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Július: Marcus Antonius javaslatára időszámításunk elótt 44-ben
Julius Caesar születési hónapját - emlékére- így nevezték el, Régi
magyar elnevezései: SzentJakab hava,nyárhó, hetedhó.Július a nyár
közepe. Nem véletlen, hogy a népi kalendárium nyárhónak is nevezi,
de a SzentJakab hava talán a legismertebb. Mint minden hónapban,
most is vannak időjósló napok,íűződnekhozzá babonák, de egészen
rendhagyó, újdonságnak számító jeles napokat is feljegyeztek júliusra.

Július az év hetedik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos.A római naptárban kezdetben ez az ötődlk hónap volt.Ennek megfelelővolt a hónap neve, csak később
Qrintilis
júliusra.A
Caesarról
nevezték
át
18. századi nyelvújítók szerint
Julius
a július: kalászonos . Arvisurák szerint Ádás hava. A népi kalendárium SzentJakab havának nevezi.Egészen a78.századig a nagyon has onló női keresztnévből, a Júliáb ó1 szár maztatták.
Augusztus: Szenátusi határozattal időszámításunkelőtt 8-ban azt a
hónapot, amelyben Augustus császár első konzulátusát elnyerte, így
nevezíékel. Régi hazai elnevezése: kisasszony hava. Augusztus az év
nyolcadik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos. Nevét a híres
rómaj, császárról Augustus Octavianusró1 kapta. Az, hogy ez a hónap - különös módon - ajúlius után szintén 31 napos, annak köszönhető, hogy Augustus császár lgyanannyi napot akart, mint amenynyi a Caesarról elnevezettjúliusban van. Augustus ezt a hónapot odahelyezte, amikor Kleopátra meghalt. A népi kalendárium Kisasszony
en 1atinul eredetileg

(,,ötös")

havának nevezi.

MIT ÜNNEPELÜNK AUGUSZTUS 20-ÁNt
Augusztus

az egytk

20.

legrégibb

maryaí ünnepnap:

Szent Iswán király

a keresztény
ma1yar áIlamalapítás, a magyar ál,
lam ezeréves íolynapja,

tonosságának emléknapja. Uralkodá-

sa idején I.

Iswán

még augusztus 15-ét,

Nagyboldogasszony
napját avatta ünneppé, ekkorra hívta ösz-

szeFehérvárraa királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Iilete végén
király azon a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, s
1038-ban ő maga\s azon a napon halt meg.
Az ünnepi dátumot Szent László király tette át augusztus 20-ra,
mert 1083-ban ezen a napon,\lll. Gergely pápahozzílárulásával o1tárra emeltette I. Iswán (illewe még abban az évben fia, Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit a székesfehérvári Bazilikában, ami
a beteg

I

ZOrc;úűus

szentté avatásával volt egyenértékŰ.

I. (Nagy) Lajos uralkodásától (7342-7382) kezdve egyhád ünnepként élt tovább e nap. Iswán kultusza ugyan bajor és német városokban, valamint Namurben és Monte Cassinóban is elterjedt, de az
egyetemes egyház nevében csak 1686-ban XI. ]nce pápa nyilvánította szentté. A pápa akkor elrendelte, hogy Buda vára töröktől

való visz-

szafoglalásának édordulóján az egész katolikus világ évente emlékezzen meg Szent Iswán ünnepéről, amelyet az egyetemes egyház au-

8usztus 16-áfitaít,
I77l-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyház| ünnepek számát, s így a Szent Iswán-nap kimaradt az ünnepek sorából. Mária Terézia (7740-17 80) ismét elrendelte a Szent István-nap megtartását, sőt
nemzeti ünnepként a naptárakba is felvétette. 1,771,-ben ő hozatta
^zt
Bécsbe, majd Budára István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet
ez tdőtőI körmenetben vittek végig a városon augusztus 20-án.
Iswán ereldyéjét a legenda szerint 1083-as szentté emelésekor épen
taIálták a koporsójában , s már az 7222-es Aranybulla is törvénybe iktatta tiszteletét. Valószínűleg a tatáíjáíás vagy a tórök idők alatt veszett el, később (1590 körü1) a raguzai (dubrovniki) dominikánus ko-

lostorban találtak rá, talán még IV. Béla vitette oda menekü-

(A Szent Jobbot - amelynek ezüst ereklyetaííqát.
7862-ben készítették- ma Budapesten a Szent István-bazilikában őrzik.)
Az t848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem
talthatták meg a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam szimbóluma volt. Először 1860-ban ünnepelhették meg a napot, amely országszerte nemzeti tüntetéssévált.
1ése során.

Az 1867-es láegyezést követően az ünnep visszanyerte régi fé-

nyét, majd 1891-ben Ferenc József az ipari munkások számáta ts

munkaszüneti nappá nyilvánította, 1895-ben pedig a belügyminiszter elrendelte a középületek íe1lobogózását címeres zászlóval.
A két világháború között az ünneplés kiegészült az őssznemzeti

célkitűzésre, a Szent István-i (Trianon előtti) Magyarország
vis szaáIlítására való folyamato s e mlékezteté s se1. Au gusztu s 20.
1945-ig nemzeti ünnep volt, eDJtán ezt eltörölték, de egyházi ünnepként még 1,947-tg ünnepelhették nyilvánosan. István ereklyéjét
a Szent Koronával együtt a második világháború végéna nyilasok
Nyr-rgatra száIlították. A Szent Jobbot 7945. augusztus 78-án hoztákvissza Ausztriából Budapestre, és 1947-ig ismét szereplője volt
a Szent Iswán-napi ünnepnek. (A Szent Korona csak 1978-ban került vissza az Egyesilt ÁllamokbO1.)
A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi tradíciók, 1989
óta ennek megfelelően rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet.
Szent István ünnepének igazi rehabilitációja 1991,ben történt
meg| az első szabad váIasztáson létrejött OtszággyűIés 1,997. március 5-i döntése a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20.,
október 23. - köznI Szent István napját emelte aMagyar Kőztársaság hivatalos állami ünnepe rangiára.
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Ertesítem a tisztelt Lakosságot, hogy azelmrilt időszalrúan
az alábbi események történtek és az ezzel kapcsolatos feladatok kerültek ellátásra.

, Településünkön Polgár Baláns helyi kertész vállalkozó

segítségetés a támogatást ezúton is köszönjük

A közteriileteink karbantartása nagy

nehézséget okoz a ren-

geteg csapadék leesését követően. AzöIdnövényzet
és kapacitásaink végesek.

gyorsan nő

Ennek ellenére mindent megteszünk

sa a teleptií.és.

,

Júüus 16-án kerül megrendezésre a település falunapja. Az

idén is azEgyűtt Vasszécsenyért Egyesii{et, a Petőfi SE és az

tek beültetésre a közterrileteink virágágyásai.

A

,

annak érdekében, hogy a teljes rendezettség látszatát mutasés

családjának segítségévelazidén is gyönyorű virágokkal kerül-

nevében!
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a település

Önkormányzat közösen

vállaIata a megrendezést.

A Művelő-

désiHáz részérőlFabriciusz Bence Alpár első alkalommaJ.vesz
részt a szervezésben. Ennek ellenére szorgalmasan és kitartóan

készül

a

programokkal aTisztelt Nagyérdemű Közönség magas

színvonalú szórakoztatására. Az idei évben is alapvetóen

a

vál-

lalkozások támogatásai a\ák a pénzngyt keretet a programok
és a vendéglátás frnanszírozásához, de természet.."r,

,"

Örr-

kormányzat szükség esetén kiegészítiaköltségeket. Sok szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket és kikapcsolódni vágyókat!

