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Máris itt a nyár!
Végre itt van a jó idő, a sok napsütés! A tavaszi
faradtságot feledve könnyedén ugrunk ki az
ágyből, és az egyébkéntborús, lassan vánszorgó,
dolgos hétköznapok is új erőre kapnak a nyát''
napsütésben, hogy hamarabb elhozzák a váwa
várt hétvégéket.Egy-egy ilyen nyári hétvégén,
langyos nyári estén megannyi vidám, szivet
nrelengető élménnyel gazdagodhatunk.
Bár az iskolában heteken belül kitör a vakáciő,
az ővodában, és a többi intézményben nem áll
meg az élet. Az elmúlt hetek, hónapok történései
mellett a nyári tervekről, programokról is rövid
izelitőt ad azÜzenet májusi száma. A nyár a sok
öröm mellett azonbanveszélyeket is rejt. A nyári
időszakban fokozottabban ügyeljünk a helyes
közlekedésre. Ennek fontosságára hívják fel a
figyelmet Takács Roland és Horváth Balázs
körzeti megbízottak a most induló rendőrségi
rovatban. A közlekedésen tul számos más,

egészségünkre káros

veszély fenyeget

bennünket, éppen ezért hasznos tippekkel vá{uk
a strandszezont. A már megszokott témákon túl a
gyerekek találkozhatnak lapunkban a már jól
rsmert
gyermekoldallal,
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Anyakönyvi hírek

Egy falu virtuális útja
Ezzel a címmel közölt cikket a megyei napilap május 20-án, amelynek lényege, hogy a helyi
önkormányzat, a polgármester, az építésihatóság csaknem egy évig megakadályozÁ,hogy ifi. Németh
Imre családi házat építsentelkére.
Vasszécseny Község Képviselő-testületének tagjai, a Hivatal érintett üggyel kapcsolatban
közreműködő dolgozói és a község polgármestere fontosnak tartjuk, hogy a megyében rossz hírünket
keltő új ságcikk kapcsán elmondhassuk véleményünket és álláspontunkat.
,, Mi mindannyian, akik ezért a f'aluért dolgozunk, semmi mást nem szerettiink volna, mint az elmúlt
idők önkormányzaíi segítségéértegy gesztus értékűterületcserét a jelenlegi kerékpárut területével
arányosan annak érdekében, hogy a leendő út teriiletén és védőtávolságán belül ne épüljön lakőház,
ami meggátolhatná a későbbi írt kialakításának lehetőségét."
A több éve felmerült igényt az önkormányzat úgy fogalmazta meg, hogy szerettük volna a két
községrész összekötésén túlmenően megadni a lehetőségeí az Arany János utcai lakosoknak az igény
szerinti teleka]akításra, egy a 87 -es utat elkerülő belső út kialakulásának lehetőségét a biztonságos
közlekedésre gépj árművel vagy akár kerékpárra l.
Folytatás a 8. oldalon
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Onkormányzati hírek
Az űt a

vásároltunk. Az idén még ugyan nem tudjuk, hogy
mennyi csapadékkal számolhatunk, de már
bebiztosítottuk magunkat és egy nagyobb
teljesítményű vizszivattyút vásároltunk, amivel a
locsoláshoz szükséges vízmennyiséget
továbbiakban nem a hálőzatből, hanem az orvos
rendelő udvarán lévő kútból nyerjük ki.
Az önkormányzat az idén az eddiginél nagyobb
kban, közterületeken.
szociális étkezés
karbantartásában, a
biztosításában. A művelődési házban is segítséget

munkába program keretein belül az
Önkormányzat 4 főt alkalmaz pluszban az eddigi
létszámon felül közterületek karbaríartásáta és
egyéb teendők elláására. A program kapcsán ezen
önkormányzati alkalmazásban lévő dolgozókon
keresztül lehetőségünk nyílik segítséget nyűjtani az
óvoda konyháján, az óvodai iskolai
nagytakadtásban, az intézményekkörnyezetének

tudnak nyújtani a nyá/' táborozás alatt a
gyermekek felügyeletében, közlekedésben,
étkeztetésben

ránt.

Az

utak mentén egyedi virágládák telepítését
végeztük el azzal a céllal, hogy a községünkön
áthaladók, ha csak rövid időre is, de kellemes

benyomást szetezzenek településünkről,

előző számunkban bővebben ájékoződhattak, tisztaság, ápoltság és a
illetve a hivatal információ miatt bármikor élményétvigyék tőlünk.

a

gondozott környezet

kereshető ebben a témakörben is. Lehetőség szerint

önkormányzat a példátlanul magas állami
támogaás miatt megpróbál mindenkit alkalmazni,
aki a feltételeknek megfelel és a szükséges munka

az

alkalmassági orvosi vizsgálaton megfelel.
Véleményem szerint az önkormányzat olyan

ez egy
hanem
segély,
nem
ami
forma,
segítség

módon segítsen, ahogyan tud, jelenleg
munkalehetőség.

A

korán jött rövid tavasz után a szinte nyári
időjárás, felkészülten érte az Önkormányzat
kommunális feladatait ellátó dolgozóit. De a
kiegészítő |étszám ellenére az évről éwe növekedő
ző|d, közterületek nagysága miatt egyre nagyobb
feladat a kedvező, szép falukép fenntartása.

Jó ütemben halad a ftínyírás. A

létszámnövekedés és az amortizáciő miatt a tavaly
ősszel nyert motoros kasza mellé űjkézi (un. tolós)
ftínyírót és kerti szerszámokat, eszközöket

Lezajlott az idén is a lomtalaníás. A Húsvétot
követő héten megrendezett központi lomtalanítás
az idén is lehetőséget jelentett a lakosságnak, hogy
megszabaduljon a felesleges holmiktól. Ugyan
most is voltak régi bútorok, gépkocsi alkatrészek,
háztartási gépek egyaránt, de mégis meg kell
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jegyezni, hogy az idén is folytatódott a csökkenő
és tekintetében.

ez tesz az ésszerű megoldás. Nagy esély van rá,
hogy továbbiakban nem kell keresnünk a
hátrahagyott törmelék, szemét gazdáját, és nem
lesz gépjárműcsapáktól szaggatott a frissen
parkosított temetőkert. (A kömyező települések
temetőinek többségében a bejárás soha sem volt
engedélyezett.) A temetési szertartást ez nem

zava4a, mivel erről

vállalatokkal előre

az

érintett temetkezési

Ez mindenképpen örömhír, mivel a központi
szállíás költségei nem terhelik feleslegesen a
költségvetést és a megtakafiüásból tovább tudjuk
bővíteni a szelektív hulladékszállítás lehetőségeit.
Terveink szerint a szelektív gyűjtés
körülményeinek javítasa miatt a lipárti falurészen

szeretnénk a

konténerek helyét

és

megközelíthetőségét kialakítani.
A továbbiakban a bővítés lehetősége is fennáll.
Az elképzeléseinkszerint a községben még
minimum két ponton szeretnénk a szelektív
hulladékgyűjtés lehetőségét megteremteni.
Temetőgondnokok kinevezése történt meg a
község köztemetőibe.
A lipárti temető gondnokságát teljes
hatáskörrel 2009 június l - től megbizás alaplán
társadalmi tisztség mellett Gomkötő Ernő,
Szécsenyben pedig Rauch István látja el.
A temetőgondnok feladata a temetők rendjének
ellenőrzése, a temetéseket megelőző feladatok
ellátása, a temettetőkkel való egyeztetés a sírhelyet
tekintve, segítségnyújásaz érintett temetkezési
vállalat részére.

A

sírhelyek kijelölése továbbiakban is az
Önkormányzat igazgaási osztályán történő
e

gy eztetés után lehetséges.

Az Önkorm ányzat a törvényi kötelezettségének
megfelelően temető-nyilvántartást v ezet.
A temetőkapuk kulcsai a temetőgondnoknál is
elérhetőek szükség esetén. Mindezek mellett el kell
mondani, hogy a szécsenyi templomkert felújítását
követően a temetőbe gépkocsival behajtani nem
lehet és a síremlékekfelújíüását is ennek
megfelelően kell megoldani és megszervezni. A
lipárti temető esetleges felújíását követően szintén

Az esetleges nehézségek áthidalása miatt
gumikerekes kézi szállítőeszköz gyártása van
folyamatban, amelyet igény esetén rendelkezésre
bocsájt a temetőgondnokon keresztül az

temetőkbe, mivel úgy vetttik észre, hogy sajnos a
nagyszámú temetés miatt már nem volt elég az egy
konténer. Erre egyedi szállítási szerződést kötött az
önkormányzat a magas költségek miatt.
,, A lipárti ravataloző előtti fa kihajtott tavasszal.
Osszel azt gondoltuk, hogy ki kell vágnunk mivel
már balesetveszélyesnek tűnt. Szakembereket kért
fel az önkormány zat, hogy szükség esetén kivágj ák
amennyiben az életveszélyismételten felmerülne.
Még egy gondolat erejéig temető illetve
ravataloző:
Elkészült az életveszélyessévált szécsenyi
ruv atalo ző helyett új onnan me gépítendő r av ata|o ző
terve. Az építészetitervet a Műemlék
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Pályázatok - június 2. -i határidővel kerül
követően elfogadás esetén benyújtjuk beadásra a képviselő testület döntését követően az
Arany J. u. rekonstrukcióját elősegítő pályázat.
engedélyeztetésre.
is
A terveken kérésemre umahelyek kialakítása
szerepel, mivel ezen temetkezési forma még nincs
megoldva Vasszécsenyben. Az engedélyezési
eljárást követően megindulhat az épitkezés,mivel a
régi épület á||apota már sajnos közel egy éve
indokolttá teszi. (szakemberek és a hatóság
állásfoglalása szerint arégi épületet le kell bontani,
mivel az épilet alapozása nem megfelelő, az űj
hely kijelölésénél pedig a műemléki értékeket
Felügyelőségen heteken belül elbírálják

és ezt

vették figyelembe)

A

biztos kezdés érdekébenaz a|apozást az
önkormányzat fogia ehégezni, a munkához

szükséges alapanyag költségét

pedig

magánemberként ajánlom fel a községnek.

a

Az önkorm ány zat e|haározásának megfelelően
pályázat befogaűsát követően a nyáron

elkezdődik a felújítás.
Az építésiengedély a megújuló szabályoknak
megfelelően átalakiásra és ismételt
engedélyeztetésre került a Nemzeti Közlekedési
Hatóságnál. Sikeres pályázati döntést követően
50% támogatást kaphabra az önkormányzat a
tewezett közel 16 milliós költségvetéshez. Sajnos
az ÁFA tewezett megemelése tovább növeli a
költségeket.

Az építkezéstovábbi íázisainál az
önkormányzat dolgozőin kívül számítunk a helyi
vállalkozók és a lakosság segítségéreis.
Fontos még kihangsúlyoznom, hogy

való tekintettel a

a

szécsenyi
körülményekre
ravatalozőt követően a lipárti is felújításra kerül
elképzeléseink szerint. A tervek elkészítésérea
megbizást a Lipárti ravatalozőra vonatkozóan is
megkapta az épitész-tewező Dencs Dénes.

névtelen utca Az önkormányzat az
úgynevezett névtelen utcán (Petőfi - Lipárt utca
közötti űt) az idei évben közvllágítási oszlopok
elhelyezésétvégzi el első lépésként
(előreláthatólag július hónapban), majd az
útburkolat rekonstrukciőjára is sor kerül
előreláthatóan jövő évben.
Az űt nevesítésemég lart, de legkésőbb a
felújítasbefejezéséig a képviselőtestiilet dönt az űj
néwől.

Lipárt

-

A

képviselő testület döntött arről, hogy a
szintén tewezett gazdasági változások miatt az
Önkormányzat a szomszédságában lévő üres

ingatlanra bölcsőde megépítéséneklehetőségéhez
előzetes terveket és gazdasági sámítasokat
végeztessen. Az elképzelésekszerint az ővoda és a
leendő bölcsőde közös intézménykéntüzemelhetne
együtt. Aberuházás jelenleg terv, de információim
szerint a közeljövőben pályázati valóság is lehet.
Szükség esetén azonnal tudunk lépni, hogy
elsőként léphessünk...
Pályázat- örömmel értesültünk rőla, hogy az

.
Ovoda intézményfelújíüísárabeadott
pályázatunkat pozitivan birálta el a kiíró

minisztérium birá|ő bizottsága. Ennek értelmében
7,2 m1l|iő forint támogatas mellett 1,8 millió forint
önrésszel újulhat meg az óvoda tetőszerkezete,

és talán még a fűtésrendszer
korszenisítéséreis futja a pénzbőL Lehetőség
nyilászárői,

szerint szintén helybeli és a fenntartó települések
iparosainak szeretnénk elsősorban munkát adni.
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nem olyan rég avatluk

és most pedig már arról

kell
beszámolnom, hogy az önkormányzat az eszközök
rekonstrukciőjfua kell, hogy tőbb széuezer forintot

költsön a balesetveszélyes eszközök javíttatására és
a balesetveszélyes körülmények me

A

buszmegállók javíttatása egyre több időt és
az
ö
az
idén több esetben is kellett üveges szakemberek
segítségétkémtink. A buszmegállók tervszerű
festése is napirenden van a kerítések, és a fa köztéi
elemekkel együtt.

nem utolsó sorban költséget jelent
nko rm ány zatnak. A falb urko lat j av ításán kívil

_

Falunap - az idén is a tavalyihoz hasonlóan a 2
napos falunapot 2009. július 1 1-12 én a Pungor
Ernő Művelődési Hán és azEgyütt Vasszécsenyért

Egyesület

a helyi

vállalkozók

bevonásával

(önkormányzati költségvetési külön támogatás
nélkül) az Önkormányzattal közösen rendezi meg.
Várunk minden érdeklődőt, szőrakozni vágyőt a
színes programokra.

