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Nyárra várva...
Bár június a

nyár
első hónapja, az
időjárás ezzel mit

sem törődik

a

napokban, A reggeli
hőmérséklet el sem
éri a 10 fokot, és a
napközbeni is
elmarad az ilyenkor
megszokottól.

A

rÖZÖSSÉCIBUSZ

község egy 22 személyes IVECO típusú
busszal gyarapodott. A gépjárművet április végén
vettiik át, és az elsők között az iskola elsős tanulói
utazhattak vele osztálykirándulásra. A gyermekek
és a pedagógusok örömére. A szülői támogatásból
(osztálypén zből) szeru ezett kir ándulásoknál is j ól
jön továbbiakban a saját busz használatának
lehetősége és vele együtt a költségcsökkenés.
Folytatás a következő oldalon.

Azonban mindez nem á||ja űtját a
készülődésnek a falu intézményeiben:
Az iskolában lassanként felkerüI a téhlára a
vakáció összes bettíje, az óvodások próbálnak a
nagycsoportosok ballagására és az évzárőra, és a
Művelődési}{áz is meghirdette a szokásos nyári
napközis táborát.
Tehát nem adjuk fel, várjuk az igazi nyarat, és
amíg meg nem érkezik, addig is örüljünk
minden egyes kősza napsugárnak!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az Onkormányzat a
SZOVA Zrt. Városgazdálkodási részlegénekközreműködésével
2010. június 12-én (szombaton) 7:30-tót

LOMTALANITAST

szery ez.

Figyelem!
Nem kerül elszállításra kerti hulladéko nyesedék; állatí tetem, trágya, építésitörmelék.
Veszélyes hulladék kihelyezése tilos (permetező, akkumulátor, festék, autógumi, stb.)

Az

Önkormányzat háztartásonként 100 kg hulladék elszállitását vállalta,
elszállitásának ko lts é ge it az érintett l ako s okn ak ke l l me gtér íte n iük.

az ezen felüli mennyiség

Megkérjük Önöket, hogy az eddigijól bevált módszer szerint az elektronikus-, a fémés a papírhulladékot a kerítésenbeltil tárolják. Az önkormányzat dolgozói már
pénteken elkezdik begyűjteni a hasznos hulladékot.
Időpontegyeztetés miatt Ponyhart Gábort lehet keresni. tel: 06-30-267-2200
A hasznos hulladék értékesítésébőlszármazó bevétel a lomtalanítás költségeinek egy részétfedez|
Megértésüket és támogatásukat előre is köszönjük!
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Mí történt az elmúlt időszakban
22 szemé|yes busza lett a községnek - az áIlami
költségvetésben kiirt pá|y ázaton a Szombathelyi
Kistérségenkereszttil sikeresen páIyázott

egy 22

személyes buszra. A
közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása lután
2010, április 24-én szombaton vehetti.ik át a
gépjárművet. A busz 16milliő 463 ezer forintba
került, amlhez a község költségvetéséből 5 millió

községünk

volt. Ennek megfelelően73 millió 367 ezer forint
A
támogatás nyerttink a bölcsőde felépítéséhez.
fenntartással és az üzemeltetéssel kapcsolatos

társönkormányzatolú<al
egyeztetések a
folyamatban vannak illetve részben

megtörténtek, a teljes konszenzus esetén kerül
sot azNFÜ -vel történő szerződéskötésre.

263 ezer forint önrésszel kellett a beszerzéshez
hozzájáruIni. A busz izembeá|Iitása illetve a
rendszeres használat szeptembertől valósulhat
meg (iskolakezdés!) A gépjármű vezetéséremég
jelenleg nincs szeméIyzet, a kiválasztás
folyamatban. A busz próbaútjaiként az óvodás
csoportok kirándulását ós az iskolai év végi Ny-{ HoMLoK,E,A]kirándulásokat lebonyolítjuk le. Íey a Volán

társaság bérelt buszaival szemben

a

Et,.

ffi

W

Az

építésztervek és az engedélyek már
megvannak, de a kiviteli tervek jelenleg

költségcsökkentésen kívül a gyermekek
megismerkedhetnek az új járművel és készülnek. Ezután kerülhet sor a közbeszerzésre
elsajátíthatják a biztonságos fel és leszállás és előreláthatólag még az idén szeptemberben
elindulhat az épitkezés. Az elképzeléseinkszerint
mellett a közlekedés szabályait is.
20II nyarátől, de legkésőbb szeptemberétől

l

i
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F

fogadhatja az intézménya

T

A

gépkocsi a legmodernebb technikával van
felszerelve a gyermek és a mozgássérült szállitási
lehetőségen tul a legnagyobb kényelmet is
biztosítja. Természetesen hangsúlyozni kell,
hogy a busz elsősorban a gyermekeket kell, hogy
szolgáIja, de természetesen egyéb utazások
lebonyolítására is alkalmas.

Bölcsőde

pá|yázat

az utolsó

újság
gű volt
me gj elené s ekor mé g c sak táj ékoztatő
a páIyázati eredmény, de most mát a hivatalos
értesítésis megérkezett a Nemzeti Fejlesztési
páIyázatunk
Ügynökségtől, miszerint
befogadását követően támogatásra is érdemes
j elle

a

L

t

A

leendő bölcsőde, helyén (hivatali épület
szomszédságában) - az önkormányzat a beton
elemeket a következő hetekben lebontja a régi

A

még hasznáIhatő
hinta és mászóka egy darabja a Plébánia
udvarára kerül a Plébános Ur kérésére.Ezen
eszközök feltljításáről elmondása a|aplán
személyesen gondosk odik az átadást követően.
játszőtéri elemekkel együtt.

a 2010. évi költségvetési
páIyazat az Ovoda további fejlesztéséreszintén
sikeres volt, ennek megfelelően a nyáron sor

Óvoda pályázat

-
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kerül

az

épület külső szigeteléséreés a

fiitésrendszer korszenísítésére.A szeptemberi
flítésszezo n a|att fenntartók ént az üzemb iztonság
mellett a költségek csökkentését is várjuk a
fej
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lesztéseket követően.
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Iskolaparkoló - a parkolót az önkormányzat
dolgozói az Ambrózy napok indítására feszített
1,

de sikeresen befejezték.

lű L
Szolid költségből, de a környezetbe illő
megoldással, növényekkel sikerült így

kialakítani, hogy az reméIhetőleg nem csak az
odalátogató szülőknek, hanem a község lakóinak
is egyaránt tetszik. A kavicsburkolat későbbi

cseréje még tervben van, megvalósítás
valószínűleg a Gyöngyös utcai parkolók
kialakításával egy időben kerül sor.

