oo

Ifie$qirrlt a tr,mplorn és környéke
3008. au§usáus 9-én, délelőtt került sor a megújult Nagifuoldogasszony plébránia templom ünnepélyes átadására, megáldására. A ternplonűoz
érkező Püspök atyát az Egrháukö zs é g elnöke Markóné Kovács Márta fogadta, köszöntötte aközség
lakói, hivői nevében..
A

IyezeLt"

emlékáblát Polgármesteri köszönóm

és be-

szédemeL követően aberaházásunk egyik fő ámogatója Kiss PéLer kancellária miniszLer mondott ünnepi
beszédet amelyben mélt aLá az összefogással megvaló-

sult eredményeinket.

m.egújult templom

A

Az iilrr;'epi szefiartáson dr. Veres András Megyéspüspök megáldotta a templomoL és az épinleten elhe-

a jelen|étekintettük meg a megtijuit templomot
és a temető kerLet-. Püspök ír megelégedéséL fejezLe lú
az elvégzeLtmunkalátán,
Folgtatósamásodíkoldalon.
szertaftásL és az ünnepséget követően

vőkkel közösen

Asván;nnúzerrrrr nregihívó
Vasszécseny Örtkortnányzata, a Koch Sándor Áwarry- Helyszín: Vasszécseny Gyöngyös u. 2.
barát Kor és Pődör György gűjű Lisztp,lettrlmegltíula
Önt és kedves család!át a 3008. szepftemrbet Z7-éa Progirarrr:
(szombaton) 11 órakor tartandó
ÁsvÁunnúzBuvr
1l0o
A vendégek üdvözlése.
únnepélyesmegnyttójára és az azLköveLő árlaLbeveZs oI.nai VoIál polgárrnester
zetéssel egybekötött b emaÁás ár a.
1105
AZ ASVANYMUZEUM
szakmai bemutaása
Dr. Vigh Károly természettudós,

d

a savaria M:űzeum

1110

Az

áIlomásai,
Pődör György tanár, gyűjLő, aműzeum
tulajdonosa
A szalag áLvágása
Zs otnat Zolán p olgármester
T ártabvezetés és állófogadás
IéLr elaozásának

1115
11B0

munkaársa

Ásvány:rnűzeanrr- és földtani bemutaLőLerem

Vasszécsenyi Üzenet
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c)

Folgtatós u első oldalról.

A látogaást a Pungor Ernő Múvelődési Házban,
Sokat dolgoztunk rajta A le$obb tudásunk és odaadásunk legjavát beleadva.
zártkörben meg!.arLoLL Püspöki fogadással zárLuk.
A templom felújítasaannak a megkezdett beruházásbefejezése, amelyet 2003 nyarán Konkoly püspök
úr j óváhagyásával Keresztes András plébános felkérésére kezdbiúnk el.

2003 nyarán Keresztes András plébánossal

kezdtünk neki a íalleverésének,egy templomi szertartast követően, bárki kezébe veheLLe a kalapácsot, és

jelképesen bonthatott egy kicsit.
A plébános úr áthelyezéséL követően Kovács
György plébános úrral folytattuk a felújítast több éven
át. Kisebb nagyobb megszakiásokkal Lélen-nyáron
egyaránL.

A templom l<tviLelezése során felújí|ásra került, a
templomtorony, a teljes födémszerkezet- kicseréléste került, szigeLe7ésre került az épilet egy része és az
épileLet övező külső falfelületek,
speciális díszíLő vakolatot és festést
kapott az épilet Kicserélésre kerültek a régi nyiászárők ajtók ablakok, új csatornarendszerL kapoLt az
épilet, a templom környezebében
díszburkolat kenilt kialakí|ásra, belső utakkal, űjközkűL, csapadéWz elvezeLési rendszer
került kialakíásra, az uákaL övező közvílágíás melleLL az épileL diszvílágíását is megoldottuk, 3 darab
uj kaput kapott a templom és LemeLőkerL, disznővényeket ültettünk, fiivet telepítettünk és még sorolhatnám tovább.

A munkákaL

alapveLően

az

Ör^-

kortnártyzaL dolgozóil,al végezLik és

azokal a helybéli szakemberekkel,
akik sok esetben időt, energiáL nem
sajnálva segítettek és oldottak meg

feladatokat.
Szeretném ezúLon is megköszönni minden hívő és
nem hívő lakos segítségéL,aki részLvetL és segíLeLLe a
munkánkat.

zsolnaí zoltán
polgárunester

Mi törtÉ:nt M elnrúlt idősruaik^bAll
Az idel nehéz gazdaságí helyzet ellenére is Jelentős feladatok álltak az Onkormányzat előtt.
Az önkorm ány zaL norm atív á77ami b ev éLelrej, saj no s
az előző évek tendenciájának megfe|e7ően tovább
csökkent. A kiadásaink pedig évrő7 évre növekednek.
A kózség gazdálkodása ennek el],elére kiegl,ensúlyozotLnak mondható. Hitele és hosszú leláraLű kötelezeLLsége továbbra sincs az önkormányzatnak.
Ezen bevezeLőre azért volt szükség, hos, nérrrileg

aIáámassza a tevékenységünk és feladataink ellátásának időbeni eltolódását a megoldások nródját és a felvállalt felelősség nagyságát.
A község gazdálkodása jelenleg aközség fennlartÁsára és a kisebb fejleszlések megvalósíására ad leheLőségeL. Jelentős anyagi forrást biztosítunk saját
munkával, lakossági, vállalkozői segítséggel. Sajnos
nehéz időket élúnka forráshiány a jövó'beni |ehetőségeinket kor|átozzák elsősorban. Annak ellenére, lrogy
a községünkbe látogatók jelentós része átlagon í'elúlinek tarLja a település helyzetéL elsósorban az e7műlt
év ekb en m e gvaló su l ó b eruházásoknak kö szönhetőe n,
el kell mondani, hogy a fejlődés szinLen tarására fetLéLlen szükségünk van. Az önkormányzat rákényszerúl saját maga olyan beruhévások megvalósítására, sajáL dolgozőkkal, amelyeket normális körülmények között megrendelne és kifizetne. Ezek általában hátrá-

nyosan érintik aközségfenntartási munkákat pI. afűnyírás elmaradása,... Yé|eményem szerinL ezen idő-

szak áLvésze7ése,legkésó'bb;ovő tavasszal lel:.eL. Az
EU-s források megnyitasa ulán leheL Á|án előre lépni. TennészeLesen folyik a stratégiai Lewezés és a
p énz gyűjLés az önr észek bizLosiásához.
Az áItAlárnos helyzetértékeléstkövetően az elmű|t ldőszakról részletesebben :
A2 On-

kormályzaL

helyet és le-

heLőségeL

adott egy út-

felűjítási

konferencia
megszeíye-

zéséhez, meIyet-

nú Lisen KíL. szervezett, községünk

az OszL-

rák tulajdo-

meg aheIyszint
és ahelyeí biztosította a gyakorlati bemutatóhoz és a
tanácskozáshoz.

A konferencián megjelent több Vas Megyei település polgármesLere, jegyzője, hogr megtekintsen egy

Magyar kistelepülés költségveté séhez méreíezeLt űífelújításitechnikát, technológiát.
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A

gyakor-

lati kiütele-

zési helyszin
a Rákóczi F.

utca és az

Ady E. utca
volt. Ennek

köszönhetőefl sikerült
az önkormányzaLnak

5000 m' burkolat felújíáshoz hozzájuLnia. Az uhcák
kiválaszása a technológi a alkalmazásának meglévő
íelLéLeleiszerirlL az oszLrák szakemberekjavaslata sze-

rint került kiválasz|ásra.
Az idén is megszersrezésre kerilL a falunap. A költségvetésbenaz idei évre nem tervezLink kiadásokat a
falunap megrendezésére. Sokkal fontosabb feladatokra is csak csökkentett keret állL rendelkezésre. EzérL
az ÖnkormányzaL és
az Egytitt

VasszécsenyérL egyesület a vállalkozóktó1

az idei évben

is kikátyúzta
a község ítL-

potL pénz és

adományo-

kon kívül a

testületből B képviseló (Sziluas Istudn, Baló"zs Imre,
Mó,téné Gaddr Rózsa, Kiss Ferencné, Tóthné Pungor
Angéla, Ferencz Zsolt, Porughardt Lószló, Zsolruai
Zoltdn) sajáLLiszIrleLdíja és egyéni ámogatása LerhérerendezLékínegaz idén is két naposra LerlrezeLtfahtnapot. A rendezvény szerlrezésébenés lebonyolíásába:n az Egyesület akLív tagjain kivűl, részt vett a Művelődési ház vezetője is.
A szirvonalas programok a szépszámű helybéli lakoso-

kon kívül az
idén is tóbb

száz vendéget és érdek|ődőtvonzoLt

aLelepiIésre.
A templom felűjíásánal az Önkorrnányzat jelentős
szerepeL vá)lalt a kivitel ezési munkák rnegszewezésével
és megvalósíásával. KiIer'chéun át

