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Augusztus elején kezdődött el az Óvoda rekonsttukciójának II. ez évi üteme.

(Részletek a következő oldalon)

Szüreti felvonulás községünkben
Azidei évben is megrendezésre került

a szüreti felvonulás.

Az idő is

A tartalomból

felvonulókkal volt a szőlő és az abből készült nedűvel együtt. Minden adott
volt a jó hangulathoz. (Részletek az 5. oldalon.)
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Mi történt az elmúlt ídőszakbaíl...
Az utolsó tájékoztatás óta nagyon felgyorsultak az
események, beköszöntött az ősz, elkezdődött az
iskola. A nyári szünet végénújra felvette a valós
tempóját az élet.

A

pénzügyi lehetőségek és a folyamatos munka
miatt sajnos némi csúszással tudtunk neki állni az
óvoda idei évi felújításának. Mind azt már
említettem a második lépcsőben a ktilső
hőszigetelés kialakítása és a közel 30 éves
f,ítésrendszerrekonstrukciój a volt napirenden.

körültekintő
balesetveszély .indokolja a
munkatervezést. Igy sajnos a forgalomtechnikai
terv benyújtása és az esős idő beállta miatt a
beruházás mindenféle képen tavaszra húzódik.

Mindezek mellett bizom benne, hogy a hamarosan
felálló új testület is támogatni fogja az immár a
következő gazdasági évre húzódó beruházást.

Az önkormányzat az ezzel párhuzamos útjavítást
is kényszerűségből a tavaszra napolta el.
Természetesen a . sürgős esetekben azonnal
intézkedünk. A szinte költségmentesen elvég ezhető
murvakátyúzás csak ideiglenes megoldás, amelyet
tavasszal végleges burkolat vált fel.
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Áldozatos munkával
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szakemberek óvodapedagógusok, közcélúak három hét alatt újra A Gyöngyös utca vizeWezető árok befedése,
alácsövezése elkezdődött. Egyeztetés folyik arról,
varázsolták az ővodát. A fűtésrendszer vele együtt
készült, az űj kazán beüzemelését és a próbaftítést hogy a vendéglátó egység fulajdonosának
a szakemberek a napokban végeztékel. A bevonásával és anyagi hozzájárulásával
folytatódjék tovább a munka a tervek szerint. Mind
beruházás 7,3 millió forintba került. Az önrész 1,5
millió forint biztositását sajnos a Vasszécsenyi az már előzőleg irtam az idén elkezdődik és
Önkormányzat kénlelen volt egyedül viselni, remélhetőleg j övőre tovább follatódik.
mivel a társ önkormányzat (Tanakajd) nem tudta
vállalni a koltségeket.

A

Közlekedési Hatóságtól megkapfuk a jogerős
építésiengedélyét a 87 -es út és a Széchényiutca
csomópont átépítésének,amelyben a hatóság
rendeli el a
forgalomtechnikaí terv készítését
munka megkezdése előtt. Ez a tervezetthez képest
közel két hónappal későbbi kezdést eredményezne.
Ennek ellenére a kivitelező kiválasztása
(pályáztatása) folyamatban van. Jelenleg
szakemberek bevonás áv al tár gyalunk a kivitelezés
módjáról. Úgy ttínik, a megvalósítás műszakilag

nagyobb feladat mint

az

elsőre látszott. A

hatóságokkal tortént egyeztetés után a kivitelezés
módja a Széchenyi út időszakos lezárása (30 nap).
A 87 -es út forgalma, és a rendkívtili

A

már több alkalommal említett közvilágítás
kiépítéseaz iskola és a Sütő Károly sétányon
megtörtént. Az E-ON szakemberei rákötöttek a
hálőzatra és már pár napja a közvl|ágitással
világít.

együtt
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Így u továbbiakban ezen
űtszakaszok késő este és
éjszaka is biztonságosan

A felháborodás jogos és megérthetetlen az ok. Nem
tudom, hogy helyi vagy idegen, de minden esetre
érthetetlen, hogy ez a ftatal fa kinek ártofi.

használhatőak. Kö szönj ük

a ttirelmet a
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falurészen élőktől.

A külterületi úton ezzel párhuzamosan
felmértéka rongálásból adódó károkat.
Kijelenthető, hogy a külterületi közvilágítási
hálőzatot valaki szándékosan megrongálta,
kiszabta a vezetékeket és az elektromos
berendezéseket és az oszlop ajtókat. A közel
Rongálás:

egymillió forintos kár mellett életveszélyes helyzet
kialakításáért is felelős az elkövető. Az új
jogszabályoknak megfelelően komoly büntetéssel
já, a továbbiakban az ilyen cselekedet. Mind
emellett nem tudom, ,jőzan ésszel megérteni"
kinek lehet indoka az llyen cselekedetekre, Az ügy

további folyatását elkerülvén

a

rendőrségen

bejelentést tettem az önkormányzat nevében.

A

játszőtéren helyre-állítottuk a szintén megrongált
információs táblát.

Utca névtáblák: A

sétányon keült ki a második
új formátumú névtábla.
Előzmények: 2007*ben
szerettem volna a testíiletnek
javasolni a táblák cseréjét,
de a kollektív bölcse.sség és
a már akkor is megfontolt
he|yi gazdaságpolitika miatt
nem került sor a beszerzésre
és a megvalósításra. Nagyon tetszett mindenkinek,

csak ugye a pénz - amiből sosincs elég. Ekkor

vásároltam meg magánszemélyként az

Rongálás: Molnár Lajos helyi lakos bejelentése
alapjánrögzitettem a fenti fenyképet. Az 5 éves fa,
derékba kitörve a játszőtéren.

esztergályozott festett oszlopokat és űtjelző
táblákat. Most így a felajánlásból egy - egy utca
felújításánál készül rá a fém tábla. Terveink és
lehetőségeink szerint jövőre próbáljuk a település
minden utcájába kihelyezni, ezeket a név- és
űtbaigazitó táblákat.

Figyelem: Forgalmi-rend változás - több éves küzdelem után
elérttik a hatóságoknál, hogy a Petőfi S. u. Önk. hivatal és a
Lipárt utca közti szakaszán az e|őzés tilos. Ugyan sajnos nincs
garancia, hogy betartj ák a közlekedés résztvevői, viszont biztos,
hogy a szabálysértő felelősségre vonható, Ha csak néhány
közlekedőt visszatart a forgalmi rend megváltozása, akkor talán a

továbbiakban nagyobb biztonsággal lehet

az útról le

és

felkanyarodni.

