik avérvéLe|ekeL - rrrikénL egyéb szakelláások pl.
szemészet, röntgen stb. helye is a Rendelőintézet.
elolvasható.) íí;'er;;relr.éma tartós betegség ill.tartós
)Mindezek érLelmében az elrende|t laborvizsgálatokra
orvosi kezelésre vonaLkozó mentességet - a jogszabá)y
adott betegs ég - tr.hát nerrL a ,,teljes beteg" ,,teljes be- a szombathelyi rendelőinLézeLi laborba kell bemenniúk betegeimnek. Az idős, n.e}:.ezen moblljzá]haLő betetegségpaletájára" - oki és tüneti kezelésére ad mengeírm vérvéLelélkörzeti ápolőnőm segítségénekkötességet,a beteg egyéb megbetegedéseire nelrl..
A j ogszabály érLelmébenamennyiben a bizíosítoLL szőrthetőel - r'em volt és jetenleg sem kötelessége
az ellátÁs igénybev ételénekme g kezdés ekor r'em ftze - mindez, mint ahogy fen| vázo|takból kitúnhetett Libe aizitdíjat", az eIIáás nemvehető azEgészségbiz- egyelőre -t;a előrelaLhatőIag nem is minden esetben
tosíásiAIapterhéreigénybe.A,viznűllalkapcsolatos - í|eg tudom oldani, azor;.ban őket is csak e|őzetes
időpontegyezLeíestkövetőentudomvérvételrefogadpanaszt az egészsé gbiztasiási fel ügyeleti haLősághoz
ni. Kívánok Onöknek egészségeLés szép ávaszt|
tehetbeny(yáni.
2OO7. április 1. napjától bevezetésre kerül a jogviDr. Jakabovícs Adfienn
szonyhoz kötött egészségigyellátÁs rendszere. Ezzel
olr^,án

bekövetkezettvráltozásokról
a tc|iesség tgéwe néfl<i7 az
alábbiakat tudom elmondani:
2OO7. 02. 15-től bevezetésre került a viziLdíj és kórhazi tapidij - azaz abaosiLoLtak a társadalombiztosítás
Lerhére kizárólag vizlLdíj

Vörö ske r e;sztr;s hir ek!
Bizonyára többször is olvashatták mrár felhívásainkat hirdetőáblákon - szőrólapokon, hogy
VERADAS!!
A. Yére|Iátó
utóbbi
évekber. há-

romhavonta

szeívezvéradásokat izerr.ekben, iskolákban,
kistelepüléseken,
így nálunk is.
Vasszécsenyben a
régebbi években (kb. 10-12

éve) a jelenlegi véradók
számának kb. Z-2,5
szerese volt rend-

szeres

véradó.
Ma már nem
egyszerű meggrőzn1 az efrlbereket avéradás fontosságnől. Az edügi véradóink
közül sokan
mar kiöregedtek,
vagy megbetegedtek, műtéten estek
át. Sajnos egrre kevesebben jönnek el vérL adni.

li,

zer eLn.énk a íiatalokho z for dalAzo7<hoz, akik elmúltak 18 éve-

S

sek és egészségesek. Kérjük Őket,
jöjjenek eI az iskolába akövetkező
véradáskor! Ha egyedül nincs is
bátorságuk első alkalommal, fo$anak össze a batátok és jöjjenek
egyútt, csak az első véradáskor
kell a féIelminkeLlegyőzni és uána mindenki beláLja, hogy nem is
olyan féIelmetes dolog a véradás!
Tehátvarunk minden lelkes véradót" a Központi Iskolában a legközelebbi véradáskor.
a.k. helgi szeruezete
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Dgy-súiletíhírek
Az Esriitt Vasszécsenyért Eryesület a2OO7. évben
Köszönj ük az Ó -Eber genyi kastély tulaj d onos ának,
is februrárban tartotta meg hagrolorrályőrző bálját hogy élhettünk a leheLőséggel, és űjra a kastélybarr
uz Ó -Eb", gény{ kastélybarr.