újult a temp-

lom és kör-

nyéke. Az

önkormánydolgozói
vettek részLa

zat

templom szigetelési, vzelvez,eíési munkálatait, a leendőáthelyezésrekerülóravatáozőközműveinekhépíLését, burkolatkialakítast, tereprendezési és parkosítási
munkálataibarr. Továbbá akLív segítségetnyújtottak a
válla]kozók áJtá gépek segíLségévelvégzetL munkákban
és aköz és űszvilagítas kialakíásakor a szakmunkába
is besegítettek.
Elmondható, hory a templom feiújítasakorpéldaértékúösszefogással sikerült a felűjiásL megvalósítani.
A külterületi utak (Bozzai - Kerréz) út padkajavítasát elvégezte a nyár elején az önkorrnányzat. A csapadél§ía elvezető árok egy részétgéppel kellett kitisztítani a lerakódások miatt a Löbbi részéna kaszáiJ;ás
aán rendezett körülményeket sikerúlt kialakítani.
Az idéle a Mezőgazdasági Hivatal is ellertőizte a
p aly azat1 ámo gatás f elLéLeIénIszab oLL karbantartási
munkák elvégzését.Megfeletőnek tartottak az elvégzett martkát.
Az egész évenkeresztnli padka kaszálásL az Önkormányzat dolgozói végzlk, de az idei csapadékos időszak sajnos felülmúlta a település teljes terúleLén a
kaszalási kapaciásunkat. A TSZ nyíjLott több alkalommal segítségeta nagyobb területeinken a gépikaszáJásban, amelyeL ezűton is megköszönünk.

Az önkormányzaL

kért és ka-

folyamatosan készült,

Vasszécsenyi Űzenet
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ir:'

jait-, Evente

1-1,5 millió
forintot kol-

töttünk

az

útjaink karbantartásá-

ía. Sajnos
évek óta, a kedvezőLlen állarrri ftnanszírozás melleL
nagy terhet ró a telepúlés költségveLésére. Az idén segítségünkre volt a Bit-Ep Bt. felajánlása miszerint
íinn aszfaltb ől dijmenLesen bocsátotta rendelke zési;lnkre a szükséges mennyiséget, illetve abedolgozáshoz
szükséges eszközöket. Az önkormányzaL dogozói végezték el az ílLfelíjíásimunkákat, Az önkorrnányzaLnakaszáIlíási költséget kellett állniamelyeL ifi. Papp
István helybéli vál|a|kozóíól rendelt íneg az önkormányzaL.

Az

..

On-

kormányzaL
a íemető bejáraát fetiiitotta. A kapuk megúju-

lása a templom és temeLő ke rt

beruházásához ártozik viszont abejárat előttl teriletet szegéIykővel és aszfalt burkolattal láttuk eI miuán a csapadék\,ízelvezeLéshez szikséges áLeresz elhelyezésre
került.
Mbgújult a jáLszőLerrel szembeni oldalsó bejárat is
szinlén a régibejárathoz hasonlóan az űjorrnanl<tala-

4
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kított kapu eIőLl sza-
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töltheti funkcionális szerepéL. A munka során kiemelkedó segíts égeL nyűjhottak a díj mentesen r endelkezésünkre áIIő TSZ gépei és gépkezelői, alr'e7yet ezűíon
vő II. világháborús is megköszönünk,
ernlékművet is felújíReméIhetőLeg megszűtik a Táncsics u-i kanyarban
totía az Önkormány- a kedvezőtlen és balesetveszélyes parkolási körülzat-, kivágá a gazokaL
mény. A képviselő testület a 2008. szepLember 3O-i
és a tánőtL örökzöldeülésén döntött a Táncsics utcai útszakasz mindkét olkeL, elszálliLoLá a lera- dalán a forgalmi rend megváltozáásáróI, miszerint tikoLí szemeLeL. Szegé- los megállni az űt szélén.A parkoló hasznáIaÁ javalyek között kavicsbursolL az érinLeLL inLézményeklátogatasa eseLén.
kolatot alakítottunk
Ft$lelem forgalmi tetl.d,váItozás a 87-es útonll!
ki, illetve az emléktrrű SaJnrálatos módon az iskola előtt1 kereszteződés
Álapzata megerősiLés- rne $kőzelité sének sebessé gfraüárát 30 km/h-ról 4O
re kerúlt.
km/h-ra felentelte a közlekedési hatóság.
A,Lemető rr'eIIeLL féIig öreg kaviccsal feltóltött csaAz Önkorpadél<lriz elvezeLő árok kitisztí|ásra kenilt és a Tánrr:'ányzat necsics utcai hiányzó árok szakasz pedig kialakítasra kevében több
nilt. A vizelvezeLés helyreálliása valószínú|eg a Lerialkalomma1
let vizesedését is nagyban meg fogja gátolni amire a
kértemaközkörrryező középnleLeknek a felűjíás ellenére is nagy
lekedési havan.
tós
ágokat,
szüksége
A bejárato|<hoz a műszen,el bemérL r"iszonylag
hogy az iskomély árokmélységek miatt biztonsági okokból korlátot
la előtLi szakörrr.vezetben
kaszon illetépiLLeLink, ame7y a falusias
esztétikai
v?
a2 önkorélménytis nyújt.
(
Az ön- mány zati Óvodai) lehajLónáI az előzni TILOS zár óv o kormányzaL na] és ábl.a és fokozoLt sebességkorláLozásra lÁIó
3004 -ben a ábla elhely ezésb en legy enek se gítségünkre.
A személyes bejárás és a több alkalommal LörléntSzécsenyi
közs égré- Ievé|váIás uán is elzárkóztak a probléma megoldása
szel lévő eIől.Yé|eményük szeirftaZ számjegyű úton nem 1asközépüleLek
sítani, hanem gyorsítani kellene a forgalmat. AvélekörnyezeLét
ményünk-e targyban jelenLősen eltér. Figyelmúket felés közLerilehíwa, hogybizonyára komoly baleset kell ahhoz, hogy
teiL
megtera kérésünkmeghallgaásra találjon. Btzolrr benne,
ll
l
v ezLeLLe
hogy a ájékozt-aás és a rendőrség fokozott sebességKózlekedé s i és közíerilet kialakíási s zemp ontb ó1 j e- méréseleheLővé Leszí a forgalom lassulását és abalelentős, épiLési engedéIly el rende|kező ter:r éb en, szet e - setek elkerúlését.
pelt egy közösségi parkoló kialakítasa. A parkoló célA község védőnője Bertók Tiborné nlrrgdíjba voja a kórnyező középnlekkhaszná7ói részérea gépjár- nulását követően 2008. szepLember 6-án a fenntarLó
művek elhe|yezése (templom, LemeLő, jáLszótér, testületek Mészáros Lívia szeméIyében űj védőnőL nesportcentrum). A parkoló a terveknek megíe7elően vezLek ki. A munkába áIIása október elejénvárhaLó. A
aszfaltos, szegé7yköv es, díszburkolatos, csap adé|<rriz következő számunkban be fog mutatkozni részleLee|vezeLéses, ... megoldásban kerülL megLerlezésre. sebben.
PályazaLi forrás hiKati néninek ezűLon is megköszönjük a sok éves
ányában az első 1é- munkáját, az íj védőnónek pedig sok sikerl és kitarpésben a parkoló
ást kívánunk.
Az Onkialakítasát az önkormányzat úgy
kormárryzat
alakította ki, hogy
szeptember
közepét
a berttházás ráforkezdLemega
dítasában az alapTemeíő :uLca
munkálatokaL végezLik e|, illeLve a
csapadél<:ríz
felhasználL kavics
és út rekonstrukcióját.
a későbbi megsalóAz iőei év
sulás során se Átereszelés a Temető utcáhan
vesszen e|. A kéL
vé|hetően
bejárat kialakíása utolsó infrastrukturáíis benlhánása szeptemb er végéuLár' a parkoló igfejeződne be, amennyiben az időjarás is engedi azt.
Forgalmi rentl áltozás
t'asznált'aLó és be- A tervek szerint a meglévő csapadékvíz e|vezető rendbáIyos bejáraL készült.
ALemeLőkertbenIé-

n

ffi

-!ru

.

o
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szet felűjitásán és a hiányos szakaszokon az íj megépíLéséntíiJ a bejfuaíok szakszerű íelíjíásais meg-

történik a lakosság hozzájániásával és munkájával
I<tegészítve.