A

szociáIís fa program is újra elindul, a kérelmeket a hivatalban. lehet leadni az
igazgatási előadóknál (Tóth Ottóné, Baldzs Alíz). A fa szedését és saíllítdsútoktóber végétűkezdjük
meg, de néhány fő részéremár nyár végénis tudtunk kiszdllítani az önkormányzati építkezések
maradékaiból. Lehetőség szerint az időjdrás körülményei szerint tavaszig folyik a program.

Figyelem:
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programok kapcsán szeretnék tájékoztatás

nyújtani, hogy a nyár eleji muskátli programunkon
162 fő vett részt a faluban. Köszönöm
mindenkinek, aki részt vett benne, legyen az saját
beszerzésű vagy akár a támogatásként kapott
virággal egyaránt, Nagyon örülünk, hogy tettek a

Az év eleji

fagyok

a hivatal régi kerítésének

vakolatát földre kényszerítette. A szigetelés hiányát
csak a teljes lebontással lehetne kijavítani. A régi
és szakszenítlen kivitelezés kijavítására a 2006 os nagy felújítás alkalmából nem volt lehetőség.
Mivel Vasszécseny egy viharban leeső behí miatt
is a Vas Népe hasábjaira tud kerülni, igy űgy
gondoltam, hogy természetesen nem emiatt, de
mielőbb helyre kell állítani a kerítést.
A szakemberek tanácsa szerint egy kemény de
flexibilis polisztirol hablemez bevonatot és festett
felületet kap. A pénzügyi kiadás mellett sajnos
komolyabb látványbéli változást az évekkel
ezelőttiekhez képest a továbbiakban sem jelent.

A

hivatal közcélú munkásainak száma egy fővel

nőt.

Az

esős idő beállta után,

a

ílínyírása

községünk,,felvirágoztatásért". Megköszönöm a
helyi virágtermelőknek a segítséget és a felajánlást.
Jövőre terveink szerint folytatódik a program feltéve, ha az érdeklődéstovábbiakban is fennáll.

legnagyobb munka a közterületeken és az
intézményekben egyaránt. A virágágyások
téliesítése,áttiltetése ugyan még egy kicsit odébb
van, de a sövénynyirás az idén utoljára megtörtént.

Üzembe állt

az

iskolabusz ugyan páí nappal

később, de az esős idő beállta előtt.

Eg,, szép példa és porta véletlenszerííen a községbőI

Minden reggel a gyermekek utazíatását

a

kényelmes és biztonságos szállítását biztosída. A
gyermekeket minden alkalommal pedagógus kíséri
a teljes útvonalon. A busz üzemeltetési költségeit
az önkormányzat fedezi.

Időskoruak napja: az Önkormányzat és a helyi
Vöröskereszt az idén is megrendezi a programot.
Ennek időpontja december hónapban várható.
Helyszíne: Pungor Ernő Művelődési Ház

Feltétlen számítunk a megjelenésre, hogy egy
néhány óra erejéig együtt lehessenek a falu szép
koru tagjai.
Zs olna i Zol tán po l gármes

Ahol mindez már hagyomány, sajót erőbőI

ter
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Ismét elmúlt 4 év
P olg

árme sterként számadást ké s zítek az elmttlt

négy esztendőről. Egyrészt azért, mert a korrekt
tájékoztatáshoz nélki,ilözhetetlen, másrészt azért
mivel a négyévi folyamatos rohanás mellett nincs
is igazán idő leülni és átgondolni a megoldott és
megoldatlan dolgok sorát. Ugy egyszerűen csak
sodor mindenkit köztiik minket is az ár. A
problémák közül mindig a legégetőbbek kerülnek

előre. Nem jó mert talán, ha majd egyszer
megérjük, akkor lesz lehetőség rövid és hosszú

távú stratégiai célokon elmélkedni esetleg azokat

fontos a falu sorsa, néhányan veszik a bátorságot
és jelöltetik magukat képviselőnek. Sajnos
i§mételten előkerül a ,,százm1lliós hitele van a
falunak és csődbe van az önkormányzat" |emgz,

fals információk

tömkelege között

kell

az

igazságot megtalálni és a falu sorsáról a további
döntést meghozni. Minekünk, kik ezt a települést
véleményünk szerint felelősen képviseljük, jobban

esne, ha a ciklus minden ülésénés a
hétköznapokban is jelen lennének és netán
segítségetis kapnánk tőlük. A költségvetés kiadás
oldalát jól felosztani nehéz feladat, nehéz feladat
nemet mondani, de még nehezebb a bevételek

felállítani. Mindennek jelenleg a legnagyobb
akadálya a pénz meg a pénz. Az elmúlt négy év
megszerzése. A pá|yazati források jelentős része
pénzrigyileg nehéz négy év volt. A legnagyobb
sikernek véleményemszerint azt könyvelhetjük el,
hogy egy stabil működőképes gazdaságpolitikát
folfattunk, nincs működési hiányunk és hiteltink.
A Szombathely KistérségTöbbcélú Társulása
Pénzügyi Bizottságának elnökeként volt rálátásom
a Szombathely környéki települések helyzetére.
Sajnálattal szemléljük, hogy sajnos a közvetlen
környezettinkben is tapasztalhatő ezzel ellentétes
folyamat. Még jobban aggaszt, hogy komoly
hatással lehet ez ránknézve is. Egyszóval nehéz év

után úgy érzem, még nehezebb jön. Az

önkormányzat és a Képviselő-testtilet a
legfontosabb kérdésekben szinte mindig

egyetértett, ha voltak olyanok is, akik nem, de a
többséget mindig a jőzan ész vezérelte. Így más
településekre és a városokra jellemző egyéni
érdekérvényesítésektőlés pártrivalizálásoktól
mentes volt a légkör. Szeretném, ha továbbiakban
is így lenne. A község stabil működése mellett
ezekben az években is volt lehetőség fejlesztésekre
és beruházásokra - nem sorolom őket, mivel

bizonyára

a lakók is

értesültek rőla,

sőt
akár
vele,
vagy
valószínűleg kapcsolatba is vannak
használják is annak eredményét.