Részletesebb információk

várhatóak.

87-es űtleágazás

Közútkezelő KHT.

az

a

közeljövőben

önkormányzat a

Ésa Nemzeti

Közlekedési
Hatósággal közös egyeztetést követően szabványos
útcsatlakozás kialakításának tervezésétés később
esetleges kiépítésétkezdte meg.

Rongálás - sajnos nem csak a jáúszótéren,
hanem a buszmegállókban sem tudják egyesek

védeni az értékeinket.

Ugyan régen volt itt komolyabb

baleset

(szerencsére), de a lehetősége nap mind nap
fennáll! Ezt mindkét hatóság hangsúlyozta. Az
Önkormányzat a terveket megrendelte, az
engedélyeáetést a közeljövőben megkezdi. Sajnos
a kivitelezés tekintetében szinte biáos, hogy

kell

számolnunk. A
az engedélyezést
követően a legrövidebb időn belül lesz a

sajáterős beruházással

megépítéstervezett időpontja

kivitelezés költségeit fi gyelembe véve.
Utjavítás - az önkormányzat dolgozói az idén
is kora tavasszal megkezdték a balesetveszélyes
kátyúk és útsüllyedésekhibáinak kij avítását.

A

több széuezer forintos költséggel saját
magunk kivitelezésében megvalósuló utjavítás
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sajnos csak időleges megoldás. Most már egészen

biztos, hogy a közel 15 éve megvalósult
csatomázás utáni talajtömörítési hibák okozta
útsüllyedéseket csak a teljes nyomvonal újra

Így e|képzelhetővé válik az, hogy a tervek
szerint az orvosi rendelőtől kezdődően a kossuth
utcáig terjedő szakaszon, milyen felújításiés

felbontásával tudjuk megoldani. Ennek költsége
beláthatatlan. Még ugyan nem tudjuk a megoldást,
de az biáos, hogy valamerre el kell rövidesen
indulni ebben a kérdésben,mert nap - mint nap

meg abban az esetben, ha megfelelő forrásokat
tudnánk szerezni rá. Es nem utolsó sorban a

környék parkolási gondjai oldódnak meg ezá|ta|.

Több alkalommal megpróbáltunk pá|yázni, de

A

eddig sikertelenül, a továbbiakban sem kívánjuk
szécsenyi községrész köáerületeinek,
feladni, keressük a megoldást és a pétut az
és
csapadékvíz
elvezetésének
útburkolatának

központosított kialakít ására 200 5-ben készíttetett
terveket az Önkormányzat, ezt már egyszet az
érvényességlejárta miatt meghosszabbította, az
ismételt lejárat előtt a kivitelezést az ismételt
engedélylejárás elkerülése végett munkaterület
átadás címénme gkezdte.

elképzelésekhez.

Községünk Képviselő-testülete Tóth Csaba
képviselőnk előterjesztése kapcsán úgy döntött,
hogy Szkok Iván festőművésznek 65. szi,iletésnapja

alkalmából

a község díszpolgára címet

adományozza. Az ünnepélyes díszpolgáná avatás
A terveken szereplő munkálatok egy részét helyszíne és időpontja : Pungor Ernő Művelődési
(Dózsa utcai szakasz) saját költségen a Szécseny házban,2009. június 19 -én l7.00 h.

Zsolnai Z. polgórmester

Center Kft. megépítteti,

A Tündérország Ovoda hírei
Az

ővodában az egyik legmozgalmasabb időszak

az április-május hónapra esik. A legizgalmasabb
programunk a nyuszivárás volt. Boldogan, nagy
kíváncsisággal keresték a gyerekek az óvoda

udvarán a meglepetést (csokinyuszit, csokitojást és
pirostojást). Pillanatok alatt bejárták, végigfutották
az udvart, hogy minél előbb megtalálhassák a soksok ajándékot.

Április közepén kezdtünk el készülődni

a

gyerekekke| az év egyik legmeghittebb ünnepére
az Anyák napjára. Jó volt látni, ahogy a gyerekek
is átéreúékaz ünnep hangulatát, ennek
köszönhetően nem egy anyuka elérzékenyülve

hallgatta gyermeke köszöntő szavait. A
nagycsoportos gyerekek óvónői segédlettel
ajándékot is készítettekaz édesanyjuknak

és

nagymamájuknak.

Május 5-én a tanakajdi Múvelődési Házban
versmondó verseny volt óvodánk és a Művelődési
Ház szewezésében. Több óvoda gyermekei (21-en)
vettek részt. Voltak Rumból, Jákról,
Sorkifaludról,
Gencsapátiból,
Táplánszentkeresztrő l. Óvodánkat 2 nagyc soportos
és 2 középső csoportos kisgyerek képviselte.
Ügyesen, határozottan álltak fel a színpadra és
mondták el a versüket. Meg is lett az eredménye,
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hisz a

nagycsoportos Szakács Bence

2., Nagy

helyezeít, a középső csoportos Pál
Viktória 2. helyezett lett, Németh Lászlő
pedig különdíjat kapott. A verseny egy kis
kocsikázással, hintózással zárult, melyet a
Liliom

3.
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tetszett a gyerekeknek az a
kenyérszeletelő gép volt. Sok élménnyel és egy
meglepetés kakaós csigával indultunk vissza az
óvodába. Mindezt köszönjiik a polgármester úmak
és Mónikának, hisz nagy szeretettel és türelemmel
mutatták végig az ílzemet a 25 gyereknek.

Ami még nagyon

Május l9-én (kedden) meglátogatjuk a
nagycsoportosokkal az első osáályosokat.

Megnézhetik a gyerekek, hogy szeptembertől hol
és hogyan fogiák tölteni a mindennapjaikat.
Ezekben a napokban újra nagy a készülődés

óvodánkban. A 30 éves jubileumra és a
gyereknapra készülünk. Különböző játékokkal,

zenés mtísorral szeretnénk emlékezetessé tenni ezt
a napot.

Célunk, hogy a gyerekek jól megismerjék szűkebb

környezetüket, annak nevezetességeit. A

nagyc soportosokkal tav aly j ártunk az Ó -Eber gényi
Kastélyban és az Asvány Múzeumban, idén pedig a

,,.

Zso|nai Pékségettekintettük meg.

Nagy élményvolt a gyerekeknek.

Láthatták
fázisról fázisra, hogyan készül a kenyér, és milyen
gépek segítik az ott dolgozók munkáját. Különösen
tetszett a gyerekeknek a dagasúőgép, a kemence,
ahol megsül a kenyér, és azhata|mas lapát, amivel
kiszedik a megsült kenyereket a

Á
Egy helyiségben pedig an nénik meg, hogyan
készítika péksüteményeket. Itt a legnagyobb

figyelemmel azt a gépet figyelték a gyerekek, ami
nyújtotta a tésúát, hogy aúán készülhessen a
különböző ízű croissant vagy a kakaós csiga.

A

nagycsoportosoknak

lesz még két izgalmas

napja. Ezek a ballagás és az évzárő.

Június 5-én ballagással búcsúznakel társaiktól a
gyerekek. Június 6-án pedig évzárő műsorral
záquk le számukra az óvodás életet.

Horváth Andrásné óvónő

Vasszécsenyi Üzenet
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Egy falu virtuális útja
mondjuk

Folytatás az ]. oldalról

álláspontunkat,

A^ egy percig sem
állítottuk, hogy ez a
legfontosabb feladatunk

jelenleg, de aú. mindenki
Iátja, hogy az elvi
lehetőség biztosítása nem

feladatunk,
a

kötelességünk

A

konkrét ügy kapcsán
a teljes igazság
megénéséhezkicsit
vissza kell mennünk a

hanem

jövőre

nézve.

Véleménytinkszerint

ugyan a cikkből pont az
ellenkezője tűnik ki, de
a tár gy alásos, kompromi s szumkere sé ses
megoldásnak voltunk a hívei. Több alkalommal és
nem csak a változási tilalom elrendelése kapcsán
ült össze soron kívül a Képviselő-testület, hogy
keresstik az egyén és a falu érdekétegyszene szem
előtt tartó megoldást.
Sajnáltuk, hogy a kisebb- nagyobb szünetekkel
folyó tárgyalások nem hoáak eredményt annak
m indvé gi g

ellenére, hogy

az

önkormányzat ftildmérőt,

el

hisz
e gy ré szt nekik tartozunk
felelősséggel, másrészt
ők ismerik a helyi
viszonyokat.

múltba.

Németh

Imréék
számtalan állítása közül
kettővel van alapvető problémánk.

Az

egyik: Németh Imréékúgy érzik, hogy az
önkorm ány zat iJldö zi c sal ádj ukat . Ezért i s fordultak
az á||ampolgári jogok biúosához segítségért,mert

úgy vélik, hogy ,,valami oknál fogva
ö

nkorm ány zat ellenszenw

e

l

v

is

e

az

ltetik" irántuk.

A másik: Németh Imréékúgy emlékeznek a
történetre, hogy építkezniakartak, erről az
önkormányzat tudomást szerzett és azonrnl
elrendelte az épitésitilalmat, hogy őket ebben

ügyvédet fogadott a felmerült kérdésekszakszení
megoldására és megfogalmazására annak
érdekében, hogy mindkét fel kellő garanciák megakadáIyozza.
birtokában foghasson neki a jövő tervezésének.
Lássuk Németh Imre elso sérelmét.
Nem a ráfordított időt, pénz, energiát, hanem az
Némethék(elsősorban idős Németh Imre)
eredménytelenséget saj náltuk.
a
család
részéről
folyamatos
többször, több forumon is hangsúlyozta, hogy az
Az elmúlt időszakban
ellenállás volt tapasztalható, a képviselő testület önkormány zat csa|ádjával szemben méltanytalanul
több alkalommal éreúemagát megfenyegetve a igazságtalan életüket nehezíti ahol csak tudja,
tárgyalások során, úgy gondoltuk, szerettük volna pedig ők eddig csak adtak a falunak, például
az utókomak biaosítani a lehetőséget, de nem grátisz biáosítottak területet az un. bikaréten
minden áron. A hivataltól a szükséges kialakított gyalogúthoz és csapadékvízelvezető
engedélyeket a kért határidőre a család megkapta, a árokhoz.
község meg cserébe a ,,népszerűséget". |992. október l-én ülést tartott Vasszécseny
a tárgyalásokon Község Képviselő-testülete, amelyen jelen volt
Véleményiinkszerint
lnngoúatott
korrektség,
folyamatosan
Németh Imre és felesége vállalkozók.
szavahihetőség ezen cikk kapcsán erősen Az ülés keretében Németh Imre ismertette a
megkérdőjelezhető ugyan, de mindezek ellenére jelenlévőkkel
az un. Stőger-gödör hasmosítására
mégsem hibáztatunk senkit, mivel köztudottan
vonatkozó elképzeléseit. Elmondta, ,,hogy a
községtink pozitív hínel még nem tudott területen szabadidő-sport létesítményeket
megjelenni a megyei napilapban.
(tekepálya, teniszpályák, korcsolyapálya) építene
(Pedig talán lett volna mivel, az elmúlt években.)
és üzemeltetne, amennyiben a területet reális áron a
Bár Németh Imre az egész megye nyilvánossága
Képviselő-testület a tulajdonáb a adná."
előtt keltette rosszhírétönkormányzatunknak, mi
Az ülésen a képviselő-testület Németh Imrének
megelégszünk azzal, hogy a helyi közösségnek
bizalmat szavazott és meghozta 42lI992. számű

Vasszécsenyi Üzenet

határozatát, amelynek lényeges rendelkezései,
hogy a területet Németh Imrének és feleségének 65
ezer forintért eladják, ,y\ területre kizárőlag sportés szabadidős tevékenység céllára szo|gáló
létesítményeképíthetők az építésihatóság
engedélye szerint."
A határozatnak megfelelően adásvételi szerződés
készült, amelyben a felek rögzítették, hogy a
terület fentiek szerinti, több ütemben történő
beépítésének
végső határideje 1995. június 30.
(utoljára készült volna el két darab teniszpálya és
tekepálya).

A

szerződés 7, pontja tőgzítette, hogy ,,Jelen
adásvételi szerződés a beépítésikötelezettség nem
teljesítésévelmegszűnik (bontó feltétel). E feltétel
bekövetkezése esetén vevő (volt tulajdonos)
részérea jelen szerződésben megállapított vételár
évi2 %o-al csökkentett összegét kell visszafizetti."