A szabványos méreLű átereszek lerakását több
esetben a lakosok végzik el, aki segítségetkért annak
LermészeLesen az önkorrnányzat dolgozói megcsinálák. A hidak kavicsozást követően az önkorrnányzat
kéréséreleheLőség szerirrt beton burkolat kerúl a bejaraLok és a lerakotL áLereszek megő-vása érdekében.
Az áLereszeketaz őnkormányzat egyben szereztpbe és
szallitatta a helyszínre, de a2 épiLőelemek költsége a
lakosságot terheli. Az önkormányzaL továbbiakban a
földes, fiives padka nyesésétkővetően egy közepesen
Lerl;'elheó kaücsos padkát alakít ki.
A2

utcában 3 helyen
az íi a]aLtvíz
közmű (b"kötő cső)
cseréjére ke-

rült sor. A
1akossági
összefogást

az

önkormányzaL azzal egészíti

ki, hogl azűLkáffizásátköveLően esr egységes feliletizárássallátjaelarészbenl<tszélesitetLútburkolatot.
Baunk benlq hogy ezzel a minta, magunk által is
megvalósítható technológiával a település más utcáit
is fel tudjuk íjítaíLi.Az önkormányzaL a saját munkával és a lakossági segítséggelesélyL tsremL magának,
hogy a nehéz költségvetési és gazdasagihelyzetellenére is tovább lépjen az íújalrlkkarbantarása, felűjíása
terén, Sajnos ezen megoldással is éyenLe csak ery-ery
utca felújíására kerú7het sor és sajnos nem minden
utrÁnáI van mód ezzel a technológiával felújíání,a jelenlegi áLlapota és a természeti adoLtságal miatt.
PáIyáz;atnk:

Az Onkorm ányzatnak a nehezrn induló uniós forrá-

sok ellenére 3 folyamatban|évő palyazatavarr, amiből a
legnagrobb volumenű az iskola rekonstnrkciőját elősegíLő palyazablnk első körben az országos kereLbő nem
kapott títmogatásL, a másoűk körben a régiós kerethő
reméljük jut a településünknek is, Bízunk berr,ne, hogr

mielőbb neki tud állni településünk is a beruhazásnak.
A minisztériumiájékoztaás sz.erintaz országos és arégsós pályazatak bevá{ak eg,"rnást, trhát egiren7fte :úg;r
nezl"l, nem vagnrnk lemaradva semmiró sem.
Az egészségügyi centrum kialakítására megírt páIyánaLankeredményhirdetésemégíolyamatbanvan.
Itt is bízunk a Lőmogaásban. Illetve a kerékpárút
kialakítására folyamatosan lehet pályázni, amelyhez
a szikséges feladatokat az önkormányzat eIvégezLe,
remélhetőleg 2009-es évre tudunk uniós forrást lehívni hozzá. (Petőft S. utcai belterületi kerékpáúL
szakasz)
A Lider program vidéki, falufejlesztésí palyázatai
okLóber hónap elején kerúlnek kiírásra. Minden helyi
lakosnak ajánlom flg5relmébe, mivel akár 7O'%-os á-

Vasszécsenyi Űzenet
mogaás mellett leheL eglréni beruházásokat megvalósítani a helyi fejleszLések LelúnLeLében,
Elöregedtek és megbetegedtek a temető<erthen lertő
dióíák. A íákat több
éve figyeljnk szakemberek bevoná-

sával.

Sajnálatos

módon a templom
mögötti, a miseút
melletti dióftk közü13 danb kivagásrajavasolt a részleges elhalás miatt.
Több lakos jeleáe

már, hogy száraz
agak esnek |e a fá-

ról, amely balesetveszélyt jelent az
alaLta, köztekedőkre

nézve. Tavasszal a

Műemlékvédelmi
hatósfugal törlént
bejárásL követően
kezdeményezLiúk ja-

vaslatukra éshoz-Ájánrlasukkal a műemléIn teriiletre vo-

natkozó fakivfuási

kérelembeadásáL.
Az ÖnkormányzaL a tavasszal a

Lermészet a rlregűjuló erejében blzvavárt őszighéúha
ismételten életre

kapnak az amlúgr

elszáradás jeleiL

mutató fak. A helyzeLnem javult a sok csapadék ellenére sem. A fák késő
őssz.el kivfuásra kerülnek és az Önkormártyz,aL azonnal
gondoskoük a íák pőt)asnől.

Ií{bel televfu7ős hálőzatarl-król rövlden:
Mind utolján leirtam az ÖnkormányzaL a há7ózat
izemelLetésébőfuszállt.Ennekel7elérebinlr'kabba,
hogy az izemelLető igéreLéLbetarLva a fej7esztésekeL
elvégzi. Kérdésünkre, hogy hol állnak a munkálatok

az alábbi röüd tájékoztaást adták:
A Vas Megyei optikai gerincvonal engedély eztetése
folyik ielenleg végstadiumában van, röüdesen kezdődik a kiépítésea telepűlések és aMegreszékhely között. A hatósági egyezLeLésel<rő az énnteLt hivatalok a
jegyzőkönyveket az ÖnkormányzaL részéreis megkúldték,megerősíthetem az állítas valóság tartamát.
A kérdésemre,hogy a helyi háIózatl<tépítése mirevárható konkrétumot nem kaptam csak annyit, hogy a
vállalt haándőí fogják áráni (2009. ősze ateryezeLL
befejezés). Kértprr',.a rendszeres ájékozIaásL mire
igéreLeL kaptam az Onkorm ányzaL r'evében.

zsolnaí zoltőn
polgőrtnester
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llfiűvelődésíHáru

hirei

ahol egy kellemes estét töltöttünk a íűz körül ülve.
Az e|rníit időszakban a MúvelődésiEáz külön,
böző programokkal várta a falu lakóit. A nagil ér- Május 24-fu gyereknapi délutannal vártuk a gyerekedeklődéssel kísértés szépszátrlrlú résztrevővel le- ket, akik naryon éIvezte,k a mesesarkot, diavetítést, a
kézműves foglalkozást, majd a szabadiléi játékokat.
zajlott Kő|tészet napi szavalóverseny és versillusá,
rációs pá|yánat utrán, április 33,án a köry,v, és Volt kötélhúzás, foci, hulahopp és tollaslabda is.
Sikeresen zajloLL a Bartók BélaZeneiskola növenszerző7 Jogok dlágnapJán megyendezett könywá,
Berdékeinek
év végízárőhangversenye, amelyen IáLhaLA
vásáron
a
is
szánmallártogattÁl<.
sárt
szép
milyen ügyes zenészek nevelkednek a
tuk-hallhattuk,
leselejtezett
által
Megyei
Könyvtrár
Drániel
zsenyi
}laz
falal között.
Múvelődési
kínáltuk
az
olvasóknak.
könyveket
Az ővodások ballagása is szép emlék leheL azoknak, akik részíveLtek az ovisok kedves és egyben
megható műsorán.
Sikeresen lezajLoít aBerzsenyi Könyl,tár á7áI szer-

vezeLL 20 órás számíógép-tanfolyam, "n,,ely iránL nagl örömünl<re- szép szálmmal érdeklődtck a tanulni

vágyók. Reményeink

szerirrlrL a

következő hónapokban

7eheLőségLesz az informatikai ismeretek további bóvítéséreegy haladó tanfolyam elinűtásával.

Időközben elindult a rrői Lorna, mely heLenLe két-

szerLáLogatható: kedden éspérrteken 18 órátó1. Atorna a nyár folyamán LörLénL leállás aán szepLember

Április utolsó

*
hétvégélén

Ed".unyák köszönLé-

sére késziltünk apró aj ándékokka1.
Május I-én az Egyritt YasszécsenyérL Egyesület és
a Művelődési Ház közösen szewezte íneg az I. Y asszécsenyi Majálist, de sajnos az időjárás ezűLtal nem volt
kegyes hozzánk, igy a LewezeLt programoknak csak
egy részéLsikerült megvalósítanunk.

Május folyamán újra talá|kozoLL a Nyrgdíjasklub,
amikor tóbbek közötL a klub további rrrűködésérő és
azok felLéLe(eiről esetL sző.
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Május közepénkét színháui előadásvária a falu 1akóit, az eLső a,gyermekeknek szólL a napközisek a
Goüard Jenő .L\íalános Iskola diá§ainak előadásában tekintheLték meg A kíváncsi királykisasszony című mesejáLékoL. Az előadáson nem csak a gyerekek,
de kísérőiknas/on jőI szórakoztak.
A másik előadásra sajnos kevesebben voltak kíváncsiak, pedig a sorkifaludi amatőr szinjátszók, a
Csendbontó Társulat igazi rcLro-hangulatot varázsolt
Hajrá csajok '73 című mirei-bohózaával
A szítűéaielőadások uán az iskolások a Megyei
Könyl,tar áIt aI szervezeLt Meseláda-programon vehettek részL. M.ég ezen a héten összegyúlt az Ifiísági
Klub a régi iskola udvarán egy kis szalonnasütésre,

közepéLíl újra elindul.
A. nyár folyamán négy héLen kereszLil színes programokkal várta a Múvelődési Ház gyerekeket napközis áborába.
Július 11-1,2-én az Egyútt Vas szécsenyérL Egyesülettel közösen megrendezésre került a hagrománynak
számiLő Vasszécsenyi Falunap. A sportesemények
mellett mindenki kedvére válogathatoLL a zer'és,áncos produkciók közül, a jáLszőtéren ryerekprogramokkal, játékokkal, kézműves-foglalkozással vár|uk a
kisebbeket, de rraglrszeű kotcerLet hallhattunkláthattunk az FM Zeto-óI, Josh és JutáLőt, és az Ocho
Macho zenekartőI ís.
Július I7-én ismét útra keltek a falu nyrgdijasai,
és a már hagyományn ak számiLo nyr gűj as kirándulás
ker etében elláto gattak Vasvárra, ahol me gtekinthették
a város nevezetességeií: a feiújítottVasvári Városi
Múvelődési Házat, a Domonkos rendházban tááIhaLő
helytörténeLi ffiLeményt, a Vasvári Sáncot, elbarangoltak a Szentkúthoz, megcsodálhatták a Csónaká.a'ó
tavat, majd kellemes déluánL töltöttek a Vasvári Fúrdő meleg izes medencéjében,