Minden bizonnyal nagyban segítette az
önkormányzati munkát az a szélesköní

tetszik-nem tetszik, azutánajárás és a kapcsolatok
eredménye. Az elmúlt években a több százmilliós
beruházási értékjelentős részétuniós fonásból
sikerült ftnanszirozni. A pénz nem magától jön és a
továbbiakban sem lesz máshogy. Rengeteg időt és
kötöttséget jelent a nap minden szakában, sok
esetben hétvégénés ünnepnap. A feladatok
megoldása a hivatalokkal, szakhatóságokkal,

kivitelezőkkel, aZ intézmények vezetőivel és
dolgozőival az év minden napján. Folyamatos
kapcsolattartás és a jó munkakapcsolat eredménye
a jelenlegi kiegyensúlyozott működőképes állapot.

Ezt

a

kényes egyensúlyt fenntartani
nem egyszerú, de a

polgármesterként

képviselőtestiilet is fontos szerepet kap a felelősség
és a munkamegosztás tekintetében.

Egyszóval a falu vezetése nagyobb felelősség
mind azt bárki is gondolná, gazdasági és erkölcsi
felelősség egyaránt.Itt sem lehet - mint az élet más
területén sem. - hibázn| mivel komoly károkat
lehet egy-egy rossz döntéssel okozni. Így sok
esetben a kollektív bölcsesség a megoldás, de
természetesen mindez csak abban az esetben,ha az
ügyre, fe|adatra összpontosítva indulatoktól és
pártpolitikátó1 mentesen racionális döntéseket
tudunk hozni.

kapcsolatkör, amellyel rendelkezünk az ügyeink
Bizom benne, hogy az elvégzett munkánkkal
hatékony megoldása érdekében. Jóleső érzéssel meg vann'ak elégedve, de természetesen
töltött el, hogy az elműlt évek során naponta kapott
törekszünk aíra, hogy az esetleges hibákat is
dicséretet a község vezetése, sajnos legtöbb
kijavítsuk.
esetben a kiilső szemlélőktől.
Zs olnai Zolt án p o l gármes t er
Eltelt 4 év, egy újabb önkormányzati ciklus ér
véget, ismételten megjelentek az arcok akiknek
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Testületi ülésről beszámolő - (2010. szeptember 16.)
utolsó testületi ülésétszeptember |6 -án. A ciklus zárásaként összefoglaltam
döntéseket. A testtilet elfogadta a 2010 évi első feléves gazdasági
a
legfontosabb
az elmúIt négy évet illetve

Az önkormányzatmegtartotta

beszámolót. Zárő határozatot hozott, rendeletet alkotott a rendezési terv rnódosításáról (3 kisléptékű
változtatás). Csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszeréhez,hogy nagyobb mérvű
segítséget tudjunk mi is nyújtani a középiskolai és a felsőoktatási ösztöndíjhoz.
üzemeltetésére személyzet, megbizási szerződését tárgya|ta a testület. Zárásll a néhány
szociális ügy tárgyalása elött, hosszas vita alakult ki a T anakaj di ö nkormány zat intézlllényfinan szí rozás s al
kapcsolatos adósságának kezelése miatt.

Az iskolabusz

A testtilet úgy döntött, hogy a fennálló tartozásukat
november 30 -ig kéri, hogy a soron kívüli teljesítsék.
(Előzmény: Vasszécsenyi Önkormányzat működését is
veszé|yeztető tartozása áIl fenn a tánakajdi
önkormányzatnak felénk. - a testi,ileti ülés napján a
tartozás egy része teljesítésre került, jelenleg 2.736e Ft,
valamint az utolsó negyedévre jutó összeg van hátra)

A

testtilet

a

négyévesmunkát befejezte, több

alkalommal nem ülésezik az új testtilet megalakulásáig.

A ciklus lezárása kapcsán készültfotó a hivatal épületében.

Szüreti felvonulás 2010.
Idén szeptember 18-án gyűlt ossze a csapat,
hogy folytassuk a tavaly ifijáélesztett szüreti
hagyományt, é s felvonulj unk Vas szécseny utc áin.

Az

időjárás idén is kegyes volt hozzfulk: már
napok őta aggődva figyelttik a meteorológusok
előrejelzését, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy
azon a szombaton száraz idő lesz. Bár reggel még
zuhogott az eső, mintha dézsáből öntötték volna,
sötét felhőket csalva ezzel a szervezők homlokára
is, de bizakodásunk meghozta gyümölcsét: délelőtt
I0 őrára nerycsak, hogy elállt az eső, de még anap
is igyekezett kikandikálni.

7l
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Így már semmi nem állta utunkat, délig szinte
az összes kocsi feldíszitve állt, és várta utasait.

l

Fél kettő körül már mindenki a Művelődési Ház
körül toporgott, kettőkor pedig kezdetét vette a
program: elénekelttik a himnuszt, kisbírónk
kidobolta a legfontosabb tudnivalókat (persze

l1

rímekbe szedve) meghallgattuk az ővodások vidám
szüreti mondókáit, és végül, nagy megtiszteltetésre
a plébános úr adott áldást a szüreti menetre.

Az űt során szőlőt árultak a

menyecskék, bort a
legények, és szép szál lovasok is színesítettéka
felvonulók táborát. Idén sajnos az asszonykórus
§!
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d
nem fudott eljönni, igy a magyar szekéren a község
óvodásai, iskolásai álltak helyt dalokkal, versekkel.

Este a kocsmában Mega buli várta a mulatókat,
néhányan a felvonulás résztvevői közül ott
folytatták az estét.

Lz

idei évben sokan dolgoztak azon, hogy ez

a

rendezvény létrej öhessen.