tarthattuk meg Hagyo mányőrző Bálunkat.
A felső szirntet esztétikusan megleútetL és fetdísziNovemberben szirtházléiogaáson vettünk részt
tett asztáok mellett foglalhattak helye|az érdeÁődők. Zalaegerszegen 45 fővel. A Lili barónő c. operettet
A, diszteremben, a vacsora előtt nézLnk meg a músorl.
raéztttk meg. A köveLkező szinházblsz is már majdFelléptek:a Kőszegi BEJO Reneszarrsz Tánccsoport - nem megtelL (4hely van még) április 72-én megyúnk
a cáLri Ir stepp tánccsoport- valamint Hertelendi At- szilatén a zalaegerszegi színházba - a Botrány az opetila és partnere Hamvai Beáá (ők a Zúaegerszegi He- rában c. vg1 átekoL lézzik meg.
vesi Sándor Szinhaz Művészei) Oriási hangulatot vaMivel ilyen nagy az érdeHődés a színháalátogaásrázsoták percek alatt, a jelenlévők folytonos tapssal ra, ígr Leweztik, hogy mindel évszakban szervezirtk
jutámaáák a művészekeL.
eg;r úaívalamelyik szomszéd megyei szinházba.
A pezsgős koccinás után követke zteka finom faTovábbra is várjuk az érdeHődőket!
latok, melyeket a Stőger PanzíőbóI szállítottak ahelyAki a Vasszécsenyi Falunap szrrver.ésében-lebonyoszinre.
A táncparkett egész éjszaka fogtatt volt,- köszönhető ez a jő hangulatú ársaságnak és a jő zenét szolgáláó zenekarnak.
Éiretutao n€yon sok szép, és értékestombola ta-

lált gazdara. Köszönjük

lításában- elő és utomunkálataiban szívesen részLvenlrre, az kérem jelezze a polgánrresteri hivatalbarr.
Amennyiben valaki bérminLerrnű segítséggel-s zponznnal,
fel7épőve| tud segíteni jelez.zr az önkorllrrányzaLfelé.

a ámogatóknak.

kiss Ferencné

§zált M idrő, suől a da.l...
Mozgalmasan telt a múlt év vége az Asszonykórus
életében. Osszel elhatároztak, hory ery kicsit pihentetünk, de nem igazánvolt íry.
Ismét felkéréstkaptunk a beleü önkormányzattól
a december 2-i öregek napi músorba. Goiczlry Elvira,
A kosar című szindarabját frissítettük fel, s adLak eIő nagy sikerrel.

Jő érzéshallarri, hogy

rövid időre sikerül ezekkeI a régi darabokkal az
idősek ifi úkorát feleleveníteni. Mindenki ,,veLte a
lapot", a poénokat sokszoí a hangos tevetés
miatt meg kellett ismételnünk. Maradandó élményünk lett a lelkes taps, a

dicsérő megseg;rzések.
Egy hét múlva szirtíén
az öregek r'apján énekeltünk itthon, Tanakajdon,
Hasonlóan jól sikerült a következő napon Gyanógeregyében a ferrti színdatab előadása. Itt nemcsak
öregek, harrem fiatalok, gyerekek és véradók is voltak,
akik velünk egyiitt mind jól szőrakozÁk.
Másik otthonunkban, Yasszécsenyben a karácsonyi músorban és az O-Ebergényi kastélyban azidősek
napján énekeltünk.
Hamvazőszerda :után kihasználtuk a ,,torkos csütörLököt." A böjti tap után, csütörlökön
bizonyos
vendéglőkfeleáronbizLosítják,hograzéhesgyomrok
duplán,,megtölthessenek",

ILL elevenítettúk a 2006-os év szántban is sok, 28
szerepléséts itt döntöttük el, hogy új darab tanulásába fogunk, aminek szerzője és cime egrelőte mégmaradjon titokban. A szereposzás meglirtent, a próbák
folynak, őszre t ervezzik az előadást.
Februar 22-én immár
hetedik alkalommal hívtak minket Nemeskoltáía, M alapítványi bálra,
ahol énekeltünk, és tréíás jeteneteket adtunk
eIő. Az általunk írtcsasztuska elénelrJéseutár'
megkérdezLik a jelen lévőkeL, akar-e vala7<t énekelni, és csodák csodája,
akar|. Egy szimpatikus
íiatalember, mintha minüg azL tetLe vo|na, j óked-

vú dalra fakadt a bál
előtt, ,,Vörös

a.z esLe" -hangzott, pedig még akkor nem

bort itta:rr
is volt igaz.

