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V ÖNÖCK Ö NKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

Tisztelt Olvasónk!

Fogadják érdeklıdéssel Hírmondónk legújabb számát!
Ebben a lapszámban megpróbálunk részletes tájékoztatást adni néhány helyi vonatkozású
hír mellett, a helyi önkormányzatokról szóló új törvénnyel érvénybe lépett változásról is.
Munkatársaim nevében is kívánok minden kedves
érdeklıdınek, olvasónak az alábbi sorokkal,

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
Palotai László
Polgármester

Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,
Új életet öltött ismét föl magára.
Én is e szent napon örömet hirdetek,
Mert Jézus feltámadt! Ezen örvendjetek!
Már régen szokása minden kereszténynek
Örvendeznie e nap ifjúnak és vénnek.
Én is köszöntöm hát ezen szent napunkat,
És hozzá frissítem szép leánykájukat.
Mert, hogy amit akarok, már azt is megmondom
Öntözködni jöttem. Szóm nem is cifrázom.
Frissítı balzsamos víz is van kezembe,
Ez hozta húsvétot emlékezetembe,
Engemet öntözı Apollónak hívnak,
Vizemtıl a lánykák, mint virágok nyílnak.
Kérem hát alássan e háznak az urát,
Engedje megönteni kedves leánykáját.
/Népi mondóka/
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A Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) bemutatása
Az 2011.évi CLXXXIX.törvény alapján a 2000 lélekszám alatti települések önálló hivatalt nem tarthatnak fenn 2013.január 1. napjától.
2012.évben 5 település (Kemenesszentmárton, Kenyeri, Pápoc, Szergény, Vönöck) képviselıtestülete döntést hozott és 2012.december 12-én aláírásra került a közös önkormányzati hivatal mőködtetésérıl szóló szerzıdés.
Kemenesszentmárton, Kenyeri, Pápoc, Szergény és Vönöck testületei és polgármesterei kifejezték
abbéli szándékukat, hogy 2013. január 1-jétıl Közös Önkormányzati Hivatalt kívánnak mőködtetni,
melynek székhelye Kenyeri lesz, neve pedig:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH).
A Közös Hivatal székhelye és címe:
9514 Kenyeri, Ady u. 72.
Tel: 95 / 390 – 003.
A KÖH állandó kirendeltségei:
9516 Vönöck, Szili Pál u. 10. – Tel: 95 /485-001.
9515 Pápoc, Sárvár u. 1. Tel: 95 /392-001.
9523 Szergény, Kolozsvári u. 72. Tel: 95/482-001.
Ideiglenes kirendeltsége:
9517 Kemenesmagasi. Úttörı u. 40. Tel: 95/486-032.
A Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıje Szárné Vörös Andrea lett, aki Kenyeri-Pápoc Községek
Körjegyzıje volt.
A jegyzınek még nem került kialakításra az ügyfélfogadási rendje, mivel a hat települést össze kell
koordinálnia, és az egységes mőködéshez szükséges szervezeti és iratanyagot ki kell alakítania.
2013.január 7. napján Kemenesmagasi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete döntést hozott,
hogy Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalhoz kíván csatlakozni 2013.február 1. napjától.
Az együttmőködés kizárólag a közös hivatali szakmai munkájára vonatkozik, a képviselı- testületek
továbbra is önállóan dönthetnek a hatáskörükbe tartozó ügyekben.
A szerzıdést aláíró felek kifejezték azt a szándékukat, hogy a kölcsönös segítségnyújtás és az önállóság megtartásának szellemében kívánnak együttmőködni a hat település lakosságának megelégedésére. A Közös Hivatalban az ügyfelek széles körét érintı ügyek a következık:
méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény,
aktív korúak ellátása (ezen belül a foglalkoztatást helyettesítı támogatás valamint a rendszeres
szociális segély),
átmeneti segély,
lakcímbejelentés.
Természetesen az önkormányzati, hatósági ügyek teljes körével, valamint a jegyzınél maradó államigazgatási hatáskörök ügyintézésével várjuk a Tisztelt Ügyfeleket!
Bármilyen kérdésben állunk a rendelkezésükre!
Szárné Vörös Andrea
A Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıje
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Az önkormányzatok központi költségvetési támogatása 2013-tól