Külön köszönetet mondok a
Óvodának

és az

Tündérország

Ambrőzy- Mlgazzi István

Általános Iskolának, hogy énekükkel jó hangulatot
hoztak; az újonnan alakult Vasszécsenyi LovasSportegyesületnek, hogy jelenlétíikkel
gazdagitották a programot; Gombkotő Sándornak
és Cser Bélának a szekeres-traktoros részvételért;a

Vasszécsenyi Zöldségesboltnak

a

felajánlott
szőlőért, és a szervezőtársaknak, felvonulóknak is,
hiszen nélkülük nem lett volna szüreti felvonulás.
szeder Ildikó művelődési ház vezető

lfu

},
";\

Úiravan Lovas Egyesület
Vasszécsenyben
A környékbeli

lovasok összefogásával megalakult a
Vasszécsenyi Lovas-Sportegyesület. A jövóben
szeretnénk a falu sport-és kulturális életében
aktívan részt venni, a lovassportot népszerűsíteni,
valamint lovasversenyeket rendezni az idei sikeres
verseny mintájára. Az egyesület egyelőre 15 tagot számlál, akik közül jelenleg öten vesznek
részt díjugrató versenyeken. Szívesen várjuk a lószeretó embereket tagjaik sorába.
t

Fábián zoltán

2010. szeptember

Vasszécsenyi Üzenet

KistérségiForga tag kilencedszer
A Szombathelyi Kistérségi Többcélú Társulás idén Vasszécsenyt az idei évben Rátz Györgyné, Pődör
is megrendezte az elmúlt években hagyománnyá György és a Pungor Ernő Művelődési Ház
vált KistérségiForgatagot Szombathely Fő terén. képviselte.
A rendezvény évről évre arTa hivatott, hogy
4
bemutassa a kistérségtelepüléseinek életét,
értékeit,hagyományait, kincseit.

a
'l
a

Kati néni megmutatta babáit, sőt az ügyesebbek

Bár az időjárás nem fogadott kegyeibe bennünket
reggel, az előkészületek folyarnán, azért később
hagyott néhány kellemes, szinte napsütéses órát
aíra) hogy élvezzik ezt a szeptember eleji
szombatot.

maguk is készíthettekegy-egy illatos babát, Pődör
György izelitőt nyújtott ásványgyűjteményéből, a
Művelődési Ház részéről pedig Szeder Ildikó
avatta be a kicsiket és a nagyobbakat is a csuhézás
egy-két fogásába,

rin

\,.

A

'":
Míg a színpadon sorban bemr"rtatkoztak a kömyező
települések művészeti csopordai, és a gencsapáti
Legénycéhhétpróbás feladatok elé állította az afra
járőkat, addig a sátrak alatt bemutatkozhattak a

kistérséggasztronómiai

ktilönlegességei,

fesztiváljai, kézművesei, hagyományőrzől, sőt a
helyi tűzoltók is kínáltak érdekes programot a
gyerekeknek,

délutáni eső elmosta a gyermek hétpróbás
vetélkedő terveit, amit vasszécsenyi fiatalok
vezényletévelterveztünk nregvalósítani, azonban
így sem rnaradtak program- és látnivaló nélkül
azok, akik kilátogattak az idet rendezvénye, hiszen
a sátor állandó nyüzsgése rnellett volt a színpadon
nóta és tánc, sőt a Femrm Színpad is megérkezett,
és hozott magával némi napstitést is.

szeder lldikó, művelődési ház vezető

Vasszécsenyi Üzenet
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Tündérors zág Ovoda hírei
mustpréselés,közös éneklés,
verselés, melyben a kicsik és
középsősök is elmondják erre az

Eljött űjra az ősz, sajnos ezt az
időjárás nap mint nap érezteti

velünk. A

Tündérország
Óvodában is elkezdődött a 20101 1-es
nevelési
év.
Nevelőmunkánkat
osztott

csoportokban, kis, középső és
nagycsoportban folytatjuk. A
kiscsoportosok
szeptember

elsejétől próbálgatják

édesanyáktól

alkalomra tanult versüket..

Az idei nevelési évben 'is
biztosítjuk a beszédhibás

,

való

elszakadást,
hogy felfedezhessék a gyermekközösség, az ővoda
által nyújtott lehetőségeket, egy új, számunkra még
ismeretlen világban. Bár ez nem teljesen igaz,
hiszen az újonnan beiratkozott gyerekek számára
biztosítottunk lehetőséget arra) hogy
megismerhessék a nyár folyamán az ővodát, az
óvónéniket. Hosszabb, rövidebb időt töltöttek el a
szülőkkel együtt az udvaron, a csoportszobában. A
kiscsoportos óvónénik családlátogatást is tettek,
hogy megismerhessék az gyerekek otthoni játékait,
szokásait. Bár reggelente még nem könnyű az
elválás, de a nap folyamán már feloldódva
gyakorolgatják az önállóság első kis lépéseit.

A középső

csoportban

már gyakorlott

kis

óvodásként érkeztek vissza a gyermekek a nyári 12 illetve több hetes családdal együtt töltött idő
után. A nagycsoportosok büszkén vették
birtokukba csoportszobájukat, játékaikat, hiszen
ebben az évben már ők a nagyok, és ez kellő
büszkeséggel töltotte el őket.

A tevékenységek kezdésének időpontja
ábr ázolás

(mese-vers,
-kézimunka, mozgás, kül s ővi l ág tevékeny

megismerése,

ének, zene, énekes játék) a

kiscsoportban november 1-e, a középső csoportban
október 1-e, nagycsoportban szeptember 1-e. ezek
az első napok, hetek az ővodai élet szokásainak
megismerésével,illetve felidézésével,nyári
élményekmegbeszélésével,baráti kapcsolatok
kialakulásával, felelevenítésével,közös játék,
mondőkázás, éneklésegyüttes örömével teltek.

gyermekek számára az ingyenes
logopédiai
foglalkozást.
Fejlesztőped'agógus, Horváth
Andrásné Márti néni foglalkozik
egyénenként a gyerekekkel a
könnyebb iskolakezdés érdekében.

A

nagycsoportosoknál
un. szintfelmérő teszt
"gy
megirására kerül sor október közepén, a nevelési
tanácsadóból szakember fogja értékelni
gyermekenként az eredményt. Ezzel is azt
szeretnénk leérni, hogy még időben meg tudjuk
határozni, kinek milyen részképességhiányosságai
vannak és speciális fejlesztéssel el tudjuk érni az
iskolakészültségmegfelelő szintjét,

Bábszinházi előadásra visszük négy alkalommal a

középső és nagycsoportos gyermekeket.
Almaszedést szervezünk, hiszen közösen

munkálkodva leszedet t almákat sokkal szíve s ebben
fogyasztjuk el.

kirándulást tervezünk

a

szombathelyi

vasútállomásra, megfigyeljük a forgalmista, a
kalauz munkáját, felülünk a vonatra, hiszen az

autóval közlekedő világunkban nagyon

sok

kisgyermek nem is utazott még vonaton.

