Atadásra keriil

a llfiűvelődésí Háru
3OO7. november I7-én kerül sor a megújult művelődési háa
ünnepélyes átadására.
A hivatalos ünnepséget mege\őzően rnár hónapok óá folynak az
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Mi törLént az

épn|et belsőépitészeLi, befejező munkálatai és az ideiglenesen hasznafL

kábel

Iűjííását az önkorrnányzat a ETJ-s Y idékíejlesztés|pénzalapbő| rneg p ályazbatő Sapard program pérrzigy árno gaásáből fedezte, A berllhánás
teljes érLéke38 millió forintba került, melyhez a25 százalékos önrészt
a 2006 évi költségveíésterhére biztosította az önkorrnányzat.
A,benlhéaásnak köszönhetően a régi szociális blokkok és a teljes
LeLőszerkezet lebontása után egy Leljes felűjiáson esett át az épileL ezL
liegészi|ve kózel 200 m' alapterületen került az új épnletszárny hozzáépítésre.A régi épnleL teljes egészébeníj fal és padozat sztgeíelés kapoLL. Az új egybefiiggő betonfödém teszi leheíővé, hogy egy másik
ütembe a LeLőLér is beépülhessen, Gyakorlatilag a pályazaL a régi épileLrész felűjiásaró| szólt, de a pá|yazati anyagba a jövő lehetőségeit is
próbáltuk belecsempészrti, azzal, hogy a tetőtpr szerkezeti kialakítasálaáJ, a ávlati beépithetőség lehetőségét meghag,,Luk. Sikerúlt a külső
nylászarókaL a teljes épület tekinLeLében az e|ső lépcsőben kicserélni
az egységes homlokzaL kialakítasa melletL. Az épnleL a legmodernebb

Jó tudni...

iskola épnletbő is lassan átkerülnek az utolsó dobozok. Az épnletfe-

fi

elműIL időszakban

hírek

Testületi ülésekről

...

Pénzng5,tbeszámoló

Halottak napja
Emlékezás Dr. Pungor Ernőre

InLézményihirek
Brenner János zarándoÁaí
Meghívó
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hebejáratok is

rint mit sem ér egy felíjíLotLszéP éPiIeL, amikor a régi szakadt fúggönyöket, karnisokat kell visszaszerelni
lyiséggel rende|keziiés az akadálymentes
és a régi íozoga Löbb Líz éves bűtorzat, illúzióromboaz előirásokkőzL szerepelLek.
Jelerieg az alső sziiten kap helyet akamataLeretn IőkénL mutat a friss illatú éPületben. Mivel az Önkor(aréglna§,terern) amelyszínpadd,al, művészbejárőval mányzaL ezekeL a kiegésziíő benlhazásokat minden
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IVIí történt

M elnrúlt idősruarkúlaí

Ebben a rovatbarr keriilt sor edüg az Önkorrnárryzat
áútá végzett munka, és a község közéleti eseményeinek
összefoglalrás áoa, az áttaluík fontosnak, közérőe|<6nek t ekintett információk ne§osztására.
Így rrun ez most is annyi különbséggel, hogy a mosL ,,az
elmúlt időszak" az eddigiekól eltérően a kora nyár elejétő\
a késő őszigtartó időszak. Ez az ídőszak aho1 írásos formában, nem törLént ájékozLatás. A testület még 2006 évben
döntött arról, hogy a helyi újság kapacihás és pénz (takarékosság) miatt átmeneLileg negyedévente jelenik meg, Ez tertnészeLesen nem rnagyaftaat akar lenni a nyát'r szám etmaradására, hanem talán egy utalás, hogy az ország gazdasági
he|yzeLének stagnálása is közrejátszott abba, hogy a kevesebb történés inkább most tett \eheLővé egy ilyen mulaszást. Talán akövetkező év a jelenleginél felpezsdúltebb tesz
és több törLénésrő| számolhatunk be.
A fenti gondolataimmal burkoltarr ugyan, de szeretném

rnindenki tudomására hozni, hogy községünk is jelentós

mértékben k;izd az országos gazdasági problémákból kifokell gondolnurrk, hogy
mit és mikor cselekszünk, hogy döntéseink végkimenetele
ésszefii és a közösség számárakedvező legyen.(ezekrőI talán majd időrendben avégén!)
Wó7ag nehézségekkel. Nagyon meg

óvoda névadó
A vasszécsenyi óvoda új nevet vett fel a

ségvetésbentervezeLtmérLékeLnenr léptúktúl. A költségek
növekedését a ámogatók és vállallrozók anyagi és egyéb
hozzájánlásafedezLe az ídénis.

fent-artó önkor-

nérry z atok ho zz áj ím:1rás áv aI.
Az űj név ,,Tünd.érorszőg ÓuodaVasszécseng".

Az óvoda dolgozói és a glermekek kedves kjs rnúsorral
készültek a szülőknek és aközséglakóinak. Anévadó ünnepség a 5lermeknapi programokkal összekötve LertnészeLeseíla
5ermekek és szüleik, nagrszüleik szfunára is remek kikapcsolódást jelentett,

Öregszenek a fák a temetőben, betegek a fák a te|epülésen több helyen
Sajnálatos nródon az ídéntavasszal már a temető kerLben több diófa csak részben levelesedett ki. A tavaszi viharok vastag ágakat törtek le. Sajnálatos módon éIeLveszél1,essé kezd néhány fa válni.
Az önkorrnányzaL dolgozói
probálták a törött ágakatle-

vágni de az Orökségvédelmi

hivataI szakeInberi is

a

helyszinen vizsgálták meg a

fákat. TájékozLalásgk szeA fentartó őnkortnányzatok anyagi és egyébhozzájfullá-

rint háronr darab esetében

sával és jelenLős mérLékűtársadalmi munkával, válla|kozói
tamogatással valósult meg abevezető út kialakíása, az em(éktábta a virágos ker|el és a gyermek és szülői kerékpárLárcIókkiépiLésévd,.
Községünk egy fontos inLézrnényegazdagodoLt mind er-

kölcsileg, remélheLőleg mindarrnyiunk megelégedésére,

Falunap
Az idén is megrendezésre került

a

sziríénmar hagyomá-

nyosnak számiLő kétnapos falunapi rendezvény. Az önkormfulyzat és az Együtt Vasszécsenyért egyesület közös szer-

vezésébenűgy érzem egy remek két napos programot biztosítottunk aközség|akói számíra és LertnészeLesen a községbe látogaLó barátok, rokonok, ismerősök részére. A költBeteg1

ftik az Ebergéngi |ásoron
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szükséges a kivágás. Erre a hivatalos általuk kiadott fakivágási engedély megérkezésétkövetően még atéIen sor kerúl.
Az önkorrnírtyzat ilyen esetben is pótolja a fákat. Így került sor a templom elött kivágott sövénPuják pótlásara is a

temeókertben.

A község teri7etén a nagy nyári szárazság miatt köze1,30
fál-kellett pótolni a közparkokban, közLeri|eteken. Ezen felü1 kerúlt sor még közel szía darab őshonos magyaí lombos
fa ilLelesére akőzség teri(eLen.
Községt Egészség!áa Vasszécseny
EzL a nevetkapja az űj és felűjiLásra szoruló egészség-

ügyi létesítményúnk,

Elkészültek az engedéIyes tervek, az önkorm€rryzat jogerós építésiengedéllyel rendelkezik. A most megjelenő EU-s
pálJyézaLon szetelnénk tamogatast nyerni a felűjítíshoz,
amellyel nem csak az orvosi rendelő kerülne felújíásra, ha-
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Sajnálatos módon a nyertes pétyáaó rajta kívül álló ok
miatt visszalépeLL a második helyen rangsorol patika tulajdonosa pedigaz ajánlatában szerep\ő felLételel<kel az utolsó
haLándő ig sem volt hajlandó szerződést kőtni.
Igy a patika első körös páIyáaaát a testület sikertelenségge7l,ezárta.

A testület az iggyel kapcsolatban a napokban egyezLeL a
további lehetőségekről, vagy az eset|eges újbóli kiírásról.
Mivel az egészségigyi centrurnfa a pályánaL megjelent
ezérL most két szempont szerint is újra gondolja a testület a
gyrőgyszerLár ügyét, amely ebben az esetben remélhetőleg a
gyors abb me goldásho z v ezeL.
Gólyafészek

Közel egy éves előkészítésimunka mellett az illeLékes álédők álta'l áLhe|y ezésr e keri|L
településünk utolsó gólyafészke. Az áLhelyezést a szomszéd
lakos által indított kérelem alapjénvégeztékel a hatóságok
szakemberei. Az indoklásban a fészek környezeLében kialaIaLv édő hatóságok, kör,rty ezetv

nem a gyermek és csecsemővédelmi szolgálat is ide tudna
költözni egy közös épületbe a foci pálya melletti romos épúletből. EmelletL a régen vírL grőgyszertár is itt kerülne kialakítasra. E7képzeléseinkszerint még az épületbe helyet
kapna egy fizikoLerápiás kezelések céljéraszolgíió helyiség

kult közegészségigyi helyzeL szerepelL. Az önkorunírryzaL
any€i, hozzájárulása is szükséges volt, mivel a technikai
megoldások ftnanszirozását be kellett vállalni a hivatalnak.