Augusztus %O-án ünnepi szentmisével és verses
a vasszécsenyi templomösszeállítással köszöntöttük
ürrnepéL. Az űnnepí
kenyér
az
Úl
ban Szent István és

3OO8. szeptetnber 26.

l

műsor közreműködői vasszécsenyi gyerekek és az Ifjúsági Klub ta$ai voltak.
Szeptember 23-án elindult a Baba-mama Klub,
mely minden hónap utolsó keddjén vána az anltrká-
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Vasszécsenyi Űzenet
kat és a gyerekeket. A klub kereLeir.beliúl az anyrkák
védőnő vezeLésével és szerrrezésébenhasznos gyermekgondozási és gyetneknevelési ismerelel<hez juLhatnak, ismerkedhetnek, tapasztalatokaL cserélhetnek, és egyntt játszhatnak gyermekeikkel. Az első találkozásL a Tündérország Ovoda nagycsoportosainak
músora szinesiLeíte, és a jelenlévők szakember segítségévelmegvizsgá7LaLhaLák az áIta|uk hozotL ivóúz
minőségéL is. A kóvetkező lúabíoglalkozás időpontja:
2008. október 28. (kedd) 10,00.
A fenti programok mellett a Műve7ődési Ház és
Könyr,,tár folyamatosan képviselteLi magáL az MMIK
és Megyei Könyvár áIáI szervezett szakrnaj, napokon,
képzéseken.
szeder ndíkó
műpelődésszeruező

§fr;
l§apközís üf,bor a llfiűvelődési Hál.,bAll
Napközts tráborunkba vártuk azokat a 4 és L2 év
kőzőttl ryerekeket, akik szetették volna a nyarat
alrtívarr, iz§almasan eltölteni, szeretnek Játszanl,

vagf, éppen csak kortrársaik üársaságá,ra vá€ytak.

A Pungor EttőMűvelődési Haz ésKőry,vtar 4héten kereszLiil héríőől péntekig biztosított sokszinű
programot és feligyeleLeL a jelenLkezőlmek.
A ábor négy heLe Lematlkájában hasonló felépíLé-

gú volt:

IJétíőnkénLknlönböző

szakmákkal ismerkedhet-

tek a gyerekek, előadásokon vehettek részL, melyek témáj áL az életkori s aj áto s ságok ff gyelemb ev éLeIéveI v á-

lasztottuk: volt szó a kisállatokról, és azoktartásáról,
barangoltunk a csillagás zaL világában, közelebbi isme-

ll

reLségeíkötöttúnk az

asztalos szakrnávat,

'

;t

Sőt, Saját újságot is
szerkeszLet|ink.

kedderrként a

öröméL:

ci,

volt

fo-

kosárlabda,
tollaslabda, köz-

lekedésbiztonsagi és baleset-

megelőzési kerékpáros program a Vas Meryei Rendórfótapiányság jóvolából, de az ijaszatál is közelebbi ismer eLs égeL köthettek a áb or ozók.
A pénteki napokat afelhőLlen jáLéknak szenteltük:
ársasjátékok, közösségi jáLékok, mesék, meseíilmek
vártÁk a gyerekeket, de ellátogatoLLhozzánk aBerzsenyi Dániel Könyvár Meseládája is.

kreativitás, eszLétikai érzékés a kéz-

ügyesség fejlesztésé-

re helyezLik a hangsúlyt, a kézműves és
képzőművészeti foglalkozások leheLőségeL adtak az
önl<tfejezésre, az önLevékenységre és a csoporLmunkára, illetve knlönb öző technikák elsajátításár a.
A szerdai napokon megismerkedtünk a vasi megy eszéL<hely nev ezetességeivel. A kirándulások alkalmáva| számba vettük Szombathely fontosabb helyszíneit, látnivalóiL, elláLogattunk tóbbek között a Romkertbe, a Smidt Múzelmba, a Savaria
Műzeumba. a MúzeamfaJuba, a Berzsenyt Dániel
Korywtárba, debetekintést nyerhetünk a
savaria Mozi és a
Nyugat Rádió működésébeis.

n

A csütörtöki
nap a spor|é és
a játékévolt.
Ezen a napon a
gyerckek élvez1eeítrcka mozgás

Ezűton szer eínénkköszönetet mondani azoknak,
akik a négy hét aIaLL, szabadidejüket feláldozva segíLeLték, hogy napközis ábor valóban felhőLlen élmény
legyen minden gyermek számára.
szeder ndikó

műaelődésszen)ező

Vasszécsenyi, Űzenet
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llfiúvelódési Ház, progiranf ai
Női torna
Minden héten kedd és péntek
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18.00-19.00
Első óra: szepLember 16, (kedd) ].8.00
Népüánc ryerekeknek
SzerdánkérrL

)*
.}s .-í.

ffi
ffi
XtrEat
{D'-

]

i"*

rc

1 7.

00- 18,

@
&rr'

30

Első találkozág szepLeínber L7.
(szerda) 17.00

^

Karate ryerekeknek

rJ

Kézmrűves kuckó gyerekeknek
Minden hó utolsó szombatja 14.00
Köv etkező fo glalkozás :
szeptember 27. 14.00

Német nyelvtanfolyam ryerekeknek
Csütörtökönként 17.0O
Első óra: október 2.
(csütörtök) 17.00

Jelentkezés és bővebb tnformáctó:

szeder Ildikó

Szombatonként 10.00-tól
Első óra: okíőber 4.
(szombat) 10.00

Pungor Ernő Múvelődési Háa és Könyvár
Tel.:941377-L77
E-mail : muvhaz@vasszecseny. hu

Haladó számitőgép-tarrfolyam

(ingyenes)
szombatonként
Első óra, ok|óber 4. (szombat) 8.30

Baba-mama klub
Minden hónap utolsó keddje 10.00
Első foglalkozás: szeptember 23.
(kedd) 10.00

NyugűJas klub
Minden hónap első péntekje
18.00

Megfelelő létszáfr, esetén Vasszécsenyben ls ellndulnak a 7.ene -Bola Tirnoda foglalkozásai:
Ílrrek-zene és beszédfeJlesztés
(3-5, 5-7 éves csoportok)
MozgásfeJl esztés és tánc
(3-5, 5-7, 7-I2 éves csoporLok)
Beszédtechntka és drámaJáték
(5-7, 7-I2 éves csoportok)

Információ:
Komonyi Zsuzsa
Tel.: 06/20/960-5081

E-mail : info @ zenebonatarroda. hu

Iskolai lúrek

Az Am,br őzy -M7gazz7 Istvrán Átalrános Iskola Tanévnyitó ünnepélye.
Au gusztus 3']. én a Vas szécs e ny i Ambr őzy -Migaazi
István Altalános Iskola taraévrrytó intrcpé7yétTanakajdon az Ambtőzy Kastély udvarán tartottuk.
-

b
Az nnnepéIynnk szerves részevolL

a Tanakajd köz-

ség átal szeryezeít Ambrőzy-évnek, melyeL névadónk
halalának 7 5, évíordalója alkalmáb őI rendezte,k meg

A tanakajü önkormányzat meghívás ának eleget téebben az évben már másoük alkalommal a Malonyai iskola - arborétum és önkormányzat képviselói

ve

-

ismegtisztelLek jelenlétnlrJrle|rer;ldezvérayiinkel.
Az iskola igazgaLója köszöntötte a megsetent szilő ket,vendégeket, tanulókat és ismer|ette atanév rendjéL. A músor :uát az oszályfőnökök
ismertettékatanulókkal az eIső napi órarendet, és ájékoztattÁk őkeL
a tudnivalókról.
Az etső taníási napon minden tanuló az etső órában Lűzvédelmi és balesetvédelmi okLatasban vett
részíés áLbesz,elLek a bázirendeL.
A tarrárok meghirdeLLek szakköreikeL: a jelentkezések alapján aköveLkező szakkörök indultak:
nérrret,- dráma,- informatika,- sportkör,- kézilabda, - termés zetlsmer et, - kézműv es
Középiskolai előkészíű foglalkozásokat indítottunk matematikából, maryarból és némeL nyelvbó.
Az etső szilőí értekez|eteken ismertették az oszálfőnökök a szülőkkel atanév rendjéL és meglerllezték a tanulmányl, kirándulásokat. MpgválaszLoLták a
SznIő Munkaközösség tag;ait. Alakuló ülésüket már
ők is megtar|ották'
Kíss Ferencné
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e rtnroBnBr MINDEN IDE rüI{ET ;ÁrBlrurer,

röRnr...

A Tündérorczág Óvoda Vasszécseny 31 kiscsoportos, 35 középső csoportos és 36 nagrcsoportos
ryermekkel rnegkezdte a 3008/09-es nevelésl évet.