Megfigyeljük a közlekedési lámpák működését,
gyakoroljuk a gyalogos közlekedést. Kirándulunk
az őszi erdőben, felfedezzik az őszi táj váItozatos
színeit. Ószi terményeket gyujttink és bábokat,
képeket készítiinkbelőle.

Decemberben versekkel, énekekkel, nagy
izgalommal várjuk a Mikulást.

Az adventi

készülődés időszaka pedig

a

Szeptember végén,október elején tarljuk a szüreti

legmeghittebb, szeretetteljes készülődés, melynek
melegsége, izgatottsága a csöppnyi gyerekarcokon
mindig megindító számomra.

szüreti hagyományt. A programban szerepel a
nagycsoportosok szüreti játéka, szüreti felvonulás,

feltételeit szeretnénk biztosítani.

mulatozást, melyre meghívjuk az első
osztályosokat és leendő első osztályosok Játékos tevékenységekkel, a felfedezés, a
tanítónénijét. Szeretnénk velük megosztani és rácsodálkozás, a megtapasztalás lehetőségeinek
eltölteni egy vidám délelőttot, felelevenítve a megteremtésével az egész személyiségfejlődés
Papp Istvánné Mb, óvodavezető h
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AZ ISKOLA HIREI
z

Az idei

tanévet I52

Szakköreink is szeptember közepétől indulnak.
Barkácsoló, kézműves, matematikai, anyanyelvi és
sport szakkörök közül választhatnak tanulóink.
Ebben a tanévben is lesz lehetőség szirház- és

kezdtiik
l-jén,
első
N
N,
a^
koncertláto gatásra.
osztályos kisdiákunkkal.
o
Közülük 23-an kértek A toronyi iskolával közösen idén is me§szerveztiik
napköziotthonos ellátást,
a városkörnyéki iskolák sportversenyét. Fociban,
=
csoportvezetőjük Máténé
N
kézilabdában háromfordulós bajnokságban
6 Gadár Rózsa.
.o
é
veszünk részt, valamint február közepén lesz a
^
!Or
o
GYED-ről visszatért j átékos sportvetélkedő. Focizni. szerető gyerekeink
ü
=
pályán
,asszÉcs E Ny Koósné Patkós Renáta, számára péntekenként a vasszécsenyi
aki másik napközis biztosítunk újabb edzési lehetőséget Murai
Szabolcs vezetésével.
csoportot v ezeti, valamint fej lesztő pedagógusként
az egyéni fejlesztésekben is részt vesz.
Iskolánk honlapja várhatóan október első hetétől
le
sz elérhe tő, amely en napraké s zen táj ékoztatunk
Fejlesztő munkánkat ebben a tanévben is segíti
munkánkról,
érdeklődőt
Takács Józsefné, Baba néni, aki szaL<képzett minden
gyógypedagógusként foglalkozik a gyerekekkel. A rendezvényeinkről.
nagyszámú jelentkező miatt tanulószobai Községünk új plébánosa Merkli Ferenc atya a
csoportunkba is több, mint 20 tanulónk jár. nyolcadik
osztályosok iskolai hitoktatásában vesz
Ötodikeseink osztályfőnöke Nagy András lett.
részt. Sok szeretettel látjuk az iskola falai között!
Az augusztusi javítóvizsgán l4 tanulónknak kellett
Programjaink az őszi szünetig:
számot adnia felkészültsé gérő 1. S aj no s nyo lcuknak
október 6.
Megemlékezések az arad1
nem sikerült az adott évfolyam követelményeit
vértanúkról
teljesíteni, így évfolyamismétlésrekényszerülnek.
tanulóva1

szeptember
z közötttik
25
o

v,

a

v

3

a

angol nyelv oktatását is folytatjuk az új
tanévben immár külön hetedikes és ktilön
nyolcadikos csoporttal,

Nagy hangsúll helyezünk nyolcadikosaink
középiskolás felkészítésére.
Számukra külön
biztosítunk matematikáb ől, magyarból és németből
felkészítő foglalkozásokat. Rernélj ük felvételij ük a
tavalyi nyolcadikosokhoz hasonlóan sikeres lesz. A
megyei középiskolák október és november hónap
folyamán tartJák nyilt tanitási napjaikat. Minden
nyolcadikosunk - előzetes szülői írásos
beleegyezéssel - két délelőtti nyílt napon vehet
részt, J. és 8. osztályosainkat ebben a tanévben is
elvisszük a szakképzési vásárra.

Ünnepi megemlékezés az
1956-os forradalom és

oktőber 22.

Az

szabadságharcról

október

23.8:30 Ambrózy-kupa

sakk

és

asztalitenisz verseny

oktőber 27.
október 29.

19:00 Fogadóóra
Az őszi szünet előtti utolsó
tanítási nap

november 8.

Az őszi

szünet utáni első

tanítási nap.

A

kézirat leadásának rrateriOÓ;er.o. O.k"r.ii u
szomorú hír. Iskolánk karbantartója, Tamás
József szeptember 24-én elhunyt. Nyugodj
békébeno Józsi!
Pozsór László igazgató

Az

BEISKOLÁZÁSI SEGELY

Önkormányzat beiskolázási segélyben részesíti az álta|ános, középiskolai, valamint felsőfoku
tanulmányokat nappali tagozaton folytató diákot, akinek családjában az egy ftire jutó jövedelem a
l14.000 Ft-ot nem hala$a meg ós nem jogo§ult ingyenes tankönyvellátásra.
Kérjük, hogy aki idén még nem vette igónybe, azminél előbb kérjen nyomtatványt akörjegyzőségen,
A kérelemhez iskolalátogatási igazolás csatolása is szükséges.
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201,0, szeptember

11

l

A Pungor Ernő Művelődési Ház
állandó programjai
zeneiskola
Hang§zeres

és szolfezs őrák a Bartók Béla

Zeneiskola kihelyezett zeneiskolai óráival
(zongora, furulya, fagott, hegedű)

Pilates

Hafáj aháta,

szeretne a jobb közérzetért tenni,
ülőmunkát végez, akkor Önnek ajánlot| ez a
nyújtó, erősítő, ellazitő torna.
Zenés- táncos gyerektorna
gyermekek megtanulnak koncentrálni,
odafigyelni egymásra, könnyedén, játékosan

A

formában fogiák elsajátítani a lépéseket.