(Az

önkormányzat gesztust gyakorolt

tehát

Némethékfelé (I.): jutányos aron (65.000 Ft-ért)
eladott 5.862 m2 területet, igaz cserébe elvárta,
hogy a falu is gazdagodjék a közösség számára
nyitva álló létesítményekkel.)

A

határidő lejárt és nem történt semmi.

Aztán 1997. június l2-én ismét ülésezett

Vasszécseny Község Képviselő-testülete, amelyen
jelen voltNémeth Imre vállalkozó.
Yarga Dezső polgármesteí az ülésen ismertette
Németh Imre kérelmét,,mely szerint kéri a testület

hozzájárulását,

hogy a területet

2009. június
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eredeti

szándékának megfelelően beépíthesse. Kéri a
testület hozzájárulását a beépítésihatáridő

csak annyit, ami elegendő területet biaosít a két
falurészt összekötő út megépítéséhez.A többit
hagyja vissza Némethéktulajdonába, hogy ,,eredeti
szándékuktól némileg eltérően" azt beépíthessék.
(Teniszpályákról már nem lévénszó kisebb terület
is elég lett volna.)
A képviselők másik csoportja nem látott reményt a
kérdéses közut megépítésére,legfeljebb a jelenlegi
gyalogút és árok megépítéséneklehetőségére
kívánt garanciákat Némethéktől.
Ez utóbbi álláspont győzött.
Megszületett a Képviselő-testtilet 35/1997. számű
ítatározata, amelynek lényeges rendelkezései: a
K épvi s e l ő -t e stül et ho zzáj át ul altho z, ho gy Németh
Imre - kérésénekmegfelelően - az ingat|ant az
eredeti szerződésben foglaltaktól eltérően építsebe.
A terület beépítésénekhatáridejét 1999. december
31. napjára módosította. ,,Az ingatlanra lakőhaz
nem, egyéb építményaz építésihatóság engedélye
szerint építhető." A vevő kötelezi magát, hogy

önkormányzati igény esetén a telke végéna
jelenlegi gyalogút és árok részéreterületet biztosít.
(A terület biztosítása tehát Németh Imre részéről
nem gesztus volt, hanem annak az áta, hogy a
területet továbbra is megtarthatta.

(Az önkormányzat gesáust gyakorolt tehát
Némethékfelé GI.): teljesítette kérésiiket,
lemondott

a

teniszpályáV,ről

és

sportlétesítményekről,beérte a káv ézőv al és e gyéb
üzleti létesítményekkel.)

Anán 1999. március 17-én ismét ülésezett
Vasszécseny Község Képviselő-testí.ilete.
m e gho s szabbításához."
Varga Dezső polgármester ismertette Németh Imre
Németh Imre az ülésen többek között
kérését,mely szerint az immár tulajdonát képező
elmondta, ,,hogy a területre eredeti szándékától
bikarétet kettészelő jardalapos gyalogutat az
némileg eltérően kíván építkezni,de az épület fo
funkciója továbbra is kávézó, valamint iroda és önkormányzat sztintesse meg, helyezze át oda ahol
gyalogjárda és az árok. Kérte továbbá,
raktár lenne. Tervei szerint az üzlet szeptemberre most van a
hogy
a testület módosítsa határozatát, - mely
tizemelésre kész állapotban lesz. ...Ismételten kéri,
szerint
a területre lakőházat nem építhet,- és
hogy a területet megtarthassa és beépíthesse.
engedé|y ezze számát a lakás építését.
Hangsúlyozza, hogy ,,kellemes kávézőt" és nem
Mindkét kérés meghallgatásra talált.
,,kocsmát" kíván építeni."
Megszüntetésre került egy évszázados gyalogút a
Ésekkor (1997. júniusában !) a testület tagjai bikaréten át (a szerződéskötési és ftjldmérési
között éles vita alakult ki arról, hogy itt a lehetőség költségeket az önkormányzat ftzette), és Németh
a két falurészközűtta| való összekötésére.
Imre és felesége lakást építhetett.
Az

egyik álláspont szerint az önkormányzat ne
ragaszkodjon teljes egészébena szerződésben
foglaltakhoz és ne vegye vissza (évi 2 %o-al
csökkentett vételáron) a terület egészét, hanem

(Az

önkormiányzat gesáust gyakorolt tehát
Némethék felé (III.): minden kérésüketteljesítette
egy darabban használhatták a bikarétet és lakást
építhettek.)

2009. június
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A

Ennyit a múltról, most lássuk a konkrét üg5ret.

Képviselő-testület a megjelölt hiányosságokat

A

megszüntette és 2008. december 9-én új rendeletet
alkotott, egyúttal arégit hatályon kívül helyeáe.

un. lapi kertészet melletti úton."

Németh Imréékkelezt követően számos
egyeáetést folytattam, illetve folytatott a

2008. febrrrtír l3-án tartott testületi ülésen a
végrehajtandó fejlesztések között említésrekerült,,
a lipárti és a szécsenyi községrész összekötése az

A 2008. április 24-én tartott ülés jegyzőkönyve az
alábbiakat tartalmazza: (a polgármester)
,,Bemutatja az Arany János utca kertek a|lán, a

Gyöngyös patak partsán tervezett utca nyitás
terveit. Elmondja, hogy a geodéziai munkák
aján|ati ára bruttó 226e Ft, magasságméréssel
bruttó 270eFt."

Erről kaptak információt Némethékés jelezték is
azonna|, hogy ott semmiféle út nem lesz,
egyébként is ők arra a telekre fognak építkezni.

Mondtam, annak semmi akadálya, annyit kérünk
csak, hogy aZ építésitelek déli oldalán lévő
önkormányzati teriiletért cserébe adjanak a telek
északi oldalán területet, hogy az összekötő űthoz

szükséges szélesSégmeglegyen. (Ezzel

a

megoldással Némethék területe nem csökkent,
ráadásul így nem lett volna köztük és a szülők
ingatlana kOzött egy önkormányzati gyalogút és

árok, hanem a két ingatlan

közvetlen

szomszédságba került volna.)

Némethék az ajánlatot ekkor még mereven
visszautasították, semmilyen kompromisszumra
nem voltak hajlandók, kijelentették, hogy telkiik
mellett,,semmilyen út nem fog épülni".
(Vélhetően nem tudták, hogy az önkormányzatnak

elképzelései megvalósítása

érdekében

lehetősége van változtatási tilalmat elrendelni,
amelynek hatá|ya alatt az érintett ingatlanokon nem

lehet építési,telekalakítási tevékenységet

folytatni.)

A

tárgya|ások eredménytelensége miatt - más
eszkőz nem lévén- a testület 2008. június 18-án
tartott rendkívüli ülésénelrendelte a vá|toztatási

Képviselő-testület eredménytelenül.
Jogi szakértő segítségétkértük, aki 2009. januar
14-én javaslatot dolgozott ki a mindkét fé| számára
megnyugtató megoldásra. Az ügyvéd javaslatát
elküldttik Németh Imrének, amire hivatalos (írásos)
vá|aszt a mai napig nem kaptunk.
Ezt követően is kidolgozásra került néhány
megállapodás tervezet, ám elfogadásra egyik sem
került.

Németh Imre ismét a Közigazgatási Hivatalhoz
fordult, a hivatal utasította az építésihatóságot,

hogy Németh Imre építésiengedély kérelmétsoron
kívül bírálja el.

Idős Németh Imre gyermeke képviseletében a
testi,ilet április 22-én tartott ülésénéles hangon
kérte számon a testület magahrtását Többek
között elmondta, hogy ragaszkodik az engedély
kiadásához és minden fórumot igénybe vesz annak
érdekében, hogy kellő anyagi és erkölcsi kártérítést
kapjon, amennyiben az általa meghatározott
határidőig nem kap építésiengedélyt.
Kapott. Május 14. napi keltezéssel. A cikk május
20-án jelent meg a Vas Népében.
Tisztelt Vasszécsenyi Polgárok!

A cikk

korabeli, nyilvános dokumentumokra
- esetenként szó szerint idézve került leírásra, amelyeket hivatali időben, a

támaszkodva

közsé ghézán bárki

me

gtekinthet.

A

Vas Népe cikkben írja a szetző: ,,A helyiek
évtizedes vágya, hogy Vasszécseny és Lipárt
között közvetlen összeköttetés is legyen. ...nincs
remény arra, hogy a régi álom valósággá váljon."

tilalmat. Tudomásunk szerint Némethékeú. A megoldást
követően fordultak az Állampolgári Jogok

tovább keressük!

Az Önkormányzat és a Képviselő-testület ezek
Biáosához és a Közigazgatási Hivatalhoz.
Közigazgatási Hivatal a testület rendeletére után az ügyet |ezártnak tekinti, a csa|ádnak az
törvényességi észrevételt tett, amely szerint a építkezéshezjó munkát és jó egészségetkíván.
rendelet előkészítéseés a tilalommal érintett
ingatlanok meghatározása nem felelt meg Vasszécseny, 2009.június 3.
mindenben a törvényi előírásoknak. A hivatal
indítványozta, hogy a testület az észtevételben
Vasszécseny Köuég Képviselő,testülete és

A

foglaltakat vizsgálja meg és tegye meg a szükséges
intézkedést.

polgdrmestere

Vasszécsenyi Üzenet
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Térségünkfejlődésének forrása
A LEADER Programban rejlő lehetőségek
A

Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület
vidékfejlesáő tevékenysége a szombathelyi

őriszentpéteri és körmendi kistérségegészére,a
szentgotthárdi, illetve a vasvári kistérség 2-2
településéreterjed ki. Egyesülettink célja
elsődlegesen a térségbenélők életminőségének
javítása, a települések gazdasági helyzetének
javítása, társadalmi, kulturális és környezeti
értékeinkmegőrzése.

Ezen céljainkat azonban csak a

helyi
önkormányzatokkal, térségicivil szervezetekkel,
vállalkozókkal,
vállalkozó
kedvű
magánszemélyekkel, illetve egyházközségekkel
(támogatásra jogosultak köre) együttműködve
érhetjük el. Mindezekhez pénzügyi keretet biztosít
az Errrópai Unió és a Magyar Köáársaság

A vidéki gazdaság

elsődleges mozgatórugói a helyi

vállalkozások. A Vállalkozás alapú fejlesztések
jogcím keretében haztáji gazdaságok fejlesáése,

hagyományos vidéki tevékenységekbemutatása, 1 5 fo befogadására alkalmas falusi szálláshelyek, 30
fő alatti ifiúsági szálláshelyek kialakítása,
fejlesáése, illetve helyi termék értékesítőhelyek
létrehozása témakörökben várunk támogatási
kérelmeket.

A

Közhasznú fejlesáések jogcím lehetőséget ad
kiemelt helyi attrakciók (Jeli arborétum, illetve
Hegyháti Csillagvizsgáló), szabadidő hasznos

eltoltésétlehetővé tevő

szolgáltatások

(eszközbeszerzés, infrastrukturális fejlesztés),

térségünk örökségeit bemutató

helyek

kialakításának, felújításának támogatására. Ezen
a természeti táj
megőrzéséhez szi,ikséges fejlesztésekhez, a térségi

2009 szeptemberében
meghirdetésre kerülö, az Uj MagyarorsÁg

jogcím nyújt továbbá forrást

Leader Program.

biáosításához, illetve a helyi polgárőr és ttizoltó
e gye sületek eszkőzbeszerzéseihez.

társfinanszírozásával

Vidékfejlesáési Program

IV.

tengelyét képező

A

pályázati kiírás elsősorban azon projektötletek
megvalósításához kínál segítséget, amelyek más

fonásból nem támogathatóak

(alacsonyabb
támogatási összeg, speciális tevékenységekmiatt).
A program jogcímei a helyi gazdasági, köz- és civil

szféra javaslataira alapozva születtek meg. A
pályázati kiírás előreláthatóan a következő
jogcímeket fedi le:
- vállal'kozás alapú fejlesáések
- közhasznú fejlesztések
- rendezvények
- térségenbelüli együttmríködések
- térségekközötti és nemzetközi együttműködések

- képzések
- komplex projektek.

rendezvények infrastrukturális

hátterének

A

Rendezvények jogcímre azon pályázők
figyelmét hívjuk fel, akik gasztronómiai
fesáiválok, térségiösszefogással megvalósuló

tájegységi napok, valamint identitástudatot növelő
nemzetisé gi rendezvények l ebonyo Lítását szeretnék
fonásaink segítségévelmegvalósítani.

Kiemelt célunk a Térségen belüli együttmúködések
erősítéseegy, a helyi ifiuságot megmozdító
mintaprojekt segítségével.A projekt célja olyan
közösségi szabadtér létrehozása, melyet a fiatalok
fantáaiájukat elengedve, saját igényeiknek
megfelelően, maguk álmodnak, és építenek meg. A
tervezésben és kivitelezésben is szakemberek
segítik őket.