és egy fogorvosi rendelő, amely hosszútávon szolgálhatná a
helyi lakossfu érdekeit. Az uLóbbi két esetben LetnészeLesen külső szakemberek bevonásával lehetséges a szo7gáltaüísok igényb evételéneka ínegszervezése. Az önkormányzat
nyitott ajövőre nézve, anehéz gazdasági vagy akár egészségúgri helyzet ellenére is bizakodó, jövóbe látó. (Merünk naryot álmodni!)

Gyóg,lszertr{r

Az ónkormrinyzaL a győgyszerész szakma részérepéiyá-

1

(
t

i

zaLotírt ki nyar e|ején a gyógyszertár izemeltetésére.Szándékaink szerint az egészségigricentrum kialakítása során a
szakemberek véleményéreis számítottunk, sőt szerttük volna akár a későbbi izemeILeó személyéL még a nagybeltházások megkezdése elötL kiválasztani.
Az önkormányzaL a páIyéaat kiírásakor úgy vélekedett,
hogy a gyógyszertár mielőbbi megindításáL kezdeményezi
a szükséges beruhazások elvégzése mellett abban az eseLben is ha a pályáaaLi lehetőség hiánya, sikertelensége,
esetleges időben eltolódása a komplex megoldást nem
tenné |ehetővé.
Nyolc érvényes póJyáaat

közil kettő olyan akadt,

ame-

lyik mind szakmailag, mind gazdaságrlus ra önkorrnfutyzaL
elképzeléseivel azonos volt,

Koltsége kb. szíuezer forint volt, amely a íúrás és az oszlopóJ,lítas kóltségeit fedezLe. Bizunk benne, hogy a váJLozás ulínt
tavasszal ismételten visszajönnek hozzínk a gólyák! Es tovább gyönyórködhetünk
egrre ritkább látványrrkban,
Ásvrányrnúzem

IzgatoLtan várjuk Pődör

úr ásvímyműzeumának megnyi-

lását, elnek érdekébenaz önkormányzat a Glóngyös utca
melletti közLeriletének rendezéséta napokban végezte eI

annak érdekében,ho5, ajövőben idelátogató embereket barátságosabb kötty ezet fogadj a.
Egy kis parkolót alakítottunk kl, az ajéndékba kapott
mart aszfaltból, hogy a ,az érkező gépkocsikból ne a sárba
kelljen kiszallni. További terveink közL szerepel a $lönglöspari séány kétoldali lehajtójának rekonstnrkciója is. Talán
a tavaszi munkák közt megvalósításra kerúlhet.
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Az idén is tovább romlott
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a kózútjaink áilapota

Az önkonlányzat- az állag fenntartó ,,káLyűzás" munkálatatL szinLén saját berkekben az idén is elvégezte igaz a pén-

aávaszi

Az űLszerkezet alá fo|yó jelen- züg.i források miatt iúl,emeane csak ősszel került rá sor. A
tós mennyiségű csapadékvíz és a folyamatos túlterhelés 2OO7 évi útjavítasközell millió forintba kerúlt azidén is, úg,
esőzéseknek köszönhetően.

miatt több helyen is beszakadt az útburkolat.

hogr az űLépítéshezhasztáft gépek egr részétköItségmentesen használhaLtÁk az őnkotnányzaLi dolgozók.

§

Autóbusz baleset községúnkben
Amikor az önkotnányzat, az űgynevezett TSZ űt aszíaltozásával, kialakíásával leheLővé tette, hogy a menetrendszerinti Volán buszjaratok beközlekedhessenek a faluba,
nem gondoltuk volna, hogy valaha ilyen baleset helyszíne
lesz ez az űLszakasz.

Nyar elején a Gyön$zös utcaközepénokozott majdnem balesetet egy hirtelen beszakadás, rnajd a rryfu végénaSzéchenyi utca közepén kényszerült az önkortnfuryzatűtjavftásra.

Sajnálatos módon az önkonnányzaL eínberei-vel vagyrrnk
kénltelenek kijavíttatni ahlbát, úgy, hogy az anyagotínegvásároljuk direktben mivel jelenleg az áIlam1 ámogatasok
drasztikus csökkenése rákényszeÁt minket ilyen rnegoldásokra is. Az űLjavíások egy-egy esetben a fél millió forintot
is elérik így is, ha rrrindezt megbízásos alapon elvégezteLjik,
űgy ez a többszörösébe is belekerülhet. Nem beszélve arról,

Szerencséte komolyabb sérúléstsenki sem szenvedetta

baleset következtében.

A

helyszínen csak az ijedtség volt

nagy. Sajnálatos ily módon a településúnk egy pillanat alatt

az országos médla középpontjába kenilt,

Rongálás a közterileteinken

Szinte folyamatosarr jelen van mindenn"pjainkban az a
tény, hogy a közös tulajdonunkat embertársatnk egy része
nem kellőképpen hasznéija, Sok esetben saját tulajdonaként tekint rá és hazaüszivagy csak egyszerúen ahasznélat
sorón, az eszközök és kőrayezeLik még egyedibbé téLele céljából rongálják. Nem törődve azza7 sem, hogy a nem rendelLetésszerű használaLbó7 adódóan megsemmisú7 a környezeL
vagy múködésképLelen lesz az eszköz. Továbbiakban megfosztja a közös tulajdonból adódó örömszerzés lehetőségétől önm€át,
de elsósorbarr embertarsait.

@

hogy a leszúkült éves berls,héu;ási időszak kellős közepén
sok esetben azonnal nem is tudnánk kivile\ezőt találni.
Márpedig ilyenkor a segítségazonnal szükségeltetik!

KERÉKPÁBÍ
BE§lNNt llo

A fenti gondolatokkal megfelelően körül próbáltam írni

azL a folyamaLot mellmek szenvedő alanyai a kozségünkben
található buszmegállők, közparkok, j áLszóÉn eszközök, űL-

atgazito Lábl,ák, közlekedé s i táblák, kö zvllágitás1 lárnp ák,
padok, szemeLes edények,.. és sorolhatnárn még tovább.
Sajnálatos módon az őrrkorroirányzatflak és közvetve alakosságnak, egyre több pénztkell költeni néhány emberLársunk kedv|el ésére,mlkor javíttatjuk, pótoljuk a megrongá]t
eszközöket, helyreállítjuk a közLerilleteket.
b

Szrretnékeúlton is megkérni mindenkit, hogl tar|suk tiszteler]n éftékarlrieí!Amennyiben tudomásunkvan ilyen káros cse1elanényelr61 vasr adott esetben akar ilyen szemé7yek l<jlétffi
információjuk van, űgr ielezzek az a túvata\b4 hogy a órvény
eszkilzrivel megakadélyozztlk a további káros cselelonényeket,
Z solnaí Zoltdn polgdrtnester
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Vas lTépe
rrer,lrÁCrr lrno,ÓS Főszerkesztő Út tészére
Tlszte|t F őszerkesztő Ú r!
Kérem, hory a mellékelt levelet a Vas Népe napilapban közzétenni szíveskedj en.
Vasszécseny, 2OO7. Július 5.
,,Egg uasí tudós csendes tduozősa.
Egg hete, hogg részt uettünk falunk szülötte prof.
Pungor Ernő akadémikus temetéséna főuárosban.
Megható uolt ldtní és hallani, hogg a főuőrosi és
külföldi tudomőngos éIet kiemelkedő eggéniségei milgen naggra értékeltékéletét,munkőssdgőt.
A ggőszolók között talólkozhattunk uolt köztársa-

,,Vas megye, Vasszécseny a uildg közepe mondta
nagaon sokszor" hangzott eI a tudomdngos akadémia
elnökének búcsúztatójdban, de eggetlen beszédbőI
sem maradt ki szülőfalqja és Vas megge.
Vdrszegí Asztrik pannonhalmí /őapdt a Vasszécsengben Péter Pdlkor beérő kaldszról szóIt.
A Vas Népébeneggetlen röuid írós jelerut meg csupőn, amelgben szülőfaluja méltatta az akadémikust
és búcsúzott díszpolgőrdtól.
A írósnak a megae lapja a ,,hirdetés-szolgdltatós"
oldalon, a ,,uídám csalődi hirdetések" és egg ,,FüIesbagolg" keresztrejtuéng között szorttoft helget június
27-én megjelent szdmónak 13. oldalán.

zsolnaí zoltőn

sőgi elnökkel, uolt miniszterelnökkel, szőmtalan miniszterrel, a tudomőngos és műuészeti élet prominens
szereplőiuel.

Ameggeí közggűlést dr. Andor Ferenc, aVas Meggei
TémetkezésiVőllalat igazgatója képuiselte. Részt uett a
temetésen szombathelgi főískoldnk docense, akita fud-

juk, hogg az dltala képuiselt intézmény és diőkjaí mi

a uasi származású tudósnak.
tudomőngos ctkqdémia, a műszaki eggetem, a Bag Zoltán közalapítuőng
mindent köszönhetnek

A rauatqlnál búcsúzotttőle a

képv í s előj e,

u

aI

amint

b

éc s

i pr ofe

ss zo

rtór s a i s.