Aerobik - Női torna
Többéves gyakorlattal rendelkező okleveles
aerobic oktató hív minden mozogni vágyő
hölgyet!

Ora fajták: zsírégető,labdás,

alakformáló,
(1-2kg),
táncos
edzések
szalagos, súlyzós
Német nyelv

Amennyib en valame lyik

Óvodás kortól felnőtt korig

csoportos
foglalkozásokon.
Angol nyelv
Ovodás kortól felnőtt korig egyéni és csoportos
őrák, akár nyelwizsga-felkészítéssel.

.Néptánc
Ovodás koruak részére,heti egy alkalommal
néptánc okt atő v ezetésével

Baba-mama klub
Évente5-6 alkalommal taláIkozhatnak a három
év alattiak, és anyukáik. Védőnő vezetésével
tartott foglalkozások.
Salsa
Nagyszení hangulatu órák, kellemes zenék,
szőrakoztatő, egész testet átmozgatő
mozgásform a. P ár nélkiil is elkezdhető !
kézműves kuckó
Évente8-10 alkalommal, az évszal<hoz igazodő
kreatív foglalkozások.

glalkozás fe lkeltette érdekl ődé s ét,
vagy részt venne a fenti programokon,
esetleg további információra lenne szüksége:
keresse fel a művelődésiházat,
írj on e-mailt: muvhaz@vasszecseny.hu,
vagy hívjon telefonon: 941377 -I77;301703-1 1 l8.
fo

szeder Ildikó művelődési ház vezető

Fígyelemz Az idén ősszel is megrendezésre keril az
Alma akció. A művelődési házban pénteken és
szombaton vehető át az a|ma arra jogosultaknak.
(nyugdíjas helybeli lakosok) Ezze| a kis mennyiségű
almával szeretnénk a községben élő időskoruak
egé szs

ég

éhez hozzáj árulni.
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BABA_MAMAKLUB

Őszi recept cserebere
szeretettel várunk minden
3 év alatti gyermeket és édesanyját
a BABA-tilAlvlA KLUB foglalkozására!
A fogtatkozás témája:

Oszi recept cserebere
Mit egyen a gyermek és az édesanya, hogy
kiegyensúlyozott legyen a táptátkozásuk?
A védőnői öttetek mellett várjuk az édesanyák receptjeit és tapasztalatait is,
amit egy beszétgetés keretében szívesen megosztanának a többiekket!

ldőpont: 2010. október 14. csütörtök 15.00
Helyszín: Pungor Ernő Művetődési Ház és Könyvtár

Babaruhabörze a Művelődési Házban
Alig használt, kinőtt vagy megunt gyerekhotmik
csereberéje
Hozza e[ gyermeke már nem használt, de még
hasznátható ruháit, holmijait, babadolgait a Művetődési
Házba 2O1O. október 9-én í0.00-í3.00 óráig, ahol
lehetőség van a gyermekhotmik egymás közti
csereberélésére,adás-vételére.
Beietgn.t!<ezés nem szükséees, asztaldíj nincs!

Salsu
a Művelődési Házbun!

!

!

Október I-tű minden pénteken 19.00 órdtól várjuk a táncolni vágyókat
Művelődési Házba, salsa órdra.
Hogy miért érdemes kipróbálni?
- naglszerű hangulat
- kellemes zenék
- szórakoztató, egész testet átmozgató mozgásforma
- pár nélkül is bele lehet vágni
- l6 évfelettieket várunk, defelső korhatár nincs!
Oktató: Herczeg Attila
További információ: Szeder lldikó 94/377-

1 77 ;

30/703-

111

8
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A Szív Világnapja
A Szív Világszövetség

(World Heart Federation)

l998-ban alakult az l946-ban alapított Nemzetközi
Kardiológiai Társaság (International Society of
Cardiology) tagjaiból. A 2001-ben kiadott missziós
nyilatkozat szerint egy hosszabb és jobb minőségű

élet eléréséhezsegítik az embereket a
szívbetegségek és a stroke megelőzése és

gondozása által, különös

tekintettel a szegény és a
közepes jövedelmű országokra. Az Egyesület a
WHO-val szoros együttműködésben dolgozik.
Legismertebb kezdeményezésük A SZIV
VILAGNAPJA, amelyet 2000 őta tartanak meg,
mindig szeptember hónap utolsó vasárnapján.

Világszövetség magyar tagjai - a Magyar
Kardiológusok Társasága és a Magyar Nemzeti

A

Szívalapítvány - az első évtől kezdve csatlakozott a
felhíváshoz azőta minden évben szeptember utolsó
vasárnapján, a Szívünk Napján hívja fel a
figyelmet a sziv és érrendszeri megbetegedések
kiemelkedő gyakoriságáta, a mindennapi életben is
megvalósítható megelőzési módszerekre.

4. Magas vérnyomás

5. Elhizás,

különösen a
poc&k"
(a
derék-csípő
,,

körfogat arányának
megnövekedése)
6. Egyéb táp|álkozási
problémák: alacsony
zöldség és gyümölcsfogyasztás,
magas só bevitel
7.Mozgáshiány
8. Elégtelen, egészségre ártalmas stressz-kezelés
9. Túlzott alkoholfogy asztás
10. Rossz szemlélet: egészségtudathelyett
betegségtu dat a je||emző,
érdektelenség a saját egészségiállapotról, a
rizikófaktorokról.