Jutalmul a Rozmaring Asszonykórus nemrég elkésznlt CD-iét kapta.
Nekünk a legnagyobb öröm, ha mások is örúlnek,
és élekellek, vidáman szőrakoznak velünk.
Terrezzik, hogy az idei nyáron ismét találkozunk
népi hagyományokat folyLató egyiittessel . Szeretrrénk
még sokáig együtt dalolni, e|őadni másokvidítasára, a
magunk szőrakozáására, s nem utolsó sorban telspüléseink javara.
Sebestgén Andrásné
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Iíeserédeslrorárcirrs 15.
,,PRO PATRIA nr LmBnrern" - ahazáért és a
szabadságért - fogalnazta meg az ötők masraí
szabadsággondolatot II. Rrákóczi Ferenc.
Történelmünk minden honvédő háborújában és
szabadságharcábanelvaJaszthaátlanulösszefonódott
ekéL eszme. Tudták ezí elődeirakis, ezérL ünnepelték
rendszeresen akét háboru közőLL március 15-ét az I.
Világháborus Hősi EmléIrcr.űlél, vagy más néyen a
Trianon EmtéIgnűnél. A Vasszécsenyi Polgári Kör és
a Fidesz vas szécsenyi a|apszervezet e idén marcius 15én ezt a hagyománlt eleveníteLLe fel, amikor közös
megemlékezésre hlfi,ta községünk lakosságát a LörLénelmi helyre.
Az erte az a|kalomra ijra pompába öltözöLL emlél<rnűnéItöbb mint harminc részLvevővel meg is törtélnL a mélLóságLelj és megemlékezés. Községünk
polgármestere és alpolgár-rnestere is jelen volt az :iú-ntepségen, valamint az előző polgármester, és az őL
mege|őző, még a rendszewá|tás eIőLLi tanácselnök
is, valaminL a rendező szervezeLek tagságán kívül

számos érdeWődő mindkét községrészből. Ovodásés iskoláskorú gyermekek is voltak szép számmal,
sőt ők is részL vettek szavalataikka| az iúrrtepségen.
Az tlnnepség végéna szeryezők részérőI Dr. ltlémeth
Afpád és ifi. Németh Imre megkoszorlzták az emIékművet, a koszorún a köveíkező feliraL volt olvasható: ,,Emlékezziank l849-ra - \rasszécsenyi Fidesz
és polgári Kör".

AzérL fontos a feliratot pontosarr idézni, mivel ismeretlen tettes, vagy tettesek 2OO7. március 17-én,
kegyeleLsértést követtek el az emléWnűnél,durván
széLLéptékés összeörLék a megemlékezéskoszoríjáL,
a lnelmzeLi szalagoL pedig, amely a fenLi feliratot magán

hordozLa, eltávoliLoLák. EzzeI a teLtel, - tettükkel
megbecsteleníteLLék mind a Hősi Emlékművet, mind
községünk hősi halottainak err.lékét,mind a közös
ünnepség résztvevőit.