-

Közvilágítás

i

az E-on részben beüzemelte a

lyet az önkorm ány zat
dolgozóinak közreműködésével telepítetttink.
Ennek köszönhetően hamarosan 15 fenyforrással
javul a szabványos megvilágítás mértéke.A
köz:r ilágitás

e

1

em eket, ame

lipárti kis köz, az iskola parkoló mellett a
buszmegálló, a Táncsics u. egy része és a

központi parkoló fényfonásai kerülnek
beüzemelésre.

Arany J. u. - folynak a munkálatok.
A kivitelezőknek komoly fejttirést és szakmai
kihívást jelentett a csapadékvíz elvezetésének
kiépítése.A kivitelezés során az önkormányzat

egyedi döntése alapján a

beruhínás
dék felijitását
kiegészítésekéntmegrendel te a
és kiépítésétannak érdekében, hogy az aműgy
példaértéktiegyüttműködést a lakossággal
tovább erősítse.
jár

\

A járda az utat

megelőző építésévela
technológiai sorrend betartása mellett az új
útburkolat védelmétis szolgáIja, hogy az

esetleges későbbi munkagépek jelenlététennek
kapcsán is nélkülözni lehessen. Az útszélesítés
miatt útban lévő villanyoszlopok áthelyezése
mintaértékri gyorsasággal történt meg, amelyet a
szolgáltatókkal való jó kapcsolat segített elő,
amelyet ezíton is megköszönünk az E-ON és az
EH-Szer Kft. szakembereinek.

Útretnlites - az idei kemény és hosszú tél miatt
az űtjaink áIlapota a szokásosnál is gyorsabban
és nagyobb mértékbenromlott. Az önkormányzat
folytatta a tavaly télen félbemaradt útjavításokat.
A község íthálőzatának felmérésemegtörtént. A

további javításokra ugyan rendkívül szolid
pétzngyi kerettel rendelkezünk

-

ennek ellenére

az Önkormányzat nevében árajánlatot kérek a
kivitelezési munkák költsége in ek tew ezésére.Az

ilyen nagyobb volumenű javításokat saját gépek
hiányában magunk elvégezni nem ,tudjuk.

Remélhetően a

2009
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piacon
előnyünkre

tapasztalhatő
váIő
versenyhelyzet
költségcsökkentést is jelent a megvalósítás során.
számadatok ismeretében fogjuk eldönteni,
hogy mely szakaszok felújítását tudjuk az ideí
keret terhére megvalósítani.

A

nincsenek arányba

az

június

átmeneti flímentes

állapottal.

Csapadékvíz e|vezetés - az önkormányzat a
nyár folyamán bérelt gépekkel megindítja az
árkok tisztítását, karbantartását. A szerény
lehetőségekhez mérten a legkritikusabbnak vélt
területeken. Az átereszek vizsgá|atát fogiuk
elvégezni ezzel párhuzamosan, úgy, hogy kérjük
a tisztelt lakosságot, hogy kötelezettségének
mindenki tegyen eleget és saját maga is
el\enőrizze áteresze áIlapotát. Amennyiben
annak állapota nem megfelelő, úgy kérem,
mindenki tegye meg a szükséges lépéseket,hogy
amire a felülvizs gáIat megtörténik, arra lehetőleg

a

hivatalnak írásos felszólítást senkinek se
Az ingatlan előtti árok
betemetése engedély nélktili átalakítása az
eredeti állapot visszaállitására való kötelezéssel

kelljen kiktildeni.

jár első körben.

A

csapadékvíz-elvezetésproblémájának
megoldását a Lipárt u. végénlakók esetében
kezdi az önkormányzat.

Virágosítás - a község közterületein a napokban
megkezdődik a virágok kiültetése. A megszokott
virágládákon, ágyásokon kívül az idén is bővül a
virágokkal diszitett terület. Az önkormányzat
közcélú munkásai közel ötezer darab virág

a fent említett gyors ,űterőzíő
Padkanyesés
legfőbb okozója zz, hogy az útról nem tud
leiolyni aviz. A padkákon való lerakódások és a
által megkötött por az utak legnagyobb
ellensége. A közeljövőben a kritikus helyeken,
ezek a padkák megnyesésre kerülnek, annak

-

kiültetésétvégzlk. Az idén is legnagyobb

örömünkre több helyi és környékbeli
vállalkozótól kaptunk virágfelajánlást és

kedvezőbb beszerzésí lehetőséget amelyet ezűton
is megköszöntink a község nevében. Terveink
f,í
szerint az idén útnak indítunk egy ,,virágos
Vasszécseny" programot melynek részleteiről a
ellenére, hogy átmenetileg a frí hiánya felhívásokban olvashatnak bővebben. kérem aki
esztétikailag zavarő hatású lehet, de az út teheti csatlakozzon a programhoz egyénileg vagy
védelme és a későbbi javítási költségek akár kollektívan.
Zsolnai Zoltán polgármester

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
VASSZECSENY

Az

önkormányzat

rÖzspc ÖtvronaÁxYZATA
a beszámolási

évben
énzigy i
helyzete a támogatások szűkülése ellenére
megfelelőnek mondható.
Bevételeink között a helyi adók jelentős szerepet

ki e gyen súl y o zott gazdálko dást

fo lytatot

t,

p

2009.

ÉvtGAZDÁLronÁsÁnÓt

kaptak.
iparűzési adó az évi tewezett 9 millió Ft-hoz
képest tulteljesítést mutat / 13 millió I7I ezer Ft l,
a gépjárműadó évi tervezett összege 7,5 millió Ft,ezen a címen mintegy 8 millió 350 ezer Ft folY be.