Mivel a már kialakult

elváltozások nehezen

kezelhetőek, rendkívüli
jelentőséget kap a megelőzés:
1. Optimális testtömeg megtartása, elérése:
2, A táplálékkal bevitt zsírmennyiséget az összes
energia 30%o alá célszení
A szív és érrendszeri betegségek több áldozatot csökkenteni.
szednek Magyarországon, mint valamennyi más 3. Csökkentsük a magas koleszterin tartalmú
betegség, baleset és más halálok együttesen. A szív táplál ékok fo gy asztását,
és érrendszeri betegségek jelentős része 4. Kerüljük az édességekrendszeres élvezetét és a
megelőzhető, elsősorban egészségesebb bőséges cukrozást.
5. Rendszeresen fogyasszunk zöldségféléket,
életmóddal. A Szívünk Napján az életmódváltást
szeretnék népszenísíteni- több mozgást, a főzelékfeléket és gyümölcsöket.
dohány zás elhagyás át, e gé szs é ge s ebb táp l álk ozást - 6. Kerüljük atu|zott sózást.
hitelesen, megalap ozottan, közérthetően.
Forrás:
http
://j elesnapok. oszk.hu/prod/unne p l a_sziv _v ilagnapja
A legfontosabbak azok a kockázati tényezők,
http l l ants z.hu h ar any a l e gnev e l e s/do c/sz i vu g ye k. p df
amikért mi magunk tehedük a legtöbbet:
http ://www. szivunk-napj a. hu/whd.php
l. Magas vérzsir értékek
:

2.Dohányzás

3. Cukorbetegség

Kakasy Éva:A sziv vllágnapja

PATcHwoRK AZÓYoDÁnaN
Idén is folytatódik az ővodában a patchwork-kör, A csoport
tagai szeretettel várják azokat az érdeklódőket, akik szívesen
csatlakoznának hozzájuk, hogy megtanulják a patchwork
alapfogásait, és szebbnél szebb munkákat készítsenek
foltvarró technikával.
A csoport vezetője: Némethné Singer Judit
Első találkozás:2010. október 5. kedd 77 őra
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Jó tudni...
A légpuskáról
A fegyverekről

,

és lőszerekről szőlő25312004,

(VIII.31.) Korm. rendelet a légpuskárőI az alábbi
fontosabb rendelkezéseket tartalmazza,.
A kízárőIag 7,5 joule vagy ennél kisebb
csőtorkolati energiájú légfegyvert, a hozzá
lartoző lövedékektől, tölténytő l elktilönítve, j ó1
zárhatő helyen úgy kell tárolni, hogy ahhoz
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá,

A tizennyolcadik

életévétbe nem töltött

személy csak cselekvőképes, nagykoru
személy felügyelete me llett hasznáIhat
légfegyvert.

.

kereskedelmére,
megszerzésére, tartás ár a v agy használatár a
vonatkozó szabályokat megszegi, ötvenezer
forintig terj edő pénzbir sággal súj tható,

d

szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség

hatáskörébe tartozlk.

Az eljáró

hatóság a légfegyvert

elkobozhatja.
A szabálysértés elbírálása tehát a rendőrség és
nem a jegyzőhatásköre (és eá a jegyző nem is
bánja olyan nagyon).

Annyit azonbana jegyző is gyanít, hogy a

Akizárőlag 7,5 joule vagy annál kisebb
csőtorkolati energiájú légfegyver lőtéren
(pincelőtéren, szobai lőtéren), céllövöldében,
bekerített magánterületen, a fegyver
használatára vonatkozó biztonsági előírás ok
b etartása me l l ett, kizár ő|ag sp o rtlövészetr e
vagy céllövészetre használható.

,,bekerített magánterül eten, kizárőIag

céllövészetre"

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a
kizárőlag 7,5 joule vagy annál kisebb
csótorkolati energiáj ú légfe gyver közterületen,
nyilvános helyen - ideértve az ottlévő
járművek belső tereit is -, közforgalmú
közlekedési eszközön csak zárt
tárolóeszközben birtokolható (szállítható),

A szabálysértésekről sző|ő

r

Aki a légfegyver

1999. évi LXIX.

kitételbe annyi fér bele csupán, hogy az olyan
bekerített helyen, ahol a lőszer gellert kapva sem
viszi ki a szomszéd szemét, sörösdobozra
lövöldözünk. Azmár biztosan nem, hogy a
harmadik szomszéd kéményérőllőjük le a csókát,
vagy akár asaját cseresznyefánkról a feketerigót.

Egyre gyakoribb apaíasz a faluban, hogy
csettegnek a légpuskák (sokszor nem is tudni hol)
és hullanak a'madarak, gyakran a védettek is.

Ez is lehet súlyos szabálysértés, feljelentés híján
,,csak" embertelenség.

törvény 141. §-a szerint:

A jpei segítségnyujtásról

AZ EGY HAJÓBAN

KIEMELKEUÓEN

rÖzH.q.szlqÚ ALAPÍTVÁNY

együtt-

működésben a Közigazgatási és lgazságijgyi
Minisztérium Jogi Segítségnyujtó Szolgálatával
jogi tanácsadást, okiratszerkesztést válrlal vas

munkabér igazolás), személyi okmányaikat, illetve
a szociális rászorultságukat igazolő okmányaikat
(p1. közgyőgy-ellátási igazolvány) hozzák
magukkal.

Ügyfélfogadást tartanak minden páratlan héten,

megyei j ogászok közreműködésével.

csütörtöki

Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe
INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy főre
jutó havi jövedelme, vagy szociális rászorultsága
azt indokolja, és olyan jogvitás tigvuk van, amely
jogi tanácsadást igényel.

községházán.

Kérik
j

övede

l

em

az

ügyfeleket, hogy

igazolásaikat

a

(nyugdíjigazolás,

napokon, 8,30-tól, 10,00 őráig,

a

Az
j

alapitvány rászorultságtól fiiggetlenül is folytat
ogszolgáltatást, ennek őradija 3.450.-Ft.