, Az előző évek, sőt már talán azt is mondhatom, hogy több
mint egy évtizedet meghaladó hagyománynak megfelelően a
nyugdíjas kirándulás azidén is megrendezésre kerül a falunapot követő hét csütörtökén. A szervezésben és a lebonyoütásban SebestyénnéJutka mellett idénPődör György képüselő is
résztvesz. A program a Ság hegy és környéke, de természetesen a megszokott programok sem maradhatnak el, mint a fi,ir-

dőzés és a közös

'A

vacsora.

teleptilésen a nyári hónapokban a közterületek

mellett a

közutak karbantartására is sor kenil. Az időjárás fiiggvényeben
a tervek szerint július 18-án kezdődik meg a Lipártés Gyöngyös utca várva várt felületi zátása, útfelület javítása.
,

A

telepr.iLlésen a csapadékvíz csatornák

sor az elkövetkező

két hónapban

kormányzattal közösen

felilvtzsgáIatára kenil

(űus -

augusztus).

Az Ön-

lesz lehetőség a bejáratok kialakításá-

ra és az átereszekbeépítésére azoknak, akiknek ez nem á1l ren-

delkezésre.

Az Önkormányzati segítséga gyűrűk központi beszerzésének
megszervezésére és a szál]itásra vonatkozik, illetve a hídfej be-

betonozásához szükséges zsaluelemeket biztosítjuk a beérkezett igények szerinti sorrendbe.

A Lakosokat érintő költségek-

ről (az anyagár) illetve annak mértékérőljúlius18 -tól lehet tájékoztatást kérni Szalay Glula kollégánktól. Az esetleges igényt
is nála lehet regisztrálni.

, Az idén is működik a fák, illetve a mezőgazdasági mellékanyagok darí7ása. Sajnos azidén az emberi erőforrás kapacitás
hiánya miatt csak később tudjuk eündítani a programot. Korlátozott számban és sorrendben tudunk vlíllalni darálást,de nem
minden helyen van lehetőség rá. A k<iriilmények figyelembevétele mellett amennyiben a helyszínen nem tudjuk megvalósítani, úgy felajánljuk a kiilső helyszínen történő leralcís lehetősé-
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gét.

A
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dará|andó anyagot minden esetben megvizsgáljuk, mert

sajnos nem minden típusúalapanyagot tud a gép ledarálni.

. Veszélyes fák, viharkárok komoly problémát okoznak tele-

ptilé sünkön.

Az

Eb er gényt Fasorb an a kastély

nyárfa egy vastag ága letört és azítra borult.

b ej ár

atánál, lévő

A szerencsén műt,

hogy anéhány perccel alatta kerékp árral közlekedő kastélyt látogatók nem szenvedtekbalesetet. Péntek délutántól a károk
azonnű íelszámolására és az útakadály megszüntetésére kertilt
sor.

A

rendkívüli eseményben

Óri Zsolt

veszélyes fákl<vágá-

sára szakosodott helyi vállalkozónk volt segítségünlrre.

bejelentésétkövetően

2

Az

eset

megszűnt az akadáIy és elhárult

óráva1,

tekintve is több órás áramszinettel járt volna. Ugyanebben az
utcában a park mellett is ki kellett vágni egy ezüstfenyót, mivel annak gyökere a járdát olyan mértékbenmegemelte, hogy
megszakadt a burkolat. Sajnráljuk a növényeket, de ezelően az
esetekben meg kell hozni a fájó döntést egy későbbi nagyobb

baj megelőzése érdekében.Természetesen a teleprilés egy más
pontján

a

pótlásukra sor kerül a közeljövőben.

, A településünk játszóterének felujítására kenilt sor. Sokan

nem tudják talán, hogy az idei évben éppen 10 éve került át-

aveszély.Az Önkormányzati Testület döntött

a hasonló okok

Az évfordulóra illetve

a leromlott állapotá-

elkerülése végett a Széchenyi és aTáncsics utca sarkán lévő tul-

adásra a játszótér.

koros fenyőfák kivágásáról. Amelyek lávágásáta az előzőelően

raval,ó tekintettel felr3jitásra került. Elsősorban a fa elemek cse-

említett helyi vlíllalkozó került felkérésre. A fák sajnos évek óta
emelték a mellette lévő szakrális emlékhely talapzatát, de en-

réjéreés pőtlására került sor, de állagmegóvó

felülvizsgált

j

átszőtéri eszközök.

festést is kaptak a

A vandalizmus áIdozatávávált

közé. Néhány év múlva csak jelentős költséggel, a hálózat teljes

dolgok szintén pótlásra és kijavításra kerrlltek. h játszőeszközök alatt az évek alatt befiivesedett ütéscsillapító talqt is teljes
egészében kicserélték. A játszóvár és környéke így ismétbiz-

áramtalanításával lehetett volna kivágni, ami a költségeket nem

tonságos lett.

nél nagyobb veszélytjelentett
Iátására,mivel

a

villamos energia szolgáltatás el-

az ágak teljesen belenóttek a villamos vezetékek

A

hinták alatti talajcsere egy második ütemben

Vasszécsenyi Üzenet
fog megvalósulni, mivel

a
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jelenlegi, mint egy 600 ezer Ft össze-

gű keret nem volt ráelég. Kénink mindenkit ana,hogy a meg-

újult játszóparkot óvjuk meg, hogy a következő generációnak
is inkább kellemes élménytnyújtson, mintmérhetetlen bosszúságot!

' A másik

nagy berlházás az Iskola energetikai beruházásai

is zöld utat kapott.

^a

A

pályázat itt néhány hét műva kerril be-

nyújtásra. Itt is a műszal<t előkészítésvan folyamatban.

A

ter-

vek szerint 2017 nyarán fognak a munkálatok folyni a fejlesztések megvalósulása érdekében.Ez a projekt is meghaladja a 100

millió Ft összeget.

:

t

, A végéremaradt néhány nagyobb szabású fejlesztési elképzelés állapotának ismertetése. Mint már azt több alaklommal
említettem, 2077 -évben szinte egész évben fejlesztések" beruházások fognak folyni a településen. Ennek előkészületei (páIyázatok, igénybej elentéselq kérelmek) beadásának és a műsza-

ki előkészítésneka szakaszában vagylnk. Július 7 -én került
beadásra a kerékpárút építésénekfolytatására hányulő pályá-

zatunk.

A

közel 3 km hosszú laiLltenileti

szal<asz megépítésé-

nek tanulmánytervei elkészültek és a beruházás műszaki előkészítéseis folyik.

Az

emlitett szakasz a hiányzó részétjelen-

ti a Csempeszkopácsot összekötő

kerékpárútnak.

A

beruházás

költségbecslése szerint, mintegy 150 millió Ft összeget jelent,

amelyre teljes mértékben önrész nélkiil pályázunk.

A

megva-

lósításban konzorciumi partnereink a szomszédos települések
önkormányzatai, illetve

a

Vas Megyei KőzgyűIés Hivatala is.

Mindkét beruházás egy hiányt pótló fejlesztés, így bízunk
benne, hogy sikeresen tudunk triljutni az első megmérettetésen
av

égcélhozv ezető íton|.

Tisztelt Vasszécsenyi Lakosok szeretnékjó?nagam
mdnyzat nezlében kellemes nlarat
nés t kí,tl dnni minden kine

Tisztelettel:

k!