Vas

Blzonyára mindenki emlékszik, hogy közel három
a lakosság érdekébenés nevében, hogy az e7avu|t kábelLeleviziós hálózaloL külső cég (izemelteLő) bevonásával
moderlizáljuk. Itt említem meg szintén az alap problémák egytkéL, hogy az ,,ölkorrnányzat hatósagi jogosítványok hiány áb an a mú sorközv eLiLésben nem v ehet
tészL" nern izemeltethetjük a saját háIőzaLunkat.
l§em állhatunk közvetlen szerződéses kapcsolatba a
músorszolgáltatókkal és a szerzői jogvédő hivatallal
sem. Az utóbbiról talán mindenki tudja, hogr évről évre komolyabban sarcolja meg a szolgáltaLókat és rajtuk keresztüL az előflzeLő lakosságot egyaránt.
A mostani ájékozLaásunk lényege, hogy a több
éveárLó szolgáIátó keresés kapcsán hosszú idő elLeltével sikerült nem egy hanem eg11szeííekeLtő szolgáIátót álálni, aki megépitené záros batÁr1dőnbelri| az
űj helJózatoL és Lerrnészetesen izemeltetné is azL.
Mindkét céggel folynak a tárgyalások végleges döntés
november végérevarbató. A targyalás legfőbb szeínpontjai közt az áál'akiás, kiépítéstechnikai minősége, a nffitoLL szolgáláások, és a teljes megvalósulás
időártama szerepel.
E|őzetesben mondom el, hogy mindkét esetben a
közel 4O kábeltelevtziós csatorna rnelleLL az ilLerrneL
hozzáíérésés aLelefonlehetőség is szerepel mindkét
ajánlatban.
AájékozLaLő és díjLételrevonatkozó adatokat fogjuk közölni.

écs eng p olg őrtne ster e "

Amint azt az olvasók ápasztáhaLák is, az írás kérésúnkellenére - nem je|ent meg a Vas Népében.
Sajnáry*uk. Yélhetően kellett ahely más - fajsúlyosabb
- írások szálnéra, mint például, hogy leesett a "C" betű a,v asszécsenyi községhazáről.
Ugy túnik, hogy a megyei lap a híreket súlyuk szerint a településekeL ,,érdemeik" szerint kezeli. Nekünk ez jutoLL,lalánlesz majd máskép is.

Iírábe rv
éve próbálkozikközvetíteni az önkorrnányzat

sz

hírek

Nem utolsó sorban emlitem meg, hogy sajnálatos
módon ebben a jelrenlegi gazdaségihelyzeLben minden
szolgáltató esetében a hálózaí llépiLésmegLérn|ésének kérdésemiatt hiúsult meg aberuházás, Sajnála-

tos módon a földrajzl elhelyezkedésünk, a terület

nagysága a lakások száma nem a legkedvezíbb. Meg
LennészeLesen a DIGI fi megjelenése sem javl1- a
megtérülés számadatain.
Egy bizáLó tény, hogy a jelenlegi targyalópartnerek
ismerik az adoLtságainkat, és ör.kortányzati segítséggel ugyan, de mindenféleképpen érdekli mindkét felet
a vas szécse nyi benlház,ás.
Az önkormárryzat természeLesen a jelen|egi szolgá|tatőya| az S. szerice Kft.-vel e hónap végéigfelbontja a szerződésL ZOO7. december 3I. haáIIyaJ. Az
űj szolgáItató értelemszeűen január l-jéLől lép be az
izemelLetői státuszba. Ennek érLelmébenszer eLnérn
felhíT,ni a íigyelmet, hogy az S. szeriz januártól alakosság számáraszámláL nem bocsáthaL|l. Azűj szolgáltrrLónál az önkorrnányzaL szereínéelérni, hogy az ij

tendszer fuépitésélga jelenlegi szolgáláást LéÁLés

mentesen nyúj tsa a kábetLévé használóknak.

Bizotn benne, hory hamarosaír a szolgráltaás
jegrzék mellett, még több konkrétummal tudok
szolgálni annak érdekébeqho§ a régőta, vrágyott
szolgáltaás Vasszécsenyban is Európaí minőségú
lehessen.

zsolnaí zoltdn
polgdnnester
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Füstölünk, fiistölgünk...

Olvasta.rrr olyan helyi rendeleteL, amelyben eldöntötték: égetni márpedig csak kedden és szombaton leGyakran fordul elő, hogy panaszokat, bejelenLése- het. Abban a falubarr azóá minden kedden és szomket hallgatok, amelyekbeíl a szomszédok, vagy a szű- baton a szomszéd felé fűj a széI.
kebb, tágabb kőrnyezet magatartását kifogásolják a
Komolyra forűtva, én lerrlhiszerra, hory a vasszécsenyi polgárnak hatósagilag kell megmondarri, mikor
bejelentők, mert gazt égeLrl.ek, mert" zajonganak, zavarya ezzel a környéken éIőket.
égeLhetl el a üófal.evelét és a bab száráL. Nem hiszem,
Nehéz ilyenkor eldönteni, hogy a zajongők, firsto- hogy nincs bennünk annyi emberség, hory akörlyezetünket fúnflrással, favágással, égetrssel csak a leglőknemismernekmérte.ket,vag]rabejelentőkIűrőképessége csekély.
szükségesebb :rrrértekben zavaquk, E" ,r"- bisz.em eI
Tény persze, hory a csendes kézikaszái. fetvaJtotta azLsem, hory nincs bennünk arrnyi megérLés,hogyvaa fűnyllő, a kézifűrészLa moLorfűrész, igir azán Ia- lamikor a szomszédnak is le kell nlrnia a fiivet, össze
kell vágnia a fáL, el kell égetnie a kerLi hulladékot.
vaszLó| őszig az egyiket, majd őszLől ávaszig a másiAzt gondolom, hogy egy rendes fa7usi haztaráskat hallgatjuk.
ban, ahol igénybe veszik a köLe\ező közszotgálÁásoFüvet nlrni és fáL f6része7ni petsze la;luszáj.
A törvény csak annyit mond, indokolatlanat zajL kat (lomtalarúás, kuka) évente legfe|ebb két alkaokozrri r'er:;' szabad. Márpedig indokolatlanul fiivet lommal szükséges égetti: egyszet tavasszal a fanyesenlrni és féttvégninem szoktunk, de tesszük azthaj- déket, egyszeí ősszel a kerLi hulladékot, avatt, Ha ezL
nalban, késő este, ha a kisgyerrrrek, vary a lr;rűszakba a kert háLső szegleLében tesszük, kivárva, hogy az
jaró aludni, pihenni szetetne,
égeLnivalő kellően széraz legyen és a széI sem a lakóhazalr;;a filla a firstöt biztos, hogy senkiL lerr' zavaAáán az égeLés,a füstölés.
Kérűk, miért van az, ha égetek a szomszédasszolly runk vele,
A farryesedéken és kerti hulladékon kívül minden
azonna7 teregeLni kezd.
Es kérdik, miérL van az, ha teregeLni készülök, a másnak a kukában, vagy lomtalaníás napjáln (ha kell
zsákban) az utcítnvan ahelye.
szomszédnak azorana7 égeLni tímtad kedve. (Akkor is,
Ha nem vagrunk Le7inLeLtel a másikra, a sajái. éleha ery hónap óta Legnap esett először az eső, ig aztúnk is elíbb-aLóbb pokollá lesz.
tán ]nost firstól a le$obban.)
Mutassuk,meg, hogy rendeletek nélkül is tudunk
En meg kérdezem, ugyaír mi afészkes íenéLlehet
együtt élni. Ugy egyébkénLkellemesebb is.
minden l;.élwégéreégeLni.
Ha - a békesség kedvéérL- rlem akanrnk szőlni a
iMit égeLlek9 Rossz cipőt, lejfölöspoharat, gumiszolonszédnak, - aki lretl rendszerességgel éget - jelezcsizrrrát-, autógumit, lim-lomot. Mellesleg két bőnappal az ingyenes (mármint a'lakó számára ingyenes)
zék, mi megtesszük. Ott ugyarris valami (valahol)
nincs rendben.
Iorlirtalaníás uán.
Vőmos Antal
Az önkormányzaL peísze szabáIyozhaLná a dolgot,
körjegyző
megvan hozzá a törvényi felhaÁlmazása.

Családse §ités - Gy- r.ítte,hiór ét
Mint bizonyára mtír értesültek rólao a mrírlt év
végéve| az öt szotaszédos településsel közösen
működtetett Gyerme$ólé:tt szolgáűat az állami ffnanszirozás drasztikus csökkentése miatt megsrűlt. A feladat e|7átásfua uz Örrko"-ányzat aPálos Iiároly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött szerződést.
Fogadóórák:

Családsegítés minden hónap első csütörLökén
8.00-10.00 őraközötL
Gyermekjólé:t7 szolgá.Jat minden hónap második
és negyedik bétfőjén].0.15-12.15 óraközöt|
Vasszécseny, az Örrko"- ányzat foldszinti fogadóterme (9763 Vasszécseny, Petőft, S. u. 11.)
A családsegíLés kereLébet a szolgá)at munkaársai
. szociális, éleLvezeLésiés mentalhigiénés tanácsadást tar|anak,

. segítenek a családban jelerftkező működési

zava-

rok, konfl iktu sok, kdzish ely zeLek feloldásában,
. az anyagi nehézségel<kelkiizdők számára segítik
a pénzbel| tetmészeLbeni elláások, szociális szoLgáltatások ígénybevételéL,
. a rászorllltak széles körének (tarLós és fiatal
munkanélküliek, adósságterhekkel, lakhatasi problémákkal külzdők, fogyatékkal éIők, szenvedély és krónikus betegek, egyéb szociálisan rászontlt szeméIyek
és családtagj aik r észére)táítaílak közösségfej lesztő,
családterápiás, konflikLu skezető programokat.
Kér em, fordulj anak ho z zőj uk

bi

zalommal

!

vántos Antal
körjeggző
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M elrnúlt idősz,ak

B,esruárrroló

képví§clőte stúil e;ti lnrilrlíÉíjár ól
Yasszécseny község képviselőtestülete június 19,én
ilésezett. Az nlés az alábbi napirendekkel került össze-

hívásra.