Az

Vasszécsenyi Üzenet

Az önkormányzat
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gyermekek száIlitására kisbuszt állítottunk
üzembe, költsége Egymillió Ft.
A pénzügyi stabilitást szolgálta, hogy az á|Lami A kulfurházban sikeresen folynak a táborok és a
normatívákból származő összegek rendre és programok. A színvonal további emeléséhez
pontosan megérkeztek. Az Egészségbiáosítási projektort és vetítővásznat vásátoltunk, 286 ezer Ft
Pénztár is pontosan utalta az előirányzott értékben.
összegeket.
Megtörtént az anya-és csecsemővédelem
épületénektisztasági festése is, 75 ezer Ft-ba
Az önkormányzathoz tartoző négy intézmény- került.
Ambrózy-MigazF.i István Altalános. Iskola,
A közvl|ágitás kiegészítéseés bővítése
Tündérország Óvoda, Kö{egyzőség, Építésügyi
folyamatban van) az évben több mint 1,5 millió Ft
Hatósági lgazgatási Társulás - működtetése 134
millió 69l ezer Ft-ba került. Ehhez a normatív értékben vásároltunk sziikséges elemeket.
Az egyre növekvő feladatok ellátásához a
támogatáson felüli részt a fenntartó társult
kinevezett karbantartó mellett 9 fő közcélú
önkormányzatok megállapodás szerint egyéb
munkást foglalkoztatunk, minimálbérért ( bruttó
bevételeik terhére folyamatosan biztosítják.
71.500 Ft ), az állam a költségeket 95 Yo-ban
(Vasszécseny része ebből 3l millió 456 ezer Ft)
támogatja. A közfoglalkoztatási tervünkben 15 ft'
A óvodában szakmai informatikai feladatok szerepel.
ellátására kapott az önkormányzat790 e Ft-ot.
A páIyázati lehetőségeket folyamatosan figyeljtik,
Elsődleges feladatunknak ebben az évben is az
az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására
intézményekbiztonságos és megfelelő színvonalú
alkalmazunk egy munkavállalót. A
működtetését tartothrk.
b ö l c s ő de ép ítésre kiirt p ály ázatot b enyúj tottuk.
Nagyobb felujítási kiadás az idei évben az ővoda
A Gyermekjóléti Szolgálat és a családsegítés
épületének tető-, és ablakcseréje volt, pályázati
kistérségi szinten működik.
támogatással valósult meg, a támogatási összeg7,2
Kulturális progtamok helyi szervezését és a helyi
millió Ft, a bekerülési összeg közel 10 millió Ft.
tevékenységéttámogattuk jelentős
Az idei évben elvégeáetttik az egészségház sportegyesület
összegben.
épületgépészeti tew ezését,228 ezer ft-ba került.
A
tanulók szüleinek anyagi terheit beiskolázási
Elkészült a vasszécsenyi ravatalozóépület
segéllyel csökkentettíik, az iskolásoknak iskolatej et
építésének
tervdokumentációja is, 120 ezer Ft-ot
biZosítunk MVH-s támogatás segítségével,ezekre
fizettiink ki az elkészítésért.
a célokra több mint' fél-félmillió Forintot
2009. évben is gondot fordított az önkormányzat a
fordítottunk az évben.
kezelésébenlévő utak fenntartására, A
ftíiskolán és egyetemen tanulókat BURSA
állagmegóvására, 3 millió 187 ezeí Ft-ot
ösztöndíjjal támogattuk, ennek éves összege
költöttiink.
505.000 Ft.
A község tisúábbá tétele miatt újabb Az
időskoruakat nyáron kirándulásra vittiik és
hulladékszállító konténereket vásároltunk 168 ezer
decemberben 5-én hagyományos karácsonyi
Ft értékben.
hívfuk meg.
Az Arany János utca útfelújításrasikeresen rendezvényre
A
lakossági szociálpolitikai ellátások viszonylag
pályaztutlk" 6 millió Ft összeget vehettink igénybe
nagy volument képviseltek. A képviselő-testiilet a
a munka kivitelezés éhez 2010. évben.
gondjain a
lehetőségek
Az Ambrózy-Migazzi István Altalános Iskolában rászorulók
fi gyelembevételéveligy ekezett segíteni.
az ídénvásárolták meg a nyelvi labor felszereléseit,
és számítógépes eszközöket, amit a tavalyi évben
A felsoroltakon kívül az önkormányzat
nyert az önkormányzat közoktatási pályázatoí\ az
vagyonában jelentős vá|tozás nem történt.
összeg 2 millió 23 ezerFt.
Az
önkormányzati ingatlanok felújítási
Az iskola mellett a parkoló megnagyobbitására programjának
befejezése után az elsődleges
került sor. Elkészilt az udvaron a játszőtér is,
prioritás az eg1.ure szrikiilő anyagi források gondos
amihez Egymillió Forintért vásároltunk felhasználásával az önkormányzati feladatokat
játszóeszközöket,
saját dolgozőkkal elvégezti.ik a
ellátó intézményrendszer működőképességének
telepítéstiket, tereprendezésre és parkosításra is
fenntartása.
sor került.
Zs o lnai Zo l t án po l gármes t er
nem értékesített.

ebben az évben építésiterületet
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OVODAI HIREK
Azidőjárás nem fogad kegyeibe bennünk azutőbbi

időszakban . Ez a május szeszélyesebb az áprilisnál,

igy az óvodások napi udvaron

tartózkodása

rövidebb ideig tart a megszokottnál.

a

szinészek

segítségével,
jelentett
közreműködésével. Sokat
számukra, hogy
a színpadon előadás közben látott bábokat
me gfo ghat ták, j átszhattak ve lük.

,EW

=

Vidám percek Rosta Gézával

Pedig kedvenc tevékenységük a homokvárépítés, a
hintázás, a "taxizás", a fogócska, a csigagffités és

minden,

ami az udvarral

az

kapcsolatos. A

az idő engedi/ alvás
udvaron játszanak és a délelőtti

nagycsoportosok már lha

helyett

őket, miközben hangutánzó szavakat hallattak.

Mindezt

játékidejük negyedórával hosszabb lett.

\_-1'

ki

az erősebb?

