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"A hélkaznapi éleíbensötétnek látjuk a világosctl, zayaroslluk a

tisztáí,

színtclennek u sziván,ún),t. Ha mindennapi éleleclen .feltilemelkeclsz,
megpillunthatod a .fényí,a íisztuságot, a színeket - s rajtuk keresztül
önnlugadaí. Ha mugadban tnindezeket megtuláltad, .felfedezed őket az
c mb er e kb en is. " (Taíio sz)

A

meg a köriilöttünk élőkkel, szeretteinkkel, hiszen
al.ogy Einstein mondta: ..a többi ember miatt
jelképezi.
vagyutik itt
azaz pontosabban: azok miatt,
koszoriltr. mely az eg}/re növekvő fényt
Ez a várakozással táplált fény az iinneppel akiknek kacajától és jólététől a saját boldogságunk
teljesedik ki. Az ér, utolsó lietei talán ugyanígy fligg, és a sok ismeretlen miatt, akiknek sorsával
segítenek megpillantani a fényt, és ahogy az idézet egytittérzésiink lánco l ata fűz össze."
karácsonyt megelőző lretekben iqabb és

íriabb gyertya lángja lobban

fel az

adventi

is mondta, önmagunkat is.

Az ünnep egy csöpp szünet

Ezekkel a sorokkal kívcinok mindenkinek békés,
boldog karácsottyt, és a7t, hogy a következő évünk

a

hétköznapokban. mel1, e8},-eg}, rrrélyen elrej tett
érzésí,vagy egy elkergetett gondolatot irjra
feléleszt, és visszahozhatla a g),erekkori csodát,
melyet évekkel ezelőtt a karácsotrl, jeletrtett. Ezt a
rég nem tapasztalt érzésí,újra feléledő gondolatot
nem szabad önmagulrknak megtartanllnk. osszuk

bővelkedjen kacagásbun, boldogságban,

jólétben!

Zsolnai Zoltán

Az időseket köszöntöttük...
Decetttber 5-én az községünk idős laI<óit l<öszöntöttük

p ol gár me

s íe

A tartalomból
a

Művelődési Házban.

l

Mi történt az elmúlt
időszakban

Egyházi oldal

Advent

,

védőnői rovat
Intézményihírek

Programajánló

Advent rnásodiI< r,lsárnapján szervezte meg Vasszécseny Község

Önkorrnányzaía és a Vöröskereszt helyi szer-vezete az ldősek napját. Ezen a
napon minden évben nregpróbálunk egy kis napfényt csempészni az idősek
életébe,és megköszönni nekik, hogy megalapozták. építenékszárnunkra a
jelent. hiszen a mindennapjainkhoz elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet
és bátorságot.

és

Anyakönyvi hírek
Karácsonyi sütisarok
Gyermekoldal
Lovas hírek
Egészséges életmód

r
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történt az elmúlt időszakban
.--t

Megoldott feladatok az ősztől napjainkig:

Jl

Az

utolsó téilékoztatás óta (szeptember vége) az
alábbi feladatokat láttuk el közcélú munkásainkkal
a településen.

A tél beállta előtt a rragyobb lyukakat kijavítottuk
az utakon Finn hideg aszfalttal.

és a

A

közterületeken

virágládákból eltávolítottuk a nyátt

növényeket.

Az önkornrányzaí a szociális fa programoí az idén
is folytatja. így ennek megfelelően a külterületi
utak. árokpartok tisztítását megkezdtük. Az itt
kitermelt tát a nrúlt évi gyakorlatnak megfelelően a
rászorultság sorrendjében kezdjük kiszállítani.
Lakosonként l kis kocsi fa kiutalására van
lelretőség. Az átvételt aláírással kell igazolni.
kérelmeket továbbiakban is a lrivatalban lehet
1eadni.

Hó rnirrden rnenn}ri

Az

sé gben:

örrkormányzat állományában

lévő közcélú

el a téli lró takarítási
nrunkálatokat. Ennek megfelelően szükség szerint
éjjel is teljesítenek feladatot a község járdáin és
nrunkások láüák

közterületein. iey volt lehetőség arra, hogy a
hirtelen jött hó ellenére a személyi közlekedést
biztosítani tudtuk.