1.
Z.
3.

Naptrendi pontok:
Időszeríi feladatok

Gyógyszertárhe7yzete

Különfélék

Vasszécseny kazség képviselőtesti7ete az Oktatasi és
Kultúrális Minisztérium áttal kiírt Közkincs Programjának
tarségi szinLű píiyínaLi fe|hivására páIyéaatoL nyújt be a

vasszécsenyi Múvelődési ház berendezéseinek bővtLésére és
korszeítsíLése,pótlása ámogaásra, Tekintettel arra, hogy
a művelődési hía korábbi berendezési árgyal erőserl elhasználódtak, pótlásra, fe7űjiásra szorulnak.
Az igénye7t támogatás 4 000 000 Ft, önerő 445 000 Ft
szúkséges.
Zsolnai Zo|tán polgármester beszámot a Szombathelyi
Többcélú Kistérség Tarsulás ülésénelhangzoLtakról, ahol
|egfőképp en a közoktaás áLszerv ezésérőleseLt szó.

Megemlíti, hogy GencsapáL1 község kistérségiferl;rrtar-

ásba adja oktatási

szá,nára nyitva

á11,

intézményéL,mely minden település
A képviselők fontosnak taíLjek az iskola

hosszúávú íenníartásának szükségességét.

Képviselőtestületi döntés szi|eLeLt a meglévő folyószámlahitel |eheLőségének további fenntertásátr a, 1 0, 000. 000 Ft
összegben, amelynek futamideje további 1 év.
A képviselőtestúlet döntött arról is, hogy a kultúrotthon
telekhatar rendezése céljáből a Léútésmentesenátvesz 186
m' nagyságú Leri|etet a szomszédos 321. hrsz-ű telekből.
A polgármesLer ájékozaLja képviselőket a NlTrgat-dunántúli Regionális KözigazgaLási Hivatal ówényességi észrevéLelérő|, mely szeriní a képviselőtestület a viz és csator,
nadijakról szóló Löbbször módosítoLt rendelete LöwéttysérLő. A LörvénysértésmegszünteLésének haándeje 2OO7 . de,
cember 15.

Második napirendi pontként a képviselőtestület megállapodott abban, hogy a helyi gyógyszertír és egészségigyi
centrum aSzécheny u. 25, szám alatt kerül kia_lakíásra.
FelhataJmazza a polgármesLert

a

műszal<t

terlek elké-

szíLtetésére.

A Különfélék közöLt szerepel, a Tündérors zág Óvoda né,
vadó tábla e7he\yezésével kapcsolatos munkák elvégzése,a
falunap új időpontjának meghatározása fiúlius 13 és 14,)
A kábel-tv háJózaL problematikájának megoldása szelr.,
pontjából folyamatos targyalás van a polgármester és a UPC
között.

A Kenéz fe7é vezeíő úton a kandeláberek javlása megA kistérségtől kis értékúeszközbeszerzésre várhaLó 689e Ft, melyeL a Kultúrotthonbarr használnak fel. A Lipárt utcai telekalakításra a kultúrotthon és a
rende|ésre került.

templom felűjitásáL köveLően kerúl sor.

Beszámoló Vasszécseny Község Képviselő,testületének 3O07. augiusztus 7 -él tartott nléséről

Naptrenü pontok:
1,

Egészséghaz kialakításának kérdéséve|

.)

kapcs olatos ájékozlató
Cry ő gr szertar múködtetésére benffi tott

o.

Különfélék

palyazatok elbirálása

Blső napirendi pontként szerepelt az egészségháaktaJakítasának kérdése.Ennek kapcsán e|hangzotL,hogy az őn,
kortnfulyzaL keresi a páIyazaLi lehetőségekeL, de eredménytelenség esetén sajáL erfuőI is megvalósííja abenthíz;ésL.
Az egészséghíaklaJakiásának terveit a képviselők áttanu7mányozhalták és döntés szúletett ana volaatkozőan,
hogy az építssiengedélyezési eljarás megkezdődhessen, Az
egészségháaban az orvosi rende|ő mellett helyet kapna még
a fiókgyógys zertár, valamint a tew a fogorvosi elláás felte,
teleit is tartÁmazza.
Második napirendi pontként a képviselők a fiókgyógy-

szertár kérdéseivel foglalkoztak. A fiókgyógyszertát üzerr'elLetésére,valamint a berllházás megvalósításra az önkor,
tnányzat korábban páJyénaLot iít l<i. Az önkormányz athoz 6
értékelheLő palyázaL érkezeLt. A képviselők döntöttek a pály áaaLok közőtL. A kialakítand ő gy ógy szerlís műkődtetésére
első helyen a Hertnétn Patikát, 2. hetyel a Salvator Gyógy-

szerlÁrt ára;'ogaLák a képviselők.

A szerződés Lervezet e|készi7Le utÉn a jóváhagyás

a kép-

viselőtestület újabb döntése szükséges.
A különfélék napirendben elsőként a szécsenyi temeLő,
b en |év ő rav alalozó épiúleténekéllaga szerepelt. A ravata]ozó alapja eltörött, emiaLt a slofs állagmegóvás érdekébenfe-

|újításra Les z szüksé g, rr'ely eL nehezit, ho gy az épület műemlél<ikönryezetben van.
Képviselői javaslatra - tekintettel arra. Hogl a lipárLi ravatalozó is rekonstrukcióra szorul - mindkét temeIő:,en lévő
ravata7ozó felűjitásáról döntött a képüselő-testület, melyek
műszaJ<t

A

D

lrweinek megrendelésével a polgá::rnesiaít"bata meg.

ózsa és Ady utca kereszíeződésben

1,év ő

buszmegál-

ló balesetveszélyes, ideiglenes megoldás még téI beóJlta
el,őLt elkészitésefelLéLlenül indokolt. A Képviselő-testület
döntött arrol, hogy ameglévő műszaki terveknek megfelelően az önkormőnyzaL saját kiyitelezésébenabuszmegíi7ó ját-

daszigetét 250 000 FL-éíte|készíttesse.

A felújítottkulLűrhaz és szécsenyi községrész templomának ünnepélyes átadására később kerúl sor.
Felvetődik, hogy a kultúrhaz vis e|hetlé a falu nemrég el,
hunJt díszpolgárénak Dr Pungor Brnőnek a nevéL.
A képüselő-testület felkéri a polgármestert, hory aKép,
viselő-testúl eL dörrtéséb'ez a névadő családjának hozzájénl|ásáLkéqe.
Vasszécseny monográfiája nyomdai e7őkésziíésszakaszába vétrhaLóan december 3 1-ig elkésziitl.
Döntés szileteLt arra vonatkozóan, hogy monográfia ki-

adásához szükséges további 2OO ezer Ft megbízási dú kifi-

zeLésre kerüljön KereszLítriné PinLér Méria részére.
A jáLszótér melletti kosarlabda pá)yabekeníeshez sziJtkséges hálók beszerzéséről is döntött a képviselő-testület.

Vasszécseny Kőzség Képviselő-testülete a csempeszkopácsi Óvoda Iskola és Kultúra Hárzaközős igazgaásű inLézmény fenntart. ásara 2OO7, február 22-én Csempeszkopáccsal és Tanakajddal kötött megállpodásáL megszűntnek nyilvánitja, ííeíLaközös igazgaású intézrr:'ény 2OO7 . auguszLus
1--tő7 a Áplér:,szenLkeresztl Apáczai Csere János Altalános
Iskola tagintézmélyekéntfog tovább múködni.
A polgármestaí két ülés között végzetL feladaLol<ről az
atábbiakban szátmo7 be
Megtörtént a jáLszőLér fe7ilizsgíiala, mell"rrek során
mindet rendben találtak. A falunap önkormályzatot Lerhelő
részre 5l8 ezer Ftvolt. A teljes költsége 1.184.000 Ft volt,
:

a

különbözetet

a

VasszécsenyérL Bgyesületen keresztül

szponzorok biztosították

A
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Szeptember közepéíő ismételten leheL kerékpár űt

épiLésre pályéani.

Képviselő testületi ülésen e7hangzotL aTemető ulca járda, illetőleg csapadéWiz elvezetés laiánya. A polgármester
elmondta, hogr az utcábarr jelentős rnennységű épiLkezés
folyik az utca rekonstrukciója a munkák befejezéséL kővetőenlenne időszerű.
A tanakajdi iskola problémával kapcsolatos kérdésre elhaagzoLt, ho gy Tanakaj d közsé g képviselő-tes Li|eLe intéz mér4;denntarLő társulást kötött Táplán szentkereszL községgel, de továbbra is fenntartja a Vasszécsenyben Iévő intéz:rrrények közös fenntartásfua érrlénybenIévő megállapo-

vesz a BURSA Hungarica Felsőoktaási Önkormányzati ÖsztöndijpáJyazaton, ezért csatlakozik a 2008.évi fordulóhoz is.

Bozzai, Pecöl és Kenéz községek településrendezési
kéri Vasszécseny község véterveinek vélemélyezéséhez
leményéL,

A képviselő-testület döntése érte7mében a lrarom község rendezési terveivel kapcsolatosan észrevéLe7L nem Lesz,
a v éIeményezé si, illetve az azt köv ető elj árásb an r észt v

nem kíván,

PáIyazaLlleheLőségvankerékpáríttépités907o-ostámogaás ár a, ezérL Y as szécseny közsé g képviselő-te s Lilete a Le lepülés b e\terijleLén a P etőfr , utcáb an, valamint a Szécheny i
utcában lnépiLetL kerékpáríL közöíLi llányzó szakasz kiépi-

dását.