Éhenyt jelentett nekik a nyílt D&p,

amikor
bemutathatták szüleiknek, nagyszüleiknek, leendő
tanítójuknak: mit tanultak eddig az ővodában, A
hagyománynak számító zenés torna után néptánc
bemutatót tartottak a gyerekek. Mindenki kitett
magáért, igyekezett a legjobb arcát mutatni.
Aprilis 22-én a szombathelyi fejlesztő pedagógus

óvónők látogattak óvodánkat, 13-an. Ezen

Menjünk már a betegért!

A játékon kívül más érdekes tevékenységis van
programjukban. A
Mesebolt Bábszinház
előadásaira rendszeresen járunk, az ő
szervezésükben egy az országban egyedülálló
kiállítást is megnéztíink. Már a helyszín is
rendkívüli volt, a szombathelyi Vasudvar padlásán

rendezték be, ahol interaktív módon

ismerkedhettek a gyerekek a bábokkal, a bábokat
mozgatő színészekkel.Belebújhattak egy-egy
számukra vonzó bábfigura bőrébe, mozgathatták

a

szakmai délelőttön bemutatkozott óvodánk a közeli
városnak. Bátran állítom, hogy zajos sikerrel. A
Tündérország Óvoda Vasszécseny fejlesztő
pedagógus óvónője, Horváth Andrásné, Márti néni
tartott "Mozgáskotta" foglalkozást, az á|tala
hetente fejlesztett gyerekekkel. Erre a napra,
amikor a szakma elismerésétvívtuk ki, szívesen
emlékezünk vissza.

Ekkora halatfogtam!
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Ezlíán megkezdhik a szintén hagyománynak

programot kínálunk most is a gyerekeknek május

Immár ötödik

Nemcsak a gyerekek zárják méltón a nevelési évet,

számitő Ambrózy-M igazzi napokra a felkészülést.

alkalommal rendezzük meg a
tanakajdi Művelődési Házzal, a helyi általános
iskolával közösen az óvodások szavalóversenyét.
Idén is sikerült megnyernem a körnvék számos
"hogy
jöttek
óvodáját a részvéteire.Így történt,
Sorkifaludról, Táplánszentkeresztről, Kámból,

Gencsapátiból, VéprőI 5-6-7 éves koru gyermekek
és megcsillogtatták versmondó tehetségüket. Idén
először rajzpályázattal, rajzkiállitással együtt
zajlott a szavalőverseny. Büszkén mondhatom,
hogy szakavatott zsűri előttjeleskedtek a tanakajdi
és vasszécsenyi gyerekek, Az 5 évesek
kategóriájában Kiss Barnabás, a 6 évesek közül
Németh Lászlő hozta el az első helyezettnek járó
díjat.

28-án délután.

Ismét gyerekek vaglunk!

hanem a szülők is bemutatj ák az év során készített
munkáikat. 2010, június l-jén 17 órai kezdettel
foltvarró kiállítást nyitunk, melyet azon a héten a
Pungor Emő Művelődési Ház nyitvatartási
idej ében bárki megtekinthet.

i!

Tüzet oltunk!

A

képek a május 28-án tartott gyermeknapi

programokon készültek.

le

Enyém a legszebb!

{ l.

A vasszécsenyi polgármester, Zsolnai Zoltán
jutalmaként az óvoda mindhárom csoportja
kirándulni mehet. A község új buszával a nagy-, és
középső csoport Győrbe látogat az állatkertbe, a
kiscsoportosok Kőszegre madárlesre. Minden
kisgyerek a Polgármester Úr vendége egy fagyira!
Telitalálat!

A

nagycsoportban különösen mozgalmasak a
mindennapok, hiszen már az évzárőra készülünk,
az elmű|t három évben tanult versekből, énekekből
állítottunk össze műsort, melyet június 6-án, 15
órakor mutatunk be a helyi Művelődési Házban.
Ezt megelőzi a ballagás és a gyereknap. Színes

Köszönjük!

Az új kiscsoportos

korosztály beiratása: 2010.
május 31-től június 4-ig tart, az ővoda nyitvatartási
idejében.
Mindenkit szeretettel várunk!
NémethnéSinger Judit - óvodavezető

június

Vasszécsenyi Üzenet

F

A Pungor Ernő MűvelődésiHáz
hírei
Tavasszal is zajlott az élet a Művelődési Házban:
az állandó körök, programok rendszeres
időközönként várták-várJák a község lakóit.

li

A

tavasz, az i$jásntletés ünnepe a húsvét.Április
elején először a Baba-mama Klub tagjait vártrrk
ünnepi készülődéssel, majd pedig a gyerekek
készíthettek szebbnél szebb húsvétidíszeket,
ajándékokat. A húsvétotmegelőző pénteken
húsvétijátszőházat hirdettiink mesével,
akadálypályával, tojásgurítással és még sok
érdekes játékkal.

Április

I6-án

Szavalóversennyel

és

versillusztrációs pályázattal ünnepelttik a magyat
költészet napját. A költészet napját József Attila
születésnapjára emlékezve |964 óta minden évben
április 1 1-én ünnepeli a világmagyarsága.
Az idei évben, nagy örömünkre az ővodások is
elfogadták felhívásunkat, és ők is izgatottan
készültek a mai napra. Szavalóversenyünkre 19-en
nevezte^k, a rajzpá|yázatra pedig több mint 70
alkotás érkezett.

és Könyvtár

,?/

o.

,

,},..

A

szavalóverseny és kiállítás estéjénmég egy
felemelő élményben lehetett részünk: elfogadta a
meghívásunkat Nagy Emília, Pődör György és
Nagy János egy költői est erejéig, melynek témája
a gyermekkor. Örömmel hallgattuk a versek
mellett a spontán beszélgetéseketis, amelyek
költőink között bontakoztak ki. A közelgő anyák

napjára

való tekintettel a költői estet

aZ

édesanyákra való megható emlékezéssel zárták a
résztevők.