és lebetőség

és az

Önkor-

szeinti jó Pihe-

Zsolnai Zoltán
Polgdnnester
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A szorgos gondozási év zárásaként, május közepétől, elkezdődött bölcsődénkben a nyáú napirend szerinti élet.
EIőre teruezett kezdeményezések helyett, a spontán, az

td

ás által b ef oly ás olt j átékok kerülnek ilye nkor előtér be. Sokat vagyunk az udvaron, ahol igyekszünk minél többféle j átéklehetőséget biztosítani a kisgyermekek számára.
időj

át

Előkerülnek a kismotorok. talicskák, fűnyírók,labdák. A
legkisebbeknek árnyékos helyen, játszószőnyegen biztosítunk nlrrgodt helyet a játékra. A gyerekek nagyon szeretik a csúszdázást, örömmel bujkálnak a százlábű pocakjában. A homokozóban készülnek nagy homokvárak, finom
sütemények. Ha esős idő van, a csoportban játszunk, festünk, gyurmázunk, sokat énekelünk, mesélünk a kisgyermekeknek.
Természetesen nem feledkezünk meg nyáron sem azokról

is, hogy boldogan emlékeznek majd szüleikkel együtt a böl-

gyerekekról, akik ezekben a hónapokbantartják a születésnapjukat. Felköszöntjük őket, aj ándékkal kedveskedünk ne-

csődében eltöltött

kik. Ilyenkor van lehetőség egy kis mókázásra is a lufikkal!
A sikeres Bölcsőde - Kóstolgató programunknak köszönhetően május közepe óta teljes - felvehetó létszámmal működik intézményünk 22 fő a beíratott kisgyermek, és két
cs alád veszi i gényb e az Idő szakos gyermekfelügyele t lehetőségét.Nagyon örülünk, hogy ennyi családbízza ránk a gyer-

elkövetkező

a

mekét.
Sajnos a nyát végénkicsit elszomorodik a szívünk, hisz

a

NAGY bölcsiseink kirepülnek a kezeink közül, mint a kis
pillangók. Eljön nálunk is a búcsúideje: óvodába mennek
sokan. Számukra kis búcsú-aj ándékkal készülünk. Reméljük
boldog ovisként be-, betérnek mqd hozzánk. Reméljük azt

évre, évekre. Kívánok a bölcsőde dolgozói

nevében a ballagó kicsiknek és családjuknak sok őrőmet az
évekre.

Kívánunk mindenkinek tartalmas, élményekbengazdag nyári szünetet!

Bölcsődénk ny dri ledlldsdnak idej e:

2016. augusztus 01 - től - augusztus 26 - ig
E k ő ny ittl atartdsi

n

aP :

2016. augusztus 29. (lJétíő)

Hazafelé a nagy melegben még egy kis esti íagytaltozásra is
jutott idő.
Szép élménnyelgazdagodott aki eljött,

Nyugdíjasaink érdeklődő csoportja Polgármester

Képviselő

Ú

Ú

e, POdo,

kíséretében20'J,6. mállus 26-án déIután az

velünk.

s

bánhatja aki nem volt
SebestyénnéJutka

lI

ij

szombathelyi Brenner János Átalános Iskola és Gimnázium
gyönyörú épületében játt. Az igényes épület, a modern berendezés láttán méltán nevezhetjük a harmadik évezted iskolájának ezt az intézménytEnglert Zsolt lgazgató

Úr

részlete-

.l

sen bemutatta az iskolát, annak szervezetét, múd körbeveze-

tett minket. Mondhatju[ - mint a mesében-, szemünk, szánk
táwa maradt a csodálkozástól.

A

modernség, racionalitás, igé-

nyesség a tudományra és egészségrenevelés kedvező feltétele-

it tárták elénk.
Az ablakokból részesei lehettünk az al<kor Szombathelyen
zajlő hőIé g-be mutatón ak i s.

!..

tr

jJ

I
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1.

hely: Sabau-Varga Annabell (Katica csoport)

2.hely:. Kónya Barnabás (Katica csoport)
3. hely:
".

.

.Július oan,

j ú lius,

6-7 évesek korcsoportja:

apipacs is túlpiros,

2.hely:. Hornok Kenéz (Kerekerdő csoport)

beéreít a búzaszdl

Józsi bdai úgy kaszóI.

Kovács Zorka(Kalca csoport)

Rajzverseny eredményei
..

"

:

4-5 évesek korcsoportja:
1.

(Padar Györgl:JúIius)

hely: Sabau-Varga Annabell (Katica csoport)

Mir a Veronika (Katica csoport)

2. hely : Szalay

ó-7 évesek korcsoportja:

Ttindérország Óvodában mindig történik valami érdekes, é1ményt nyújtó esemény.

Ápriüs végéntartottuk az artyák napi megemlékezésünket.
Nagy várakozással készűtink az ünnepre, szeretttik volna az
Edesanyákat és a Nagymamákat szívhe z szőló versekkel köszönteni, virágg al, apró

aj

ándékkal megajándékozni.

1.

hely: Pothárn Noémi Erzsébet (Kerekerdő csoport)

2. hely : Virágh Ákos (Kerekerdő csoport)
3. hely:

Kosztolánczi Olíüa (Kerekerdő csoport)

Különdíj:

Czinki Dominik (Kerekerdő csoport)
Káldy Ajsa (Kerekerdő csoport)

A

szakavatott zsűri eüsmerő szaval<kal illette versmondóink

előadását.

Ezíton is gratrrlálunk óvodásainknak, akiknek elis-

merő okleveléből készüt másolatot büszkén tetttik ki óvodánk
,,dicsőségfitlári'

.

Május 20-an megtartottuk óvodánlóan a gyereknapot,vége az
idEáíáLs is kegyeibe fogadott Bennünket. fucfestéssel, testmatricával
ügyességi játékokkal, horgászattal várttrk a gyerekeket. Beti{hettek a

úzoltőaltóba lufit fújhattak, célba dobhattak,
pedig lairtöskalácsot

A Bóbita
get téve -

Kerekerdő csoportosok - a szülők kérésénekeleműsorral késailtek, míg a Katica csoportosok egyenés a

ként mondták el versüket. AzEdesanyák, Nagymamákszemé-

ben megbújó könnycsepp, az ölelés és mosoly, a hálás szavak
azt éíeztettékvelünk"hogy szívet és lelket melengető ajándékot
kaptak

a

virág mellé!

Május 11-én került megrendezésre a tanakajdi Művelődési
Hár,ban az Ambtózyversmondó

verseny óvodások részére.

11 óvoda 48 gyermeke közül óvodásaink kiemelkedtek" hisz
mindkét korcsoportban helyezést értiink el, de sikeresen szere-

peltiink ahozzá kapcsolódó rajzversenyen is.
Versmondó verseny helyezettj ei:
4-5 évesek korcsoportja:

a

sailők segítségével

süthettek, melynek tésztaj át a Zsolnu Pékség-

nek kell megköszönniink
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Mindhárom csoport élrnényetkel gaÁagodva térthaza a kirántarto.zunk Zsolnu Zoltán polgátm.rt ,

dulásrol. Köszönettel
nalq

fi

ú-

ingyenesen biztosította számunlra az iskolabuszt.

Június 2-án glrcrmekénektől volt hangos Tiin dérországÓvoda. A
Kerekerdő csoport kis óvodásai búcsúztak el, s indultak el az isko-

la

felé vezptő úton. A batyuval

nyeket csalt a szemtinliöe,

b"Il€ó

kisóvodások láwárya köny-

ők pedig izgatoítan készűődnek már,

hogy milyen lesz az e\ső nap az iskolában.
a

A kics(

a

köápsősölg

konyhásnénikverssel és ajándékolJ<al kedveskedtek és búcsúztat-

ták a nagyokat.

Az óvodában

töltö

tt eveklezfuásaként évzfuó műsorrafuvtak min-

den érdeklődót a Kerekerdő csoportos gyerekek és az óvónénikJúnius 4-én a vasszécsenyi Pungor Emő MúvelődésíHáaban a szín-

Minden óvodás jutalmul sol€le

édesség köziil választhatott, aki

megéhezett-m egszomjazoít, pogácsával, zsíros ken}errel, szörppel
vendégelttik meg.

AzSZK

jővoltából udvari játékaink két,,hemyó-

Stőger Jenő timogatásának ködélelőtt az óvodásokkal fag:virzru mehettünlg szeretnénk

mászókávil" bővtiltek Köszönjiik!
szönhetően

megköszönni

Mindhárom csoport tészt vett kiránduláson is.