Lésérő| döntött.

Beszárnoló Vasszécseny Község Képviselő-testületélek 2OO7 . szeptember L7-én tartott üléséről

meghosszabb

]..
2.

Napirenű pontok:

Tájékoztatő a költségvetés íélévesvégrehajásfuő7

különfélék

Blső napi rendi pintkénL tárgyalla a képviselő-testúlet
Vasszécseny Község önkotnfulyzatÁn ak féIévesbeszámolójáL. Aféíévesgazdálkodás során az ön.kortnáreyzatnak likviütási gondjai nem voltak, az inLézményekfolyamatos finarrszirozása megtörtént
Sebestyén Andrásné gazdálkodási előadő részletesen ismertetLe a kiküldött előteleszLés számadalának pontos tarta]mát.
A képviselő-testület a 2OO7 , éi első félévigazdálkodásról szóló ájékozátőt elfogadta,
A különfélék napirendjeként elsőként aLlpárL utcai te-

lekalakítasokról eseLt sző.

A telekhatár reldezés mlnkarészeit a földínérő e|készi-

Lette. A.rendezés során 8 db építésitelek kerülhetne kiala-

kjásra, A kedtések és közművek áthelyezésének költségeit
az önkornÉrtyzatnak kell fedeznie. A telekalakíás üg,wédi,
földmérési és ezek jfu:iékos költségeivárhaóan nem haladják meg a 2OO ezer FL-oL.
A képviselő-testület hatírozatban rögzitl, ho5, a Lipárt

utca bőÁtését, meghosszabbiíásáL és épilesi telkek kialakítasáL hatÁrozza el a település rendezési tervben foglaltak szerint.

Vasszécseny község képviselő-testülete továbbra is részt

enni

A

műszaki tervek aktuaJizálrása és az épitésiengedé7y

íása ulátt a páJyázaL benyújtasra kerülhet.
A Képviselő-testület módosította gyermekek védelrmérő
szóló rendeletét, ugyarris a gyermekjóléti szolgáiáás feladatalt 2OO7 jamÁr 1-Lő1 a Pálos Karoly Családsegítő és

Gyerme\jóléti Szolgálat látja e|.
Szintén ezen rendeleL szabíiyozza a beiskolázási segély
kérdésétis, A segély mértékérőaz éves költségvetési rende-

7eLbenhaározaképiselő-testület.AmódosítastköveLőena
Képviselő-testület a beiskolazási segé7y megá]lapiásával
kapcsolatos testületi haáskör| a polgármesterre ruhéaá.
A két testületi ülés között a polgármester megkereste Dr
Pungor Ernő családját, akik örömmel jánrlnak hozzá, hogy
a vasszécsenyi Kultúrotthon az elhunlt- akadémikus nevét

viselje. Az innepé7yes átadásra 2007. november l7-énkerú1 sor.

A MATÁV részvételévelaVörösmarty utca lakóival megtörténL az egrezteLés az interleL lehetőség kiépiLésérevonatkozóan, Aberuhazás révélayizelvezető árok nyomvona-

láb ól a telefono szlop ok elíűnnének,
A lakók vállaltak, hogy a földmunkákat

elvégzlk, a kábelt
a szo7gáltaó blzLositaná.
A gyógyszertír működteLésére nyertesnek íLéll-páJyánó
ajánlaát rajta kívül álló okok miatt visszavonta. A második
helyet befutó pályaző vállalta a működLetést, a szerződés e7készitésefolyamatban varr.
A képviselőtestület döntött arra vonatkozóan is, hogy a
kábel-tv szolgáltatas színvona]ának javítása érdekébena jelenlegi szolgá,7tatóva7 fennálló szerződést felmondja és azűj

vállalkozővalNetKábelKft-velszerződéstköL.

Adó-táiékor,taitő
FIGY§LBM!!!

Felhívjuk a Tisztelt adőz§k ftg,,elmét, hogy a helyi adók pótléknrentes befizetési hatarideje lejárt!
Amennyibel adóftzetésikötelezetLségúket eddig még nem teljesíteLték, írgy minél eló'bb rendezni sziveskeü enek! Ellenkező e setben az adótartoás beh aj ta sár 6l inLézkedünk,
Esetleges problémájukkal fordu§anak Jávoricsné Dénes Melindához.
Közvetlen telefonszám 2 57 7 -38+

Dg}ditt Vass ruéese;ln,yértD$;yesíilet hírei
Ebben az évben is folyamatosan,
az etmílL ével<hez hasonlóan, tá-

mogattuk a községünkben megrendezésre kerülő esen.érryeket. Ovodai - iskolai gyerrrreknap - névadő,
Lermészetismeteti vetéIkedő, iut a-

zös Karácsonyi Ünnepségre az iskolával egyiitt. Megszer:lezzik a
Télapővarást egy kis változtatasságunk. A Falunap megrendezése sal, és ha:rrarosan készülődhetünk
után közösen beültettük a kaztén ahagyomémyőrző bálra.
Kiss Fererncné eggesületí elnök
parkokat virággal. Készülünk a kölomkörywek

a végzős

diákoknak.

Az őszi téli hónapokban is tevékenykeük tovább egyesületi tag-

Vasszécsenyi Űzenet
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1o

Pénnügyt besruárnoló
A kiadások tekinLetében a legtöbb számadat" arányos felhasználásL mutat. Alulteljesített a múködési
cé|ű átadás, ami másodlkfé|évre jelent nagyobb koteIezeLtsé geL. Az inLézmények folyamato s ftnanszirozása
rendben megtör|ént, a túllépésoka az a|kalmazotÁk
egyhavi különjuttatasának j anuár havi kiíizetése.
Az Ararry János utca felújitÁsanemkezdődött el, í5r
ehhez az előirfuryzathoz nerla kapcsolóűk teljesítés.
Az átfuóbevételek és kiadások év végérerendeződnek. Az év első részében az önkornányzaLnak likviditási gondja nem adódott, folyőszámlahite|t éftmenetileg sem kellett igénybe vennúnk.

Az önkormányzat a félévesbeszátnolási kötelezettségélekaz állam.lr'á'z.tartásról szőlő 1993. évi
)OO§Ttr. törvény 79.§-a (1) bekezdésébenfoglaltak szerint tett eteget.
A kóltségvetés számainak teljesítésétnézve megál-

lapíthatjuk, hogy a bevételek és a kiadások általában
a íél'évesidőszaknak megfelelően teljesültek. A bevételek közöLt a támogatásértékű múködési bevéLelek
vannak alacsonyabb szinten, mert a közös feladatokra
társult ónkormányzaLok lfőIeg épiLésngyl sok esetben
később utalják a megállapodás szerinti összegeket, Az
áIIamLől érkező SZJA és egyéb ámogatás, yalalrrinL az
OEP fi nans zírozása egyenletes és teryszerű volt. Nern
került sor az első féIévbena LewezeLt hgaLlanérLékesítésre,valamint az űLpályazatból LervezeLlbeyéLel realizá|ására sem, így itt teljesítési adat sem látható.

ZsolnaíZoltdn SebestgénAndrásné

polgdr,tnester

pénzüggíelőadó

vnsszÉcseny

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetési kiadásainak első féléviteljesítése kiadási jogcím szerint

Kiadási előirányzat megnevezése

Pénzeszközátadás, esyéb támogatás

v.

nqatlanok felúiítása
Felúj ítás előzetesen felszámított
4 általános foroalmi adóia
1

Yl.
1

xIl,

Xlll.

Felújítás ősszesen
lntézményi beruházási kiadások
Beruházások általános forgalmi adója
Felhalmozási kiadások és pénzügyi
h

af a k í aíő< e k

Összesen (1)=(2+3)

146855
,l0500

147384
1 0500

Az l.-Xll, pontba nem tartoző kiadások
Kiadások összesen,,

146855

147384

73733
10500

1

0500

2100

2100

2100

210c

12600

12600

12600

12600
363
73

363

436

436

ő_s_sze_san

pénzforoalom nélküli kiadások
kieovenlítő, füqqő, átfutó kiadások

73733

2278

2278

2107

2107

5029

502(

2278

2107

5029

2278

2107

5029

209168

209526

100633

196568

196926

100197

12600

12600

436

vasszécsenvi Úzenet
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Az önkormányzal2007. évi költségvetésének első féléviteljesítése bevételi forrásonként

Előirányzatok és teliesítés
Bevételi forrás megnevezése

félévi

\4ódos,

,

?|őiÉnyzat

:eüesités

:redeti

V|ódos.

>|őiányzat

jőiíányzat

félévi
teliesités
l.

:redeti

i4ódos.

>|őiányzat

)lóirányzat

3)
l. félévi
telje§ítés

egyéb

lntézménviműk. bev. összesen (1)
Helvi adók

tenoedett közoonti adók
Bírsáqok

önkorm. saiátos műk. bev. össz.(2)
Tárqvi eszk., immat. iavak értékes.