Az eredmények a következőképpen alakultak:
Szavalóverseny:

Óvodások: 1. Németh Eászlő (Nagy cs.), 2.
Szakály Máté (Nagy cs.), 3. Schermann Lilla

(Középső cs.) Különdíj: Németh Imre (Nagy cs.)
Alsó tagozatosok: 1. Németh Luca (3, o.), 2.
Németh Evelin (3. o.), 3. Gombkötő Réka (3. o.),
Különdíj: Pungor Laura (4. o,)
Felső tagozatosok: 1. Kormos Nikolett (8. o.), 2.
Pungor Patrícia (8. o.), 3. Joó Georgina (4. o.)
V ers illus ztr áciő s

p

á|y ázat:

Óvodások: 1. Kiss Barnabás (Középső cs.), 2. Öri
Lili (Középső cs.) , 3. Nagy Hargita (Középső cs.)
Iskolások: 1. Tóth Magdolna (6. o.), 2.Tőth Gellért
(1. o.), 3. Y argaBarbara (7. o.)

Zsűri tagai Nagy Emília költőnő, Nagy János
költő-tanár, Pődör György költő-tanár, Kovács
Andrea volt vasszécsenyi diák, rajztanár, Kiss
Ferencné az Egyutt Vasszécsenyért Egyesület

elnöke és szeder Ildikó volt.
Ezúton is szeretnék gratulálni az összes szavalónak
és kis képzőművésznek valamint az őket felkészítő
pedagógusoknak, szülőknek, és megköszönni a

zsűri munkáját, amellyel hozzájárultak

rendezvény sikeréhez.

a

Nem csak a koltők, de a gyereke is készúltekaz
édesanyák köszöntésére, április végénapró
aj

ándékokat készítettünk a kézműves kuckóban.

Az elmúlt hónapokban több konferencián, szakmai
programon képviseltette magát a vasszécsenyi
MűvelődésiHáz annak érdekében, hogy az itt folyő
munka zökkenőmentesebb
lehessen.

és magasabb színvonalú

Vasszécsenyi Üzenet

június

9

Egy pály ázat hozományaként községünk, valamint
a község intézményei Tanakajd Község
Önkormányzatának együttműködő partnereként
csatlakozott Vas Megye Szívprogramjá-hoz, mely
a,,Jő szivvel az egégzségért"címet viseli.
A cél, hogy a programhoz csatla-kozók által
szewezett programok segítségéveljavuljanak a
sziv- és érrendszeri betegség-ekben szenvedők

előadások

és

egészségesfalatok
v árták az

érdeklődőket.

A program azonban itt
még nem ér véget:

egészen őszig várjuk a
lakosságot a témához
kapcsolódó
programokkal.
A nyár folyamán ismét
várjuk az iskolásokat,

,4
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ismeretszerzési lehető ségei, hangsúlyos sá v áljék az
"]ó szívvel epásaségértl"
emberek életébena prevenció, az egészséges
életmód és táplálkozás, a kialakult betegség
esetében pedig az egészségbizonyos mértékű és az iskolába készülő óvodásokat napközis
helyreállítása. A program megnyitójára május 15- táborunkba, mely idén június 28- július 23-ig kerül
én került sor a tanakajdi művelődési házban, ahol megrendezésre. A felhívást az újság hasábjain
kardiológiai szűrések, a témával kapcsolatos kiilön cikkben olvashatj ák!
szeder Ildikó művelődés szervező

-l

Május 29-én rendeztük meg a művelődési házban a zeneiskolai hangversenyt
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Patchwork kiállítás a Pungor Ernő Művelődési Házban
A

patchwork
foltvarrás - néhány
divatos elfoglaltsággá.

magyaru1

éve vált

patchwork technikáját

és

szeretetét a tengerentulra.

Az első

telepesek valóságos

foltvarró mozgalmat indítottak el
Amerikában. A foltmozaik
varrása közösségi munkává vált.
Nem csak Amerikában, de most

már Magyarországon,

sőt:

településünkön is.

De mit is jelent a foltvarrás? Az
ember fogja a mindenféle szinű,

mintájú kis anyagokat

és

összevarrja. Nem egy nagy ötlet Háromezer éwel ezelőtt már a mondhatnánk. viszont az ötlet
görögök is jól ismerték a mellett szükség van fantáziára,
foltvarrást. Amiért mégis Angliát kézügyességre,szépérzékre,és
tekintjük a mai értelemben vett nem kevés kitartásra. Mivel az
foltmozaik-varrás hazájának, az anyagok,aszínek,aminták
az a tény, hogy textilgyártás variáciőja számta|an, mindenki
megszervezése Angliában kiélheti ötletességét, fantáziáját,

kezdődött. Angol és ir
kivándorlók vitték magukkal

a

Nem létezik két egyforma

foltmunka.

Tava|y ősszel Némethné Singer
Judit óvodavezető gondolt egyet,
és megszervezte a helyi óvodában
a foltvarró kört. Már akkor
érdekesnek taláItam az ötletet, de
minden képzeletemet felülmúlta a
június 1-én megnyitásra került
kiállítás anyaga. Szebbnél szebb
falvédők, pámahuzatok,használ ati
tárgyak, díszek kerultek
bemutatásra, amelyet örömmel

Vasszécsenyi Üzenet
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leleményesek, gyermekien
játékosak, és nem utolsósorban

számmal érkezők.

Exupery szerint: ,Nem akkor praktikusak.

az alkotóknak:
alkottál tökéleteset, ha már nem köszönöm
tudsz mit hozzátenni, hanem ha Némethné Singer Juditnak,
már nem tudsz mit elvenni schermann katainnak, pálné
belőle." Ezek<hez a munkákhoz Kölkedi Heninek, Molnárné
sem hozzáadni, sem belőltik Andinak, Némethné Horváth
elvenni nem lehet, és nem is Klárának, hogy megosztották
velünk ezeket a művészi értékkel
szabad,
bíró munkákat!
Szemet gyönyörködtetőek,
z
2
§
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Tanulmányi versenyek: A
ar|
rumi tanulmányi versenyen
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eredményesen
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szerepelt

tanulóink közül az előző
a Üzenetből kimaradt Nagy
x
o Bálint, aki a 3, helyezett
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csapat tagja

most pótoljuk,

volt. A

hiányt

Ambrózy-napok: Május első hetében rendezttik
meg az Ambrózy-napokat. A rendezvénysorozatra
Tóth Csaba képviselő úr segítségévelnagymérettí
transzparenst kaptunk. Kö szönj ük fe l aj ánlás át
A hétfői megnyitó és nyílt tanítási nap után
!