A külső virágládákat téliesítettük annak

érdekében.
lrogy a tél lehetőség szerint ne tegyen kárt bennük.

,A. gyöngyös utca csapadékvíz árkának fedési
munkálatai a csőfektetés szakaszába értek. A
csövek szintezése, toldása. lefektetése után az első
réteg földterítést kapta meg. A téli csapadék
természetes tömörítése után tavasszal a további
rétegek beépítésefolytatódhat.

Sajnos nem így a kozúti közlekedéssel. Sajnos az
idén a kedvezőtlen időjárás miatt megcsúszott
földnrunkák miatt a helyi Termelő Szövetkezet az
immáron nyolc éve megkötött és jól működő
nre gá1 lapodást (rni szer int az önkormányzati fö ldek
haszná|atáért í'ejébenelvégzik a hó takarítást) nem
tartotta be, és ezzel komoly fennakadást és
kellemetlenséget okozott nem csak a falu
vezetőjének, vezetésének, de megannyi
1akótársunknak.

Az első

hirtelen leesett

hó a

bosszúságon

túlmenően átgondolásra késztetett bennünket a
megállaBodás felülvizsgálatára, Sajnos a második

egyeztetés után tudtunk
akaratunknak érvénytszerezn| Sajnálatos módon a
géppel rendelkező iparosok jelentős része feladta

esetben többszöri
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Így a közterületeken a hó takarítás veszélybe
vállalkozását, és megvált az eríe a célra alkalmaó
gépektől. Így részbe ezétl, részben pedig amiatt került. Az utolsó (dec. 16 -i testületi ülésen
mivel a nagyméretű hatékony gépek horribilis ára javaslatot tettem a körülmények figyelembevétele
miatt nem tudunk más megoldást. Íey rrrellett egy motoros hórnaró beszerzésére,amellye1
szükség esetén Ponyhardt Gábor munkatársunk
reménykedünk benne. hogy a megállapodás
hell,reállását követően ismételten zavartalan lesz a akár egyedul is el tudta volna látni a járdák
téli lró takarítás, és rernéljük. hogy trrivel a TSz tisztítását a fbntosabb gyalogos közlekedési
dolgozói is faltrbeliek, úgy ők is fbntosnak tardák a útvonalakon. Az eszköz beszerzése nem
lrelyettesíti az emberi erőfbrrást, viszont
havazás utáni gyors úttakarítást.
nregkönnyíti és a rövid idő alatt jelentősen

rriegnöveli a tisztítlrató itszakasz hosszát. Az
eszköz beszerzéssel elsősorban a közcélú
munkások átmeneti lriányát szerettük volna

áthidalni másodsorban pedig a technikai fejlesztést
nregvalósítani.

A

testüIet döntése szerint nem támogatott az
eszköz beszerzése. (A név szerinti szayazást az iig))
komoll,sága é.s esetleges köyetkezmérylei miaít
kérlem.)

Rossz hír:
A z önkorm
december

ány

zaí közc élúmutrkásaitrak szerződése

3l-én lejár, az iU

retldszerről

és a

további foglalkoztatási lehetőségeikről még
pontosat nem tudunk. Illetve annyit, hogy
januárban biztosarl nem tudunk foglalkoztatni

Diintést lámogaílu: (Szilvás István alpolgármester,
Ferencz Zsolt képviselő, Zsolnai Zoltán
polgárme,sler) I{em tcimogatta: (Kádár Zoltán,
Horvúth ,Iózse.í Kovács Szilyeszter) a támogaíás
hiányában a beszerzés elmarad.

zsolnai zoltán
polgármester

senkit.

Jó tudni...
(hogy a jegyző nyugdíjba megy)
Kedves Vasszécsenyiek

!

Közel negyven éve. 197l. rrrájus l-jén, illetve az

azt követő első munkanapon jelentkeztem munkára
az akkori közös tanácson. (Ma serrr vagyok benne
biztos, hogy jól tettem. de most már mindegy.)

A

következő évet ugyanis már nyugdíjasként
szeretném kezdeni, és ebbéli státuszomban
kizárő|ag a szépre akarok emlékezni. szerencsére
abból azértjőval több van.