Az önkormányzatok központi költségvetési támogatását nagymértékben befolyásolta a
feladatalapú finanszírozás bevezetése. 2013. január 1-tıl az un. feladatfinanszírozás került
bevezetésre.
Önkormányzatunk bevételi forrásait a saját bevételek, pénzeszköz átvételek-támogatások,
normatív állami támogatások jelentik.
Vönöck saját bevételei között szerepelnek:
•
az intézményi bevételek (étkezési térítési .díj, bérleti díj bevételek),
•
átengedett gépjármőadó bevétel, (ennél az átengedés mértéke 40 %-ra csökkent),
(tehát a befolyt gépjármőadó bevételek 60 %-a a központi költségvetésbe kerül, 2013-tól csak 40 %-a marad az önkormányzatoknál),
•
iparőzési adó bevétel
•
magánszemélyek kommunális adó bevétele
Pénzeszköz átvételeink-támogatásaink között szerepel a védınıi szolgálat mőködéséhez a
Társdalombiztosítási Alaptól kapott támogatás összege.
Központi költségvetési bevételünk az állami normatív támogatás. Itt érzékelhetı a feladatalapú finanszírozás megvalósulása, mivel konkrétan az önkormányzat által kötelezıen, a feladatkörébe tartozó feladatok ellátásához mérten határozták meg a támogatás összegét.
Normatív állami támogatás:
•
A helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása (Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás üzemeltetés, köztemetı fenntartása, közutak fenntartása). Ezeknél a jogcímeknél a számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparőzési adóalap 0,5%-át jelenti)
•
A helyi önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Óvodai nevelés, ellátás).
•
Helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása (Pénzbeli
szociális ellátások, szociális étkeztetés).
A normatív támogatás népességszámhoz (lakosságszámhoz), illetve feladatmutatóhoz kötött. Tehát a kapott felhasználás összege kötelezıen az elıbbiekben felsorolt, adott feladatra fordítható.
Közhatalmi bevételeknél rendkívül jelentıs a csökkenés, hiszen a 2013. évben az önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedés és a jövedelemkülönbség mérsékléseként
kapott bevétel megszőnt, elvonásra került.
Összességében az önkormányzatok központi támogatása tehát csak meghatározott feladatokra fordíthatók, a saját bevételi forrásainkból lehet úgymond gazdálkodni, „fejleszteni”.

Varga Ibolya

V ÖNÖCKI

O LDAL 4

HÍRMONDÓ

Felhívás valamennyi földhasználó számára
Március 30-ig bejelentési kötelezettsége van a regisztrált földhasználóknak. Az adatlap beszerezhetı a földhivataloknál,a települési ügysegédnél, vagy letölthetı a www.földhivatal.hu
honlapról.
1. A termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi
hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó köteles bejelenteni:
a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az
állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.
A fentiek alapján 2013. március 30-ig az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót.

Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minısül, a Korm. rendelet alapján a
családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelenteni, valamint szükséges annak megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik. (Az a földrészlet tartozik a családi gazdasághoz, amelyet a megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi Igazgatósága a családi gazdaság
használatába regisztrálta.)

2. A földhasználati nyilvántartás teljes körővé tétele érdekében a Magyar Országgyőlés döntése alapján módosult a termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény. A 2013. január 1-ével hatályba
lépett rendelkezés értelmében már nem kizárólag az 1 hektárt meghaladó termıföldterületet használó, hanem valamennyi földhasználó köteles bejelenteni a használatát a területileg illetékes
járási földhivatalnál.

A törvény értelmében földhasználó az is, aki termıföld tulajdonjogával rendelkezik és annak
használatát nem engedte át más személy részére. Az átengedéshez haszonbérleti földhasználati
szerzıdés szükséges. Szóbeli megállapodások nem fogadhatók el.
A földhasználati azonosító adatközlési és bejelentési adatlap beszerezhetı a földhivataloknál, a
települési ügysegédnél, vagy letölthetı a www.foldhivatal.hu honlapról.

A bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal mindkét esetben bírsággal sújtja, amelynek
mértéke a termıföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet
kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.
3. 2013. február 27-tıl a bejelentés befizetési kötelezettséggel nem jár és e naptól számított
90 napon belül mindenkinek vissza kell téríteni a 2013. január 1. után befizetett díjat.
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Zártkerti területek bejelentési kötelezettségének felfüggesztése
A kormány 2013. március 13-i ülésén országosan felfüggesztette a zártkerti területek
bejelentési kötelezettségét. Az ügyben törvény módosítás várható, mellyel véglegesen megszőnik a
zártkertek bejelentési kötelezettsége.
Az eljárások felfüggesztése csak azokban az esetekben áll fenn, amikor a zártkerti ingatlan
tulajdonosa termıföldjét maga használja, vagyis ezekben az esetekben a tulajdonosnak a saját
használatát nem kell bejelenteni. Az ettıl eltérı használat bejelentése azonban továbbra is terheli a
földhasználót, aki tehát zártkerti termıföldet haszonélvezeti jogánál fogva, vagy haszonbérlıként
használ, bejelentést kell tennie.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez csak a zártkerti termıföldekre vonatkozik, a külterületi
termıföldek bejelentési kötelezettsége változatlan. Termıföld e tekintetben, ami a tulajdoni lapon
aranykorona értékkel szerepel.
Értesítjük a lakosságot,
hogy a Celldömölki Járási Hivatalhoz átkerült ügyek intézését a települési ügysegéd végzi, aki szerdán 08 órától 16 óráig tartja a fogadóóráját a Polgárırség épületében.
Tel: 95/485-001
Átkerült ügyek, melyek az ügyfelek többségét érintik:
alanyi ápolási díj,
idıskorúak járadéka,
alanyi és normatív közgyógyellátásra való jogosultság.
Járási hivatalok székhelyei és illetékességi területei Vas megyében

Járási hivatal

Celldömölki Járási
Hivatal

Járási hivatal székhelye

Celldömölk

Járási hivatal illetékességi területe
Boba, Borgáta, Celldömölk, Csönge, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna,
Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa,
Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc,
Szergény, Tokorcs, Vönöck

V ÖNÖCKI

O LDAL 6

HÍRMONDÓ

Tájékoztatás a szociális étkeztetésrıl
Tisztelt Lakosok!
Az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk Önöket a szociális étkeztetés körülményeirıl, a szolgáltatás igénybe vételének lehetıségérıl.
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.
Jelenleg hol biztosítjuk a rászorultak részére a szociális étkeztetést?
Továbbra is a „Vönöcki iskolakonyhán” /Vönöck Dózsa u./ biztosítjuk a szociális étkeztetést.
Milyen módon lehet szociális étkeztetést igényelni?
Az igénybevétel módját és a jogosultsági feltételek részletes szabályait a Vönöck Község
Önkormányzata rendeletben állapítja meg.
Mennyi a szociális étkeztetés térítési díja?
A szociális étkeztetés térítésmentesen, azaz ingyenesen vehetı igénybe akkor, ha a jogosult
jövedelemmel nem rendelkezik.
Egyéb esetekben a szociális étkeztetésért is térítési díjat kell fizetni, annak. összege nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevı személy rendszeres havi jövedelmének 30%-át.Az
alábbi táblázatban tájékoztatjuk Önöket a 2012. január 1-tıl fizetendı étkeztetési térítési díjakról:
Jövedelem Ft-ban
0,- - 30.000,30.000,- - 42.750,42.751,- - 60.000,60.000,- - 85.000,85.001,- - felett