Cziráki Mária kiállítása nyílt meg a
folyosógalérián. Később az édesanyákat

köszöntöttiik.

Az Apáczai komplex

tanulmányi versenyen
országos döntőbe jutott Imre Bonita (tanítója:

MáténéGadár Rózsa).
A büki alsós tanulrtrányi versenyen Kopcsándi
Zalán 2., Molnár Gábor 4. Iett. A másodikosok
között Kiss Kristóf és Verhás Emese 4. helyezést
ért el. A negyedikesek közül Hersics Krisztián 3.,
Szabó AIíz 4. helyezéssel térthaza.

A Nyelvünkben élünk magyff

versenyen Kormos
Nikolett 7, helyezést ért el (tanára: Tóthné Pungor
Angéla). A megyei helyesírási versenyen Loksa
Réka a 8. helyet szerezte meg (tanára: Horváth
Krisztina). A toronyi német nyelvi versenyen
tanulóink szerezték meg az első három helyezést
Kormos Nikolett, Hittaller Mátyás, Horváth Gábor
sorrendben. Gratulálunk! Felkészítőik: Horváth
Krisztina és Horváth Magdolna.
Az Egervölgyben rendezett matematikaversenyen
Pődör Bence 2., az ötödikesek csapata (Loksa
Réka, Gál Bence, Pődör Bence) 3. helyezett lett
(tanáruk: P ozsár LászIő),

!F
,i

t3

b

H
Kedden rendeztiik Tanakajdon immár

5,

alkalommal versmondó versenyünket.
aa

E

Nyolcadikos lányaink (Jávorics Daniella, Kormos
Nikolett, Kovács Noémi és Pungor Patrícia) a

városkörnyéki katasztrőfavédelmi versenyen
másodikok lettek, a megyei döntőn pedig

nyolcadik helyezést értek el (felkészítő: Holler
János).

Iskolánk tanulói közül kiemelkedően szerepelt

Gombkötő Réka, Németh Luca (tanítójuk: Szabóné

Vasszécsenyi Üzenet
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Csonka Erika), Szalai Dávid (tanára: Horváth
Krisztina), Szalai Kristóf (tanítója: Molnár
Erzsébet), Somogyi Bálint (tanitőja: Pozsgai
Andrásné), valamint Joó Georgina (tanára: Horváth
Krisztina). Köszönjük a tanakajdi Önkormányzat
segítségét!

A versmondó verseny végénadtuk át arajzpályázat
helyezettjeinek díjaikat. Iskolánkból Tóth
Magdolna került a dijazottakközé.

Csütörtökön

alsósaink Vas

megye

szívprogramjának részekéntÖKo-napon vettek
részt, ahol ktiltinboző formákban aktívan részt véve
szerezhettek tudást az egészséges életmódról.
Felsőseink tervezett tűranapját (Irott-kő úticéllal)a
több hete tartő csapadékoS időjárás miatt kell
elhalasztanunk. Amennyiben év végéigegymás
után több szátaz nap következik, a turanapot
bepótoljuk.

Csütörtök délután a szülői munkaközösség
szervezésében az iskola udvarán tartottunk
faültetést. Örvendetes, hogy több, mint húszan
jöttek el és segítettek ebben a munkában.
Köszönjük munkájukat!

Pénteken az Ó-Ebetgényi kastélyban rendeztí,ik
énekkarunk CD-bemutató koncertjét. A kastély
díszterme méltó kulisszát biztosított
rendezvényünknek. Meghívott vendégkénta rumi
és a vépi általános iskolából érkeztek fellépők.
Iskolánk jelenlegi és volt tanulói kiemelkedően
szerepeltek, műsoruk végéna közönség tapsára
ráadást is adtak kórusvezetőjükkel, Horváth
Magdolna tanárnővel.

Vasszécsenyi Üzenet
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következő év elején várhatók.

Továbbtanulás: Minden nyolcadik osztályosunk
felvételt nyert valamelyik középfokú iskolába.
Külön öröm, hogy közülük 7-en (Jávorics Daniella,
Kovács Noémi, Kormos Nikolett, Simon Kristóf,
Gombkötő Eva, Pungor Patficia és Kosztolánczi
Nikoletta) a Nagy Lajos Gimnáziumban
folytathatják tanulmányaikat. Teljesítményük a 8
év során végig megbizhatő és egyenletes volt.

-tI

A CD

kiadásában nyújtott segítségétszeretnénk
még egyszer megköszönni a vasszécsenyi
Önkormányzatnak, az Ó-Ebergényi kastély
tulajdonosának és üzemeltetőjének, Tóth Mónika
zenetanárnőnek és Tóth Csaba képviselőnek. A CD
most is, valamint az iskola rendezvényein 1000
forintos áron megvásárolható. A befolyt összeget
tanulóink fej lesztésérefordítj uk.
Ugyanekkor fogadtuk az iskola polgáraivá első
osztályos tanulóinkat is.

Első osáályunkba 25 kisdiák iratkozott

be.

Szüleiknek az első szülői értekezletet május 26-án

tartottuk.

magyar nyelv 'hetéhez kapcsolódóan tartott
nagysikení előadást hetedikes és nyolcadikos
tanulóinknak Nagyné Dr. Markó Julianna egyetemi

A

docens.

A vasszécsenyi Pungor Ernő Művelődéi Ház hirei
között olvashatják a költészet napi versmondó
vers eny

és r

ajzp ály ázat dij azottj ainak nevét.