A

Bóbita cso-

portosok rolleren és kismotoron indultak el a nagy útra, egészen a

h

játékkal töltött

délelőttöt íagytzássá, zát-

Gratulálunk

a színvonalas évzárő műsorhoz|.

Június 7-jétő1 óvodánkban elkezdődött

Katica csoportosok messzebbre ,,repiilteli', a Veszprémi ÁIata gye-

rekekne§ útkozben is megfi5relttik a természet érdekességeit, csodűt. Az ál7ad<ertben leryríígözótt Benniinket

a ,,színes

állattavalkád".

Megbesálttilq hogy milyen állatokat láttunk, mit esznek

és hogyan

szaporodnak A glerekek ámulattal sétráltak végig az qornan Áalaari'

Kívánunk minden kedves Szülőnek, Óvodásnak és Olvasónak tartalmas pihenést, kikapcsolódást és feltöltődést a nyárra,

,

amit adtál
,,De jó is volt
ide járni,

mit szerettiink

csintát is ettiin§ ki amit szeretett volna, majd fagyiztunk, s előkenil-

aziskola,
visszük velünk

tak

A

mi el soha!"
(Pódör György: Búcsúaz óvodától)

...Nézd! Vár reánk

Kerekerdő csoport nagycsoportos óvodásai Sárvána kiíándul-

te óvoda,

nem feledünk

azt csinálni...

az edüg csak könlveküen látott hatalmas álla-

tek a hátizsákokba rejtett finomságok is.

és találkozunk az

iskolai tanévnyitón is!

tok látrránya nagy élrnénltjelentett óvodásainknak Lángost és pala-

A

a nyári élet színesebbé tételére, é1-

ményekkel teli vidám nyári napok megszervezésére.

kertig meg sem áJ7takMát azutazásis nagy élrnényt jelentett

kított ,,dinóparkb

a nyári élet. Nyitva

tartásunk változatlan, a nevelő munka azonban összevont cso-

Mindenkit visszavárunk őssze|az óvodában

ták a kiscsoportosok.

A

tették meg a gyerekek az évszakokváltozásait és a jeles iinnepeket.

portban folyik. Törekszink

eaiton a felqfullást|.

vasszécsenyi játszóténe.

padon vidám műsorral, énekekkel, versekkel, színdarabokkal jelení-

azt is oda,

Vadkert Majorban megfigyelték az áűatokat,lovagolhattak,

sét:ílta|qjátszottfi elfogyasztották az otthorrról hozott,,hamuba

Iíiss zsaneft

*ilt

óllodaPedagógus

pogácsát".

Június 15-én tanulóink számára véget ért a 2075 / 76- os tanév
szorgalmi időszaka. Június 1 7-én tartottuk tanévzárő ünnepélyiinket. 17 tanulónk vehetett át kitűnő bizonyíwányt és szin-

tést biztosítani.

tén 17-en lettek jeles rendű tanulók. Külön kiemelném Verhás

ta fiúk képviseltékiskolánkat.

osztályos tanulót, aki minden előző évfolyamán is ki-

A

tanév lezátása után került sor Gyulán a kisiskolák diákolim-

piállának országos döntőjére, ahol megyei bajnokként a focis-

A

gyengébb kezdés után három

tűnő lett, igy áJtalános iskolai tanulmányaít ajól megérdemelt

győzelmet aíatlra a 19 csapatos mezőny első felében, a kilencedik helyen végeznink. A csapat t€iai: Bősze Bence, Fábián Bá-

nevelőtesttileti dicsérettel fejezte be.

lint, Gombkötő

Emese

8.

Minden tanulónk teljesítette évfolyamának követelményeit,
így senkinek sem kelljavítővizsgát tennie augusztusban.
J

nhls 22 -ig az iskoláb an tartj uk a ny ári n apközit reggel 8 ó rá76 óráig. Színes programokkal igyekszünk hasznos időtöl

tóL

Gergő,Halász Szilárd, Kiricsi Martin, Molnár
Gábor, Németh Boldizsár, Németh Zsombor,Zso\nai Ákos és
ZsolnuÁron. Felkészítő: Nagy András és Pozsár László. Eredményükhöz szívből gratrrlálunk!

A

nyári szünetben 4 alkalommal, szerdai napokon lesz lehe-
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tőség hivatalos ügyek intézéséreaz iskolában 8 és 12 óra kö-

kilönösen

zött. Ügyeleti napok július 6,, július 20., augusztus 3. és au-

önkormányzatainknak.

A

gusztus 17.

A

alapíoányunkna§ szülői munkaközösségünknek

és

nyárra mindenkinek kívánok jó pihenést, feltöltődést, sok

élményt, tartalmas időtöltést!

tankönyvek kiosztásának pontos időpontjáról az iskola
pozsdr Lószló

honlapján, illetve a hirdetőtáblálrról tájékozódhatnak.

Megköszönöm

a tanévben nyújtott segítségétmindenkinek,

A Vasszécsenyi Ambrózy-M igazzi Iswánr{ltnlárro. Iskola
heteük osztálya Szlovákiában

A ,,Határtalan[

igazgató

merkedtr,ink, ki is próbáltuk őket és elhelyezttik emlékszalagja-

inkat

2076" pályázat elnyerése lehetővé tette szá-

a

Mikszáth hán előtti szobornál.

Innen a Kékkői Yárrhoz indultunk, a Balassa grófok ősi bir-

munkra, hogy négy napot töltsünk Felvidéken, a Scool-túra

tokához, majd Rimaszombatra vetttik azhányt, első szálláshe-

utazási iroda segítségével. A pályázat célja az volt, hogy minél

lyiinkre. Itt még a pihenés elótt csapataink feladatokat oldottak

több hetedikes tanuló eljusson a történelmi Magyarcrszág va-

meg a nap helyszíneihez kapcsolódóan.

lamelyik területére.

Második
Kirándulásunk

a

körmendi diákokkal, Kiss János idegenveze-

tőnkkel, és tanárainkkal: Lenke és Angi nénivel április 25-én
kezdődött. Hatalmas pakkokkal és nagy izgalomma7 indultunk
,ra nagy

utazásti'.

ll.azánkat a Dunán, azErzsébet-hídon áthaladva Komáromnál hagytuk el, s máris megcsodálhattuk Komárno nevezetességeit; megkoszorúzhatfu k Jókai Mór, Klapka

György szobtát.

Bartók Béla emléktáblá4ánát is megemlékezést tartotfunk.

Nagyon izgalmas és sokszínű volt az Európa Udvarban felderíteni kontinensük népeinek jellegzetes épülettípusait.
Következő állomásunk, MikszáthfaJva előtt felolvastuk azokat
az anyagokat, amelyekkel előzetesen készültünk.

Az emléIááz-

ban számtaIan személyes tárgyával,korabeli dokumentumokkal
találkozhattunk. Az udvaron a korabeü játékok rejtelmeivel is-

szögön

íLap az

UNESCO világörökség részekéntGomba-

található cseppkőbarlang kilönös

tak minket a föld alá.

cseppkövei csábítot-
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Ezután keresttik fel Tornaalján a Kaitnczy Ferenc Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskolát.
Itt megismerkednink tanrendjükkel, miután bemutattuk kis
músorunkat, s átadtuk kis ajándékainkat.

maradhatott el persze a barátságos futballmérkőzés

.*-

Később az Andrássyak történetével ismerkedhettünk meg.
Lenyűgözött minket a betléri vadászkastély és mauzóleum
hatalmas méreteivel, berendezésének szépségével,gazdagságávaI.

Késő délután érkeztiink lglóra.