L_*_A nyán feltöltődés uán az óvoda új lakói /a kiscsoportosold birlokukba vették csopor|jukat és a jáLszó udvart. Akezdeti sírás-ívás után otthonosan töltik a mindennapokat. Van közöttük, aki rengeLegeL
rajzol, a lányok babáznak és mindenki n€yon szeret
az udvaron lenni. Van közöttük, aki kiscsibe módjára
követi az óvó néni minden lépéséL.Es mindannyian
egríorlrán igénylik az ö7elésL, a szereteL.
A középső csoportban a tavalythoz képest változoLí a csoport összeLéLel, 4-5 íLj gyermek van, de már
ők is beilleszkedtek, befogadták 6keL a többiek. Naponta felszabadultan játszatak, az ővő nénik a tavaly
tanultakat idézik fel velük, legnagyobb sikere a íneséknek van. Gyakran báboznak és naponta elíkerilnek a hangszerek. Ez a csoport szeteti akomolyzenét
(pl. : Mozart: Varázsfuvola), a népzenéLés a népi gyermeklátékokat, kö{átékokat. Rendkívül jó a ritmusérzékiik, amit majd az iskolában kamaLozáLhatnak, o1vasás tanulás közben.
A nagycsoportosok szűrése elkezdődöLL, ami azt
jelenti, hogl a képességek felmérése folyamatban van,
így időben elkezdt'etjiik fejlesz6süket, szükség eseLén szakember bevonásával. októberre már minden
ryermekről tudjuk, milyen területen kell fejleszíeni
menális, kognitív képességeiket.

A mindennapi feladatokon túl természetesen szerveziúnk kiilön programokat. A tavalyi nagrcsoportos
óvó nénik megláIagattÁk az elsősökeL. atik kitórő
örömmel fogadták őket, A t:rrlitó néni elmondta tapasztalatait, me|yeket munkánk során hasznosítani tudunk.
A;O eg,tittmtiködés $,ümölcsét a glermekek é|vezik.
A jelenlegi nagycsoporLosok már szerepeltek is a

Baba-mama klub első foglalkozásán. Felkészítőjük
Márti és A7tz nénivolL.
ElkezdődikaBábszíntrazelőadássorozata,melyet
L<lzárőlag az óvodás korosztáy számára késziLeLLek.
Az MMIK-baa, nézzik meg az első előadást szeptember 26-án, Borkaboszorka címmel,
Terveink között szerepel szeptembet 27-én a KistérséglForgatagban v a)ó közremúködés. A7ú szeretne
ezeíL a szombaton velünk lenrÍ., az Ásványműzeum
megnyitója utan jöjjön a szombathelyi Fő tér pavilonjához. Ott meg!áalja a vasszécsenyi óvónőkeL, alrik
kézműves foglalkozást tartanak az érdeHődő gyernekek és szúlők számara.
Idén sem marad el az almasziret, rlae-lyet szeptember 30-án, a tanakajdi almáskertben végzink.Itt ismerkednek a gyerekek az őszi gyümölccsel, színével,
fonnájával, előfordulási helyanel és azzd, a fo|yamattal:
ho$,an kerúl a farőI az asztalukra a gnimölcs.
.
A hagyományos szőlősziret" is lezajlik, okőber 7én, az óvoda udvarán. A mustkóstolásból idén sem
maradnak Ii a szomszédos épületben (önkormányzaL,
posta) dolgozók és a környéken lakók.
Ez az őszi kínálatunk, eme[etLvarrnak heti gmkorisággal előforduló programjaink. Folytaóűk a zpnés-tnrna, anéptÁnc és a témet nyelvbanulás . Ezrkterrnészetesen nem köte.lezó jet7egőek, fakultatívan ajárrljuk. Mindenki választhat érdeklődésiköre, pénáÁrcája sz,ennL.
Megőrlzznk kedves szokásunkat is, megköszöntjük
minden hónap utolsó csütörtökén az adott hónapbarr
szirletésnapjukat ünneplő girermekekeL. Az ajándékl'ft
e5, apróság, melyetaz óvó nénik készítele|g lalamint a
konyhas nénik által sütött bazi sitemény, esetleg torta.
EzűLon is kívánok mindsn óvodás kis$rereknek
szép és jő napokat az óvodában, valamint a szülőknek
eredményes eg5rüttmúkö dést az óvónőkkel!
Némethné Stnger Juűt
ővodavezető

Felhívás!
A Pungor Ernő Művelődési Haa és Könyvár várla

azo|<nak a jelenLkezését, akiknél
fellelheLőkVasszécseny történelmével, múltjával kapcsolato§ fotók. Amennyiben a
fényképektulajdonosaihozzájárulnak, a későbbiekben a fotók digitalizáIt másolaából
kiállíási anyagot ál|ítanánkö§sze, mely mindenki számáramegtekintheLőlesz.
Ké{úk,fotóikkal segítséka g;újteménylél';:qöttéLl
szeder ndikó műu előúésszen) ező
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vonok meg tőled semmit, ami szép, ezért hát nem kell
keriilóutakon hajszolnod a gyönyört, Ha engem szefetsz,

Istened!) Szabad lehetsz a

félelemtől! Nem kell
kozmikus hatalmak vagy emberi rendszerek foglyaként élned. Nem friggsz apénztől, földi siketől, megszabadulhatsz az önmagad körül forgástól. Nem leszel

I<tszolgáltawaszektayezéreknek,propagandistáknak,

ideológusokn ak, szenzációbqhász újságíróknak, yqy
éppen saját magad ártó gondolatasnak. Ha engem
szefetsz, szabad lehetsz a félelemtől!
II. (Ne vedd hiába Istened nevét!) Szabad lehetsz a
tiszta beszédre! Engem sem kell kényszedtened, hogy

segítsek neked. Nem vátom el tőled, hogy kegyes
imamalom legyél, hiszen Mindenhatóként is barátod
vagyok és szabadon segítek neked. Nem kell átkozódnod és esküdöznöd, szavadnak önmagában hitele
lehet, Ha bosszúság ér, nem kell istenkáromló szavakat kiáltanod vagy mormognod. Ha engem lzefetsz,
szabad lehetsz a iszta beszédte!

III. íSzenteld mep az iiryrneonaDot!) Szabad Iehetsz a teljesítmény görcsétól, amely miatt haLáJra
dolgoznád magad. De szabad lehetsz a féktelen szó-

is. Megállhatsz egy időre csendrukozás kísértésétől
ben énelőttem, fáradt tagud és borzolt idegeid megpihenhetnek ttálam. Mert szóLri szefetnék hozzád,
szefetnék rád bízn valamit, ezért kérlek, szánd tám
ezt napot. Nem kell tédeniil nézned, hogy ünnepeidet ^elveszik, megrabolják ősi hagyományudat, szoásaidat, jeles napjaidat, Ha engem szeíetsz, szabad lehetsz a teljesítménygörcsétől.

IV. (Tiszteld apádat és anyádat!) Szabad lehetsz a
gyengéd szeíetetíe.Nem kell mindent dacosan eluta-

sítanod: szrileidet vagy tanátadat, a ré§ szokásokat és
hagyományokat. Megértő lehetsz szdleid |ltbája tránt
is, tisztelettel nézhetsz idős emberek baázdált arcába.
Szívesen tatőzkodsz családod kötében, nem kell lenézned az egyszerő rokont sem. Ha engem szefetsz,
szabad lehetsz a gyengéd szeretetfe.
V. (I.{e öli!) Szabad lehetsz az élet tiszteletére, Nem
kell többé fatkastörvények szerint élr:red, kíméletlen
konkurenciaharcban és pusztításban. Meg fogod becsiilni a másik életétés egészségét,még csak gondolatban sem kell őt a pokolra kívánnod. Szemed megnyfllk az erdő és madarak szépségére,még a meztelen
csigát sem fogod eltaposni. Nem kell agyonhajszoInod magad, tönkretéve egészségedet, szívinfarktust

vagy gyomorfekélyt szefezye. Felismerheted, hogy a
tefemtettségben minden qándék, amit én szeíetnék
átadn neked, hogy vigyázz tá. Ha engem szeretlz,
szabad lehetsz az élet tiszteletéte.

VI. (Ne paráználkodi!) Szabad lehetsz kíséttő gon-

dolatoktó1, nem kell, hogy étzékeidrabja légy. Eleted
a hűségben teljesedhet ki, nem kell mindenáron kitörnöd, mint valami fogságból, Nem kell szexlapokat
bújnod vagy mocskos filmeket nézned, nem szorulsz
rá alkalmi partnerekre. Felismerheted, hogy a nemiséget és a szerelmet is ajándékként kínálom neked, nem

szabad lehetsz kísértő gondolatoktól.

VII. (Ne lopiD

Szabad lehetsz a tisztességes munkára,
megbecsrilve mások anyag és szellemi éttékeit. Nem kel
ravaszkodással vagy ügyeskedéssel próbálkoznod, még a
buszon sem fogsz büccelni. Selejtet piacta nem kényszerűsz dobni, nem hamisítasz dvd-t. Nem akarsz már idegen
tollakkal ékeskedni, mások ödeteit sajátodként továbbadva. Ha iparos vagy, mindenről tudsz számlát adni, ha sportoló, nem hasznalsz doppingot. Alkotóként megbecsiilöd a
szetzői jogot, öriilni tudsz mások sikerének. Ha engem
szetetsz, szabad lehetsz a tisztességes munkára.