A Föld napja

akcióhoz kapcsolódva mind
Vasszécsenyben, mind Tanakajdon tisztitották
kömyezettiket

diákj aink,

Május 26-án a 4., 6. és 8. osztályosaink vettek részt
az orczágos kompetenciamérésen. Eredmények a

Sport területén szép sikerekről számolhatunk be.
Kézilabdásaink megnyerték a városkömyéki
iskolák bajnokságát, valamint az Ambrőzy-kupát is
itthon tartották. A kisiskolák diákolimpiájának
megyei döntőjében pedig 4. helyezést értek el.
Focistáink is sikerrel szerepeltek az Ambrőzykupán, hiszen megnyerték a vetélkedést.A vépi
Takács János emlékversenyen és a kisiskolák

diákolimpiájának megyei döntőjében

-Yercz Orsolya és Szapor Róbert fia:
- Vámos Kitti és Virágh Csaba fia:
halálozás:

SzaLaiLászlő
- Szabolics Ferenc
- Paukovics Pál
-

4.

Május hónap folyamán Pammer István rugalmas
hozzááIlásának köszönhetően felsőseink is két
alkalommal mehettek úszni az Új-Ebergényi
kastélyba. A lehetőséget köszönjtik!
Iskolánk az idei évben is szervez nyári táborokat.
Er;.ől az utolsó tanítási héten adunk tájékoztatást.

A tanév végi programok

-

június elsó hetében osztálykirándulások
(4 osáályunk az i$ iskolabusszal mehet
kirándulni, így költségeik nagymértékben
csökkennek)
júrrius 14. hétfő gyermek- és sportnap
június 15. 10.00 ballagás
június 15. I7.30 tanévzárőiJrwtepély
még pontos időpont nélkiil: az ígazgatői
p áIy ázattal kap c s o lato s te endők
A nyári szünetre mindenkinek jó pihenést
kívánunk!
Pozsár László igazgató

Anyakönyvi hírek
2010. március 18-tól június 4-ig
születés:

is

helyezést értek el.

Gergő Róbert (2010.03.16.)
(2010.04,06.)
Ákos

(2010.04.09.)
(2UO.a4.22.)
(2010,04,24.)

Kossuth u, 24.
Vöósrwty u. 17.

Lipárt u. 80.

Petőfi u.45.
Arany l. u. l+.
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Ernő Művelődési Házban

Szeretettel várunk minden gyermeket a Pungor Ernő Művelődési Hán és Könfiár
napközis táborába! A tábor ideje alatt hétf(itől péntekig reggel 7.30-től 16.30-ig
biztosítunk felügyeletet és programokat a jelentkezők számára.

Időpontja: 2010.június 28 -július 23.
Helyszíne: Pungor Ernő Művelődési Háu és Könyvtár

Propramok:

Kézműves foglalkozások, kirándulások, sport, egészség, biáonságos közlekedés, könyvtrári órák, játékos
illemtan, környezetvédelem, mese és játék (közösségi játékok, vetélkedők)

Díiai:
Az étkezésdíja:
Ebéd26I Ft/folnap
A programolq belépőjegyek költsége

1800

Ft

lhét/ fő

Bővebb információ és jelentkezés (a jelentkezési lap kitöltésével):
szeder Ildikó
Pungor Ernő Művelődési Ház 941377 -l77 , 30/703- 1 1 1 8
Jelentkezési haáridő: június 16. (szerda)

Jelentkezési lap

NAPKÖZIS TÁBOR

- Pungor Ernő MűvelődésiEáz
2DlD.június 28 - július 23.

Születési idő:

.

Szülő /gondviselő neve:,

Lakcím:
Telefon:

Részvételiidő:
a kívánt időtartamot kérem x-szel
1. hét (iúnius 28- iúlius 2.)
2.hét Gii us5-9.)
3. hét (iúl us 12 - 16,)
4. hét (iúl us 19 -23.)

Etkezési igény: (kérem X-szel jelezri)
Ebédet
- kérek
- nem kérek

szülő aláirása

június
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védőnői rovat
Kullanc§yeszély
Beköszönt a nydr, és ezzel a kullancsok meg§zaporoddsdra is
szdmíthatunk, Tévhíraz, hogt csak a kirándulók és természetjdrók
vannak veszélyben a kullancsok miatt, Kertjeinkben ugyanúgy
megtalálhatók ezek a vérszívók, mint a természetben, erdőinkben.
Magyarországon a legveszélyeztetettebb területek Sotnogl, Vas és
Zald megyék,
agyhártya-

Hogyan védekezhetiink ellenük?

:-/
-§

és agyvelőgyulladás. A

Lyme-kórt

Kirándulásokkor zárt raházat legyen rajtunk, baktérium okozza.
lehetőleg hosszú nadrág és felső. Kerüljük a sűní Lyme-kónal fertőzött kullancscsípés első tiinete:
aljnövényzetet. Hosszú hajunkat fogiuk össze, és akár 2-3 hónappal a csípésután is megjelenhet a
viseljünk valamilyen vékony sapkát. Kirándulások, Lyme-folt, ami a csípéshelyén megjelenő alig
vagy kerti munka után alaposan vizsgáljuk át viszkető és fájdalmatlan bőrpir, á|ta|ában ovális
testtinket, különösen a deréktájékot és a hajlatokat, alakué s 5cm-esre is megnőhet. Később Iáz,
Használjunk hosszú időtartamra szavatolt fejfájás, fáradtság, izületi- és izomfájdalom,
szivizomgyulladás, és idegrendszeri ttinetek is
hatékonyságú kullancs riasztőszert

A

kullancs eltávolításánál használhatjuk

a

csavarásos, vagy a csipeszes módszert. A lényeg
az, hogy a rovar potrohát ne nyomjuk össze, mert
annak tartalmában lehetnek a kiilönböző veszélyes
bizonytalanok vagyunk az
kórokozók.
eltávolítás sikerességében, inkább bízzuk azt

Ha

orvosra..

A két leggyakoribb nagyon veszélyes, akár ha|ált
követelő megbetegedés, amiket feftőzött

kullancsok terjesztenek: a kullancs encephalitis, és
kullancs encephalitis vírusos
Lyme-kór.

a

A

jelentkezhetnek.

stádiumban
Korábbi
antibiotikummal jó1 kezelhető, de nem kezelt
esetekben szövődmények is felléphetnek.