Felhalm.célú pénzeszk.átV.áh-n kiV,

Felh. és tőke jellegű bev. össz. (3)

,10400

10400

73728

0000
74221

,10000

83728
5000
1600

6600

Dénzforgalom nélküli bevételek

1

84221

0400

1

0400

86
3746
42417

,19

46182

A

10400
1 0000

10400
1 0000

3746

86

73728

74221

42417

84221

46182

1

83728

5000

5000
1600

1

38961

70092

69957

30348
6000

30348

1

5590

30348
6000

3034B
6000

106440
2000

106305
200c

106440
2000

106305
2000

600c
54551

2000

2000

209168

209526

-78í9
93000

600

5000

,1600

6600

6600

6600

6600

38961
1

5590

54551
-781

-781 9

Kieqyenlitő (fúqqő, átfutó) bevét
liielek, értékpapírok, tám. Kölcs. visszatér. é§
gényb€vétele, pénáorg. nélküli bevételek,
degyenlító, függó, átfutó bev. Össz. (5)

1

6600
69957

Támoqatásértékű müködési bevétel összesen

Támogatások, kiegészítések és átveft
Dénzeszk, összesen 6)

0400

10400

70092

=elhalm. célra átveü pénzeszk. államh. kíVül

82

82
1

4

Önkormánlrzat költséqvetési támogatása

Bevételek összesen

Felhalmozási

Működési (2
:reden
)|őiánvzal

Alaptevékenységgel összefüggő
bevételek
Eovéb saiátos bevétel
Hozam-és kamatbevételek

összesenból

Osszesen (1)=(2+3)

2000

2000

202568

202926

-781

93000

Haloütflk napja
Novemberben halottainkra emlékez:unk. Yirégba lán még az eImúIL eszlendíben is együtt j írL.uk a g7rerborulnak atrmeűk, este a mécsesek és grerLyák aprő Lyaíéry,Lőlcsillogó temeLőt. Emtékezni a boldog pillanatokra, az egn:Jrtmegél| örömökre, fájdalmakra. Ma
szentjánosbogénként égnek a holtakérl. Csend, nylgalom és békességmindenütt. Itt nyrgszanak azok, akik az ősökelőííifőhajásra g5dílik össze a kereszLény emszerettek és akiket szerettek. Sajnos azor^ban sokan ber. A Lemetőben a siremlékek, fejíák egy darabig őrvannak, akik naryon ávol szereLteilrJ.;ő, jeltelen sírok- zlk rrnég neveiket azol<nak, akiket szerettünk és még
most is halás sziwel gondolunk rájuk, merLaz ő munbarr nyrrgszanak. Az elsó vilfuháború véres yeszteségeinek megrenűő hatÁsara l917-ben tórvény rendelLe kájuk érik be a mi éleLinkben. S e háJás emlékezésre
el, hogl minden város és község any€i erejér'ekmeg- kell megtanítanunk gyermekeinket és unokáinkat,
felelő méIto err'léken örökítse meg mindazok nevéL, hogy majd őkis őizzékazokemlékét", akik sokat faraakik életükeL áldoztÁk ahazáérL. Ez anemzeLikegyeleL dozák azért, hogy Krisztus nevéhez méItő emberek
legyenek, El"ttirrk során egpe inkább együtt élünk a
és héla már nemjutott osztíiyrészila második vilaghalottainkkal, A halottak napja a halálon áLivelő szeháboru hőseinek. l946-Lől elmaradtak a hivatalos
retetnek az ülrcpe. Hisszük, hogy a megholtak is élmegemlékezések, legfelj ebb az éjlepte úatt"belyez.eLL el
egy-eg gyerfiát, virágot halottak napján a megmaradt nek, csak másként. Istenibben és teljesebben, mint
mi emberek. Egész életünkben egy úton haladunk. Ez
első vilagháborus errrlékmű táapzatÁra nétlány özvegy,
haloványan en7ékező g5renrrek, megtört lelkű sznlő. a menet v égeláthatatlanul tarL az idők folyamán, MinEgr nemzeLlelkében akkor ér véget a háború, t'aLísz- dig újak csatlakoznak hozzá, mindig mások tűr:rrek el
tességgel elíemette halottait, és van méILó hely, ahol belőIe. Egyiktint< sem maradhat ki a sorból, egyikünk
sem szökheL rlaeg előle, nem LérheL más útra, Iegyen
emlékezheL rájuk. Minden ember addig é1, amíg gondolnak rá. Hajtsuk báLlo;reg fejünket azok eIőLL, akik a akár kisgyerek, fiatal vagy idős. Ez az ít- íLefr7 a puszlegtöbbet, éleL'ú.ket adták a háborus évek alatt. TiszLeI- tulás, hanem abete,Ijesülés felé tart.
jnkaz eleset| katonák em.lékéL, ápoljuk keglelettel sírElhunyt szeretLeinl<re ne csak halottak napján emjaikat abban areményben, hogy táán a messzi idegen Iékezztrnk, hanem legren ez abékés,megnyugvással
foldben nyugvó magyar katonák emléIgrtűveit is gon- Lelri emlékezésa mindennapok része, A kercsztérryek
tudják, hogy a ha7al nem avég: ahívől<re egy sokkal
dos kezek ápo|ak. Az ó sírjukon is nllik vtrág és az ő
jobb élet vén aála.
sírhalmuk mellett is elhangzik egy-egr imádsag.
Valamennyien, akik e|jöttünk ide, emlékezni akaHoruőthné Pungor Ágnes
runk, Emlékezni etődeinkre, szereLLeint<re, akikkel ta-

lz
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I(edves betr1gein

#ry
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Tájékoztaton Önöket,
hogy az inf7uenza elleni
vakcinákat az ANTSZ-tőL

Az olLás 7O-BO%o-ban ad védettségeLaz inflaenza
ellen, nemköLelező, de ajánlott igénybe venni.
Egyéb légűti megbetegedések ellen nemvéd, de népegészségügyi szempo nLb őI az influenzaj árvány robmegkaptam.
Az olLóany ag LéiLésmenLe- banásszerű teledésének ill. a jáwány megelőzésének
sen adható minden 60. életé- van igen nagy szerepe.
Ajánlom az influenza elleni védőoltás melrletL az
vét betöltött lakosnak valamint kortól fuggetlenül min- idós, krónikus betegségben szenyedők részéreaz űfl.

pneumococcus elleni vakcinát is! A pneumococcus
dőnek 3 éves kortól. Az egy rosszindulatú bacterium amely súlyos tüdőgyrrllaÁNrsz által bizLosított in- dást okozhaL a gyengébb immunrendszeű betegekgyenes oltóarryag beadása vi- ben. A vényre felírt oltóanyag a 5,ógl,szerlátakbanvázitdíj iII. teáLesi díj mentes. Syncumaros betegeim sárolható meg.
Kíuánok Onöknck uírus - és bacterium mentes,
nem kaphatjákezLaz olLóartyagot, mivel csak izomba
adható, igy számukra továbbra is a Fluarix nevú vak- szép őszi-téli hőwpokat.
Dr. Jakabouics Adfienn
cina gyógyszertárbanvalő megvéLele a járhaLó űL.
den idült betegségben szenye-

ovodai hírekl
|,,

Ósz-apóka

köpöngege,

h9j de tarka-barka.

Ugg lőtszík, hoga sdrga,
Píros faleu élből u arrta. "
lPapp Mdrtal
MegérkezeLL az ősz, de meleg napsugarai

még artabiztaLLak minket, hogy sok időt töltsünk a szabadban. Megérkeztek az nj ovisok,

kiscsoportosok is, bár rr'ég kicsit sírdogálva
édesanyától való elszakadás miatt, de ágra
nt'lL szemrnel a csodálkozásLőI, hogy mennyi
újdonság és csoda váqa őkeL.
Mi, nagycsoportosok a késő nyári meleg időjárást
kihasználva kirándulásokat tettünk a focipálya melletti nagy jáLszőtérre, * Ó-Eb.rgényi kastélyhoz; áLöleltük az"öteg" fáktörzséL, csodálkoztunk milyen sokan tudjuk csak átérni. Hallgattuk a madarak csiviteIéséL,a Gyöngyös patak csobogását, gyújtöttünk szía

nes faleveleket. SzombaLhelyre uíaztunk, és megtekintettük az őszi piacot, őszi gyümölcsöket, zöldségfélékeL vásároltunk, kóstolgattuk az izeket. Gyakorol-

tuk a közlekedési szabá7yokat, megfigyeltük a közle-

kedési lárrrp ák múködését,
Hazafelé a bu s zon vidám ő szi énekeket énekeltün k
és őszi verseket, mondókákat mondogattu nk. Ú tkazben megfigyeltük, hogy a földeken mill,en betakaÁtási munkákatvégeznek.

Az ősz egyik ünnepe aszireLi felvonulás. A.szireí
hagyományait fe7eleveniíve, énekelve, mondókázva
felvonultunk az óvoda körúl.
Mi, nagycsoportosok kis músorral készültünk,
trtána a kis- és középső csoportosok segítségévela
szülők álÁlhozoLL sző\őt- kipréseltük, - melyeL ezűLon
is megköszönúnk - és a íinom, édes mustot a finom
pogácsával jőízűen elfogyasztottuk.
Pályázaton nyerL pénzösszeggel és a szülők anyagi
hozzáján;Jásával az idén is rnegszer'reztük a nagycsoporLosok részéreaz űszás oktatast. Az OladiMűveIődési Központ uszodájában a gyerekekvizhez szokLatása megvalósult.
Az ővoda hagyományaií őizve szinháai eíőadás|Lekintettúnk meg a középső- és nagycsoportosokkal a
Sporthazban. Zenés, táncos mesejáLékot, a Kis gömbocot.