Nern készítekszámvetést. munkámat Önök előtt
végeztem, iey ki-ki saját tapasztalata alapján
megítélheti azt.

az első választott testület képviselőinek
bizalmát, hogy a számomra rosszemlékű
jegyzőválasztás során egy emberként kiálltak
Köszönörn

rrlellettem.

Csak remélni tudom. hogy

nem

okoztam csalódást számukra.

Köszönöm

a következő testületek tagjainak. hogy
segítették munkámat. türelmesek voltak velem és
munkatársaimmal.

É, köszönöm

a jelenlegi

testületnek, hogy

rneghallgatták kérésemet,elfogadták indokaimat és
engedtek nyugdíjba menni.

Ésvégül, - de elsősorban - köszönöm a falu
lakóinak, hogy negyven éven keresztül a
szolgálatukra lehettem, hogy elviselték kezdő
sihederként tanúsított esetleges szertelenségemet.
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és - immár őskövületként - mostani, talán tulzott
,,megfontoltságomat", óvatosságomat.

Kívánok Önöknek egy fiatal, szimpatikus utódot,
kérem, legyenek vele is tiirelmesek, megértők,

mindaa a szeretetet és tisztel.etet, amit a
négy évtized során megtapasáalhattam, és
köszönöm a jószandékú kritikákat is, amelyek
segítettek a ftildön járni.

könnyítsék meg számára a beilleszkedést.

ha valakit
megbántottam volna kérem, bocsásson meg
nekem. Nem szeretem eú. a formulát, az á|talános

Kérem, hogy az elkövetkező időben őrizzék, óvják
a falu békéjét,mert egyre inkább úgy gondolom,
hogy * az egészségután - az a legfontosabb.
Körjegyzőként búcsúzom, Isten Önökkel.

Köszönöm

Ilyenkor szokták még mondani,
feloldozás kérését.

Aá

kérem, ha valakit indokolatlanul megbántottam

Tisáelettel:

utólag is tegye aú. szővá, és én kész vagyok
minden egyes botlásomért, külön-külön elnézést

Vámos Antal

kérni.

körjegyző

Közmeghallgatás (Falugyűlés)
Önkormányzati hivatal - 20l0. december l6. (csütörtök)

18.00 h

Az önkormányzat
idei évben Lz alábbi
beruházásokat haj totta^z
végre:
. Ú1 lá,l,pák felszerelése. saját erős beruházás
(iskola. névtelen utca, parkoló. miseút
. Iskolaparkoló kialakítása - (terv elkészítése,
I.
munkálatok elindítása)
Beszámoló az elmúlt időszakban végzett munkáról
. Óvoda külső hőszigetelése. flitésrendszer
Az idei év az elmúlt idők legnehezebb éve volt mind
korszenisítése
gazdaságilag (pénztigyileg), mind a munka terén.
. Lipált u. meghosszabbításának út kialakítása
Pénztigyileg rnivel az önkormányzati szférára is
csapadékvízelvezető rendszer kiépítése
rányomta bélyegéta nemzetközi és a hazai gazdasági
, Gyöngyös utca árok alácsövezés és befedés
válság. a kormány és az állami költségvetés nehéz
(munkálatok elkezdése)
helyzete nálunk is érezhető volt. Ennek ellenére a
.
Iskola busz beszerzése és üzemeltetése
munka terén pedig több nagyberuházás lefolytatása
.
Iskola
TIOP pályázat elektronikus táblák
szi nte,fo lyarnatos megfe szített mun kát j e lentett. (Arany
számítástechnikai
eszközök beszerzése
J. u., Ovoda felújítás, Bölcsőde projekt előkészítése,....)
.
Az idén nyáron is folytattuk a szociális fa
A kormányok vá|asztási évben történő lazítása,
programot, december elején újra kezdjük a téli
költségvetési plusz források biztosítása nem volt
szezonnal.
tapasztalIrató, így az idén is a legnagyobb feladatot az
.
Arany János utca rekonstrukció, parkoló
intézmények fenntaftása és üzemeltetése jelentette.
kialakítás
, Bölcsőde pályázaí elnyerése, körzeti bölcsőde
Az önkormányzat az idén az a|ábbi közérdekű
feladatokat hajtotta végre:
kialakítása
, Az Óvodavezető megbízása \ejáIl, egy év
. Lomtalanítás jövő tavasszal isnrételten
múlva új kinevezése, mb, vezető Papp Istvánné
megismételjtik - közel félmilliós költség
. Iskolaigazgató kinevezése újabb öt évre
. kiilteriileti utak kaszálása, kaszáltatása
. Kátyúzás
Az önkormányzat az idei évben az a|ábbi önként
. Intézményikarbantartás
. A sportpályát és játszóteret egész évben vállalt szociális feladatot hajtotta végre:
. Alma program minden nyugdíjas . kapott 3
karbantartjuk.
kilogrammot.
. szemétszállítás
.
Szociális fa prograrnot egész éven át, kiemelten
. Virágosítás
január
. Színvonalas intézményüzemeltetés(iskola,
- március hónapokban)
,
Iskolatej program (az iskolában)
óvoda, rnűvelődési ház, hivatal)