Az első uasszécsengí polgán mőrcíus

75,e

szelvezot

A renderuvélryr srue;r.ve;Uői...
A

Btzanak abban, ho$, a településúnkön éIők jőzan
többsége nem ítr|i el az.okat, akik a rendezvényen résd"
punkbarr, mely kérésnektermészetesen készség- vettek, mint aho5ran azokaLsem, akik ávol maradtak artó1.. Elitc|i ugyanakkor, akik névtelenül, sötétben, sunyi
ge| eíeget teszünk.
módon rongálnak lelkeL, koszorút, nemzetiszinű szala,
Csak remélhetjük, hogy a teLL elköveLőLí lrem a sze,
got, geqeszt:re ezze| olyan indulatokat amelynek abékéL
mélyes .vagy apolitikai bosszú, hanem péIdáal az elfogyasztott alkohol motiválta. Ez persze nerr. rl.enLség, óh4jtóktobbségelátjakaráLpánállasltőlfuggetlenül.
Zsolnaí Zoltőn polg drmester
de talán a kisebbik rossz.

tendezvéílyszeryezőt - konkrélt néva7áúrás nél,

kül - kérték,hory a fenti írást tegyiik közzé la-

Iíéruilabda!
Eeteníe qg alkaloúmalrynteteen" alézilabdázní sr,ercő fiaínllángok és assnxryok összQöturck az íslro,
ln tornaternúben lrezílabúáznl Meghívősos tornálwn ís ftszt Deszün]c. Jó hangalabú dzeeken öltiink
qqü]tt másíél órat. Ea aan lcedped. és szeretsz lézílabdámi-ggere pérúelcenaz islcdábal8 órára- Vánnkll

razts tÁuvox- AsSZoNYoK
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§zúiletésrrapra
SzakáIy Eva sorai jutnak eszembe
Íllete cé\avott: Szeretrri Isten| szeretni emberL,ársairi...
Már szilet-e,se napja is nevezetes: 1917 . november 7. az ,,EleLvagy haláil" címúversből:
Nemcsak a Szoljetunió szileLeLt- akkor, hanem Dr,
Addigra mdr olg sokat ldttam,
TóLh Jefiő is. Fiatalsága - mint rl.;aga a kor - nag5ron
Emlékeimet r e g i s ztr őlt am,
zaklatoLt volt, ,,Egyéri történelerr'" címmel részteheMiIg nagg kár lenne, ha elmennék,
sen leírLa az lLókorlak.
Mielőtt ng olcu ankilenc lennék,
Vasszécsenyben 1958. óá tevékerrykedett mint
kántor, Ig74-tővolt káplán, majd I977-20O0-ig pléMégis elrrrerrt sziketesnapja előtt, s akik ismertük
bánosa volt községünknek.
jelszaváal,
gyorsan|."
és
szereLLik szivbő gyászoljuk, de tudjuk, hogy mar
li
tűzLe
idő
rohan,
tettre
,,Az
s e szerint is cselekedett. A tettek embere volt, amer- jó helyen van.
Ílletér.ckegyik meghatÁrozőja a zeíIe volt, merL
re járunk és nLéziánk, szálrrtáan nyomáL látjuk.
Ujítő teLLvágya, szialaLelet tenni akarása soha nem ahogy Prohászka írta: ,,ALélek szereti a zertéL" , s Tah€yta eI. SzalézlSzenL Ferenc eszmeisége, Don Bo- lírárírrhozzátette: lgye, mert metlnyei. EzrtÍÜJ mén
sco gyakorlatiassága yezette. Szálrrtáan kedves emlé- mindig hallhatja a lo;'er;rrtyei kórust, ami számára az
öröm kórusa! Reméljük, hogy egyútt zengedezhet az
kiink nagy részétneki köszönhetjük.
Megtanította az Isten szereLeLéL, hirdette Isten ü- angyali karokkal, s onnan külű ránk áldását.
Mi ittmaradlak szeretettel gondolunk barátságos
csőségéL, a világ derűs szemléIetéL , a szerltek és az
idősek LiszteleLeL, Optimizmusa, sagénzó lénye egész szeméIyiségérefohászainkban, imádkozartk érLe,
megköszönjúk papi és emberi munkásságát.
éIeLiarth e belénk ivódott.
gyerI,elki telefonunkba ezatán rrrén rl.elaa úgy szól, hogy
elégő
tángát,
aprértkéri
az
égő
Lűz
OszLoLLa
g5renlutÁn
gyémántmise
egyre
fogyott
eI.
A.
Lyaként
,,Tessék, Dr. Tóth Jenő SzombaLhely", hanem, hogy
gült, tudatosan, megbékéIve késziatt az égi útra. Ami,,Halló, itt a mennyotszágl." Ada Isten, úry legyen!
Kedves Tanárúr, Jenő Atga, Plébdnos Ur! Emlékét
fölű
életLel,
vehett
a
beszélhirlk,
számoL
kor utoljara
meg
még
őftzzük, a uis zontldtősra!
arr:iit
utolsó
itteni
zarártdokutat,
Lewezte az
Sebestgénné Jutka
gyengülő erejével is - végigve zeLeLL.