Vasszécsenyi Üzenet
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tapasztalatok átadását, új ismeretek szerzését,
partnerkapcsolatok kialakítását hivatott elősegíteni
a Térségek közötti és nemzetközi együttműködések
elnevezésű jogcím a helyi termékek, illetve értékek
népszenísítéseérdekében.
A Leader Program az ismeretszerzést is támogatja
kiscsoportos számítógép-felhasználói ismeretek és
elektronikus kommunikációs képzések formáj ában.
A Komplex fejlesztések keretében megvalósuló
projekteknek több területet kell felOlelniük. Célunk
egy alkotóh én kialakításának támo gatása,
amelyben tapasúalt mesteremberek segítségével
elsajátíthatók az egyes szakmák, bemutathatóvá
válnak a munkafolyamatok, valamint az itt

elkészült munkadarabokat az érdebődők meg is
vásárolhatják. Másik területként jelentkezik e

jogcímen belül márkanév bevezetése, és
kapcsolódó minősítési rendszer kidolgozásanak

támogatása.

Reméljük, hogy a fenti témakörök felkeltik
érdeklődésüket. Közös céljaink megvalósítása

érdekébenvárjuk Önöket irodáinkba, mikro térségi

tájékoúatóinka.

i

Gencsapáti, Szent Flórián tér 1 l.
Tel.:94l501-784
http :/lvasi ortorony.kx. hu
972

Amerikai foci Vasszécsenyben
Május 24-én délután különleges sporteseménynek sportegyesületet azza\, hogy szeretnék nálunk
lehettek szemtanúi a sportpályára látogatók, fogadni a T ata Mustangs csapatát.
pőznák kerültek a kapukra, és felcsíkozták az egész A sporttelevíziők rendszeres nézői mfu minden
pályát, ugyanis településiinkön első izben bizonnyal értő szemmel tudták követni a
történéseket, de sokaknak még nagyon új lehetett
rendeztek amerikai football mérkőzést.
A Haladás Crushers Divizió III-ban szereplő ez hallatlan állóképességet, taktikai érzéketés
csapata kereste meg az önkormányzatot és a komoly védőfelszerelést igénylő sportág.

{
Dióhéjban a játékról:

A támadó csapat az ellenfél célterületére (a pálya végére)próbálja juttatni

a labdát (6 pontot ér), vagy
(3
pont),
egy előre passz és véglelen
ehhez
kapu
felett
a
hogy
átrúghassa
elég közel próbáljutni ahhoz
számű hátra passz á1l rendelkezésére, de természetesen lehet egyszerúen futni is. A védók ezt
próbálják megakadályozni. A támadó csapatnak 4 lehetősége van arra, hogy a kiindulási helyzethez
képest 10 yardot előre haladjon (a pálya csíkozása ennek a nyomon követését könnyíti meg), ha
sikerül iljra 4lehetőséget kap, ha nem, akkor jön az ellenfel. Az adott kísérletnekakkor van vége, ha a
labdát birtokló játékos foldre kerül, vagy a labda megjátszása sikertelen volt (nem sikerült elkapni). A
kaotikus látszat ellenére az úkőzésekés szerelések szigorúan szabá|yozott módon történhetnek csak,
szabálytalanság esetén a vétkes csapat távolság btintetést kap.

Vasszécsenyi Üzenet
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Az iskola hírei
Az

alsós játékos sportvetélkedőn csapatunk a
dicséretes 3. helyet szeteúe meg. A fiúk a foci
terembajnokság III. korcsoportjában (5.-6.
osáályosok) 3. helyezést, a IV. korcsoportban (7.8. osáályosok) 2. helyezést értek el. Gratulálunk

kormos Nikolett
7. osáályos tanulónk a
vasvári Országos Arany

János

Vers-

és

Prózamondó Versenyen a

nagyon előkelő

minden tanulónknak és felkészítőiknek !

2.

6.

helyezést szerezte ffi€g,
valamint a Vas Népe

különdíját

is

osztályosaink szépen szerepeltek

március 15-i ünnepélyen.

elnyerte

a

községi

teljesítményével.Niki a

Március 23-án Biikön vettünk résú.az alsós
tanulmányi versenyen 17 más iskolával együtt.
Tanulóink szép eredményeket értek el, amelyekre

Tóthné Pungor Angéla.

nagyon büszkék vagyunk:

Nyelvünkben élünk versenyen is szerepelt,
amelyen 5. helyen végzelt. Felkészítő tanára:
Evfolyam
]. osztály
2. osztály
3. osztálv
1. osztály

Olvasás
Keibineer Dávid 8. helv
Baumann Domokos 1 O.hely
Hersics Krisztián 2. hely
Joó Georeina 7. hely

Matematika
Verhás Emese 4. hely
Varga Richárd 5. hely
Pungor Laura 2. hely
Pődör Bence 6. helv

Nyelvtan-szépírás
Németh Boldizsár 5. hely
Németh Petra 5. hely
10.hely
Ori Vivien
Kiss Réka 7. hely

Nekik és tanítónőiknek (Molnár Erzsébet, Szabóné Csonka Erika, Máténé Gadár Rózsa és Horváth
Győ z őné) szívből gratulálunk

!

is

rendeződött. Mindenkit felvettek valamelyik középfokú
iskolába. 2l3 részúkérettségitadó képzésben folytathatja tanulmányait.

Nyolcadik osáályosaink továbbtanulása

ered
A tavalyi kompetenciamérés eredmé

a következők:

Olvasás-szövegértés

Matematika

6.osáály(mostani 7.)

498 (községi át|ag: 490)

483 (községi átlag: 472)

8.osztály

582 (községi át|ag: 472)

5

Évfolyam

1

8 (községi átlag: 47 8)

víz világnapja alkalmából a közé, teljesítményeazonban így is dicséretes.
Bercsényi iskolában szervezett versenyen 2 Felkészítője: MáténéGadár Rózsa.
Ugyanezen a napon a többiek a tanakajdi
helyezést ért el. A csapat tagjai: Pipics Júlia,
Iskolánk csapata a

a Capella

Savaria együttes

Hittaller Mátyás, Simon Kristóf. Felkészítőjük:
Czirólcrté Barasits Enikő. Az elért eredmény

művelődési házban

j

Április 24-éna vasszécsenyi művelődési ház által
szervezett versmondón vettek résú.tanulóink.
Eredményeiket a művelődési ház hírei között
találjákarajzpályázatdíjazottjaivalegyütt.

utalma egy Balaton-felvidéki kirándulás volt.

A

szombathelyi Weöres Sándor Szíttház Mackó
képei című gyermekrajzpályáuatán Szemes Áaam
2. osztályos tanulónk a 8. helyezést érte el
művével.

előadásán vettek részt.

Április 28-án rendezték a megyei
katasztrófavédelmi versen;rt, amelyről Jávorics
Iskolánk szeptembertől 14 első osztályos kisdiákot
fogad. Tanítónőjük Pozsgai Andrásné Marcsi néni Daniella, Kormos Nikolett, Kovács Noémi,
Pungor Patrícia összeállításban versenyző
lesz.
Pungor Laura 3. osztályos tanulónk az Apáczai csapatunk 2. he|yezéssel és kupával érkezett haza.
Kiadó komplex tanulmányi versenyének országos Felkészítőj ük : Holl er János.
döntőjébe jutott, amelyet április 2I-én Budapesten
Ebben a tanévben május 4. és 8. között tartottuk
rendeáek meg. Laura itt nem került a dijazotíak
névadónk hetét.

2009. június
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Hétfonazédesanyákat,nagymamákatköszöntötttik
és nyílt tanítási napot tartottunk a rövid megnyitót
és koszoruzást követően.
Kedden immár 4. alkalommal rendezttik meg a
tanakajdi önkormányzattal és művelődési házzal
közösen versmondó versenyiinket. Minden előzetes

várakozást felülmúlóan

58 diák

nevezett

versenyünkre. A nagy létszámra tekintettel a
versmondókat két csoportra osztottuk. A zstiriben
Tóth Ferenc címzetes igazgatő, Nagy János költő,

Dohy Adél költő, Pődör György

költő-tanrár,

Tóthné Pungor Angéla tanámő, Takács Józsefné
logopédus és Járási József alapítványi elnök foglalt
helyet. Segítségiiket ezúton is még egyszer
megköszönjtik!
Tanulóink
kimagasló
szereplésükkel öregbítették iskolánk hímevét.A
díjazottak közé került: Németh Luca (l.hely),
Gombkötő Réka (2.hely), Joó Georgina (1.hely),
Szalai Dávid (különdíj). Gratulálunk!
Szerda a sport napja volt. Labdarúgásban és
kézilabdában mérhettük össze erőinket a szomszéd
i sko lákkal v áltakoző sikerrel.
Csütörtökön túranap és mese-akadályverseny volt a
programon. Gyerekeink elfáradva, de élményekkel
gazdagabban térhettek haza.

Pénteken rendeáük év végi
zárő gálánkat, amelyen

A

Bendegúz országos

Felkészítője : Horv óth Krisztina.

4., 6, és 8. osáályos tanulóink május 27-én vettek
résú.az országos kompetenciamérésen. A mérésen
minőségbizosító is résúvett, aki a szervezéssel és
lebonyolítással kapcsolatban mindent rendben
ta]'á|t. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a
gyerekekkel hazaküldött, mérésiazonosítót
tartalmaző címkétjól őrizzék ffieg, mert
gyermekük eredményéta későbbi méréseksorián
így tudják megismerni.

Kézilabdás lányaink a

második helyezést értek el.

A fiúk fociban a vépi Takács János emléktornán
negyedikek lettek, a szabadtéri városkörnyéki
bajnokságban pedig tíz csapat közül a 3. helyen
végeúek.

Focistáink a NUPI program keretében
Táplánszentkereszten, Vasszécsenyben és
Balogunyomban vettek

részt három

tornán.
Ezeken a kiírás szerint
nem az eredmény, hanem
a játék a legfontosabb,
külön összesítés

megjelent vendégek előtt.

a
tanáraiknak a
köszönjük

igy

résztvevőnek
felkészülést,
felkészítést!

nincs.

A KUBU páIyázathoz
leadott szavazataikat

Táncosaink a

.gáIával
egyidőben a szerbiai Obecsén
világbajnokságon vettek

résú,ahonnan többen
A

megyei 4. osztályos magyar versenyen Loksa
1O.helyezést érte el. Ugyancsak a
negyedikesek között a matematika versenyen
Pődör Bence a l1. helyenvégzeti. Felkészítőjiik:
Horváth Győzőné.

Réka a

A

köszönjük, sajnos nem
kerültünk a dijazottak
kőzé,

1.

hellyel térhettek haza.

toronyi német levelező verseny írásbeli

fordulóin összesítésben Kormos Nikolett, Pipics
Júlia és Pungor Patrícia a 2. helyen végzeíí.A
szóbeli forduló eredményét még nem tudjuk
közölni. Felkészítő: Horváth Krisztina.

terembajnokságot

megnyerték, a szabadtéri versenyben pedig

tanulóink mutathatták be
tehetségüket a szép számban

Minden

levelezőversenyen

irodalom-szövegértés tantárgyban Németh
Viktória 8.osáályos tanulónk 4. helyen végzett.

A

szükséges Sulipont az önök közreműködésével
összegyűlt, a kosárlabdákat iskolánk megkapta. Az
ősszel újrainduló gyűjtésben is számítunk az Önök
segítségére!
Programjaink a tanév végén:

június 1 1.
-június 12.
-június l3.
-június 16.
-

osúályoző értekezlet
gyermeknap és sportnap

10.00 ballagás
1].30 tanévzáró tinnepély

Pozsár Laszló igazgató

Vasszécsenyi Üzenet
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GYERMEKSAROK
Nyári szinező

BIZTATÓ
Ugorj dombot, ugorj árkot,
barázdát, mit eke vágott,
ugorj távolt, magasat,
mi toronynál magasabb!
Fuss zöld mezőn, át aréten,

LJ

aáv ezer méter,
szaladj, mintaz ürge fut,
érd el hamar a falut!
Mássz a fára, jegeny ére,
fel, homokdomb tetejére,
mesefát mássz, délceget,
világcsúcs lesz, meglehet!
legyen

(Donkó Lászlő: Evszaksoroló c. kötetéből)

rcözrnKEDES KERÉKpÁnur
Kedves gyerekek a sztinidő közeledtével fel
szeretnénk hívni figyelmeteket a kerékpárral
való közlekedés fontos abb szabály aira!
Kerékpánal a kerékpárúton, a kerékpársávon
vagy erTe utaló jelzés esetén, azautőbusz sávon,
ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy
kerékparozásra alkalmas útpadkán, illetve
szorosan az úttestjobb szélénkell közlekedni!
Lakott területen, ahol az út, úttest kerékpározásra
alkalmatlan a kerékpánal a gyalogosforgalom
zavarása nélkül, és legfeljebb lOKm/h
sebességgel ajátdán is szabad közlekedni!
Kerékpánal az útpadkán, az úttesten és a járdán
csak egy sorban szabd közlekedni!
Kerékpár pótülésén a 18. életévétbetöltött
vezető EGY, l0 éven aluli gyermeket szállíthat,

ttt

Egyébkéntkerékpáron személyt szállítani nem
szabad!
A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között lámpákkal kell kivilágítani,
illetve az első keréken fényvisszaverő prizmákat
-,,macskaszemet"- kell elhelyezni !
Lakott területen kívül korlát ozott láúási
viszonyok között a láthatósági mellény

használatarötprpzőt

FőúWonalon 12. életévétbe nem töltött
önállóan nem közlekedhet!

személy

Ezúton szeretnénk nektek a szünidőre jó pihenést
és balesetmentes közlekedést kívánni
Takács Roland r. ftörm
Horváth Balázs r. ftörm
Körzeti Megbízottak
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A közelgő Pedagógusnup alkulmóból köszöntjük

a

településünkön dolgozó, és itt éIő pedagógusokat!
Füle Lajos: Pedagógus
Könnyű nekünk beszélni eú-a^,
naw szavakkal egymást dobálni,
de ő, kinek minden szavával
megannyi kis magnetofon zeng
tele otthont, utcát, jövőt, ő
fele lőssé g nehéz vasával
vértezvejár, s - bár án nem érzi hétköznapok nagy hőse köztünk.
szebb holnapok jobb emberéért
titkon vívott nehéz csatáknak

Énnem tudom, milyen erő kell
hozzá, de több kell az enyémnél.
Olykor el-eltűnődöm én is,
mit is jelent húsz-harminc szempár
fénylő tükörtermében élni,
hol éle van minden igének,
ámyéka van minden hibának,
hol húsz-harminc sötétkamrában
hívják elő folyton a percek
éles, kemény, hiteles képét.

ismeretlen, hős katonája!