A

városban gyönyörű

épü-

letek idéztékfel a középkor hangulatát. Megcsodálhattuk
Csontváry szilőháza mellett a megyeházát, a templomot.
Itt töltöttük a 2. és 3. éjszakát egy családias, kedves panzióban. Igló mellett tűntek fel a Magas Tátra havas hegycsúcsai, s itt ta|áIható a Szlovák Paradicsomnak nevezett nemzet parkjuk is.

A

harmadik napot néhány bátor társunk a szepesi vár meg-

mászásával kezdte. Majd Lőcsére indultunk. Itt a Szent Jakab
templom 18 m magas Pál mester általkészitett szárnyas oltá-

ra nyűgőzőtt le minket. Kíváncsian hallgattuk

a

,,Lőcsei Fehér

Asszony" történetét.

építettfordított hajótestre emlékeztető belső tere kerek ablakaival újdonság volt számunkra.

vált.

Imre hamvainál a Himnusz

hangjai mellett. Felemelő étzésvolt.

Aztán váratlanul a télbe csöppentiinkl puha, hatalmas pelyhekben esett a hó.

Az utolsó

nap programja egy bányamúzeum megtekintése

volt Selmecbányán.

Itt valaha ezüstöt bányásztak.

Mi

,,csalC'

50 m mélyre me-

részkedhetttink (a 470-ből), de nem is vágynrnk mélyebbre.

Kézsmárkról megtudhatnrk, hogy neve a -sajtpiac- szóból
ered. Legkülönlegesebb talán a 1,8. századi evangélikus fatemplom volt számunkra, hiszen azegyetlen szög nélkül meg-

Nem véletlen, hogy ez az épiLet is a világörökség

hettiik el szalagjainkat Thököly

Örülttink

28-án

a

este

fénynek az alagűtvégén.

érkeztiink haza, a mintegy 1500 km-es túránkról.

Fáradtan, de élményekkel, barátságokk al gazdagodva, jókedvűen köszöntünk

el János bácsitól, akinek erélyes, de odaadó

részévé és lelkes munkáját vastapssal köszöntük

Nem messze ettől, az új evangélikus templomban helyez-

meg.

Cool túra volt!
Gerölt Anna

és Tióth

Gellért
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Vasszécseny, Pungor Ernő Művelődési Ház
Akiállitást

a Falunap programjaként, 2016.július 16-én fel 11 órakor

Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész nyitja meg. Akiá|litás augusztus 20-ig
tekinthető meg hétfotől péntekig I3-I7 óra között.
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sok ilyen emberrel együtt dolgozni! Erőinket ilyenkor megsok-

Dr. Veres András

H-9700 Szombathely,
Berzsenyi Dániel tét 3.Pí.47.
Te|: +36-94/372-056,

+0036-30/505-75-08
Fax: +36-94/318-538

E-mail:
szombathely@katolikus.hu

Főtisztelendő Paptestvérek, Krisztusban Kedves Hívek!
Biztosan közös

a tapasztalatunk sokkal könnyebb valakit kö-

szönteni, mint elbúcsúznitőle.Ugyanigy, sokkal könnyebb volt

tn

évvel ezelőtt a beköszönő

levelet megírnom, mint most el-

búcsúzni. Mégis belső indítást érzek arra, hogy az Egyházmegye papjaitól és híveitől levél formájában is búcsútvegyek, Bár

bízom benne, hogy sokakkal fogok találkozni az elkövetkező
években is, de kapcsolatunk értelem szerűen megváltozik azza|,
hogy elköltözöm

a Szombathelyi Egyházmegyéből.

Sokfele emlék és még több érzelem ébred bennem,ha az e|-

míIt tíz esztendőre üsszagondolok. Ismeretlenii:l érkeztem az
Egyházmegyébe, s most mennyi jó ember szeretetével gazdagodva távozhatok! A vtútáciő alkalmával ellátogattam az Egyhánmegye minden teleplilésére. Ott találkozhattam nemcsak a
település lelkipásztorával és hívó népével,hanem a polgármes-

terekkel és iskolaigazgatókkal is. A bérmálások és a lailönböző ünnepek alkalmával is sok-sok emberrel találkoztam. Voltak olyan egyhánmegyei rendezvényeink, amelyeken a paptestvérekkel és a hívekkel együtt imádkoztunk egyéni és közös céljainkért. Ezeka zarándoklatok segítettek bennünket együtt növekedni a hitben és erősödni az Egyhánhoz valő tartozásunkban. Amikor ezekre gondolok, Szent PáI szavaiva1, szeretnélek
buzdítani benneteket a hitben való további hűségre;,,Yigyázzato§ tartsatok ki állhatatosan a hitben, viselkedjetek bátran, legyetek erősek"(1Kor 16,13)l Mert olyan korban élünk, amely
minden hívő ember részérőI feltételezi a személyes döntést
Krisztus és az őEgyháaa mellett. A hitben való helytállás pedig
nem eg,yszer hósiességet igényel. De Krisztus előte frgyelmeztette övéit, hogy ha őt üldözték, az ő kővetőit is üldözni fogják
(vö.Jn 15,20). Viszont éppen azétt kűdte el nekink a Szentlelket, hogy erőt és bátorságot adjon mindnyájunknak az evangéliumi tanú ság tételhez.

Örömmel és hálatelt sziwel emlékszem virssza azol<ra a paptestvérelce, hitoktatókra, testületi tagokra, a Püspöki Hivatal
munkatársaira, akik mindig szívesen és nagylelkííen segítették a
munkámat, és áldozatos lélekkel osztoztaklsten előtti felelősségemben, amelyet azEgyházmegye hívei iránt viseltem. Szo1gálatukat emberi módon ígazán megköszönni nem tudom, de
lehet, hogy nem is igénylik, hiszen gyakran éreztem,ők is Isten
országáért végzett szolgálatnak tekintik a munkájukat. Jó volt

szorozódni éteztem. Ezért az Apostollal ,,kérlek titeket, testvérek, becsiiljétek meg azokat, akik körötökben
fáradnak, vezetnek és intenek benneteket az Úrban. Munkájukért legyetek
irántuk minél nagyobb szeretettel" (1Tessz 5,12). Nagyon hálás vagyok mindnyájuk szolgáIatáért,segítségéértés barátságá-

mert megtapaszíaltam, hogy többen jó testvérként
imáikban is hordoztak, és osztoztaka teher viselésében,amikor
arra volt szükségem.
Viszont minden jó szándélar igyekezet ellenére előfordulhattak közttink félreértése§meg nem értések vagy sérelmek. Egy
dologban nagyon biztosnak étzem magam: tudatosan soha,
senkit megbántani nem akartam. Még kevésbéakartam fájdalmatvagy bajt okozni másnak. Ha bárkit mégis megbántottam,
bocsánatot kérek tőle. Az engem ért sérelmeket sem tartom
ért. Tudom,

számon, mindenkinek készséggel és szívesen megbocsátok. Az
Irgalmasság Evében kilönösen fontosnak étzem ezt a kölcsönös kiengesztelődést, hiszen néllaile nem lehenink Isten kedves
gyermekei. Nélküözhetetlenül fontosnak tartom továbbá, hogy

Miként Pál apostol
filippiektől, én is szeretném kérni: ,,Ha ér valamit a Krisztusban adott buzditás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyanúgy szerettek, és egy 1élekként ugyanarra törekedteli' (FiI 2,1,-2).
béke és egyetértés legyen közösségeinkben.
a

Ezen

a

helyen is szeretnék köszönetet

mon dani azEgyházme-

államikőúgazgatás vezetőinek, továbbá a parlamenti képviselőinknek. Szinte kivétel nélkiil mindenki részérőlsok figyelmességet, megértést és segítőkészséget tapasztaltam. Magam is így igyekeztem
viszonyulni mindnyájukh oz. Err e buzdítottam a paptestvéreket
gyénk teniletén működő önkormányzatok

és az

is, hiszen a közösség

ügyeinek intézése és az emberekjavának
a világi és az egyházi vezetők
segítókészen támoga!ák egymás munkáját. Isten adjon ehhez
mindnyájunknak erőt továbbra is!
előmozdítása akkor sikerülhet, ha

Kedves Papteswérek, Kedves Hívek!
Krisztus által azEgyházban egy közösséget alkotunk, bármelyik részénéljünk a világnak vagy ennek a kis hazának. Eantán,
bár nem egyazon, de szomszédos egyhánmegyében fogunk élni.
Számtalan alkalmunk lesz találkozni is, de ne feledjük, az ima
nem ismer határokat. Juttassuk kifejezésre ezután is egymás
iránti szeretetünket azzú, hogy kölcsönösen imádkozunk egymásért! Jézus búcsúszlvaivú, tudom legkönnyebben kimondani az érzéseimetés a kívánságaimat: ,,Ertiik könyörgök. Nem a
világért könyörgök, hanem azokért,akiket nekem adtál... Átadtam nekik tanításodat... Nem azt kérem tőled, hogy vedd
ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól" (Jn
77,9;74-15).