b

P.etőft SD labdaillűgók
Megkezdődött a tavaszi szezon. A,
felkésziiLlést janurár I3-én kezdtiiLk
meg mindkét csapattal.
Az iskola tornaterme és a sporLpálya
volt a felkészülésúnkszínhelye. Többször kaptunk |e|rctőségeL arra is, hory
az Ú i -Eber gényi kastélys zá7Iő lszo dáj áL
használjuk Heti három edzéssel és egy edzőmérkőzéssel készültünk a rajtra.
szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hory ilyen
körülmáryek közott készulhettirnk a Ávaszi s?Ea)nía,
KőszöneL éftr, az iskolavezrésérrek,Pammer Istvan Úr-

nak és az Örtkormártyzatnak. A felkészülésben mjn-

denki aklívan részLvetL, ter- Ifi csapat
rr;részpteset a munkahelyi és
iskolai elfrglaltsagokat nekiink is tolerálnunk kell.

Szakoszályrnkból ávozott Halmosi András, Molnár Tibor, Nagy Péter és Horváth PéLer.
Akél csapat kerete 34 fő.
Nagr izgalommal készültünk az első hazat métkőzésre RábaLőtfalu ellen. MegszileLeLt az első szép
eredmény 6:1.re nyert a csapat. YéIeményem szernL
egy rleÚí^ tartalékosan kiálló Rábatótfalut sikerúlt megvernünk az űjsáp:ban megjelentekkel ellenLeLben A si-

hírei

kereinket nem kell felf:úLjrri de kisebbíteni sem szükséges, adüg amíg tem érdemli meg a csapat. Ragyogó
időbe\iófelfogásbal játszoLtunkésbejöttekaleheLő,
ségek, ezérL ücséret illeti a játékosokat. (Kiss Kornél
4 gó|,Fazekas András 1gó1, ViszkedPéLer 1 gól)
Az ifi csapatunknak sajnos nem jött be ez a nyitő
mérkőzés,vereségeL szenvedtünk. Sok voIL az egrérai
hiba, sokakb őI triétryzik a lelkesedés, az igazi áLiiLő erő.
AköveLkezób.éLvégén A
IisÁvezeLő Nádads otthonából sikerült elhoznunk a
3 illetve az ifistakkal együtt
6 pontot, ILL látszott igazán,
a felrrőtL csapat erységes j á-

téka,, Jő játél*a7, fegrelmezetIst, koncentrálva haj tottákvégig a fiúk a 96 percet.
A grőzíes gólt Boda Gábor

szerezte.

A,héLvégénHúsvétvasárnap, Balogunyom lesz az
el|enféIhazalpáIyán Szükségszerű a győzelem, ki kell
használnunk ahazal páIya el&ryeit. SzereLnénk a három pontot itthon tartani és jó játetd<al kiszolgálni
húségesr'ézőinket.
Közos célunk az első 5 között maradni a bq|noksag
végére.Errnek érdekébeniryekszírnk mindent megterrni.
Tbudbbra is uőrjuk Onöket, szurkoljanak nekünk!
Kíss Balőzs