Mikor fogunk szobrot emelni,
s fogunk-e hát neked, magunkban,

"LELEK SZOBRASZA":
PEDAGÓGUS?l

Jeles napok
Május: Pünkösd hava- tavaszutó
Első vasámap: Anyák Napja
l. AZ EU CSATLAKOZAS NAPJA
3. A nemzetközi sajtószabadság napja
4. Magy ar trizoltók napj a
5. Az Esélyegyenlőség napja
7, Asztma világnap

8. A Nemzetközi Vöröskereszt Napja
9. Az Európai Unió Ünnepe
l0. A Madarak és a Fák Napja
10. Mentők napja

l. Véradók Napja
l5. A Család Nemzetközi Napja

1

17 . T

l8.
l

ávközlési világnap (ITU)

Internet világnap

9. Tömegt ájékoúatás világnapj a

2l. Magyar honvédelem
24. A Világbéke Napja
3

1. Dohányzásmentes

napja

Világnap (WHO)

Utolsó vasárnap: gyereknap
Pünkösd: Húsvétután 50 nappal

Június: Szent István hava - nyárelő hava
Június első vasámapja: Pedagógusnap

5. Kömyezewédelmi világnap
8. Oceánok világnapja
8. Medárd napja
17.

Az elsivatagosodás világnapja

2l. nyái' napforduló

24. Szent Iván éj
26. A kábítószer világnapja
Június harmadik vasárnapján apák napja

Július: Szent Jakab hava - nyárhó
l. egészségügyidolgozók napja
1

1. népesedési világnap

14. Vasutasok napja

Július harmadik vasárnapja a polgárórök

napja

Vasszécsenyi Üzenet
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A Pungor Ernő Művelődési Ház hírei
A

tavasz beköszöntével a múvelődési hézban
sem tétlenkedttink, színes programokkal vánuk
húsvételőtt is az érdeklődőket. 4-én a színház
kedvelőit várfuk, és bár az első igazi tavaszi
hétvégéncsak kevesen tértek be aházba, akik ott
voltak, azok remekül szórakoztak az ikervári
Rábapart Társulat előadásán. A Liszisztraté
című darabot igazi átélésselés megannyi
humorral mutatta be a jókedvű társulat. Ezúton is
köszönj tik nekik az előadást!

Nagypénteken a gyerekekkel vártuk a husvétot,
ott sem maradt el a hagymahéjjal való
tojásfestés, de gyönyörű húsvétiajtódíszek is
születtek.

Április 8-án a gyerekeké volt a nagyterem, ahol
cirkuszi produkcióval várta őket egy bohóc, és

egy bűvész, akik artista-, bohóc-

és

bűvészszámaik mellett egy egyéves makákó

produkciójával
gyerekeket.

is

megörvendeúették

a

A

tavaszi sziinetben ellátogatott hozzáttk a
Berzsenyi Dániel Könyvtárból a Meseláda

program, ezen a délutánon pedig kipróbálhatták
a gyerekek a táncszőnyeget is, amelyben
Mészáros Lívia védőnő volt a segítségünkre.

Az ingyenesen meghirdetett egészség-megőrzési
előadássorozat és gyógytorna sajnos nem volt
sikeres, érdeklődés hiányában a programot nem

tartottuk meg.

Mindjárt másnap a Baba-mama klub
résztvevőivel készülttink a husvétra. Míg a

gyerekek a számukra szőnyegekkel és játékokkal
berendezett nagyteremben játszottak, addig az
anyukák tojást batikoltak, és Rácz Györgyné,
Kati néni segítségévelszínes, ötletes húsvéti
díszek készítettek.

Annál színvonalasabb volt azonban az idén már
2. alkalommal meghirdetett Költészet napi
szavalóverseny, és az ehhez kapcsolódó
versillusáráciős pályázat. A megmérettetésre 9
alsós és négy felsős jelentkezett, a pályázatra
pedig több mint 50 pályamű érkezett, amelyeket
bárki megtekinthette egy kiállítás formájában. A
programot Pungor Kitti ftrrulyjátéka nyitotta
meg, őt követte Kormos Niki, aki versenyen
kívül szavalt egy verset. A lányok nagyszerűen
megalapoáák a verseny hangulatát.

A zsűrinek idén is feladták a leckét a szavalók,
hosszas egyeztetés után azonban kialakult a
helyezettek listáj a is:

Alsós versmondók:

Imre Bonita

1.

Németh Luca 2. osztá|y,Z.

3. osúály, 3. Joó

Georgina 4.
osúály
Felsősök: l.
3Antal Norbert 7. osúály,2. Szalai Dávid 6.
osúály,3. Tar Péter 6. osztály

Vasszécsenyi Üzenet

Versillusáráció: l. Tóth Magdolna 5. osúály,2.
Pungor Laura 3. osztály, 3. Németh Fanni 3.
osúály.
Különdíjban részesült Verhás Emese és Szalai
Kristóf akik mindketten elsősök, és nem csak
szavalatukkal, de ralzaikkal is hozzájárultak a

rendezvényhez.

Kristóf az

Együtt
Vasszécsenyért Egyesület felajánlásával egy
könyvet vihetett haza, a többiek jutalma pedig
könyvutalvány volt. Gratulálok a résztvevőknek
a színvonalas teljesítményükhöz!
Ezúton is köszönetet mondok a zsűri tagiainak,
akik nehéz munkát vállaltak, amikor elfogadták a
felkérésünket. A zsűri tagjai voltak: Mentesné
Kapomaki Rita drámatanár, a Weöres Sándor
színház munkatársa; Dohy Adél költő; Pődör
György költő, tanár; Rátz Györgyné dekoratőr,
babakészítő; Kiss Ferencné az Együtt
Vasszécsenyért Egyesület elnöke, és Győrfi Judit
rajztanár.

A
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tavalyi kezdeményezést követve idén is

megrendeá e az Együtt Vasszécsenyért Egyesület

és Művelődési Ház a Vasszécsenyi Majálist.

Ezútta| az idő is kegyesebb volt hozzárk: bár a
széI fújt, de ez nem akadályozta meg a lelkes
résztvevőket abban, hogy dacolva a természet
erőivel a nap folyamán felállítsák a májusfat.
Előtte vasszécsenyi gyerekek és fiatalok
köszöntötték a májust verse összeállításukkal.
Műsort a zeneiskola növendékei is színesítették.
Május elsején kézilabda- és focibajnokság várta

a

sportrajongókat, kerékpáros vetélkedő a

biciklizni vágyókat, a gyerekeket pedig
ugrálóvár és kézműves foglalkozás, aminek

keretében az Anyáknapjára is gondoltunk. Este a
Mega együttes zenéIt.

Május 2-án Puskás Hungary címmel vetítettük le
a futball-legenda életérőlkészült új filmet, amely

számos érdekes információval szolgált Puskás
Ferenc életéről.

A Zeneiskola,

a nyelvtanfolyamok az eddigi rend
szerint zajlanaktovábbra is, a női torna időpontja
annyiban módosult, hogy ezentúl keddenként és
péntekenként nem 6 órakor. hanem fel 7-kor
kezdődnek azőrák.

Ízelitő a további programokból:
o lnformatikai tanfolyam: elektronikus
ügyintézés
o A Bartók Béla Zeneiskola évzárő
hangversenye
. Gyermeknap, mackókiállítás
o Napközis tábor
o FalunaP
. Nyugdrjas kirándulás
szeretettel várunk minden érdeklődőt
programjainkra!

NAPKOZIS TABOR 2009-ben

a Pungor

szeder lldikó
Mtívelődésszervező

is

Ernő Művelődési Házban

Szeretettel várunk minden gyermeket a Pungor Ernő Művelődési Ház és Könyvtár napközis táborába!

A

tábor ideje alatt hétfotől péntekig reggel 7.30-tól 16.30-ig biaosítunk felügyeletet és programokat a
jelentkezők számára.
Időpontia: 2009. június29 - jűlius24.
Helvszíne: Pungor Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
Programok: Szakmák - történetek - előadások, kézműves foglalkozások, kirándulás, sport, egészség,
mese és játék (közösségi játékok, vetélkedők)
Díiai: Az étkezésdíja - ebéd 25l Ft}folnap
A programok, belépőjeryek költsége l500 Ft /hét]fő
Bővebb információ és jelentkezés
(A jelentkezés jelentkezési lap kitöltésével történik, amely a MúvelődésiHázban kérhető)
Szeder lldikó, Pungor Emő MúvelődésiHén és Könyvtár 941377-177
Jelentkezési határidő: június l2. (pentek)

Vasszécsenyi Üzenet
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védőnői rovat
Gyakori ryermekkori fertőző betegségek II.
Kanyaró (Morbilli)

A kanyaró vírusfertőzés, a morbilli vírus
okozza, jellegzetes kiütéssel iár. Rendkívül

ragályos betegség, ami cseppfertőzéssel terjed. A
betegség átéléseéletre szőlő immunitást ad.
Kötelező védőoltást kapnak a gyerekek ellene 15
hónapos korban, és kampányoltásként az általános
iskola 6. osztályában.
Tünetek:

A

lappangási idő 10 nap, ezalatt hurutos
jelentkeznek:
tünetek
láz, nátha, kötőhártya
gyulladás, köhögés, és fehér homokszerű foltok

jelennek meg a szájban (Koplik-folt). A 14. napon
megjelerrrrek a kiütések. Ezek a fülek mögött,
arcon, nyakon kezdődnek, 3-4 nap alatt
fokozatosan átterjednek a törzsre és a felső
végtagokra. A kiütések eleinte pirosak, lencsényi
nagyságuak, majd fokozatosan barnássá válnak, a
helyükön hámlás marad.
Ápolás:

A kanyaró betegség magától gyógyul. A
gyermeket nem szabad közösségbe vinni. Lálz
esetén léurcslllapiás sziikséges. Gyakori kevés

folyadékbevitel szükséges. A

gyermekorvos

utasításait be kell tartani.

A kanyaró

szövődményes is lehet,
bakteriális felülfertőzódés előfordulhat. A
szövődménye s e stek kőrházi ápolást i gényelnek.

Rózsahimlő (Rubeola)

A

rubeóla többnyire enyhe lefolyású
kiütéses megbetegedés, melyet a rubeólavírus
okoz. Cseppfertőzéssel terjed. Várandós nő

rózsahimlője magzati károsodás veszélyével jár.
Védőoltás ellene szintén 15 hónaposan, és az
általános iskola 6. osúályában van.
Ti.inetek:

l4-2I

fejfajás, vörös

nap a lappangási idő. Kezdetben láz,
szemek, ízületi fájdalom, torokfájás,

nyirokcsomő duzzanat jelentkezhet.

A

laz
csökkenésekor megjelennek a kiütések. Először
arcon és nyakon rőzsaszínű, gomboshifejnyi
kiütések jelennek meg) ez egy nap alatt áterjed az
egész testre. Kb. egy napig láthatóak a kiütések,
nem viszketnek, ezután fokozatosan
elhalványulnak és nyom nélkül elttínnek.

Ápolás:

A

rubeola

kb. 3 nap

szövődmények ritkán
Gyermekközösségbe,

alat1 gyógyul,

fordulnak

elő.

és várandós nő közelébe ne

vigyük a gyermeket. Gyakran itassuk. Szükség

esetén lázcsillapítást alkalmazzurtk. A
gyermekorvos utasításait betartani szükséges.

Felhasznált irodalom:
Gyermekgyőgyászat és határterületei - Gyakorló
védőnők részére- Z2.fejezet Fertőző betegségek
(Infektoló g iQ Írta: Dr. Schneider Ferenc
llttp://gyermekunk.hu/fertozo_betegsegek.htm
Mészóros Lívia Védőnő

Anyakönyvi Hírek
2009.03.17_től

-

2009. 0ó.04-ig.