Térítési díj
%-ban
Ft-ban
18
117,45
293,54
351,72
468,100
650,-

A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni a település önkormányzatánál
(polgármesteri hivatalánál).
Palotai László
Polgármester
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Környezeti nevelés és hagyományırzés a Vönöcki Óvodában
Az óvoda, amelyben dolgozom, Vönöcki Óvoda a szülıkkel, a családi nevelés értékeire építve, partnereinkkel együttmőködve, közösen akarunk tenni azért, hogy adottságainak minél jobb kihasználásával biztosítani tudjuk azokat a lehetıségeket, amelyek a gyermek fejlıdését elısegítik.
Amikor az óvoda a programját átdolgozta, az a gondolat fogalmazódott meg bennünk, hogy
értékeinket egy-egy rendezvénybe sőrítsük, ahol középpontba kerülhetnek a hagyományaink, szokásaink. Olyan programot álmodtunk meg, ahol szülı, gyermek, nagyszülı egyaránt jól érzi magát, ahová mindenkit elhívhatunk, és ahova bárki eljöhet.
Évek óta visszatérı rendezvényeink: Nyárbúcsúztató (családi fızıcskézéssel), Tökfesztivál
(rétessütéssel, töklámpás faragással), Mikulás várás, Karácsony – Jézuska várás (mézeskalács készítés, falu karácsonyfa- állítás, - Az idısek mősorral és a gyermekek által elkészített angyalkával való
felköszöntése), Farsang, Húsvéti tojáskeresés Sághegyi túrával, szalonnasütéssel összekötve,; Édesanyák, Nagymamák ünneplése (amikor is könnyes szemmel és nagy puszival jutalmazzák csemetéjüket), Gyermeknap oldott hangulatát a nagycsoportosok búcsúztatása követi és a már 3 éve hagyománnyá vált családi fızıcske. /Ilyenkor a jó hangulatban elkészített ételek illata lengi be a környéket.)
A felkínált tevékenységek változatosak, közös bennük, hogy értékeket hordoznak, közvetítenek, szemléletet formálnak, az együttmőködést, az összetartozást, az egymásra figyelı és megértı
viszonyulást segítik kialakítani.
Programjaink alkalmasak arra, hogy a résztvevı családok, a különbözı generációk közel kerüljenek egymáshoz, hiszen nemcsak a gyereknek, hanem a szüleiknek, nagyszüleiknek is tartalmas,
kellemes elfoglaltságot nyújtunk.
Fontosnak tartjuk a kézmőves- foglalkozásokat is rendezvényeinken. célunk, hogy minél több
gyermek és felnıtt ismerkedhessen meg a szabad alkotás élményével én ennek során a természetes
anyagokkal (különleges formájú ıszi termések: csuhé, gesztenye, tök, csipkebogyó, vagy csak egy
görbe faág.
A környezetünkre való odafigyelés már sok év óta a figyelem középpontjába került. Szerencsénk van, mert csendes, szép, fás környezetben található az intézményünk.
Bátran mondhatjuk, hogy az eltelt évek alatt nem veszített a „népszerőségébıl”; a gyermekek szeretnek óvodánkba járni.
Minden hangsúlyt arra helyezünk, hogy a közvetlen megtapasztalás útján juttassuk ismeretekhez a
gyermekeket, hogy csodálkozzanak rá a körülöttük lévı természeti kincsekre, szépségekre. Rendszeresen járunk kirándulni, olyan helyekre is eljutunk, ahol van látnivaló, amely bıvíti tudásukat. Néhány hely már a kedvenceink közé tartozik: lovaskocsival a Vashegyre, a régi reptérre, a BINDER
mögötti fenyves erdıbe, a régi almás, diós, ahol meleg fogadtatásban van részünk. Amikor kellemes
fáradtsággal hazatérünk, vár a megszokott környezet: a több évtizedet, és sok-sok gyermeknek a nagy
melegben árnyékot adó lombos fák, a szép növények, bokrok, amelyeket évrıl évre nevelgetünk,
vagy újakat ültetünk.
Minden a természet megismerésére nevel. Az együtt győjtögetett „kincsek”: termések, falevelek, különleges kövek, üres csigaházak, és nem utolsó sorban olyan könyvek, folyóiratok, amelyeket
nézegetni lehet, és ezáltal sok ismerethez lehet jutni.: öröm, hogy ezekben a győjtögetésekben a szülık is jó partnerek.
Környezeti nevelésünk is szorosan összefügg hagyományainkkal: a Mikulás- ünnepség és a
Karácsony meghitt hangulatán keresztül a vidám Farsanggal folytatjuk a közös rendezvényeinket:
ahol már hagyomány a frissen sült fánk illata és a gyermekek a szülıkkel együtt való vidámsága,- a jó
hangulat!
(folytatás a következı oldalon)
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Környezeti nevelés és hagyományırzés a Vönöcki Óvodában (folytatás)