Minden hónap végénmegünnepeltük mindhárom
csoporLban az abban a hónapban szileteLteksziletésnapjáL és kis ajándékkal kedveskedtünk nekik.
November 13-án lkedden/ Nyílt napot ÁrLank az
an, melyr e minden ke dve s szi|őL és ér deilő dőL
szíveset várunk.
Papp Istuánné
oDola

óvo dáb
!
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DrnrékeruésI)r.

prrlf. Pungirrr Ernőte

Babits Mihályver-

sének sorai jutnak
eszetlbe ha rádgondolok: ,,mínden uággad az Isten szaua
benned, mutatua, merre rendelted menned."

Erl;.ő szavalL idézem: ,,Igen, az élet, a
tiszta naggbetűs élet
az, amelg a legfontosabb ahhoz, hogg te-

hessünk ualamit, hogg
elérhessünk bármít is,
hoga törekuéseinket
megualósíthassuk."
Es most ez az é7eL, ez a haLalmas tudás, aminek
kezdete Vasszécsen_rüen 1 9 2 3. októb er 30 - án kezdő dött, 2007, június 13-án lnegszűltléLezní.
Egy olyan gérriuszt, tudóst veszítettünk Enró'ben,
aki az Istentől kapott Lalerrtulllokkal jól gazdálkodott,
hallgatott Isten szavára, és Isten rnindig többet adott
Neki, rrekürrk, és az egész világnak,
Már 4 él,esen, anl,jától tanulya irt és számolt, 6
évesen aa oLthon talált atlvagokkal kísérleLezeít.

Mindig volt rrriértje, és arriíg ezekre ayálaszt telrr

kapta rneg, addig nertl rlvrrgodott.
Nagy Emília

Búcsúzunk Tőled Ernő!
Mint fiű, ha angiálrlz hazatér
B oldog aru, kedu es en huzai ö tt é I.
Híutunk, hisz mindi.c4 büszlcék uoltunk Rád,
Mert tísztelt Téged az e,clész tilág.

Hogy nagg tuddsocl mit és nrcrulgit
TaláImángaid -, mind erről beszélt.
Professzor. és az Akadémiát.
Kitüntetéseíd egész sorót !

ért'.)

Megérintett a míníszteríszék,
De Te ember maradtól, és szerénp1!
Hóngszor lőttam, hogg könngeiden dt
Olelterl, ha jött a régli barát!

M Ls szerettünk, faltLnk ggermekét,
Ereztük. hogy a szíucd a miénk!
Hióba híuott eI a nagyuíIág,
Magadban őrizted fatunk pordt.
Áta3* ezál Istennek szent

neuét,
Ke g u elméb őI adta bölc ses s ég ét.

Emléked tiszteletem hatja ót
Gy ermekéuek Ernőj e maradtóL

Ó, aa, most csak sűní-sírni tudnék,
Vagg tűnne el a sok régíemlék!
Tudom, hogy éIeted juttúma uőr,
BöIcs fú, örökre hazatalál.

Vasszécsenyi Úzenet

Ezek a miérLek hozták íneg a találmányok sokaságát, amiket nem feladatom felsorolni, afla|izáIfli. Nem
is tudnám, megteLtékeztaz egészvilág tudósai, és felhasználták tudományos munkáss ágáL az oktatásban

is. kitúntetései sorát sem akarom most ismerLetni,
hanem az EmberL akarom bemutatni, aki eljutott a

csúcsig Istenben bízva, de ugyanakkor szerény volt.
Hogy ismét az ő szavaiva| éIjek, ,,nem uoltam egy
ruguszika ember", merL az igazsága mellett mindig kiállt. Igen az Emberről a szó legnemesebb értelmében
akarok írni, aki Vasszécsenyb őI saját bevallása szeinL
szegény családból szérmazoLt, de a tudása, akarata
megtermette gyúmölcs ét ösztöndíjak forrnájában is,
és mindig háIával gondolt első tanítóira.
Akkora volt benne a szilőfaluja iránti szeretete,
hogy utolsó kívánsága is az volt, hogy szülófalujáből
hozoLt földdel bodtsák be.
Akarata negLörtént. Polgárrnest er Ú r negtlatottan
helyezte a nemzeLiszinű szalagga_l átkötött foldet koporsójára, és e|bűcsűzott aközség első díszpolgárátől.
Soha nem érezLetLe,hog, tátca nélküli miniszter is
volt. Gyökerei méIyen élLek szilőfalujában, és az
egésjt, világ megismerte Vasszécseny nevéL.
Onzzik meg szívúnkbenemlékezetéí,és áldjuk az
U r at Erlő érL, Isten csodál ato s Ler erntményéért|

Naga Emílía

í4
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Iskolai hirek
A Jól sikerúlt nyr{ri iskolai áborok (szárniástechnika, nétnet nyelvi, rajz, sport, kézllrrűves, tetmészetismereti,1. és 3. oszályos napközis) után
szeptember 3,rán 163 ürákunk - köáük 19 első
oszályos - kezdte llr.eg az í$ tanévet.6 tanulónknak kellett javítóvizsgrán

Október í3-án tar|ottuk iskolánkban az első AmJó hangulaLi, szinvonalas csaLíkat víl,tak a részLveyők. Kószönjük támogatóink §asszécseny és Tanakajd Önkorunányzatai) segítségét!
brózy -kupa asztalitenis z versenyi.

megjelennie, közülük

ketten csak az évfolyam
megismétl ésévelfo§,tathatj rák tarrulmrányaikat.

koósné patkós Renáta
kolleganőnk augusztusban
egészséges kisíiúnakadott

is még egyszer graLulálunk neki. Feladatait az iskola többi dolgozója között osztottuk el.
Az idei évben módosítanunk kell aheIyi pedagógiai programunkat és néhány
szabáIyzahlnkat a törvényi változások alapjárr. Október hónaptőL érkeznek a középiskoláktól a9., 70. évfolyamot vé gzeLL díákok tanulmányi er edményei. A ké sőbbiekben ezekeL is nyilvánosságrahozzuk a személyiségi jogok tiszLeleLben tarIásával az előirásoknak
éIetet. Ezűtorr

megfe|elően.

Napközire és tanulószob ár a 7 I Lanulőnk j elentkezetí. Szeptember közepétől indultak szakköreink, illetve a nyolcadikosok számára kózépiskolai előkészítők magrarbő|, matemaLikából és némeL nyelvből, Két
tanulóval hegedúoktatás is indult iskolánkban.
Az idei éwe is ínegszeíveztük tanulóinknak a koncert-, szinházlátogaásokaL bérletes formában. Két
oszállrrnk vehet részt a Vas Megyei Rendőr-főkapi
tanyság által szervezeLL DADA programban, A koncertbérleLel<hez és a DADA program részvéLe|idíjához
iskol ánk alapítv ány a anyagil ag is ho zzáj arult. S e gíts é güket a gyerekek nevében kószönjük!

A tanév edügi eseményeiről röviden:

Szeptember 21,-én tartottuk hagyományos őszi Lűranapunkat. Az alsósok Kőszegre azítjonnan megnyílt
LátogatóközponLba és egy kis hegyi séára indultak. A
felsősök kerékpárral Y épre mentek, ahol megtekintetLék a szélerőműveL, izemláLogatásra mehetLek a SABMestibe, de jutott idő a helyi középiskola és lovarda
megtekintésére és egy kis focira is. Elíáradva, de éI-

ményekkel Lele érLiank haza.
Szeptemberben a gyöngyösíblui Tolnay-kupán az
5.-6. oszályos fiú, illetve a Táplán-kupán a7.-B. osztáyos lány focicsapatunk veLLrészL. Zajlanak a városkörnyéki bajnokság és a NUPl-program eseményei is.
Október 6-án heLedikeseink ünnepi músorral emlékezLek az aradi vérLanűkra.
Október 9-én alsósaink Szombathelyen tekintették
íneg a Kis gömböc cimű szindarabot. Ugyanezen a flapon Szülői Munkaközösségtink idei első megbeszélését tarLotta. A vezeLőségben változás történt. Nagy Jánosnélemondottmegbizatásáról,helyeLteTJorlráLhné
szalai szilvia látja el a tarselnöki teendőkeL.

N1,olcadikosaink október 23-án mind Tarrakajdon,
mind Vasszécsenyben színvonalas ünnepi músorral emlékeztek lr'eg az 1956-os forradalom és szabadságharc
51., és a köztarsaság kikiáltasának 18. évfordulójaíól.

Október 27-én haromfós csapattal vettiúrrk részt"
Szombathelyen Holler János tatár ír yezeLéséve7a
közlekedésb iztonsági versen),en. A Csejtey Á dám, Dávid Erik, Járási Szabolcs alkotta trió a 18 csapatos
mezőnyben a dicséretes 4. helyet szerezLe meg
Yégzős tanulóink érdeklődésüknek megfelelően
nllt napokon vehettek részL a középiskolákban.