Születés:
. Németh Adrienn és Kis Bertalan fia:
Olivér (2009.01. l 6.) Ebergényi fasor 4.
Németh Erika leánya:
Vivien (2009.01.19,) Lipárt u. 52.
Doma Ágnes és Takács Ákos leánya:
Szofi (2009.02.18.) Petőfi u. l9iB.

Szilvás Andrea és Sálvás István fia:
Bende (2009.03.03.) Széchenyi u. 14.
Sashalmi Hajnalka és Szemes Gábor fia:
Barnabás (2009.03.08.) Dózsa u. 5.

Halálozás:
. CserkészLászlő
(2009.04.02.) Dózsa u. 43.
Illés lswánné sz. Süle Julianna
(2009.04.27.) Petőfi u. 7 3 orsós István
(2009.05.10.) Dózsa u. l/A.
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Késniljünk tudatos an a nyárra!
Ehhez 5 fontos tippet, tanácsot adunk:
1.

A

nyári melegben fokozott a szewezet
folyadékigénye, ezért a napi legalább két
liter folyadéknál jóval többet is érdemes
ilyenkor elfogyasáani. A legjobb
szomjoltók az ásványvizek: olyan
ásványi elemeket, sókat tafialmaznak

amelyek pótolják az

napvédőkön a faktorszám azt mutatja,
hányszorosára nő
a
bőr
védekezőképessége a napozás alatt. Az
egyéni "alap" védelmi idő eltérő a
különböző
bőrtípusoknál, a
legérzékenyebbbőr nagyjából íízperc
alatt ég le védelem nélküi. Azonban
hiába kenjük be magunkat a legmagasabb
faktorszámú napkrémmel, nem növelhető
a végtelenségig a védettsé_s.

5.

Kullancs-, szúnyog- és más rovarcsípések
- nyári veszélyek! A kullancsok számos
betegség hordozói. Nyaranta legalább
ilyen kellemetlen, hogy hadakoznunk kell

izzaaáiÁ

követkeáében elveszített, de a szetvezet
számár a létfontosságú anyagokat
2.

A

forró napokon
energiaszükséglete 15

szervezetiink
száaaléld<al

csökken. A kalória- és zsiradékdúsételek
fogyasáása fokozza az izzadást, és rossz
közérzetet, illetve emésáési problémákat
okozhat. Ezért naponta inkább többször
együnk és keveset, a napi étrendet pedig
lehetőleg kalóriaszegény, könnyen
emészthető ételekből állítsuk össze.

3. A

nyári melegben a friss tápanyagokat a
baktériumok is kedvelik, és gyakoribbak
ilyenkor a különfele élelmiszerektől
származő megbetegedések is. Ilyenkor

csak

megbízhatő helyen

érdemes

vásárolni, és fokozottan ügyelni kell a

tárolási, hűtési, sütési-főzési szabályokra.

A

4.

a

szúnyogokkal. Ilyenkor ajánlatos
szúnyogriasáó szerekkel védekeznünk

ellenük. Nyáron előfordulhat méh-. vagy
darázscsípés is. A rovarcsípésekhelyén

megjelenő duzzanat, viszketés. a
fájdalomcsillapító és jegelés egvüttes

hatására általában csillapodik. azonban az
arra hajlamos embereknél akár egyetlen
csípésis túlérzékenységireakciót válthat

ki.

100 éves Bartók Béta Zeneiskola
Az iskola alapítőja, Csikor Elemér, aki 1909-ben
került szombathelyre és l94l-ig az á|ta|a

létrehozott Szombathelyi

Zeneiskola
zongoratanára és igazgatőja volt. A zeneiskola
nagy sikerekkel és eredményekkel mtíködik
immáron 100 éve.
Több évtizede, hogy nem csak Szombathelyen,
hanem más közeli településeken is folyik
hangszeres oktatás a Bartók Bélra Zeneiskola és a
kihelyezett falvak együttműködésének
köszönhetően.

Vasszécseny is ezek közé tartozik, ahol egyre
több gyerek vesz résil. az alapfokú zenei
képzéseken.

Kilenc évvel ezelőtt indította azongora tanszakot
Vlasitsné Kardos Éva, majd Mészárosné Lengyel
szabina vette át az o|<tatást Ót kcivette Tóth
Mónika, a múlt év szeptemberétől pedig
Andorkó Edit. Az évek során nagy érdeklődésre
való tekintettel bővült a képzésfurulya (tanár

Tóth Mónika) és hegedűoktatással
Simkó Imre).

is

(tanár:

2l
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A magam nevében nagyon örülök, hogy Németh
Amold, aki már 4 éve furulyás növendékem, a
következő tanévtől már fagotton folytatja

tanulmányait.
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vizsga is, ahol a Zeneiskola vezetői is jelen
vannak. Ilyenkor mutatkozhatrrak meg sztileik,
barátaik előtt is, ami mindenképpen nagy
izgalmat jelent számukra, és természetesen
nektink is, tanároknak.

Ha megkérdeznék tőlem, mi az, amiért fontosnak
tartom a zenetanulást....
Most, hogy már több mint 20 éve hangszer van a
kezemben, és nagyon sok helyen jártam a
világban inkább az a kérdés,milyen lenne
nélküle. Azt hiszem, nagyon nagy iirességet

éreznékmagamban,

s

nyilván

másképp látnám, mint most.

Vasszécseny áldozawállalását

kiemelni, és ezúton megköszönni

a

világot is

szeretném

a támogatást az

iskola, a helyi művelődési haz és az
Önkormányzat részéről,mellyel segítik a

gyerekeket, hogy minél jobb körülmények között
vegyenek résú,a zeneiskolai órákon. Egy szép
,,koncertterem" is rendelkezésünkre áll immár
második éve.

A

gyerekek rendszeresen részt vesznek a falu
eseményein pl: falunap, versmondó verseny,

majális, karácsony, községi

ünnepélyeken,

megemlékezéseken, bemutatnak egy-egy kis
darabot a saját hangszereiken, ezzel színesebbé
téve az ünnepeket.

Minden évben saját koncertet

A

zeneoktatás célja nem más, nem több vagy

kevesebb, mint egy kicsit megszerettetni a zenét,
az együtt muzsikálást a zenét tanuló gyerekkel,
hogy ők is egy kicsit másképp lássák ezt a
monoton, rohanó, érzelmekben szegény világot.

adnak

Tóth

karácsonykor és a tanév végén,ami egyben

Mónika

szÁnnírÁsTEcHNIKA TANFoLyAM
és ELEKTROMKUS ÜcynvrEzns

I<EZDő S7,INT

A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár szervezésében
20 órás inryenes szárnítástechnika tanfolyam indul a MűvelődésiHézban
kezdőknek az alapo,któlo halad ó knak elektronikus üryintézés témakörben.

A kurzus

kezdéte: 2009, jtmius 9. (kedd) 17.30

A tanfolyam tanúsítvány(nem OKJ-s

bizonyítvány_) megszerzésével zárul.

irrgy,enes

se

gédletet biztosít.

Bővebb informáeió és jelentkezés:
Szeder lldikó 94/377 -l77

A kurzushoz akőnyvtár

Vasszécsenyi Üzenet
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Néhány sző a könyvtárról
A

megújult könyvtár és teleház már több
mint egy éve tárt kapukkal vfuja a falu lakóit.
A telehénban 11 számítőgép áll
rendelkezésre, melyek intemet-hozzáférése és
hasznáIata a könyltár nyitvatartási idejében
biáosított.
A könyvtár kb. 3000 kötettel működik,
mely tartalmazza a csak helyben használható, és
a kölcsönözhető állományt is. A vasszécsenyi
könyvtár állománya a Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtárhoz tartozik, mozgókönyvtári
szolgáltatásként üzemel. Ennek a kapcsolatnak
nagy előnye, hogy nem csupátl az itt elhelyezett
könyvek kOztil válogathatnak az olvasók, de
könyvtárközi kölcsönzéssel a Megyei Könfiár
állományáből is hozzájuthatnak néhány napon
belül a keresett könyvhöz.

Ha valaki rendelkezik

otthonában

internettel, könnyedén utánanézhet, hogy .a
vasszécsenyi kön}Márban megtalál-e egy-egy
olvasmányt. Ehhez nem kell mást tenni, mint

a megyei könyl.tár honlapját
(www.bdmk.hu), és az ott található OPAC
rendszeren keresáül rákeresni az adotí könyvre,
a Vasszécsenyre történő szűkítésseI. Az említett
honlapon más fontos információkhoz is 1uthat az
olvasó rendezvényekről, programokól,
közérdekű adatokról, de hasznos linkeke is
felkeresni

A vasszécsenyi könyvtárban bárki betérhet
a hírlapolvasóba, ahol a következő újságokba,

magazinokbanlapozgathat:MicimackőMagazin,
Süni, Bravo, Ifúsági Magazin, Családi Lup,
Gyöngy, Story, Nők Lapja, Auto Motor, Cinema,
Lakáskultúra, National Geographic.
A könyvtár szolgáltatásai (kölcsönzés,
előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, helyben
haszná|at,

felvilágosítás,

tanácsadás,

tájékoztatás) ingyenesek, kivétel ez alól a
számítógép és internethasználat, valamint a
fény m áso lás. A kö nylt árhasznáIat szab ály ait. é s
a költségtérítésesszolgáltatások díjait a

Könyvtárhasználati szabáIyzat íartalmazza.
melyhez bárki hozzáférhet a könyltárban.
Könyvtár és Teleház nyiWa tartása:
Hétfő:
Kedd:
14.00-19.00
Szerda: 14.00-18.00
Csütörtök: l4.00- 1 8.00
Péntek: 14.00-17.00
Szombat: 10.00-14.00
Vasárnap:
Szeretettel várunk könyvtárunkba mindenkit!

További információ: Szeder Ildikó 941377-177

kattinthatunk.

Ki a konkolyt

vetett e

Nagy Gábor költő, irodalomtörténésznek az tinnepi Könyvhéten jelenik meg új regénye, Ki a konkolyt
vetette címmel. A regényt szerzője a következő helyszíneken dedikálja:

r
o
o

június 4-én Körmenden, a Varosi Könyvtárban rendezett író-olvasó álálkozőn,l8 órától
június 5-én Szombathelyen, a megyei könyvüírbarr rendezett rendhagyó irodalomórán,9-|0 őáig
június 5-én Szombathelyen, aLíra és Lant Fő téri sátránáL,10-11 óráig

Ezúton gratulálunk

a jelenleg

Vasszécsenyben élő köItőnek új regényéhez!
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Ebergényi Benedekről
Ebergényi Benedek

1789.

március 19-én született
Szécsenyben, V. Ebergényi
István és Lukafalvi zarka

Erzsébet házasságábő|. Apja
1784-ben, a Batthyány család
jogtanácsosaként,
gróf
Batthyány Alajostól vásárolta
meg Szécsenyt. (Az Alsó-Telekesi Ebergértyi

család Zala vármegle eglik legrégibb
adományos birtokú családja volt. A csalódnevet
adó Ebergényt /Ebulgen/ már egl I282-es okirat
megemlíti, amely határos az egerszegi királyi
birtokkal. Ebergény a török időkben
elnéptelene dett, Ebergérrypusztaként maradt fenn
a neve, ]969-ben Zalaegerszeghez csatolták. A
Telekesi és az Ebregértyi család közt vérségi
kapcsolat volt. 1506-től Telekesi András
hasznólta először az Ebergényi előnevet is. Az Ó
fiától, Isnáfiól veszi eredetét az Ebergényi
család. ]550-ben III. Ebergéltyi István,

és

testvére Ebergérryi Farkas adomónyokat nyertek

I. Ferdinónd királytól. 1560

júliusóban

Ebergényi Farkas I. Ferdinóndtól nemesi címet
kapott. 1596 augusztusóban Ebergértyi Péter,
gróí Batthyányi Ferencet képviselte a
Vasvármeglei közgűlésen, ] 7 00-ban Ebergényi
László, III. Ebergényi István ükunokája, huszárezredes bárói rangra emelkedett. Gróf Széchényi
Juliannót vette feleségül. Két leártyuk született,
Ilona és Eszter. Ebergérryi Lószló a Nódasdy
huszárezred hadbírája volt, a török elleni
felszabadító hóborúban tűnt ki katonai
érdemeivel, íg,, a Póffi ezred a tulajdona került.
]706-11 kazat Rákóczi ellen harcolt, ]706-ban
vezérőrnagli, ]708-ban altábornagti, ]7 ]4-ben
lovassági tóbornoki, ]723-ban tábornag,,i
rangot kapott, 1724. június 25-én hunyt el,
halálakor több, katonai érdemeit dicsőítő verset,
és emlékbeszédet nyomtatott ki a császári udvar.
A bárói címet az Ebergényi utódok nem viselték,
ígl fejezték ki Habsburg ellenes érzelmeiket, IV.

Ebergényi István /*I633-17I5/ egri püspök,

emiatt Telekesi Istvónra változtatta meg a nevét.
Rákóczi oldalán, az egletlen katolikus ftípapként,
a fejedelem glóntatója és személyi titkóra volt,
aláírta az ónodi nyilatkozatot, ami miatt a pápa
megfosztotta minden eglházi méltóságótól.