Vasszécsenyi Uzenet
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§porthír.e;k
Labdarúgóinknak január ?O-án kezdődött a felkészülés
szezor és ekőzber' még február 15-ig tartott az áLigazolási

nyekközL kerúlt megrendezésre a Szabadidő sport szakoszbarrkettj e és igazárt kar, hogr sokan hiányoztak. . .Az érte.kelést az ellök és a szakoszlíúyvezeó tavollétében Boda
időszak, a"rrrelynek eredmény eképpen ávozotL Koczka Imre
(SV GROSWARASDORF), Gergely Gábor (Spari FC - Istvánné tartotta megköszönve az egész éves hel},tálást
Szj"lg és Imre BaJazs (IáL), érkezett,Kovács Szilveszt-er és mindenkinek, A legtobb sportágban indulónak ité|L dijaL a
fér|lal<nál Szandi Csaba, a nőknél' Kovácsné Pungor ZsuRozmán Richard (Bük), I{émeth Adám (Gyönryösfalu,
zsalnavehetLe át. Finom volt a vacsora, sok volt a tombola
Draskovits Szabolcs és Néryeth Norbert (ROHRBACH
nyeremény és kivételesen For|una engem háromszor is kiAiALADÁS VsE./), Hajmási Áaam 1Haaaás VSE) Kovács
Tamás (Honvéd Savaria SE), valamint Hujber Csaba (Vép). pécézeLt.Március 6-án aztín eléggétartáékos csapatunk
7 :2 r e l<lkapott Vépen irreális tal aj on é s irreáli s j át éI<:r ezeté s
Azlkerváni teremtorna döntőjéL nem sikerült megnyerni, de
bemellett,
A bajnoki rajt köveLkezett volna Eryhazasrádócon,
ZO-án
az
eryesúlet
Jal:nár
a2.he7yezésbiztatőnaktűnL.
de elhalasztották a fordulót június 18-ra. Ig, szerencsére
szétrr'olő ággyűlésén érLéke|Lnk az éveL, atagság elíogadta a
csak eüőmérkőzésL jáLszottunk a rádociak ellen, hiszen kibeszámolókaL, a közlnaszrrítsági jelentést. A beszánolókból
kaptunk 3,0-ra és lesz miért revansot venni júniusbat Az
kiderült, hogy a labdarugó csapatunknak vantrrit javítali az
utolsó edzőmérkőzésen 15-én Rumbarr régre sikerült nyerni
őszi szereplésen és a szabadidő szakosztíly is csak a másoük helyet szeíezte meg tavaly, de nem lesz könnyú vissza- 3:2-te,bár én ahétvégénörúltem volnaigazfut 1 ilyen eredhóűtaJd az első helyezést a februarban asztalitenisszel irr- méryrrrek. Sándor napjált Ltlkácshíl:z;ín a lánvok kosaraztak
és csak hajszálon a 6
duló idei sorozatbare.
kőzé kerülés, mert
A Felügyelő Bizotlság
úrn q, núsvnrrrnrrő KUpA!
Lukácsbé'a,ával partisem talált kifogásolni

táy

-

va]ót és hiányosságot.

A tagűj

felnőtteknek

FLlév,

Labdarúgópálya - Sportcentrum
2007. április 9.

1000
diákoknak,

nyrgdijasokn.k, gyesen lévőknek pedig
4OO Ftlév maradL. Az
egyesületnek nincs
tarLozása és az irrdll.ő

kb.80 ezerfointafebruárra LervezeLL tömegsport bankett
megrendezését

is

le-

heővé tette. A fiúkat
nem indultak eI aíérft

ban voltunk, r,iszont
TáplánszentkereszL
és Ják csapatai ellen
nem volt esélyünk,

VASSZECSErrIY

továbbra is

A Üszécsenyi PETŐFI SE egy év kihagyás után idén ismét megrend ezi a nagy
sikerű, hagyomrá.nyoskispátyás
Nevezés: 8:15 - 8:45
Nevezési díj: 5000 Ft/csapat (max. 10 fő)

Kezdés: 9:00

labdarugó UÚSVÉT KUPÁT!
Díjazás:

1.

hely 10e Ft

+
+

vándorkupa
oklevél

2.hely 7eFt+oklevél
3.hely 5eFt+oklevél

A gólkirály ktilön díjazásban részesül.