VIII. íNe tégv felebarátod ellen hamis tanúbizonvsá-

gol!)_Szabad lehetsz az igazság képviseletére,nem rablod
meg embertársaid becsiiletét. Az igazság mellett akkor is
lesz bátorságod kiállni, ha ezzel te húzod a rövidebbet,
Nem állsz be a pletykálkodók vagy sárdobálók közé, akik
mindenkiben csak a íosszat keresik. Távol á|l, tőled a káröröm. Eszköz lehetsz abban, hogy az újságok nehazudjanak, a tévéműsorokne pocskonüázzanak senkit, s a poütikusok őszinték legyenek. Szabad lehetsz a kicsinyes féltékenységtól, ezén szívesen beszélsz mások sikereiről és
erényeiről. Nem engeded, hogy lefizessenek téged, a becsriletedet nem vásárolhatja meg senki. Igaz ngyétt háttánp is el tudsz viselni, még a szenvedés vállalására is ké'pes leszel. Ha engem szeretsz, szabad lehetsz az igazság
képviseletére.

IX. íNe kívánd felebarátod

házastátsát. szolsáiát.
szolgálóleányát. barmát vagy bármiféle tulaidonát!)
Szabad lehetsz a harmonikus életre, amelyben el tudod
fogadni önmagadat, nem akarcz többnek látszallj annal,
mint ami vagy, Nem vefsengsz senkivel abban, hogy kinek
van szebb kertje, gyorsabb autőja, modernebb teleuziója.
Felismered, hogy a másik boldogulása a te érdeked is, ezétt
közös az örömötök
és közös a gondotok, Fel sem merű
benned a gondolat, hogy valaki házastátsát elcsábítsd, hiszen tudod, hogy ők ősszetattoznak. Nem kell az örökös
vágyódásban és görcsben élned, hanem mege|égszel azzal,

ami a tied, s hálávú fogadod mindazt, amit adok neked.
Ha engem szetetsz, szabad lehetsz a harmonikus életre
X. (Ne kívánd felebarátod házát!) Szabad lehetsz minden irigységtól. Nem ácsingőzol a másik nrlajdona után,
nem akarod öltözködését és viselkedését majmolni. Elismered, ha valaki többet tud nálad, sőt szívesen tanulsz
tőle. Nem fáj neked mások sikere, hanem együtt tudsz
öíiilni mindenkivel. Ha engem szeretsz) szabad lehetsz
minden irigységtől.

jó hogy megujult - de neked napról napta meg kell
jó hogy szebb - de te légy a legszebb éke
ió hogy köves útja van - hogy járhass rajt gyaktabban
ió hogy ki van vtLágqwa- könnyebben odataláfhatsz
ió hogy űjak az ajtók - hogy szívesen nyitogathasd őket
jők a szigetelt ablakok - a te melegedet is benntarrhaqák
jő az nj tető - biztonságban érezheted magad alatta
úgyhogy gyete gyakran - attól lesz majd igazán jő az egész
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Fogiolykiváltó Boldoga§szrrírlr búesqia
Az tdén szeptember ZL-én tartoták a búcsúszentlászlói zarándol<helyen ezt a búcsút.Szemerkélő esőbeno sötét felhők alatt indultunk az e|száttt hívekkel a faluból. Többen eljöttek azokközü1 iso al<iknehezernínozogrnako mert sokan ,rtaítozanlk" aSzűzanyalak.

tesrendról, és a mai idókben is aktuá]is szabadulásokról. Sokan foglyai vaglrrnk szenvedé|yeinknek, az aIkoholnak, drognak, a testi örömök élvezetének.
ASzűzanyaközbetjárásával,imáva7ésbójttelmegszabadulhatunk ezeI<LőI a súlyos terhekLől.
A jelenlévők közös éneklésselésbuzgő imával vettek r észL a zarándoHaLort.

Valami mindenkit

meg-

éinteLt ezefl a napon,
A lankás dombon levő
kereszLíLi stációk és a
kápolna már messzítől
felhíl,ták magukra a figyelmet. Litániáig volt
idő még itt is időzni.
Zalaegerszegre éwe a
Mária Magdolna Plébá-

ry
iMat a kjsmise végéremegérkezLink a zsúfolásig
megtelt templomba. A zord idő ellenére az iinnepi
nagymisét a templom könil felállított, sátorral bodLoLL emelvényen taftoLák.
Bent kivetítőn nézLúka szertartásL, abátrabbak az
esőre is kimerészkedtek.
Szendi Jőzsef érsek úr szentbeszédében a fogolykiváLtő szereprőbeszé7L, a régmúltban alapított szeíze-

Drős €rnb

niatemplomot néztik

meg, ami jelenleg felűjíés alatt áll, belsejét áilrványerdő övezi
Ezuán a Gébáni to, környékén séálhunk, ekkor
rr'ár az idő is kiderúlt. Atkeltünk a hosszú hídon, és
még az Aquaparkhoz vezető lépcsőL is majdnem mindenki megjárta.
Hitünkben és összefogásban kicsit megerősödve,
szép é7ményekkel gazdagodva tértünk haza.
Sebestgén Andrásné

e;r.e,k

líárp át- nedencei települé sek virtusvetélk

e

ve;tÉlked őie

dőj e

Ebben az évben újra részt vettünk a TápIánszentkereszíen megrendezett VirLusvet éIkedőn.
10 fiős csapattal kellett nevezni és komolyan készülni a versen}.re. N.gy Gábor a leglelkesebb csapattag elkészitelL jő néhány eszközL, hiszen edzés nélkil
nem igen leheL egy ilyen versenyen részt venni.

I
Sikerült a tisztes 2. helyet megszerezílúnkés becsületesen hell,tállnunk a már sok versenl.L rnegárt
tóbbi csapat mellett.
A csapat tagja voltak, akiknek szetetném megköszönni a résnrételt,és a településünk képviseletét.
Nagy Gábor, Rába István, Rába Anita, Horváth Dániel, Pődör Csaba, PődöméSüLő A7íz, Zsigmondné Bató Barbara, Molnár Gáborné, Molnár Rolandné, Varga Csaba, Kiss Ferencné.
:

Aversenyen Lerrnészetesen csak a mi kategóriánkban volt 3 csapat. A másik kettőberr csak egy-egy.

kíss Ferencné

í2
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Rö r.,ilntÉrumélryrek elérhető s é §ei
TündérországÓvoda
377-949

Yédőnő

Arany J. u. 9. . Tel.:

Bertók Tiborné, MészárosLiia

.
9-mai1: postmaster@ovodavasszecseny,t-online.hu Táncsics M. u. 13. Tel., 37B-I5B
Ovodavezető: Némethné Singer Judit
Pun$or Ernő Művelődésl Ház

Ambrózy-Migazzl[sfuálÁt l,arros
PeLőfi S. u, 72. . Tel., 577-013
E-mail:

Iskola

altalanos.iskola@lipart.t-online.hu
László

IgazgaLó: Pozsár

Iíörjegrzőség
PeLőfi S. u. 11. . Tel.,

377-001,577-380
avamos@vasszecseny.hu
Köqegrző: Vámos Antal (Tel,: 577-387)
E-mail:

Igazgaás: Tóth Ottóné, Balázs A7íz (Tel.: 577-386)
Pélnziúgr:Babolcs Otíóné, Stlber Gyöngyi (Tel.: 577383) Sebestyén Andrásné (Tel.: 577-384)
Adóüry: Jávoricsné Dénes Melinda (Tel,:577-384)
Ugrfélfogadási idő:
HéLfőtől csütórLökig

7:30-16,00

Péntek 7:30-13:30

Szeder I1dikó

Táncsics M, u. 5. . Tel.: 377-177
E-mail: muvhaz@vasszecseny.hu
Nyitva tartási idő:
Kedd-szombat 10:00-18:00
Orvos
Dr. Jakaboücs Adrienn
RONIMED Bt.
Széchenyt I. u. 85. . Tel.: 377-004
Rendelési idő:
HéLfő
08:30-12:00
Kedd
10:30-13:30
09:00-11:00
Szerda,
Csütörtök: 15:00-17:00
Péntek: 09:00-11:00

Epítésüry
Krukics Gábor, Némethné Szalai Erika
Tel 577 -3B9, Mobil: 06170 l3l37 827
Üg,rerogadási idő:
Csütortók B:00-11:00

Iíöru§égí líönyvtrf,ri Falrrnap
A Nemzeti KulturráIis A.p, valarnlnt az Infortna- Prograrrr:
tikai és Könyvári Szövetség trámogaásával, a Ber- 13.00-14.30 óra Kommunikációs trérrjng (7. és 8.
zsenyi Dánlel Könyvtrár Község Könyvtrári Faluna- oszályosok részvéLelével)Yezetl: BarLos Eszter ánar
pot

szervez.