Rákóczi Ferenc emlékirataiban apámnak
fi aké nt t e kint e tt a fej e de l emr e !)
Ebergényi Benedek születésekor, Ebergényi
István megbina Hefele Menyhértet, Szily János
püspök építészét,
hogy építsenfel a családnak
még egy kastélyt a faluban. (Hefele Mertyhért
neve z t e, Ó p e di g

]794-ben meghalt, íg,l az épületet Anreit Györg,,
a híres építészutódjafejezte be.)
1790. május I7-én, Ebergényi Istvánt
otszággyű|ési követté választották. (Ebergényi
István az országglűlésben Szily János
elkepzeléseit támogatta, a szerzetesrendek, IL
Józs ef hal ála ut óni visszaállítás áb an. ) 17 92-ben
Ebergényi Istvánt újraválasáották. 1802-ben

János,

Ebergényi István császári és királyi

fotanácsosként, Batthyányi Alajossal, Szécseny
korábbi ftjldesurával, országgyűlési törvényt
készítettelő. 1802. július l0-én, leégett a
szécsenyi régi plébánia és iskolaház, Ebergényi
István ekkor, a mai helyén építette fel azokat.
(1870-ig álltakfenn.) 181O-ben, 59 éves korában

elhunyt Ebergényi István, birtokait f,rai
örökölték. 1820-ban Ebergényi Lajos,
Ebergényi Benedek bátyja a régi szécsényi
templom előtt állő harangláb helyére új
harangtomyot építetett. Rá öt évre, 1825-ben

Ebergényi Lajos is elhunyt.
1830. április26-án, gróf Batthyány Lajos (*]807
Pozsony ]849. ]0. 06. Pest), későbbi
minisáerelnök, ekkor még, mint alhadnagy
levelet írt Ebergényi Benedek táblabírónak,
melyben anyja, ömegy gróf Batthyány József
sándorné, Lomniczai skerlecz Borbála, és közte
lévő, az ikervári örökség körüli, évekig elhuzódó
j ogvitában kért igazságszol gáltatást.
Június l-én, Ebergényi Benedeket országgyűlési
követté választották 1 832-ben újraválasáották.
(1837-ben Fényes Elek, Vasvórmegtéről szóló
könyvében Ebergényi Benedek a kazség
földesura, melyet ekkor 545-en lahák.)
1837-ben Ebergényi Benedek klasszicista
stílusban, feltehetően Wojta Donát szombathelyi
építésztervei alapján, teljesen átépítettea
szécsényitemplomot. (A Telekesi Török Jónos és
Gersei Pethő Margit által, ]642-ben épített
János evangélistáról elnevezett szécsenyi
evangélikus templomhoz l748-ban, feltehetően
még Schilson August Christian szentélyt építetett.
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A

templomot Ebergényi Benedek építetteegybe
az addi g kül önálló har angt oronnyal.)
1841. május25-én, Bőle András püspök egyházi

vizitáciőt tartott Szécsényben,amelyen

Ebergényi Benedek kegyurként volt jelen. 1843.
március 15-én, Szombathelyen a megyegyűlésen
Ebergényi Benedek lemondott országgyűlési

követségéről. 1847. szeptember I4-én, a

vármegyei közgyűlés megbína Ebergényi
Benedeket, hogy biztosként vegye fel a

kapcsolatot

a

Vasúttársasággal,
Kősze

g-

Adria

a

Sopron-Németújhelyi

tewezett Bécs-Sopron-

Szombathely-B alaton-Nagykanizsa,,vaspálya" megvalósítása ügyében.

Szeptember

20-től Ebergényi Benedek
a munkába, leveleket írt,

belevetette magát
tárgyal

ás
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ok at, e gy ezteté se ket v é gzetL, azonban az

utolsó, 1848. február 10-i,

reformkori
országgyűlés elvetette a vasútvonal tervét, amely

érintette volna Szécsenyt! (Eg pillanatig
tűnődjt;nk el azon, hogl a faluból kömetlenül
elérhető lett volna Bécs, illetve az Adriai tenger.
Eglébkénto kesőbb megvalósuló RumSzombathely vasútvonal az eglkori terv eg/

kömetetten Ebergényi Benedeknek §
köszönhető.)

1847-ben Ebergényi Benedek és Ebergényi
Viktor, Ebergényi Lajos fia 100-100 forintos
alapíwány tettek a szécsényikántortanító
javadalmaztatására.

Ebergényi Benedek soha nem nósült meg, 1855.
október 15-én, 67 éves korában. szívtágulásban
hunyt el Szécsenyben. Dr. Bitnicz Lajos, kiváló
tudós és hazaft, a Magyar Tudományos
Akadémia taga, a szombathelyi Székesegyház és
a Székeskáptalan kanonokja végezte a temetési
szertartást, amelyen sok megyei kiválóság is
jelen volt. Földi maradványai a szécsenyi
templom alatt levő, Ebergényi családi sírboltban
nyugszanak.

A

szécsenyi templom sekrestyéjében őrzöíí
fiatalkori portréját képviselői tisáeletdíjamból
restauráltattam Gyarmati András szombathelyi
restaurátorral, a templom külső felújítása
alkalmából.

Tóth Csaba

szakaszának megvalósulását jelentette. A vasút
nag fejlődést idézett elő a faluban, amely íg,,

PLEBANIAI OLDALAK
A lipárti templom belső felúiítása
A

kivitelező

restaurátorral
vállalkozási szerződés

kötött
értelmébena munka költsége
6.450.000 Ft + áfa, azaz
összesen 7.740.000 Ft. Ezen
felül van több olyan munka,
amelyet a vá||alkozási
szerződés nem tartalmaz,

Ilyen pl. a

vakolatleverés a szükséges
magasságig és a felületnek az újravakolása, az
áIW ány o zás, a falne dve se dé s me g s zűnteté séhez a
külső csapadékvíz-elvezetésmegoldása, a
restaurátorok számáta a száIlás biztosítása...
amelyeket az egyhéaközségnek kell önerőből
megoldani és finanszírozni, s ezek az e|őzetes
becslés szerint minimum 500.000 Ft - ba fognak
kerülni. Azért ,,csak" ennyibe, mert ezekhez
kaptunk segítséget. A vakolatleverés társadalmi
munkája kiválóan meg lett szervezye és oldva, az
állványt a püspökség ingyen odaadta (csak az

összeállításáért kell fizetnünk), a restaurátorok
szál|ását egy lipárti család nagylelkű, örzetlen

hozzáállásával sikerült megoldani,

a

vízelvezetéshezpedig a helyi önkormányzattől
kapunk segítséget. Azaz míndennel együtt kb.
8.240.000 Ft- ba fog kerülni a teljes belső
falfelújítás. Erre a meglévő anyagi keretünk a
megvolt 1,2 millió önerővel, a helyi gyűjtéssel, a
Püspök Atya2 milliós, és egy pá|yázaton nyert 3
milliós támogatással együtt 6.900.000 Ft.
Vagyis legalább 1.340.000 Ft még hiányzik
althoz, hogy teljesen be tudjuk fejezni a belső
falfelújítást.
Nem is beszélve most arról, hogyha már a fal
szép lesz, a padokat, a padsorok köái dobogót, a
szőnyegezést... is jó lenne rendbeterrni, hogy
tényleg szép legyen az összkép, Tehát lenne még
helye a pérznek! Azegyházmegyétől többre nem
számíthatunk, a Püspök atya 2 millió forintja
úgyis váratlan meglepetés volt, helybéli gyűjtés

Vasszécsenyi Üzenet

már történt, pályázati

támogatásban nem
plébános
pedig néha a heti 1
reménykedhetünk, a
lottószelvényét is elfelejti.

Természetesen minden adományt örömmel
várunk és fogadunk, nagyobb adomány esetén
pedig ígéremés a restaurátorral megbeszélem,
hogy a plafon valamelyik angyalkáját az
adományozó arcvonásaival fesse meg, hogy a

messzi utókor is

emlékezhessen a

bőkezűségére!(hihi)

Ne felediük azokat a szavakat. amelvek ezen
úisáe hasábiain a szécsenvi templom
felúiításával kapcsolatban eeyszer már
meeíródtak:
... ez a templom mégiscsak a mienk. Nem a
püspöké, nem a plébánosé,hanem a fallé, az itt
lakóké. Minden itt lakóé. Mert mi járunk bele
vagy csak el mellette, minket kereszteltek benn,
s fognak tán majd búcsúztatni, a mi halottaink
ölé magasodik, s nekünk kongatja a reggelt és
az esti nyugovót. Gazüját, az Istent mi
emlege!ük nap mint D&p, dicsérve vagy
káromolva, s ha máskor kerüljük vagy tagadjuk
is, de szólongatjuk, ha baj szorongat. Istenháza a

templom, Isten láthatatlan. A háza nem az.
Látjuk, rápillantunk, odanézünk, észrevesszük...
tetszik, nem tetszik. Akkor inkább tetsszen!
Főleg, hogy rajtunk is múlik, hogy tetszhessen.
Miénk, ezért mirőlunk is szől. Az idegennek tán
nincs emléke benne, nem köti szive hozzá, de
van szeme rajta és benne, ha a temetőj ében járva
belép. Az idegen szemében, temploma nemcsak
híveit dicséri, de egészét is a falunak. De az
egész falunak szól a sző akkor is, ha az nem
éppen dicséretes. S ha tehetünk érte, hogy az
legyen, még magunkébbnak érezzik,hamajd az
Az időd...
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lesz. Hogy hogyan, az a tervezők feladata, hogy
mivel, az a mesterembereké, ám hogy miből, nos
itt adhatja hozzá magát még az is, aki túl öreg
vagy beteg már járást venni is odáig, A templom
szépül az érte fohászkodott imától is, azIsten azt
is le tudja fordítani filléne. De a fordítást nem
igénylő fillér is jő, ha gyűlik. Módos gazdakövér tehén, szegény gazda- göthes bornyú - igaz
volt ez gyakan, de ftíleg régen, ha a templomról

volt szó, nem eszerint mentek a dolgok. A

legszegényebb falvak legkevésbé tehetősei is
adtak aíta, hogy a templomukat megnézni
lehessen. Dávid szégyenlete pa|otáját, míg Isten
ládáját csak sátorban tudta, s Jézus szemében is
az özvegyasszonyok 2 fi|létJétől gyarapodott
legtöbbet a jeruzsálemi templom. S az ittenire,
bfu mfu sok fillér meggyűlt, van még helye a
hiányzőnak A legtöbb ember mindig is szívesen
adott, ha a faluja templomára kérték.Amennyit
tudott, amennyit akart, sokszor szívesebben úgy,
ha nem szabtak benn neki mértéket. S érezte,
hogy aki a templomáta ad, az a falqának ad,
melynek maga is része, az Istennek is ad, aki
képénekmaga is mása, s aki az Isterrnek ad, az
sokszorosan kap vissza, igy a végén
mindenkinek jó. S ha a parókia már tetszetős,
benn a pópa már pocakos, a templomok is

legyenek már kívül-belül

mutatósak.

Szorgoskodjunk hát ebben, váljék kis falunk

lipárti temploma olyanná, hogy az Isten is
gyönyörködve
vehessen benn szállást. ÁOó,
irga|maző és segítő pillantásaival, erőt adva
ahhoz, amiben kevés van, bölcsességet ahhoz
amiben so§ s büszkeséget majdan olyanban,

amihez mi is odatettük, szerényen a
magunkét.