Napirendi pontok:
1. Beszámoló az elmúlt végzetímunkáról
2. P énzigyi beszárnoló, statisztikák
3. A következő és fejlesztési elképzelései
4. Kérdések

Vasszécsenyi Üzenet

. Gyermekjóléti szolgálatüzemeltetése
. Szociális gondozói szolgálat

A
Pátria

támogatása

Az

önkormányzat

és intézményeiben történt

változások:
. Óvodavezető visszahívása. egy ér, nrúrlva újbóli
l,álasztás. az új kinevezése. megbízott vezető

.
.

.

.
.
.

.
.

. szociális
.

ÉpítésiHatóság átalal<rrlt. beintegrálódott a
kör,jegl,zőség alá, Mindez a l4 érintett település
jór,áhagyásával és hozzájárrrlásával. Az
átszervezés a költségcsökkerrtés és szervezeti
egy,szerűsítés nliatt történt elsősorban.

Az idén a közcélú nrunkások létszánra a l5 íős
keretünket telies rrrértékbenkirrrerítette. A
szerződések 20l0. decernber 3l. -én lejárnak.
Az úrj rendszer atrri januától életbe lépjelenleg
netrr istnett.

a

helyhatósági választásokat
követően a testület létszárna lecsökkent l0- rőI
Októberben
7- főre.

Ennek éftelnrébenaz úútestiilet képviselő
tagiai: Ferencz Zsolt, Horváth József. Kádár
Zoltán. Kovács Szilveszter, Tóth Csaba.

Alpolgárl]lester: SzilvásIstván

Műr,elődési ház egész évben tartaltnas
programot szer\|ez a legkisebbektől az
iitőskorúakig

Hagyományőrző bál szeryeztünk az Együtt
Vasszécsenyért Egyesülettel közösen

. A

,

Falugondnoki szol gálat

Lászlő)

(tavasszal)

,
.

kedvező megnyugtató lrelyen
szerepelünk.
Ennek ellenére a rongálás a közterületeken jelentős.
statisztikákban

,

Kulturális, közélet, programok rendezvények:

.

közbiztonság helyzete stabil a rendőri jelenlét a
körülményekhez képest rnegfelelő. a kistérségibűnügyi

Papp Isfvánné
Iskolaigazgatő kinevezése írjabb öt évre (Pozsár

Pályázatok:
. Bölcsőde pályázat - körzeti intézmény - sikeres
elbír,álás - rnegkötött szerződés - tavaszi kezdés

.

2010. december
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lniivelődési ház vezetőjérrek tevékenységét
szeretnétn kielnelni a taftalmas progralnok
szetvezése és sikeres lebonyolítása tttiatt.
Nyári tábor és szünidei táborok
Falunapi rendezvény{ az idén is elsősorban a
vállalkozók
támogatásával tudtuk
rrregvalósítani. Az idén volt valószínűleg

utoljára két napos rendezvényünk.
Idősek napja (a helyi Vöröskereszt szeruezet és
az Önkorrnányzat közös szervezésében)
Nyugdíjas kirándulás a krrltúrház keretein belül
az önkornrá nyzattal közös ki rándu |ás,
Sportrendezvények, tömegsport, focimeccsek

Közbiztonság

.