Szdlljon le ruínk az Ú, óldrísn,

és maradjon ,uelünk

mindörökké!

Dr. Veres András

?iis?ök
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9:00-11:00 Ingyenes vérnyomás-

9:00
9:30
10:30

és vércukorszint

2 0 1 6.

mérés

Főzóversenykezdete
Tábori mise

Vasszécseny -

Rátzné Stencinger Katalin

gyűjteményes kiálLításának megnyitója a Pungor

Ernő MúvelődésiHázban
10:00-12:00

Aszfaltrajwerseny

12:00

íGndéglátás egy

13:00

Főzőverseny, pogácsasütő-verseny zsúrizése

13:40

Köszöntő,

tál ételíea

vasszécsenyi

lakosoknak" amígaz üst ki nem ürri{

programok ismertetése

13:50-14:05 Energy Dance Team vasszécsenyi csoportja
14:10:1.4:55 Rosta Géza - zenés gyerekműsor

15:00-15:10 Versenyek eredményhirdetése
75:75-1,5:45

Rozmaring Asszonykórus

17:00-77 75 Galaxy Alirobatikus Rock and Roll Klub
tanakajdi csoportja
17:20:77:55 Rumli

-

zenés,jelmezes előadás

18:00:18:30 Tombolasorsolás
18:30-20:00 MokkaTiibute Band
20:00-22:00

Retro Disco kareoke lehetőséggel

22:00-22:10 Tűzijáték

Mega buli

22:75

Egyéb programok:
13:30-19:30 Légvár
13:30:19:30 óriáscsúszda
15:00-18:00 Arcfestés
15:00-18:00 Lufi bohóc, csillámtetoválás
15:00-18:00 Népi fajátékok
15:00-18:00 Logikai fajátékok
15:00-18:00

Kézműves foglalkozás

15:00-18:00 Fekete István Álatvédő Egyesület
16:00-18:00 Tűzoltóaltó, ren dőrautó me5ekintése

Ásványmúzeum látogatása trirlatvezetéssel
11:00 és 14:00 órakor.

Sportprogramok:
10:00-12:00 Utcák közti kispályás labdarugás
72:30

7

próba

-

keressük a falu legerősebb emberét

egy személyben
75:45,77:00

Szécseny- Lipárt focimeccs

Kötélhúzó verseny a meccs szünetében

A rendezvény ideje alatt lehetóség nllik tombolajegy vásárlásfua, melyekkel értékesajándékok, boldog tulajdonosai lehetnek!

2016.július

júIius 7 6.

ffi

Vasszécsenyi Üzenet

2016.júüus

13

FZILUNÁP

20

1 6.

júIius 7 6.

Táfg},i felajánlásokat tombolára örömmel fogadun§ melyeket leadha§ák a művelódésihánban20ló. júüus 15. (péntek)
délutánig vagy a rcndea,ény napján a helyszínen.

SZERETETTEL VÁRt NK MINDENKIT!
A programvált ozás jogát fenntartjuk!
Vasszécseny Község Ö nko r mány zata

Esyott Vasszécsenyért Egyesiilet
Pungor Ernő MúvelődésiHán és Könyvtár
Petőfi SE Vasszécseny
Főzőverseny2O16
Idén is megrendezésre kerű a már-márhagyománynak számító

<D

{D

főzőverseny, melyre csapatok j elentkezését várjuk.

Amit biztosítunk bogrács

+ láb és 1 kg vadhús
E gyéb hoz.záv alókról, ?úszer el<r ől, tányéról, ev ő e szközőI<r ől
minden csapat maga gondoskodik!

}

V

i=_

Jelentkezni 2016. jűus 15. (péntek) délutánig lehet a művelődési házban szeméVesen vagy a 30/703-7l1,8-as telefonszá-

]í

mon!

ll
lI

Pogácsasütő verseny 201 6

Ki süti a legjobb pogácsát? A mama, az anya,vagy alány? Yagy
tán férfikéz gwt jóligazán?
Mérjékössze tudásukat

a

pogácsasütő versenyen!

Jelentkezni lehet 2016. július 15. (péntek) délutánig a művelődési hánban személyesen vagy a 30/7 03-7778-as telefonszámon!

A falu legiobb p áJlinkája 2016
A versenyre íélliter páünkával lehet nevezni. Az üvegen csak
fqta,az

a

alkoholfok szerepeljen.
s
a
mintát
leadni a zsűri kérésére201,6.július 14.
Jelentkezni,
(csütörtök) 15 óráig lehet
évjáLrat és az

a művelődési

Erdeklődni

házban.

a 30

/7

03 - 7778- as

telefonszámon lehet.

Falu Embere -7 ptőba
Keressük a falu legerősebb, legügyesebb, leggyorsabb emberét
egy személyben!

A7

próba teljesítéseután kiderül, hogy ki nyeri el a Falu Embere címet.

Feladatok petrencés rud kitartás, bálarakás, gumicsizma dobás,
bűzás zsák cipelés, traktorkerék gurítás, zsákban futás, sör vagy
bor legurítása

Jelentkezni 2016.júüus 15. (péntek) délutáni lehet
si házb an személyesen vagy a

3 0 / 7 03 - 1 1 1 8

a

művelődé-

-as telefonszámon.

á

)t
it

\-/

lI
-<ú*.

}_zi=r-*
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múzeumi munka során mozgalmas heteket, hónapokat hagy-

tunk magunk mögött, s a nyár nagyobb része még előttünk álll
Soha ennyi látogató nem fordult meg ilyen rövid időszakban a
múzeumi élmény kapcsán Vasszécsenyben, mint az utóbbi néhány
hétben.

Az ország egyik legnagyobb ásványgyíltő köre, a budapesti TIT
Stúdió
Ásványbarát Egyesiilete volt az első még május elején, akik vegre
eljöttek a nyugatihatítszéIre, hogy hírétvigyék kis falunk egyik látványosságának. Sok régi ffitő, ismerős és barát is velük jött.Közttik volt Tlirnoki Pál, aki Budapesten sziiletett,textilmérnökként
dolgozott, mellette festészettel is foglalkozott. Szerte az országban kiállították már képeit. (.Ikervár is sokat köszönhet Tárno-

ki

Pálnak , mert anyai örökségét, egy ókori leletekbóI áűó gylljteményt, valamint helytörténeti emlékeket adományozott a falunak.
ABattyány kultuszt ápolandó. nekiadta a falunak aBattyány szobor mesterpéldányát . A község diszpolgára)
Kedves csapatként és tele ismerősökkel jöttek (szintén tele buszszal) a toronyiak,

élükön a polgármesterre és a múzeumi faszobrokat készítő Joó
László népi
fűaragóval,.