Kullancs encephalitis betegség kialakulása ellen

van védőoltás. Három oltásból

álló

alapimmunízálás kell, a tartós védettségeléréséhez.
Ezután háromévente emlékeztető oltás szükséges
az immunizáciő fenntartásához. Az oltássorozatot
érdemes korábban elkezdeni, hogy tavaszra már
kialakuljon a védettség.
Mészáros Lívia védőnő

xószótrrlüx

twxsnlr Éló, DoLGoZó,
I NWIGDÍJAí PúDAcÓcusotar

PEDAGÓ euslrnp ALIALMÁBÓL t

,,A tanári páIya minden más pályánál tágasabb, határtalanabb, s mint a NÍ]us
termékeny vize, tú]árad saját partjain. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem
kertész, filozófus, esztétikus ]é]ekbúvár, művész és mesterember egy
személyben, s nemcsak tudását közvetíti- bár ez sem kevés- Hanem példát ad,
jellemát formáI, ültet, gyomláI, o]t és szemez, mint a kertész, é]etet uisz a
könyvekbe, a könyveken keresztü] a tanításba, á]]andó s e]even hidat építaz
eszmény és a mindennap, az elvontság és tapaszta]ás közé."
(Gyergyai A]bert)

l
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VASSZÉCSENY_KUPA I<EZILABDA
Az Együtt VasszécsenyértEgyesület rendezésében
május 29-én (szombaton) a délelőtti őrál<ban az
iskola tornatermében rendezttik meg a
VASSZÉCSENY KUPA női kézllabda tornát.
Már 3. alkalommal hívjuk meg azon települések

csapatait, akik szabadidejük hasznos és egészséges
eltoltésétennek a sportágnak szentelik. Minden
évben Uraiújfalu, Celldömölk-Alsóság,
vendégei
lehetttink egy-egy tornán, ahol szép eredményeket
érliink el (első és második helyezés).

Az első

három helyezett csapatot serleggel
A díjakat Zsolnai Zoltán polgármester

jutalmaztuk.

Ur

adta át

Különdíjat kapott a Vasszécseny kapusa- legiobb
kapus Takács Anita

Ebben az évben
évben csatlakozott a településekhez
Ikervár csapata is, ahonnan elhoztuk az első

helyezést.

A

május 29-i rendezvényünkre három település
csapatait - Alósóság-Uraiújfalu és Ikervár - hívtuk
meg. Alsóság csapata lemondta a szereplést, ezért
helyettiik még egy vasszécsenyi csapatot
indítottunk, hogy a tervezett kiírást tudjuk tartani.

Az eredmények:

I.

Vasszécseny
II. Ujaiújfalu
III. Vasszécseny-Lipárt
IV. Ikervár

A

gólkirálynő Vargáné Ba|ázs Gabriella

Vasszécseny játékosa lett.

a

Heti egy alkalommal péntekenként jövtink össze
egy kis mozgásta az iskola tornatermében. Aki úgy
érzi, hogy kedve van egy kis kézllabdázáshoz

várjuk ezen a

napon'

kiss Ferencné

KASzÁlÁS, ÁnorTISzTÍtÁS, vrpcrs KINEK A FELADATA?
Sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni azt,hogy a birtokunkban lévő ingatlannal kapcsolatban nem csak
jogaink, hanem bizony kötelezettségeink is vannak.
Az talán mindenki számára nyilvánvaló, hogy az ingatlan rendben tartása a tulaj dono s feladata, azt
viszont nem árt tudatosítani, hogy a felelőssége azingatlan közvetlen környezetében találhatő járda, árok,
zöldterulet karbantartására is kiterjed. Idézeta települési rendtartásról szóló 8l1995. (XII.8.) rendeletből:
,,5.§. (1) A tulajdonos köteles gondoskodni:
a) A tulajdonában lévő ingatlan mentén lévő gyalogjárdatisztántartásáról...
b) A tulajdonában lévő ingatlan mentén lévő árkok, átereszek, folyamatos tisztántartásárő|, az árok,
valamint az ingatlana előtti zoldterület szükség szerinti kaszálásáről,
c) A közút úttengelyig terjedő részénektisztántartásáről"
Kérem, hogy a fentieknek megfelelően mindenki fordítson figyelmet *ingatlana melletti átereszek
az ^^-o*-^*^^
árkok, zoldteruletek megfele |ő gondozásáral.
Zs o lnai Zoltán p o l gármes ter
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Felhívás a falu felvirágoztatásában való részvételre!
önkormányzat a helyi virágkertészek segítségéveldíszítia falut
virágokkal. Egy újabb lehetőségre hívnám fel a lakosság figyelmét,
miszerint, minden háztartásnak biztosítunk 10 darab futómuskátlit
díjmentesen, amelyet a művelődési házban lehet átvenni június 20-ig
napközben nyitvatartási idő a|att. Amennyiben marad a díjmentes
keretből, űgy azt második körben az igénylőknek szintén szétosztjuk.
Illetve kedvezményes áron balkon ládák és virágfold kaphatók .hozzá,
amelyet a helyi vállalkozók szintén kedvezményes áron biztosítanak.
A díjmentesen kaphatő virág feltétele, a gondos kezelés mellett az
utcafronti ablakban történő elhelyezés. Akinek a díjrnentes mennyiségen
tul is szüksége van virágra, az kedvezményes áron ott helyben

Az

beszerezheti.
Kérem a Tisztelt lakosokat, hogy lehetőség szerint tegyük szebbé, virágoztassuk fel községünket.
Köszönettel:

Zsolnai Zoltán polgármester

LOVASVERSENY
2070. június 6-án Fábián Zoltán és Kiss
Tamás szervezésében sok érdeklődőt
vonző, színvonalas ,,C" kategőr:ás díjugrató
lovasversenyt rendeztek az Uj-Ebergényi
kastély parkjában.
A lósport szerelmesei mellett a fiatalabbak
sem maradtak szórakozás nélkül, ugráIővár,

vattacukor, luíi várta őket,
Drosram:
C 0 kategória (80-90cm)
C 1 kategória (l00 cm)
C 2kategória (110cm)
P ontgyűj tő verseny szám,
joker ugrással (1 00- 140cm)

fi

szemes Gábor
Vasszá:seny
Rákóczi F. u.8.
06€0€357191

SZEMÉLYAUTÓ, KISTEHER és
MoToRKERÉKPÁR GUMISZERELÉS CS CENTÍROZ^S