14.45-15.15 óraZenés, irodalmi músor Fellép: a Ná-

diverebek Egytittes

Helyszín:

Pungor Ernő Múvelődési Ház és Könyvhár
Időpont:

3008. olrtóber 9.

15.30-16,30 óra A Vasszécsenyi Digitalis Archílrrm
megle|intese. A CD-ROM-oI bemutatj a, Czapy Ádám,
könyvtáros

(csütörtök)

Míndenkítszeretettel udrunk!

FIG).ELEM!!!
Felhívjuk a Tisztelt Adózők figyelméL, hogy a helyi ipaűzési adó és a
gépj árunűadó pótlékmentes befizetési határid ej e tejárt! Amennyib eft aőő fizetési kötelezettségüket eddig még nem Leljesiteíték,úgy minél előbb
r elndezlei s zíve ske dj enek ! Ellerrkező es eLben az adőtarLozás b ebajásár ől
intézkedünk. Esetleges problémájukkal fordulj anak Jávoricsné Dénes
Melindáh oz:. Köw etlen teLefonszám: 57 7 -3B4

3OO8. szeptember 36.
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tudltÍ... a srue,nvedélfbetr;g giondoruóról

Az &delcJődők ffgrelrnébe aJánUuko hogs ?OO7. Janurár 1. óta múköűk Szombathelyen azBgtház;mLesrei Carttas Alapítvány ráltal fenntartott Rév II.
Szenvedélybeteg Közösségi Gondozó.
A Rév Szolgálat - településünkre kiterjedően is - a
hoz.zá fordulóknak elsődlegesen a családi és ársadalmi kapcsolaLtendszerik íiryelembe véts,Ieltel nyűjt

pszichés és szociális segítséget,
A közösségi gondozás léttyege, hogy lakókörí]yezetében, otthonában nyújt segítséget, azon szenvedélybetegek(alkoholfüggő,lábítószerfüggó,gyógyszertnggő, játékszenvedély) tészéte,alrj^k válLoztatni szeretnén.ek eddigl életformáj ukon.

Artt a szolgálat kínrál:
. egréni segíLő beszélgetés

. szabaüdós

prograrnok szeryezése
. jogi segítségnyűjás
. munkahelykeresés
' szociális szolgáltaásol<hoz valő hozzájutás segítése

leheőségszerinL
. pszichiátriai tanácsadás

.

segítő beszéIgetés és csoporlfogIa7kozas lelkésszel

A segítésmódJa INGYENF§!

A

1etentkezés önkéntes, orvosi beutaló és TB

nem szükséges!

hárla

A szolgálat elérheősége:
korom krisztina

Rév II. Szolg. vez, Koordinátor

. családlátogatas
. csoportfoglalkozások

TeI.:94l508-538

E-mail: revszh@L-online,hu

Gy-rekoldal
Fésüs Eva: Sündisznócska
Tegnap korán esteledett,

Siindisznócska ágyat vetett.
Agyat vetett az avarba,
Kicsinyeit betakarta.
Fújhat a szél szakadatlan,
Melegít a puha paplan.
Jó a meleg ftldi fészek,
aludjatok kis ttiskések!

{

Reitvénv
l. A piacon árul
2. Fejfedő

3. Öszigyiimölcs

4. Aszőlő betakadtása
I

Az ősz utolsó hónapja
A leghidegebb évszak
7. A levegő mozgása

| 5,

6.

Megfejtés:

Vasszécsenyi Úzenet
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lTői frtoz1grf,sfesztivál
3008. szepternber 14. Budapest Coca-Cola, testébtesztő X. Női Mozgásfesztivál
Az idérr már 10. alkalommal vetí részL Lelepülé,
sünk női csapata ezen afeszLiválon, amegye képviseleteben.AKistelepülésekVersenysorozaábanelért jő
szereplés volt a belépő erre a vefsen}Te.
A budapesLi rendezvény jó hangulatú sportnap,
ahol minél több tel.iesítéstkell szerezni 10 órától 16
óráig azolvlak, akik versenyben vannak.
A, rendezvény célja, hory a hölgrek szárnára kortól
függetlenül elérheLővé vfljon a Lestmozgás, kipróbálhassák magukat olyan sporLjátékokban, arnelyelro.e
másho1 nincs lehetőség. A rendezvény programja változatns, atni a több mint 60 mozgásforrnának és az egész-

ségmegőrző, wellness programoknak kószönhető.
Az e|mílrt három évben 3.,3.,3. he|yezésL tudtuk
ínegszeíeznt a megyék közti versenyben.
Ebben az évben is, hasonlóan a ávalt'hoz 2. helyezetLek lettünk 30 fős csapatunkkal, melybő l5 íő vépi i|IeLőségű hölgy volt.

Az énékelésnéla neyezeLL csapatból meghaározoLL
koroszáIy szet'rnL ke1l a legjobban, illetve a legtobbet
ts.IjesiLő IO fő érLékelő|apjáL leadni, ez számít a rr'eglrékközti versenyben. Most a leadott fiúzeLekközöLí
10-bó'1 B vasszécsenytlányé, asszonyé volt, csak két

vépi került bele. Ebből is látszik, ho$. a mí eredrnényünk nyomott többet a számíásna7,
A csapatversenyen kívül egyéni verseny is volt kategóriánkéní.
12 év alatt:
Zátonyt Kata §ép) leLt a 2. helyezeLL
19-35 között:
Molnrár Gáborné (Nusy Renáta) 3. helyezeLL
35-45 közöLt:
Baltkóné Németh Katatrn ryép) 3. helyezeLL
Söpteiné Earkas Ingrid 3. helyezctLIeLL.

Mindannyian jőlr érezLnk magunkat és jól elfárad,
tunk. A csapat ta$ai voltak: Boda Dóra, Horváth Rebeka, Horváth Flóra, Tamás Bernadett, Kölkediné
Horváth Klaudia, Sütő Enikő, Tamás Tímea,Molnár
GáborÉ, Németh Rolandné, Sopteiné Farkas Ingrid,
Kis s Ferencn é, How áthné Pungor Agn es, M:áLér'éGadár Rózsa.
Továbbra is várjuk a mozogni sportolni vágrőkaL
az egész évben zajlő sporLversenyek bárrolelyikére,valamint pénteki napokon 18 órálol aLorlaterembekézilabdázni.
kíss Ferencné

Anyakön;Nri
Születés:
Balassa György és Dr. Szakács Esz,Ler leánya:
Georgtna Zlta (2008.03.27.) Ldy t M.
Farkas Lászlő és Kovács Katalin Viola fia:
Marcell (3008.03.30.) Ady u. 29.
Tóth Csaba és Molnár EszLer fta
Noel (2008.06.14.) Ebergényi fasor B.
Baumann Csaba és Szapor Edit leánya:
Tirmara Branka (2008.06.30.) Ady u. 33.
Simon Ba7azs és Nemes Melinda fia:
Szabolcs Balrázs (2008.07,14.) Temető u.3.
Mészáros István és Kovács Aranka íia:
Roland (2008.07.20.) Petőfi u. 80.
Jelencsics Gyórgy és Szalai Amarilla leánya:
Laura (2008.08.03.) Dózsa u. 26,
karai Tibor és karakai szabina íia,
Alexarrder Mrárton (2008,08.15.) Ady u. 25.
Zséder Gábor és Pál Edina leánya:
Biarrka (200B.OB.22.) Petőfi u, 29.

.
.
.
.
.

Varga Jánosné sz. Molnár Mária
(2008.04.05) Lipárt u. 63.
Szalar LaJos
(3008.04.28.) Kossuth u. 23,

Patkós Ferencné sz. Nary Margit
(2008.06.17.) Ady u. 50,
Iszak Sándor
(2008.06.23.) Dózsa u. 51.
Haraszti Istvránné sz. Feketr', Rózsa
(200B.OB.10.) Lipárt u. 21.
Szalat Jőzsefné sz. Varga Anna
(2008.08.27.) Kossuth u. 14.
Petz Mlklósné sz. Varga Mária
(2008.09.13.) LipárL u. 54.

. PetzMiklós

(2008.09.21.) Lipárt u. 54.

Ilázasság;:
2008. évben Vasszécsenyben összesen
kötés volt, ebből helybeli lakosok

.
.
.

Ha}áíozás:

hirek

.
.