Az iskola prograrnja februrárig:
. november 5. Meseláda a Z.oszályosoknak
. november B. pályaválasz|ási vásár (7.-B. osztáyosok)
. november I2.-Z3. íszásoktaás az alsósoknak
. november 12. színhazlátogaás (5.-6. oszályosok)
. november 19. színhazlátogatas (alsó tagozat)
. november 21. koncerL a tanakajdi műveIődésibazban
. november 21.. pályaválaszLási szi7ői érLekezleL
. november 24, SZMbáI
. november utolsó heLe egészségnevelésinapok
. december 6. Mikulás

.
.

december 12. fogadóóra
december 21, karácsonyi únnepély
uz Ó -Eb., gényi kastélyban
. december 22. aLéli sziúneíelső napja
. janlár 3. az első tanítási nap
. január IB. afélévutolsó napja
. janaár 25. a íé|éviérLesiLők kiosztása
. január 28. íéIéviértekezleL - taníási szinet
. január 29. sznlői érLekezlet (alsó)
' januér 30. szülői érLekezlet (felső)
. februát 2. alsós farsang
. február B. felsós farsang
. febrltár 15. továbbtanulási lapok elküldése
. februárban koncert a tankajdi művelődésihávhan

Pozsőr Lő^szló
ígazgató
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Brerrúr er ű ánrrs Darándokl
,,Az Istenszeretőknek mínden a jauukra uőlík"

(Ró* 8,28)

Ez volt az újmisés jelmondata Brenner Jánosnak,
akinek tiszLeletére - vértanűságának 50. évforúiőjár a
- a2OO7. évet emlékévneknyilvánította az egrházmegye. Brenner János 1931. december 27-én sziteLetL
Szombathelyen,
A szülők: Brertnet János gépészméntök és Wranovich Julianna példamutató vallásos életeL éILek ésbárom fiúkat Isten segítségévelpappá nevelLék.
Jánost 1955. június 19-én Kovács Sándor megyés
püspök szentelIe pappá a szombathetyt székeseghá&ban, majd Rábakethelpe helyezte káplánnak.
A buzgó pap rövid papi szolgálata során imádságos, mély lelkülettel gyakorolta hivaását.
1957. december I4-én este szentmisét mutatott be
Máriaújfalubarr, amiko r beteghez hívák,
Az OltÁnszentséggel és abeLegek olajával azonrnl
elindult a szomszéd faluba, Zsidara,
Ú tkazbeo többször meg!ámadák, bánálrrraztíl<,
és végül annak aháznak aközelében fogták el, ahova
hívták, és 32 késszirással megölték,
Így lett a papi hivatás vértanűja, aki a saját életét
adta azlsten szeteLetéérL,az Oltáriszentség védelmezéséér:L,mint a minisztráns ok védőszeníje, SzenL T ar-

zíciasz.
Brenner János éIeíevelkapcsolatosan hétorr' emlékhelyt táaJható me$,énkben
. Rábakethely, ahol káplán volt,
. Zsida, ahol a vértanűságímak}l'elyén épnlL
Jő PászLor kápolna táalhatő,
. SzombaLhelyen a szalézi (Szent Kvirin)
:

templom, ahol eltemették.
Ebben az évben n€yon sokan zarándokolnak el
ezeWe a hely e|<re, imádkoztak Brerlncr

at

János boldoggá avaásátért. Dr Veres András püspök Ur is erre buzdítbennünket: ,,Különösen szükségünk van az em\ékezésre olyan emberek esetében,
akik időben bozzánkközel é7Lek, ezérL éleLnkizenete
személyes."

Császár István atya Soós Viktor Attilával könyvet
is írt Brenner János éIeLéről és vértanúságáróI ,,Magyar T arzíciasz" címmel.
Hagyományunkatf eletevenítveindultunkzarándo-

kútra Rábakethelyre és Zsidata

2007. augus ztus Il -én, szombaton, községünkből
és Tanakajdról mintegy ötvenen. Máriaújfaluban felvettük Kurucz ErzsébeteL, aki tanúja volt a korabeli
eseményeknek. A rábakethelyi plébánián lnagí szetetettel fogadott minket Rimfel Ferenc plébános úr, akinek meleg szavanL és ugyanilyenkávéjáL soha nem fe-

ledjük. Az itteni templom bemutaása atÁn a zsidai
kápolnába mentünk, ahol szentmisén vehettünk
részt. szemerké!ő esőben indultunk tovább a szentgotthardi templomhoz, megismertük a Lörtérrctét az
ottani káplán ír etőadásában, megcsodálhattuk a
szépségéL.EzutÁn felmentünk a rönöki szenL Imre
templomhoz, itt kicsit pihentúnk, jókat szippantottunk a friss hatarszéli etdei Ievegőbő. Az eső miaLt
nem tudtunk fürödni a Hársas tőban, és nem mentünk el a farkasfai új templomba, de programunk még
raerrl érLvégeL.

Hazafelé megálltunk és körbenézL.unk a körmendi

Batthyánl kastélyban, felidézLik a régmíILérdekes
emlékeiL.
Nagyon örülünk, hogy szép számbarl részt tudtunk

venni ezen az úton, és a jő példát követve lelkileg

épülhettünk, s mindennapjainkat az itt szerzeLL éIményekkel egy picit szebbé tehettük.
Sebestgén Andrdsné

llfiúvelődésiHáru lúrei
A tavalyi évhez hasonlóan az 7dérn is képviselte
,,Ittvan azősz, ittvan írira" - uhorymondja ezLegrhinagát a művelődési háa a szombathelyi Savaria res írónk is, az ősszrl eryütt jar a zeneiskolai tanell kezTörténelmi karneválon. A íiatalok ebben az évbera dete is. IKözeI30 kisdiak döntött valamilyen hangszrcr
a barokk kort segítettékfelevenitetú a rendeuvény melIeLL. Az iddl évben a znngora és fu rulya okLatás mellett
szervezőlnek.
TánccsoporLjaink meghívást kaptak augusztus végén a szombathelyi Joskar Ola napokra, ahol színvonalas produkciókkal öregbiLeLLek a falu hirrtevét. L
gyerekek áncokkal és átikával szőrakoztaták a reíl',
dezv ényr e kiláto gatókat.

Hosszú évek hagyomályamér, hogy minden év kora őszén megrendezik a Kistérségi forgatagoL. TermészeLesen nem múlhat eI év ítgy, hogy falunk ne képüselteLné magáL a programokon. Gyermekeink modern
táncokkal örvendezileLLék meg az érdeHődőkeL.

mar hegedülni is tanulhatnak a zenekedvelő 5lerekek.

Az október 6-i megemlékezésen a helyi általános
iskola űákjai mondtak verset a kopjafá}nal. Az oI<Lóber 23-i ünnepélyt szirftén az iskolások tarLoták a
művelődésihéz'ban.
Október elején elkezdődöLL a korywtár visszaköltözLeLése az íj épnletbe. Ezt a fiatalok és az önkormártyzaL dolgozói segítségévelbonyolítottuk le.
Az Lfiúsagi klub ta$ai aáva7ythoz hasonlóan idén
is beúltettékárvácskával a kopjafák környékét.
Antal Istaón Tíbor

Vasszécsenyl Üzenet

2OO7. III. negvedév

16

Ifieghívó a l[űvelődési Hrán me§;nyitójáta
Vasszécseny Község Önkonmányzata tisztelettel meghívja
lakosait és minden érdeklődőt eOO7. november 17-én,
szombaton 17 órára az Művelődési Ház épületének
[Vasszécseny, Táncsics M, u. 5.] ünnepélyes átadására.
16oo Megemlékező szentmise Dr. Pungor Ernő lelki üdvéért
a Nagyboldogasszony Rk, Eemplomban,
Celebrál|a Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi fóapát,
17* Művelődési Ház - megnyitó ünnepség
. köszöntót mond zsolnai zoltán vasszécseny község polgármestere
. Megemlékezés Dr,. Pungor Ernőr^ől - Dr. Boross Péter
a Magyar Köztársaság volt miniszterelnöke
. Gondolatok a hozzáEarEazók részéről
o § ház felszentelése - Dr,várszegi Asárik pannonhalmi fóapát
. Tóth Lívia rextilművész alkotásának leleplezése és bemutatása Ambrus Lajos, József Atcila dílas ínó
r § könywán és teleház bemutatása - Németh Tiborné fótanácsos, térségi
koordinátor, a Berzsenyi Dániel Megyei és Vár,osi Kónyvtár részéről
183o A ház bemutatása az érdeklődőknek
2O* Gá]aest - Művelódési Ház
A műsorban és a gálaesten közreműkódnek:
Vasszécsenyi Óvoda nagycsoportosai és az Ambrózy - Migazzi lstván
Általános lskola tanulói, Rozmaring Asszonykórus, KulLúnház,
művészeti körének tagjai, Nagy Emília és Pódör Gyöngy helyi költők...
prikazovits Ferenc versmondó- Joós Tamás énekmondó
Tamásovits Rita - Brandisz Zsófia,. előadóművészek
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A Jobb életért!/

Már vidéken is kipróbálhatja, megtapaszta|hatja
A STYL Ruhaqvár Rt. í,a,
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Erdeklődni lehet: 30/440-40.37-es teleíonszámon,
8,00-1 5.00 óra

közötti

időlartamban.
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l l. Megszünteti a migrénes fejfájást
12, Zslbbadásokat megszünteti, sákült ereket tágitja
13. csontokat erősíti, kálciumot beépíti a csontokba
14. Izületi és reumatikus fájdalmakat elmulasztja
l5. Javítja a vérkeringést, beállítja a vémyomást
l6. Fokozott folyadékbevitel mellett, gyorsítja a méreganyagok
kiürülését a szervezetből
l7, Megn).ugtatja az idegrendszert

ltatásunk: 40 perc (automata program), előzetes
bejelentkezés alapján, várakozási idő nélkül történik!
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ltatásunk díia: 700 Ft

Tel: 06-30/526-87-89 vagy 06-3012646065
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Készült: 500 példán}üan
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Címünk: Vasszécseny, Dózsa György út 4/a

Aoallalkozast

tizenrcltetí.: Czinki

lÁszló és csalődja