A kiállítás kivívta a szakmainak mondható

más körök

elismeré-

sét is. Halimbáról érkezett egy kőzeI ötvenfős nyugdíjas bányászcsoport, akiknek Vas megyében ezvolt az első állomáshelyiik. Beszélgetések során elhangzott anekdotákb óI, bányásztőrténetekből
külön lehetne írníegy hasznos kis tanulmányt.
Meglepetésként hatott az NíY Hazahízó stábjának bejelentkezése, akik

több órás forgatás után még a kastélyainkat is meglátogatták. A
közeljövóben
láthatjukvalószínüleg a Vasszécsenyt is bemutató vasi felvéte1eket.

Közel hatvan fő vett íészta Barangolás az ásványok és fossziliák

világában címmel meghírdetett háromnapos turán, Yáltozatos
gyűjtőélmények mellett kaptunk napsütést és esőt egyaránt, mégis
minden gyerek a fol1tatás után érdeklődött.
Közel egy hónapon kereszttil láthatták a Bercsényi Átalános ]skola diákjai
és az odalátogató vendégek ( a megnyító egyben egy megyei informatikai verseny időpontja is volt) azt a|<lál7ítást, amely a mízeumunk vándoíany^ga.
Ezen tulmenően több szombathelyi óvoda, áJtalános iskola csoportja, osztálya is járt nálunk" de nem maradhattak ki a helyiek
sem. A nyári tábot keretáben a vasszécsenyi iskolások mellett a
Szd,ézí Rend táborozói is -mint avísszatérőfecskék- megjelentek.
Pődör C,yörgy

házigóIlarály lett ebben aszezonban,hanem az összesjátékos kölegjobbnak bizonyult, így ő Török Sándortól, a Vas Megyei
Labdarúgó Szövetség képviselőjétől áwehette a bajnokság gólkirályának 1áró díjat. Zsolt az tánpótlás csapatok átszewezése mi-

zü1 is a

att íelhagy az aktív futballal, de nem távolodik el tőlünk, ő fogsaát,
venni az U19-es csapatunk irányítását.
A Petőfi SE Vasszécseny nevében ezítton köszöntöm a Felnőtt csapatunk edzője nem tudott dönteni, így kettő legiobb
játékosa is lett a csapatnak, Köműves Miklós és Viszked BaJázsveVasszécsenyi Üzenet olvasóit.
Az utolsó megjelent ciklaink óta idóközben befejeződtek a Vas hette át ezeket az elismeréseket.
A felnőtteknél is jelezte egy játékosunb hogy szögre kívánja
megyei II. osztály Szombathelyi csoportjának 2015/20l6-os évi
akasztani
a futball cipőjét, Kiss Gábornak ezúton is köszönjünk,
küzdelmei, ahol csapatainkigazán jóI szerepeltek. Az ifi csapatunk
amit
Vasszécseny
fu tballjáért tett.
a2.helyenzáttaa bajnokságot, amiazért is értékesmivel a neheEgyesüleónk
nevében
szeretném megköszönni minden szurzen induló tavaszi szezon után magukra találtak és becsülettel ki.izkolónknak,
rendezőknek, egyszerűsegítőnknek,
támogatónknalg
döttek a szezonhátralévő részében, aminek egy ezústérem formánekiink az egész
mindenkinek,
formában
segített
en
aki
bármilyen
jában meg is lett az eredménye.
el ilyen szép
éveshozzáűását,
mert
nélktilük
nem
érhettiinkvolna
Felnőtt csapatunk sokáig versenyben az arartyéremért, de sajnos
jobb
jövőre
teljesítménnyel
hogy
még
eredményeket
és
ígérjük,
a ,, bajnoki döntót ,, elveszítettük Jákon, ami rányomta a bélyegét
próbálunk megörvendeztetni mindenkit.
akővetkező hetek teljesítményére is, így csak a dobogó harmadik
A következő idényre a felkészü{ést jűius 5-én megkezdjük,
fokán végzett csapatunk. Természetesen ez is egy szép helyezés,
több
edzőmeccs és felkésziilési torna is szerepel a programban, a
csak egy kicsit nagyobb küzdeni tudással még szebb lehetett vol2076
/2077
- es baj nokság várhatőan változadan lebonyolításban auna ez az eredmény.

Tisztelt Vasszécsenyi Sportbaíátok!

Egyesúletünk 2016. június 18-án megtartotta szokásos évzáró
bankettjét, ahol kiosztásra kerültek a leg|obb játékosi címek illetve
ahán góIÁrályi trófeák is.

Az

utánpótlás csapatunk legjobb játékosa címet Gál Richárd
kapta meg, mighárzigólkirállunk Rauch Zsolt lett, aki nem csak a

gusztus 21-énkezdőÜk,

Sportbaráti üdvözlettel:

vafuíszTibor

Elnök

Petőfi Se Vasszécseny

Vasszécsenyi Üzenet
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Mintha csak tegnap álltam volna munkába mint megbízott művelődésszervező, mégis már második cikkemet írom a negyedévente meg-

jelenó helyi újságba, melyet éppen a kezükben fognak. Ahogy az eIőző számban megjelent írásomból kiderült, immáron 2I éve ítt élek
Vasszécsenyben, mégse ismerek mindenkit és nem mindenki ismer
engem. Az elmúlt hónapokban azonban sok-sok kedves emberrel ismerkedtem meg és sok-sok támogató,bíztató hang étkezett irányomba, melyet ezúton is köszönök.

Köszönöm továbbá, hogy egy ilyen csodálatos múvelődési házban
dolgozhatok, mint a Miénk. Ezagyőnyőríi környezet még inkább arra
ősztőnöz, hogy méltóképpen helytrilljak munkámban és kellő elszántságga\, alázattal v é gezze m felad atom.

Rövid monológom után engedjék meg, hogy beszámoijak az elmúlt
időszakban történt eseményekről időrendi sorrendben haladva.
Május 7-én került sor Irodalmi találkozások kortárs költőkkel című
rendezvénysorozatunk elsó programjára. Baka Györg,yi és Devecseri
Zoltán vo\t a vendégünk. A költőkke1 Pődör György beszélgetett.

t
lakóhelyiik lakosainak is megmutathatják képeiket, ráadásul egy ilyen
nagy kiállítás keretében. A kiállítás csaknem egy hónapig látogatható
volt, előzetes egyeztetés alapján tárlawezetésre is volt lehetőség.
Június 11-ére gyereknapi programot szeíveztem a vasszécsenyi játszótérre. Sajnos azokban a napokban gyakori volt a zápor és a ziv^taí
és arra a bizonyos délutánra is esőt jósoltak a meteorológusok, ezért
sokan ki sem jöttek a játszótérre. Lehet, hogy nem bánták meg, meft
meg|ött az eső.De akik eljöttek, azok is mind jó1, érezték magukat, hiszen mielőtt eleredt az eső, átsétáltunk a művelődési házba és ott foly-

Nosztalgikus percekkel kezdődött a rendez-tény, ugyanis Devecseri
Zoltán és Pődör György versei is megielentek az 797t-ben kiadott
SOR című antalógiában. A költők rövid bemutatkozása után olyan té-

mák mentén haladtunk, mint a születés, a szerelem vagy a politika. A
témákhoz kapcsolódóan mindig felolvastak egy vagy több verset vendégeink, s közben egy-egy versük zenésíteltváItozata is elhangzott.
Vegyes érzelmekkel telített, de többnyire vidám költői délutánon vehettünk részt. A tisztelt hallgatóságnak lehetősége volt kérdéseket intézni vendégeink felé, akik készséggel válaszoltak, s a rendezvény végére szinte minden érdeklődő bekapcsolódott a beszélgetésbe, végül
a kellemes élménymellett a költők

könyveinek dedikilt példányaival

gazdagodhattunk.
Sajnos május hátra\evő része eseménytelenül telt, illetve említéstérdemel, hogy Tóth Csaba Munkácsy-díjas festő, egyetemi tanár álta]
szeívezett és vezetett V. Vasszécseny Plein Air MŰvésztelep keretében tartott elóadásoknak a múvelődésihíz adott otthont és a művésztelepen résztlevő egyetemi hallgatók itt alakíthatták ki központjukat,
innen indultak el a falu különbözó pontjára elkészíteni alkotásaikat.