2I

hazasság-

Farkas Pétet és Bogdrán Gyöng5ri
Széchertyu.24,
Szemes Gábor és Sashalmr HaJnalka Mária
Rákóczi u. 8.
cserkészyil<tot István és stahaan Dewi sartika
Kossuth u. 8.
Thrrrás Amadé és TirJrács Ttmea
Széchenyt u.56.
Varga Ttbor Szabolcs és Lehel Mónika
Széchenyt u. 11.
20o8.o3. 75-tő _ o9. 75-íg
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§porthíre;k
A labdarúgő szakosztÁly a 2OO7l2O08-as baJnokság;ot 7gazán szé:p erednténnyel és esős bulival
zárta,le Júntus végél,,ahol {lrrom babgulyást ettek

és előtte aYI§Z-t képviselő Dr. Gadányi lGrolytól
megkapák afelnőltet ezast és az iffsták brorl.zérmei mellé a Vas megset I. osztrályú baJnoksrágban a
legsportszerűbb csapatnak járó kupát tst
A bankett előLL a játéWezeLőkváIogatottja el7en a
felnőLLek 2:2-vel ártoilák alépésL,de azLán az ifistákat becseréIve a második féIidő meggyőző 5,2-es
bírói siksrt hozoLL, Díjazák a le$obb játékos Viszked Ba7ázst és helyi gólkirályként Kiss Kornél és
Balázs Akos teljesíímélyéL.PungorLászló 17 év
aálc, a LisztségérőI leköszönő szakosztályvezeíőLő
búcsúajándékotkapott az ezeí7 idő alattVasszécseny
szilneiben több, mint 7O0 rr'érkőzésen szereplő Kovács Szilveszter is.
Ezt kőveóen július 1.1--én pénteken a falunapon a
ZTE ifistat 10,3-re elpáholák a mieinket, azán az
Ukrán öregfiúk és aSzécseny fordulatos mérkőzésen
hozoL| összet 5:5-ös döntetlent, alrri a szombati LipárL-Szécseny derbin 2,2-vel folytatódott, de azL LIesekkel eldöntve a szécsenyiekéIeLt a kupa!
Simaság visszalépése miatL a nemzetközi MITRÓPA kupán is képviselhetíéka fiúk a megréL, ám oLL
tarLalékos csapatunknak nem sok babér terrneLL.
Edzőmérkőzés jelleggel éIvezLek a kirándulást, a kitúnővendégláíásLés ajáLékot és a 2 vereséggel is bronzénneL szereztek, mivel a szlovák csapat nem jelerí
meg...(NBIII-ba feljutó csapatunknak a legjobb összeállítasban is csak abronz sikerúlt!)
Augusztus 3-án erősen tartalékos, ifistá}kal l,1egészített csapatunknak jó edzőmétkőzéseket jelenLeLL a
tegnapi Király kupa is bár Toronlró| 3:2-re, a Király
SE-től 3:0-ra kikaptunk, ez ígazán lényeglelennek
Lűnt, hiszen Csabrendeken kellett volna győznlilrk az
MK főtablán, de az sem jött össze! Már az 5. perctől
10 emberrel jaLszoLtakésbax aféIldei 3:1-es hazaivezetésL a második félidőben sikenilt ega7iza}ni, de a
győztes gólt sajnos ahazalaklő1.1ék be az utolsó percekben és ígr ők harcolták ki a továbbjuást! Az idei
kupaküzdelmekbe szepLember 3-án kapcsolódtunk be
Rábatöttös ellen és győzLűnk 4:L-re Boda Gábor, Kovács Szilveszter, Pungor Tamás és, Nemesi Gábor
(11-es) góljaival.
A 3008/2009-es bajnokság előtLávozoLL a csapattól: Kiss KornélAusztriába, Horváth Gergő ésVadász
Tibor Táplánba, Neczpál Nándor Magyarszecsődre és
érkezeLLNemesi Gábor a kapuba és Dávid LászIő,Boi Gergő, Karda Gergő, valamint Farkas Gábor a kozéppáIyara és a ámadősorba.

Az etső fordulóbarr Rábatótfalu ellen mindkét csapatunk veszteLL állásból tudott fordítani a hazai bícsúi mérkőzésen a szurkolók megelégedéséte,hiszen
iftstaink 3:2-re glrőzLek BaIázs Ákos, Tóth Attila és
Pungor Máté góljaival és afelnőLilekpedig 2:1-re Viszked Balazs(11-es) és Viszksd Péter taláIaáival.
Táplán ellen idegenben a 2. fordulóban 50%1-os
volt a szerepLésink, mert iíisáink kikaptak 3:0-ra, de
szeretcsére a felnőLtr,k ezértyiszked péLer és karda
Gergő ta,láIataival azonnal visszavágtak és szintér^
2:0-ás gőzelemmel hozák el a 3 pontot, aminek
ereórnényeként a forduló :uán aZ.helyen álltunk a tabellán!
KövetkezeLL a RUM elleni presztizscsata augusztus 3].-én és ezűLtá 3OO néző e|őLL mindkét csapatunk forűtani tudott! A felnőttek O:2 uán már aféIidő végéigegrenlitettek Boda Gábor 2 szép találaával,
majd a második félidőben a 2 1ő| sikerült csere eredményekénL Pungor Dávid és Farkas Gábor a javunkra

fordította az eredménliu! Az ifistáknál pedig először
Pungor Tamás egyenlíLeLLés aféIidei 1-1 után megint
neki köszönhettük az eg7renliLest és végü1 Baláas
Ákos révéna győzelmet is megszerezték. Az Egyházasrádőc elleni hazai 4. fordulót az első helyrő várá
a csapat és a 2:0-ás győzelemmel meg is őizték ezL a
helyet! Boda Gábor és Bori Gergő góljaival sikerült
itthon tarLani a 3 pontot, de sokkal nagyobb arány&
lehetettvolna a siker, ha nem a kapufát ráalják el csaáraink 2x is és a helyzetrket nem paskárz;zák el, Az
ifistaink 2:2-es féIidő uán lrrár ügyesebbek voltak,
merL 7:2-re alakítoták avégeredményL Balazs Ákos
3, Szabó Adrián és az űjonc 3 góljával!
A jeryek ésbér7eLek minden hazailabdarűgő méykőzésen tombolasorsoláson vesznek részL és ehhez
köszönettel várjuk továbbra is az ajándéktargyak felajánlását.
A szabadidő szakoszá|ytnk a pontversenyben a
szeptembei atlétika előtt sajnos megint csak a harmadik helyen áI1, bár a kispályás labdarugó megrei
versenyben júniusban ezisíérmeL szerezíek a fiúk
Táplán mögött, viszont a lányoknak csak az 5. hely
jött össze. Idén szepLember IL-én lesz a Coca-Cola
TesLébreszLő Női Mozgásfesztivál a Millenáris Parkban, ahol a vépiekkel eg5rútt a mieink képviselhetik
Vas megyéL. Az ősszel ezaán következik még szeptember végénaz aLIéLika, oklóberben a röplabda, novemberben aLeke és végül december elején akézillabda, ahol a jő szereplés még előrelépésLhozhaL|
Kou őcsné Pung or Zsuzsanna

Petőfi SE elnökség
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ANGOL NYBLVTANFOLYAM

EBoLrAS

Ertesítjük az ebíarLő gazdákat,hogy az ebek kótelező védőolására - a szokott helyen - az alábbi
időpontban kerül sor:

Szécsenyben 2008. október 7-én (kedden)
B órakor és 15 órakor LűzolLószertáraál
Liprárton 2008. október 7-én (kedden)
B.30 órakor és 15.30 órakor volt TSZ irodánál
9,00 órakor és 16.00 órakor Lipárt u.65.szám
(Tanai Ferencté) előLL
Minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező|.

Az oltatlanul maradt ebek tulajdonosai viselik a

felelősségeí az eseLleges köz- és állaLegészs é$agy
köveLkezményekérL.
A B0/8002.(IX 4.) FVM rendelet 8.§.(3) bekezdése érLelmébenaz ebek évenkénLiveszeLtségelleni
oltásával egy;'dejűleg el kell végezni az ebekféreghajtő szertelvúó kezelésétis. Kérem, hogy az eb
olási bizonyí Lv ány át mindenki hozza magáv aL Az
olás és féreglelenités költsége 2500 Ft, amit a

helyszínenkellbefi zetni.HázhozvaJókiszálláskor
külön kiszállási díjat kell faetn| Ké{'úkaz ebLalajdonosok szíves együttmúködését!
Vdmos Antal körjeggző

FDLNŐTTEKNEK A lwÚvEl,Őopsr gÁznaNl
A Pungor Eruő Művelődési Haz és Könyvár
angol nyelvLanfolyamot hirdet fe|lőLLek részére.

Megbeszélés:3008. olrtóber 4. (szombat) 14.00
(A megbeszélésalkalmával a jelenLkezésen Lűl
meghatározzuk a tanfolyam óráinak időpontját is!)
További információ: Szeder nűkó 941377-177

FOCI TANODA INDIIL!
Az iskola és a helyi sporLkör

összefogásában 5-11 éves korig
foci oktatas indul!
IÍrdeklődni: 3OO8. október L-Jél
az iskotában 15:15-től vagy olrtóber 3-r{n apőlyín 17:00-kor lehet.

Mínden érdeklőclőt szeretettel odrunk!

Ertesítjük a Település Lakóit, hogy a Vas Meryei

Kérnényseprő és Tize|éstechnikai Kft. munkatarsai
a kéményseprő-ipari közszolgaltatást 2008. II. féIévére vonatko zóan Y.XSSZBCSENY községben előreláthatólag október hónapban végztk el.
Az ellenőrzést csak igazolvánnyal (|<ttűzővel) rendelkező kéménysepr ő v égezheLi.

I§EPTAI\C

gyerekeknek
Németh Réka v ezetésével
a Pungor Ernő Múvelődési
Héabart

KészülL 500 példányban

Szetdánként 1 7. 00- 18. 30
Blső találkoás: sz.eptember 24.
(szerda) I7.0O