Nem feledkeztünk meg az idén sem március 15.-én Nemzeti ünnepünkrıl, amikor a kellemetlen, hosszúra nyúlt hideg havazás sem tudta kedvünket szegni, hogy a falu híres, nevezetes tanítójának
sírját (Szili Pálét) virággal, nemzeti színő szalaggal, gyermekek keze által készített kokárdával feldíszítsük. Valamint este megemlékezzünk egy rövid kis mősorral a kor nagyjairól, hıseirıl, az 1848-49es eseményekrıl.
A hosszú, hideg téltıl kellemes felüdülést jelenthet a Ságyhegyi túra, ahol ismételten a szülıkkel együtt egy olyan élményhez juthatunk már évek óta, amely még akkor is megmarad, ha évek múlva
sok kis részletére már nem is emlékezünk.
A gyermekek nagy várakozással és odafigyeléssel vesznek részt; a szülık örömmel fogadják és
rácsodálkoznak, hogy mennyi ügyesség, fantázia rejlik gyermekükben!
Az én dolgom „csak” annyi, hogy a kivitelezés módját, a legmegfelelıbb eszközöket segítsek
megtalálni, a bennük rejlı lehetıségeket megismertessem és még vonzóbbá tegyem számukra a tevékenységet.
Köszönet és hála mindazoknak, akik munkájukkal, lelkesedésükkel továbbra is támogatják a
Vönöcki Óvoda mőködését:
Szülık – a Szülıi Közösség Elnöke; Község képviselı testülete; Polgárırség; A falu lakossága;
Kedves kis Kollektívám.
Úgy érzem, az együtt töltött órák mindig vidáman, tartalmasan telnek el. A gyermekekben, szülıkben, nagyszülıkben erısítette az együvé tartozást, az egymás felé fordulást. Vendégeink és gyermekeink sugárzó arca, ragyogó szeme és néhány fotó a bizonyíték arra, hogy szükség van hagyományainkra,
régi értékeink továbbvitelére, s az ezeket megcélzó rendezvényekre.
„Hálás az a feladat, ami csak nekünk, óvodapedagógusoknak adatott. Örömünkre szolgál, hogy részesei lehetünk a gyermeki elme nyiladozásának: bejárhatjuk velük – az elsı nagy szemő rácsodálkozástól – a gondolkodásfejlıdés magasan ívelı, tartalmas, és egyben és egyben varázslatos útját.” (Idézet: Skublics Sándornétól)
Nagyon sok szeretettel és tárt karokkal várunk mindenkit óvodánkba!
Nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves vönöcki lakosnak, néninek, bácsinak,
sok szeretettel:
A vönöcki óvodások nevében,
Brányi Lászlóné Óvódavezetı
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A Nİ egészsége a család egészsége, NİNEK lenni nagy kihívás!
Nemrég ünnepeltük a NEMZETKÖZI NİNAP-ot, és eme jeles alkalom ihletett meg,
hogy írjak a NİI NEMRİL, a HÖLGYEKRİL….
A nıi szerepek változása