A

tervezettnél később, június 3-án keriilt sor Művészet a családban
című kiállításunk megnyitójára. A kiállításon Tóth Csaba és családja,
Varga Bernadett, Krenner{óth Katalin, Tóth Magdolna és Tóth Gellért múvei kerültek kiállításra. A kiállítást Merkli Ferenc atya nyitotta
meg. Az önkormányzat nevében Pődör György képviselő úr köszöntötte a művészcsaládot. Köszöntője után Zso\nai Zoltán polgármester
adta át a művészeknek szánt ajándékokat. Végril Tóth Csaba is köszönetet mondott a sok kedves szóért, szeretetért és a lehetőségért, hogy

tattuk a programokat. A\égvárat ugyan nem tudtuk áthozni, de volt
lufibohóc, csillámtetováiás és arcfestés is. 17 órakor pedig a Szamóca Színház tartott előadást az érdeÁődőknek. Az elóadást koordinálta
és fr,nanszírozta a Vas Megyei Könptárellátási Szolgáltató Rendszer.
A június 20-án indult nyári tábor öt héten keresztül tart, melynek az
Amrózy-Migazzi Á]talánoslskola ad otthont és az elődeimhez hasonlóan én is részt veszek a tábor lebonyolításában.
Július 16-án (szombaton) kerül megrendezésre a Falunap, melynek
programját, illewe a versenyekre történő jelentkezés menetét a későbbiekben olvashatják.
Kérem segítsékamunkámat azzal,hogya kért határidőre 1eadják nevezésüket a versenyekre, ígyhozzítláruIva a falunap gördülékeny 1ebony olításához. Kö szö nöm

!

Ezúton szeretném felhívni azon fiatalok figyelmét, akik érintettek 1ehetnek közösségi

szoIgáIat teljesítésében.A falunapon lehetőség nyi

lik a teljesítendő óíák

csökkentésére. Jetentkezzetek a 30/703-1778-

as telefonszámon, a muvhaz.vasszecseny@gmail.com e-mail címen, a

Pungor Ernő MűvelődésiHáz Facebook-oldalán üzenetben v^gy személyesen a művelődési házban!

Amennyiben bármilyen egyéb kérdésrik, kérésük lenne , az imént felsorolt elérhetóségeken kereshetnek meg.
A könyvtár július 5-tő1 július végéigdélután 76 óráig várla az érdeklődőket. Ezúton kérem, hogy legyenek szívesek visszahozni alejárt
kölcsönzésű dokumentumokat. köszönöm!
Elményekben gazdag, kellemes nyári időtöltést kívánok Mindenkinek!

Fabricius Bence ÁIpdr
megbízott műa e Iődés s zertl

e

ző

Vasszécsenyi Űzenet

MÁDÁRSZIWEL-

szelíd szavalrkal

ZSINDELYSZARNYÁKON

Vasszécsenyben, ahol
,,. ,. a leírt szó hangszál-meleg

paszkodva a

rég időszakok gazdag kulturális programjait, élményeitemlegetve,Várakozó tekintettel elevenítenek fel ,,bezzeg a mi
időnkben' kezdettel eseményeket, melyen valamikor-telve várakozással- részt vettek. Szeretnénk ezeket a ,,bezzeg-időket"
vis sza-hozni, vis szalop ni a szép művelő dési házunk íalai közé,

bizva abban, hogy emelkedik annak

a látogatottsága is.

Lehet,

szabad, sőt kell is igényeket megfogalmazni. Vevők vagyunk

minden szépre és tartalmasra! Apénz kevés, ezt tudjuk, de nem
(

A gagyi

drágább,s jönne azonnal)

Igényes és tartalmas rendezvényeket terveztiink, s terve-

zünk. Torjay Valter szép kiállítása után, jelenleg Tóth Csaba

-akinek Munkácsy Dijához gratulálunk- és családjának Múvészet a családban című kiállítás láthatő.. (A képeket Zsolnai

Zoltánhoztahaza s

sajátkezűIeg rakta fel a faka), Hamarosan

láthatunk egy másik helyi alkotót, ugyanis Rá:izné Stenczinger

Katalin anyagában gyönyörködhetnek majd az érdehődők
Irodalmi találkozások kortárs költőkkel címmel indítottrrnk
sorozatot, melynek

( Óket idéúacikk címe is).

Akik

."

Anltazó lehetek itt csupán,
miként a tavasit széIlei
megérkezős tovaszál7ő

illaiok

a

és születik" növekszik
visszafoghatatlanul
abvánság,a megnyílásra,
mely által legbenső
lén}nink tairllkozhat.

páskomok,
folött?

hullámzórétek

Hányféle hiányból épü fel
ajelénlét idejei A kövületekbe

zárl\ómagányfeloldható-e,
ha szeídá e'rrilekeket gyujt
a szívben a

szó?

Magunkba te.kinwe
egymást látjuk,

olyidőtlenülismerős
az étzés,:egy villanásra
otthon lehettem kÖztetek.

Baka Györgyi

Veszte ségeink torlaszai

sem állhatják útját,
az ébredőbiza],om

lágy an
a

tú,aj áb a fo gadj a

kipattanó lélek-magvakat

Ásványok, fossziüák
Vas

széc seny 20 1 ó. rndj us

A költészet másnapjain
mostantól Vasszécseny köszönt
minket: madárszíwel
és zsinde|y szátnyakon repülőket
Visszatérün§ újra jövünk,

!

míg levesben só,

előként két ismert költő, Baka Györgyi és Devecserí Zoltán
(mindketten aMagyar Írószövetség tag|ai) voltak a vendégeink.

..

Pődör György

Sokan nosztalgiánnak a korábbi évtizedek emlékeibe ka-

is a pénzen múlik minden.

2016.július

16

részt vettek a találkozón, valamennyi en a folytatást java-

solták. Személy szerint arra kértem a költőket, írjanak egy-egy

s tartás a

legyen
érkezésünk

verset vasszécsenyi élményeik
alaplán ( Ebben a számban közöljük

is az itteni élményekből

költői szóban

megmarad - Erjen reménnyé a versünk,
otthonná légyen a házunk,
a költészet másnapjain is

-

maradásunk.
amen!

(Zárszó:

született alkotásokat!)

ahogyegy székely asszony mondta

Atra szerctnék kérni mindenkit, hogy segítse a múvelődésszervezőnk munkíját! Segítse ötletekkel, javaslatokkal és sze-

me s ék- hordozt a ígazságr ó| szóIv án:.

mélyes j elenlétekkel. Ti]dom,

ez utóbbi a legnehezebb. Mindig

van valami, ami (pillanat-

nyilag) fontosabb.

Pedig a kultura is legalább annyira fontos, mert feltölt, felemel: madárszívveI... mégha néha zsindelyszárnyakon is....

negyven éve Kakasdon a
hadd beszéljek én így Vasszécseny

igazvoltfuóI, ahol
múzeum-alapító-kóltő, polgármester, könyvtáros,
és még jó pár,,kőzpolgár"összefogott
és
összejött, hogy
versünneppé avassa ezt a májusi délutánt!
S íme a zárszó ,
,,Higgyék el, ez mind ígaz volt. Úgy láttam mint
most!")

Pődör György

§zemes Gábor

Vasszécseny

Rákóczi F. u.8.

06€0€357191
szEMÉLYAuTÓ, KISTEHER és

MOTORKERÉKPÁR GUMISZERELÉSCS CENTÍROZÁS

Del)ecseri Zoltdn