Peres képviseletet nem tudnak vállalni

llelefonszám
20l536-1l23.

az

!

esetleges időpont egyeztetésre:
Vámos Antal körjegyző

t
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Egyh ázi hírek
A Vasszécsenyi Rk. Plébánia és Jómagam mint
plébános mindenkit várunk első zarándoklatunkra,
amely 2010. október 30-án lesz megtartva.
kirándulásunk alkalmával a festői szlovéniába
megyünk, méghozzá a kétnyelvű Muravidékre, ahol
magyarul is beszélnek az emberek. Állomáshelyeink:
Lendva, ahol megtekintjük a templomot, Szent István
parkját, felmegyünk a szőlőhegyre, ahonnan csodás
panoráma tárul elénk. Utána gyönyöní templomokat
mutatok be, páratlan szépséggelés egyediséggel.
Természetesen megmutatom a Muravidéki magyar
Rádió studióját is, azí hiszem, Vasszécseny
térségébenis sokan hallgatják ezt a rádiőt, A
Muravidéket elhagyva Dobronakon lesz egy megálló,
ahol egy festői tavat nézünk meg. Enltán a
Rábavidék felé vesszük utunkat. Apátistvánfalván

a határőr múzeumot, tele
érdekességgel,régi tárgyakkal, fegyverekkel,

megmutatom

A tökmagolaj sajtoló is működni fog már
október végén.Ezután Szlovéniában egy

ruhákkal.

zarándoh,helyet, majd házi gazdaságot tekinti.ink meg,
ahol otthon gazdálkodnak, falusi turizmus jelleggel,
megláthatjuk, mi a ktilönbség Szlovénia és
Magyarorsz ág házi gazdálkodása terén. A vacsoránk
is ott lesz, minden házi jellegű muravidéki

Remélem,

csodás
gasztronómiai élményben
lesz részünk.
vacsora

A

összege 10 Euró, melyet a
zarándoklatra hozzunk
magunkkal.
Zarándoklatunk végén
pedig szülőfalum
Szakonyfalubantemplomáb an imádkozunk, maj d éneklünk:
,trarangoznak az én kis falumban,
édesanyám, menjen a íemplomba.
Imádkozzék, s aJóistent kérje,
hogy afiát semmi baj ne érje,
valahol a messzi Vasszécsenyben. "
Este hazaérünk egy őra alatt, másnap pedig egy
órával többet aludhatunk a téli óra-visszaállítás miatt.
Várom Önt és kedves családját effe a zarándok|atra,
bárki jelentkezhet, mindenkit szívesen várunk. Annyi
szépségvan a közelünkben, nem kell a Bahamákra
ltazni, hogy csodát lássunk.
Jelentkezni lehet a templomokban yagy a plébánián
október 1O-ig. Útiköltség: 15O0 Ft (előre kéretik
befizetni) * amár említett l0 Euró.
Merkli Ferenc plébános

specialitást bemutatnak majd nekünk.

Az élet nugy és nehéz dolgai
A

mindennapi

élet mindenki számára

jelent
nehézségeket. Ezeket ki könnyebben ki nehezebben oldja
meg. Vannak, akiknek jelenleg a gazdasági problémáik a
legnagyobb teher. Vannak közünk olyanok, akik a pénzér
nem megvehető egészségüket vesztették el. A Rákóczi
Ferenc utcában lakó embertársunk, Széplaki Lászlő ezek
közé tartozik. Betegsége révénlábát vesztette. Segítségre
szorult és az Önkormányzaí segítséget próbált nyújtani. A

rokkant kocsihoz jutás feltételekéntnekik szabott
mozgássérült feljárót készítetteel az önkormányzat
dolgozóival. A munkaidő lejárta után, emberbaráti szerctetből

fejezték be késő este a munkát. Kívánjuk, hogy

használja,,e gészségge l".

Mindezen hír megjelentetésére az készíetett, hogy űgy érzem, több embemek lenne szüksége ilyen és
hasonló segítségre.Úgy gondolom, sokan nem mernek segítségetkérni, vannak, akik szégyellik helyzettiket,
yagy a bajbajutottságukat nem szeretnék felfedni,
Szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben ilyen esetről tld az jelezze felénk és a továbbiakban is
próbálunk segíteni. Az önkormányzat anyagi lehetőségei sem korlátlanok, de amit tudunk az megteszink az
ügy jobbra fordítása érdekében.
Kívdnom mindenkinek, hogy ne legyen szükség erre, de ha igen akkor segítsünk egymáson és taldn Isten is
m e g s e gít min dny áj u n k at !
Zsolnai Zoltán polgármester
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Önko rm ány zati választáso k

2010. október 3. (vasárnap) 6:00-19:00

Polgármesterjelölt
Jelölő szervezet

Jelölt neve
zsolnaizoltán

Független

Önkormá ny zati Képviselőj elöltek

A

Jelölt neve

Jelölő szervezet

Bertók Tiborné

Független

Ferencz zsolt

Független

Horváth József

Független

kádár zoltán

Független

kiss Ferencné

Független

kovács szilveszter

Független

Máténé Gadár Rózsa

Független

Némethnékövér
Hildegárd Gyöngyike

MSZP

pintér József

MSZP

szabó Lászlő

Független

szilvás István

Független

Tóth Csaba

Független

Tóthné Pungor
Angella Mária

Független

képviselőjetitt"t közül

Többéves gyakor|attal rendelkező okleveles
aerobic oktató hív minden mozogni vágyő hölgyet!
a fajták: zsir égető, l abdás, al akformáló,
szalagos, súlyzós (1-2kg), táncos edzések
Ór

Mindezen a vasszécsenyi kuturházban vehetsz
részt!
Időpont: Kedd, és csütörtök:

l

l8:30-19:30

óra: 600 Ft/fő

Sági Szabina

MEGHIvo

Szeretettel meghívjuk Önt és családját a
2010. október 6-án

17 őrakor tartandő megemlék ezésre,

mellyel a tizenhárom aradi vértanúnak
kívánunk méltó emléket áIlitanl
A megemlékezés helyszíne: Október 6.
emlékpark

|*-

6 fő választható

természetesen kevesebbet is meg lehet

FIGYELEM!

j;;Üi.'"
-lultll'

BURSA HUNGARICA

az oszttindíjra az idén is lehet Pályázatot
Bővebb felvilágosítás és pályázati
i; *:*j",i,
adatlapok október elejétőI a körlegyzőségen
j

,

1

Kérjük, hogy a személyazonosságát és lakcímétI igényelhetők.
páúyázatboz jövedelemigazolás é.
igaiolő érvényesokmányait hozzamagával. i Á
i 5t9latatosatasi igaz9|ás 9zükségei. _ _l

-
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SZEMÉLYAUTÓ, KISTEHER és
MoToRKERÉKPÁR GuMlszERELÉs es cENTíRoz^s