Kérjiik a csapatok egységes (azonos szfuű) mezröl gondoskodjanak.
A tomá,rl spoftcipő, illetve grrmistoplis labdarugó cipő használható,
Igazolt labdarugók korlátozás nélkül szerepelhetnek.

Igy csak 1

pontot

könyvelhettünk.( A
csapat: Kalmar Bszter, Molnar Gábomé,
Horváth Klaudia, Dávid Dóra, Takács
Henrietta, Varga Vera, Kovácsné Pungor
Zslzsanna)EzűLol is
köszönjúk Boda Istvánnak és Ponyhardt

a csapat fuvarozásáL|
sakk selejtezőjében és MII\IDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Másnap Vönöckön
csak az vigasztalhatja
a focistánk ellen lr:rát
PETOFI SE
őket, hogy olyan erős
az első percben vitatvolt a mezőny, hogy
Tarrakajd és a döntőt rendező Lakácshéu;a csapatai is elvé- ható 1 1-est íLé|ekés az ellenlfé| 3:O-s vezetése utíoit sikerült
feljönni 3:2-re Bori Gergő és Kovács Szilveszter góljaival,
rezLek. Az asztaJitenisz dölőjében febnrar Ií-éna női csade aztÁn kiállítas tőlünk és 5:2 lett avége. Az iffstákviszont
patunk(Szántóné Balazsfalvi Klára, Szanüné Pungor Kor2:8-es d,öntetlennel pontot szerezl,ekBaérzs Ákos és HatrréLia részvevőként és belyezettként 3 pontot szerznLt, aftmosi András révén.M:átcius 25-én a íérfikosarlabda selejúk itt sem indultak. A focisáink aznap Rohoncon játszottezőitbonyolították le nálunk a Tornacsarnokban 8 csapat
tak, műfiivön eőzőmérkőzést békés1:1-el és vendéglátással
résaftte7évelés íiaink 1. helyen veretlenüljutottak tovább a
fejezve be a napot, hogy aáÁn másnap Szombat}elyen a
3. Toronnyal és a 3. Véppel eryútt az ápnhs 1-én Búkön
Honvéd SB ellen l4:l-elr hengereljenek. Tarán tartalékolni
megrendezendő rr,egrei döntőbe! (Mentes Attila, Bódis Attikellett volna néhány gólt a bajnokikra belőle...Februar 2őla, Kalmar Roland, Szandi Csaba, Kovács Szilveszter, Tóth
én anői sakkot szoros küzdelemben, de sokadszorranyerhe
Bálint, Szandl Sandor)
meg csapatunk (Kof-Kis Nikoletta, Szandiné Pungor KornéBizakodtunk, hogl 26-ám Táp|ánszenLkereszten sikerúl
lia és Kovácsné Pungor Zsuzsanna). Szerettünk volna 3
pontot, pontokat szerezrti, de focisáink hadilábon állta]< a
csapatot inűtani, de Bük visszalépése miatt sajnos nem
góllövéssel és bár szervezetten védekeztek, l kapu,előtti kaengedéIyezték. Este a Stőger vendéglőben ideális körúlmévarodásból az elLeníéIitdtamegszerezli az eg;retJen, de győzelmei és 3 pontot érő tÁá]atnL. Az iffsták megint };'oztÁk a
döntetlent, ezittá 1:1-e1! Jó lenle,ha áprilisban végreíordulna a kocka, hiszen 2-án Szombatielyen a Spari FC lesz
akövetkező ellenfél.
Bnnyi történt edüg és aki még nem adott le nyilatkozatot azSZJAlVo-tól,vag5r ezatén adja be adóbevallását, ne
feledkezzen el rólunk! Adószámunk: 19893849-1-18

VasszécsenyíUnenet
Önkormrárryzati Lap

Nyilvántartási sztlru: i]8IIF/1 198/!'C1993

Kész,iilt: 500 példárlyban

számlaszámunk:

7

27 o oz39-

1

ooo3 o66 - 0ooo oooo
Koaőcsné Pungor Zsuzsanna