Soha nem kapod vissza az idődet. Nem íródik jóvá másnap. A jelenben kell élned azt.
Hogy megértsd mennyit ér egy év, kérdezd meg a diákot, akinek ismételni kell.
Hog1l megértsd mennyit ér egy hónap, kérdezd meg az édesanyát, aki koraszülöttet hozott a világra,
Hogy megértsd mennyit ér egl hét, kérdezd meg a hetilap szerkesztőjét,
Hogy megértsd mennyit ér egl óra, kérdezd meg a szerelmest, aki a találkozóra vór.
Hogy megértsd mennyit ér egt perc, kérdezd meg az utast, aki lekéste a vonatot.
Hogy megértsd mennyit ér egy másodperc, kérdezd meq az autóst, aki nem tudta elkerülni a balesetet.
Hogy megértsd mennyit ér egy tizedmásodperc kérdezd meg a sportolót, aki ezüst érmet nyert az
Olimpián,
Minden pillanat kincs, ami a tiéd és becsüld meg jobban,
mert mego szthatod valakivel, akivel t ökéletes en elköltheted.
A Tegnap történelem A Holnap rejtelem. A Ma ajándék,
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ELOKERULT AZ
EBERGENYI
CSALADI
aa

LEvELTAR

Május során dr. Nagy Zoltán, a Vas Megyei
Múzeumok nemrégen kinevezett igazgatőja

megbizá Yarga Nóra

levéltárost, hogy

a

segédrestaurátort,

Smidt Múzeum raktári

anyagaitnézze át és rendszerezze. Több mint egy
éve mi is tudtuk, hogy dr. Smidt Lajoshoz
magángyűjteményébe kerültek be Ebergényi
iratok, de az csak a mostani rendszerezéskor
derült ki, hogy valőszinű, a 700 évre visszamenő,
teljes Ebergényi családi levéltár a múzeumban
van. Az általam megtekintett iratok 70 százaléka
latin nyelven íródott, a feldolgozásuk tehát nem

egyszeni dolog, és nem történhet meg máról
holnapra. Amennyiben az űj-kasté|y tewrajzai,
szerződései is előkerülnek, az eddig feltételezett
Hefele Menyhén épitészszemélye miatt, a
felfedezés akár országos jelentőségűnek is
mondható. Természetesen azt eddig feltart
falutörténetet is ,,újra fogja ími" az Ebergényi
levéltár, hiszen pl. a kezembe akadt pl. egy
Szécsennyel kapcsolatos Hevenyessy levél is.
Tóth Csaba

EBERGENYI VILAGTALALKOZO VAS SZE C SENYBEN
A

Csehországban élő Ebergényi László szewezte meg az Ebergényi családok első találkozőját, amely
május 16-án volt az Uj-Ebergényi kastélyban. A régi történelmi családok találkozói sorába immár az
Ebergényiekéis feliratkozott. Van ahol ezeket a álálkozőkat az egykori birtokközpontok
önkormányzatai, máshol a történelmi családok alapítványai szervezik meg, a mostani vasszécsenyi
találkoző teljesen azEbergényi család szervezésébenzajlott le. 150-en jelezték a részvételi szándékukat,
és ebből 70-en meg is érkeztek a vllág minden részéről,Amerikából, Mexikóból, Németországbő|,
Ausztriából, Csehországból, Romániából és MagyarországrőL A tengeren túli Telekesi Ebrgényiek
legnagyobb részt a l8-század során Erdélybe származott, Rézbányai és Verespataki ág leszármazottai. A
találkozőra mindenki e|hozta a birtokában lévő családfa-ábrázolásokat, melyeket soíTa egymás mellé
kitettek a fa|ra, ahol pillanatok alatt nagy nyüzsgés támadt, és különböző vllágnyelveken (angol, német,
spanyol) próbálták összeilleszteni az egyes családfa-ágakat. EkJ<or derült ki, hogy azEbergényi csa|ád, az
egyik legszerteág azőbb, és legkiterj edtebb történelmi magyar család.
Nekem egy rövid előadást kellett tartanom azEbetgényiek és Vasszécseny kapcsolaüíról, amit Ebergényi
Lászlő cseh és Orbán Viktor (nem a politikus) angol nyelwe fordítottak le. Mivel községünk címerében
látható ma egyedül az Ebergényi címer (Szécseny 163 évig vo|t az Ebergényi családé!), a település
nevében köszöntöttem a megjelenteket, majd az előadásom végénfelmutattam az épp frissem restaurált
Ebergényi Benedek portrét, amit azonnal mindenki lefényképezett,illetve zárszőként javasoltam a
jelenlevőknek, hogy a szombathelyi Smidt Múzeumban előkerült, 700 évre visszamenő Ebergényi családi
levéltár rendszerezésére, feldolgozásáta, restaurálására és publikálására hozzanak létre egy alapitványt,
amivel mind az Ebergényi család, mind Vasszécseny csak gazdagodni fog. A találkoző mottója a
következő volt: ,,Gyökerek nélkül elpusztul a növény. - Hogyan maradhatna meg gyökerei nélktil az
ember..."
Tóth Csaba

Vasszécsenyi Üzenet

27

2009. június

,,

PETOFI SE HIREI!
Március 14-én szombaton a kosaras ftűk hazai és a végénörülhettek a 4:4-es döntetlennek

és

pályán kiharcolták a döntőbe jutást és vasárnap az visszacsúsztak a 9. helyre.
ifisák csak 1:l-es döntetlent hoztak össze Táplán
ellen Bíró Norbert góljával. A Himnusszalkezdődő
Sajnos a fiúk április 5-én hazai pályán sem
ünnepi hazai mérkőzésen a felnőttek is gyorsan találták a ritmust a szervezetten és jő| játsző
kapták a hidegzuhanyt, mert Badics Tamás gő|ja az Rábapaty ellen, akik a második félidő közepén 5
perc alatt 3 gólt lőttek, amire csak Kiss Balázs 86.
5. percben érkezett. Fokozta ezt,hogy a 8. percben
nekünk megítélt1l-est Viszked Balázs kihagyta. percben lőtt szép szabadrűgás gólja volt a válasz.
Az ellenfél játszottjobban és mivel a mieink nem Vigasz, hogy legalább az ifistáink győztek 3:0-ra
nem találüík a ritmust,szinte csoda volt a 27. Szabó Adrián, Bíró Norbert és Baléus Dávid
percben Karda Gergő egyenlítő gólja. A játék képe góljaival. A 4. helyen maradtunk, de a 7. helyen
nem sokat változott a második félidőben sem és bár Rábapaty csak 2 ponttal van lemaradva tőlünk,
a szél is minket támogatott, nagyon nyögvenyelős
mig az élen álló Körmend előnye mát 9 pontra
és sok szabálytalansággal tarkított volt a játék. igy nőtt. Aztán április l2-én is csak gratulálhattunk a
azána szerencse is kellett ahhoz, hogy a kapufáról jól játsző Magyarszecsődnek, hiszen hiába
kipattanó labdát a megint jókor jó helyen lévő vezettünk 0:1-re, l:2-re, ha végül 5:3-ra
Karda Gergő végre berúgja a 65. percben. A 2:1-es kikaptunk.l góljainkat Farkas Gábor, Balázs
vezetés birtokában sem változott sokat a játék Akos és Kovács Szilveszter lőtte.IJistáink viszont
képe, viszont kiegyenlíteni nem sikerült a l:l-el legalább 1 pontot elhoztak!
táplániaknak!
Áprilist3-án a 34. vasszécsenyi HúsvétHétfő
A következő szombaton Vépen a kosárlabda kupa jó mérkőzésekkel és zökkenőmentesen
megyei döntőben féríikosarasaink a 4. helyen zajlott le!
végeztek és 8 ponttal járultak hozzá a 2009 évi A kupát veretlenül, 32zll es gólaránnyal a
összetett pontversenyhez! A játékosok: Bódis hazaiak Szemérem Ajax fantázianevű csapata
Attila, Szandi Csaba, Szandi Sándor, Tóth vitte el és ők adtrák a eólkirálvt a 8 eólos
Bálint, Kovács Szilveszter, Kalmár Roland, Pungor Tamás, illetve a legiobb kapust Simon
Horváth Gergő és Németh Roland. voltak!
@személyében,
akivel nagy versenyben állt a második helvezett
A nők Toronyban megszerezték a bronzérmet táplániak Zsibbadás néven induló csapatának
Kalmár Eszter, NémethnéSzalai Erika, Varga kapusa, Desits Péter. A torna leeiobb iátékosa
Veronika, Molnár Gáborné, Kölkediné Horváth viszont Preiczer László lett a 3 helyezett
klaudia közreműködésével!
Köbgyök 3 néven induló llszécsenyi" csapatból
Bori Gábor és Nagy Krisztián előttt Köszönjük a
jdtékvezetést
Vasárnap Rumban sajnos focistáink kikaptak 3:1és a részvételt a Fiorelli, a Red
re és az ifr is 1:0-ra, mert elképesztően e|bénáztak Zetor, a No Fair és a Száz kiló alatt níncs ember
mindent. Még szerencse, hogy Kőműves Miklós játékosainak is és míndenkit várunk jövőre is!
révéna becsületgőlt azért összehozták az első
félidő végére,amikor már 3:1 vo|t az eredmény, de Április 18-án az utolsó percig izgulhattunk,
a második félidőről jobb nem beszélni, mert hiszen 0:0-ás félidő uán a Jánosháza kapott
többnyire állt a játék és nagyon adok-kapok ajándék ll-est a 72. percben, amit aztán a
jelleget öltött...
szerintem is vétlen kapusunk csakazértis kivédett!
Sajnos 8 peccel később 1 gyors kontrából (a 2
Egyházarádócon március 29-én Viszked Péter perccel korábban beállt Pacsi Bálint játékosedző)
(1l-es) és Viszked Balrázs révén2z0-ra győztünk
indításából Orosz a vendégek javára forditotta az
és rendesen tömörült az é|mezőny a Körmend
állást, de a hazaiak is cseréltek és teljes
Kemenesmagasiban elszenvedett veresége és a erőbedobással támadtak.Ez azán a 90. percben a
Jánosháza hazai döntetlenje után egészen a 16-oson belüli kezezésértmegítélt1l-est
hetedikig! Az ifisták 4z2-es vezetést packáztak el eredményezett, amit a hazai játékosedző, Kiss

Vasszécsenyi Üzenet

Balázs értékesítettés így 1 pontot megmentett.
Az ifistáink simán 4:}-ra győztek Nagy Zoltán 2,
Orsós János és Pungor Máté góljaival.

Április 25-én Szombathelyen a

megyei
lövészversenyt a vasszécsenyi nők nyerték meg
és a fértiaknak is összejött az ezüstérem!

Egyéniben a nőknél(36 versenyző) Kontics
Sándorné a IV., alreich Ndndorné az V. lett és
Szemes Pólné, Szandiné Pungor Kornélia és
Benkő Adrien képviselte még a falut! A
liúkná(88 versenyző!) ítj. Kiss László is az V.
helyen végzett és a tovúbbírésztvevő Oldh Attila,
Szalai Miklős, Ulreich Nándor és Bódis Jdnos,
Csonka Györgt, Káldi Lásaló, Kirják István volt,
akiknek köszönet a részvételértés maxímális
elismerés az elét eredményekért!

AprtIis 26-án kikaptunk Toronyban 0-0-ra és az
ifi is csak 2-2-es döntetlent tudott összehozni!
Május 3-án Szentgotthárd ellen vezetttink 1:O-ra
a 15. percben Kiss Balázs gőljáva|, azán a 25.
percben a kapusunk e7nézte Kovács Péter
szabadrűgását, majd a 44. percben gyors
kontrából Düh Károly révénmár a vendég
Szentgotthárdnál volt az előny. A második
félidőben kitímadtunk és újabb kontragól Dühtől
az 53. percben, amire 5 perc múlva szép
szabadrűgás góllal Viszked Balázs válaszolt.
Viszont a folytatas kész rémálom volt, mivel a
rendkívül gyors Düh Károly a leshatárról indulva
a korábbi 2 gőlját megduplázta és a 89. percben
pedig Kovács Zoltán állította be az el classicó
2:6-os mását a rendkívül gyenge napot kifogó
védelmünk mellett! Sajnos ifistáink is kikaptak
3:4-re a 2:2-es félidő után a 90. percben ellenünk
befújt 1l-es révén.A góljainkat Szabó Adrián2
és Szakács Dániel lőtte.

Május 10-én a

2009. június
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második

helyezett
Kemenesmagasi otthonából sikerült pontot

rabolni! Az eredmény 1:l lett 0:0-ás felidő után
és esélyünk volt a győzelemre is! A gólt Viszked
Balázs lőtte, Sőt az ifistáink meg 4:l-re
győztek...

Május 16-án Kőszegen zajlottak a tenisz
megyei döntők, ahol a nők ezüstérmet, a
férfiak bronzérmet és 4. helyezést gyűjtöttek
be Kalmár Eszter, Varga Veronika, Szandi
Csaba, Tóth Bálinz, Pozsár Lászlő és Kovács
szilveszter közreműködésével!

Focisüáink május I7-énhazai pályán Vasvár ellen
végig nagyon izgalmas és kemény mérkőzésen a
jő hazai cserék 2 gőlt eredményeztek és 3 pontot
értek Kovács Szilveszter és Pungor Tamás
közreműködésével és a kapusunk Simon Gábor
meg szenzációsan védett! Győzti,ink 2:0-ra, de
ifistáink sajnos 1:3-ra kikaptak és Balázs Dávid
gólja kevésnek bizonyult az üdvösséghez,

Május 24-én az utolsó helyezett Balogunyom

ellen mindkét csapatunk

magabiztosan
gyűjtötte be a kötelező győze|met. A felnőttek 8
gólját Viszked Ba|ázs 3. Karda Gergő 2, Nagy
András 2 és Pungor Tamás hozÁk őssze, az
ifisták pedig 3:0-ra győztek,

A

7. helyen állunk és következik vasárnap az

éllovas Körmend elleni hazai rangadó,

a

kistelepülések sportversenyeiben pedi g úniusban
a kispályás labdarugás!
Kovdcs né Pu n go r Zsuzsan n a
j

Elnökség

Y álasztás§al kapc§olatos felhívás
Tisztelettel kédük a vasárnapi EP váIaszüáson
szav azőkat, hogy személy azono s sá g igazolásár a
alkalmas - érvényes- dokumentumokat
feltétlenül vigyék magukkal !
A személyazonosság és lakcím igazolható:
igazolvánnyal

-

személyazonosító igazolvánnyalvagy
útlevéllel vagy
2001. január 1-ét követen kiállított
(kártya formáj ú) v ezetői engedéllyel.
köszönettel:
Vámos Antal körjegyző