Már néhány évtizede a világ új elvárásokat is rendelt a hagyományos nõi szerepek
mellé. A családban egyre gyakrabban a nı is munkavállaló, hasonlóan a férfihoz. Ez két okból lett fontos: szükség van a családban a nı keresetére is, valamint a nı igényt tart a társadalom elismerésére. Hiszen a ma társadalmában az az értékes személy, aki jövedelmet,
hasznot termel. A társadalom meghatározó üzenetei szerint az egészséges önbecsüléshez
nem elegendı a háztartás vezetése, a gyermek gondozása, az otthon elvégzett munka. Mit
is vár el tılünk a társadalom, ( vagy a Férj ) ?
Az az ideális Nİ, aki napi 12-14 órát dolgozik, a munkájában sikeres, vonzó és nõies,
tájékozott a világ dolgaiban, otthon is kiegyensúlyozott, megértı gyermeke(i)vel és még férjének is odaadó társa. Egészséges a táplálkozása, rendszeresen sportol, minden káros
szenvedélytıl mentes, és még nem is unalmas. Igazi karmestere otthona életmódjának.
Ez az ideális nı megfelel a kor kihívásának: a munkahelyi és a családi kötelezettségeit harmonikusan egyeztetni tudja.
Be kell vallani, hogy ilyen eszményi Nİ nem sok akad, hosszútávon lehetetlen megvalósítani! Ma már a legtöbb nınek két szerep feladatait kell ellátnia: a munkavállalóét és a
család életmódjának karmesteréét. Segítség nélkül nagyon nehéz gondoskodni mindkét
munkakörrıl, ezért egyre többen élnek feszültségben, stressz okozta szorongásban, ami sajnos egyre több esetben válással végzıdik.
A megoldás végül egyéni, minden nınél más és más, de meg kell találni, hisz ahogy
az elején írtam: „ A Nİ EGÉSZSÉGE, A CSALÁD EGÉSZSÉGE! „ Van akinél rendszeres
testmozgásban, túrázásban, kirándulásban, kerékpározásban, kreatívkodásban, egy baráti
beszélgetésben stb. van a titok nyitja.
A legjobban várt, legfontosabb segítség azonban mindenkinek a párjától érkezik,
ezért Kedves Férfiak azt javasolnám, hogy ne csak az év egy napján, ( március 8.-án ) hanem mindennap támogassák, éreztessék a Nık, Hölgyek fontosságát, hisz ık szeretetükkel, gondoskodásukkal átölelik a családot.
És így Nınap apropóján, - igaz, hogy egy kicsit megkésve,- de szeretettel küldeném
Mindenkinek Karinthy Frigyes elgondolkodtató szavait!
„ Ha egyedül vagyok egy szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy nı, akkor férfi lettem. És annyira vagyok férfi, amennyire nı az, aki bejött a szobába. „
Károlyné Csilla
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VÖNÖCK egy nemesi község története
Sokan már értesülhettetek róla, sıt már be is szerezhették saját részre, vagy Karácsonyra
Nagy János rendkívül részletes Vönöck történetét taglaló könyvét.
Néhány idézet a bevezetıbıl:
"Könyvünk nem tudományos céllal kékszült, hanem elsısorban a Vönöckieknek szól falujuk
rejtett értékeirıl, hajdani lakóinak életérıl, és nem egy esetben saját ıseik múltjáról."
Természetesen, Vönöck község történetét kizárólag hiteles adatok győjtése alapján kívántam bemutatni. Ehhez különbözı levéltárak iratanyagainak közvetlen feldolgozása mellett, a legkorszerőbb keresési módot is alkalmazhattam: a MOL és a VaML iratanyagának
nagy részét az Arcanum Adatbázis Kft. digitalizálta, és az interneten kutatható adatbázisként közzétette".
" Visszatekintve Vönöck múltjába, a legnagyobb érdeme ennek a tucatszor fölégetett, kifosztott falunak, hogy olyan lakói voltak, akik mindíg lábra tudtak állni, tele hittel és reménynyel lakhelyüket újból felépítve, az életet elılrıl tudták kezdeni! Szerették a szülıföldjüket.
Ezzel az írással szeretnék érdeklıdést kelteni a helytörténeti kutatómunka iránt. Felhívni
a figyelmet arra a szomorú helyzetre, hogy Vönöckrıl alig egy-két könyvben- és ott csak pár
mondatban- emlékeznek meg- és általában a szerzık ugyanazt a szöveget- benne hibás
adatokkal-veszik át egymástól.
Bízom benne, hogy a faluban több családi krónika, és helytörténeti munka rejtızhet, akár
kéziratban, akár a fejekben!
Ezért ez a mostani írás nem tekinthetı lezárt mőnek, a "második kötet" ott lapul az asztalfiókokban,, csak össze kellene győjteni az anyagát!"
Ezúton is szeretnénk megköszönni Nagy Jánosnak ezt a rendkívül értékes régi hiányt pótló
mővet, mellyel idejét, energiáját nem kímélve megajándékozta községünket.
Köszönjük, és várjuk a folytatást!
A mő VÖNÖCK ÖNKORMÁNYZATÁNAK és a VÖNÖCKÉRT ALAPÍTVÁNYNAK az anyagi támogatásával jelent meg.

A NYAKÖNYVI

HÍREK

2012.évi születések Vönöck
Január: Károlyi György és Ignác Éva leánya: Éva Henrietta
Március: Kovács András és Sinkovics Bernadett leánya: Bíborka
Április: Macsotai Gábor és Tinka Nikolett leánya: Zoé
Kulcsár Szabolcs és Erdélyi Adrienn fia: Hunor
Május: Németh Roland és Hujber Mónika leánya: Hanna
Július: Kutasi Krisztián és Kelemen Andrea leánya: Vivien
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A Vönöckiek derekasan helyt álltak
Január a közepén az idıjárás rendesen próbára tette térségünk, és községünk lakóinak türelmét és tőrıképességét.
Az idısebbek elmondása szerint kb. 20-30 évenként fordul elı hasonló. Településünket és a
szomszédos településeket 1-2 napra elzárták a hótorlaszok a külvilágtól. Itt meg lehet említeni Kemenesmagasit és Kemenessömjént is.
Külön köszönet illesse azokat a helyi vállalkozókat, akik saját erıgépükkel azonnal rendelkezésre álltak, és biztosították a közlekedés zavartalanságát.
Köszönet a helyi polgárıröknek, és vezetıjüknek Németh Istvánnak, akik a nehéz pillanatokban mindvégig ott voltak.
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