.

ebédszállítás,

gyógvszer

házhozszállítás

Község közterületeinek karbantartása
t-eladat. beleérwe a téli hó takarítást is.

a

fő

A hó takarítást az ötrkormányzat idén is a helyi
Terntelő Szövetkezettel közösen végzi. (Helyi
nregállapodás alapján, amelyet az idén
partnerrink a rtregkésett ioldnrunkáival való
indoklással nem tudott teljesíteni az első nagy
havazás alkalmával).
Taftós
mrrnkanélktiliekből.
állami
finanszírozással.
Munkavégzés a falu fenntartási munkálatai.

II.
Pénzügyi beszámoló, statisztikák
(Még nincs vége az évnek ezért. tájékoztatás jelIegű
pénzügyi adatok hangzanak el.)
Beszánrolókat és a beszárnolási határidőket időre
te lj esítette az önkortttá nyzaí|
A következő évre is meg voltak a nortrratíva igénylések
(noveltrber közepe)
A hárorn negyedéves beszámolót a testtilet nem régen
fogadta el.

Az

egyéb adatokra hívnárn

fel a figl,g|met, anlelyek

befo lyáso|j ák pénzti gve i nket.

. Lakos szátrr netn nregfelelő növekedése 1436 fő
. Be nem jelentettek nagy aránya fiavuló
.

tendencia)

Fol_vanratos forráshiány

E,lemzés

.

.

Átfogó vizsgálat az idén (|övőre is a kistérség
ftnanszírozza de 50Vr- al csökkenő központi
normatíva várható erre a feladatra)

Belső ellenőrzés folyamatos az intézmények
esetében

. Kiegészítéskéntaz
,

Önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatban: Mérlegelemzés
és vizsgálat történt az idén
Idegen forgalmi adó a szokásos szintet tudja
tartani.

Támogatások

. Első lakáshoz jutásitámogatás - l fő (100E F0
, Bursa Hungarica az újságban került
közzétételre

.

támogatásról.

a

testület múlt héten döntött

Beiskolázási segély -

a

Vasszécsenyi Üzenet

.
.
.
.
.
.
.

Egyesületek társadalmi szeruezetek - nincs
központi támogatás
Vöröskereszt - nincs központi támogatás
Nyugdíjasok - kirándulás
Segélyek - orvosi kezelés,
Közgyógy, igazolvány kiadása, megújítása
Fogászati ellátás
Orvosi ügyelet fenntartása

Esvéb kiadások
. Ambrózy napok támogatása
. Iskolai sportrendezvény
. Mikulás program támogatása

ilI.

2010 -évben tervezett beruházások és feladatok
Bölcsőde beru|rázás megvalósítása

.
.

Utcák, járdák csapadékvíz elvezető rendszerek
javítása, fenntaftása
Csatorna nyomvonalak felújításakülön feladat

.
. Ú;
.
.
.
.
.
A

.

ravataloző

2010. december
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és urnahelyek

kialakítása

kerülnek rangsorolásra

elfogadásakor
kiválasztásra.

Békesség,nyugalom, amire
szükségünk lenne!

ma a

és

legnagyobb

Köszönet:
trpgyző úrnak, a lrivatal dolgozóinak, az intézmények
dolgozóinak és vezetöinek
Jegyző úrrnak külon az elmúlt 8 év közös munkáját. A
nyugállományba vonulásához pedig jó egészséget
kívánok. Az önkormányzat nevében.
Szociális gondozóinknak: Rába Károlynénak,
Győrffyné Szalai Andreának
Nem,utolsó sorban:

Szeretném nregköszönni

nyilvánosan

minden

képviselőrrr nrunkáját a község lakóinak türelmét,
engedjék meg, lrogy külön megköszönjem mindazok
munkáját, akik gyakorlati tetteikkel és kétkezi
munkájukkal is segítettékezt az évet, hogy ilyen
taftalmasan, eredményeket magunk után hagyva

megvan az engedélyes, jogerős teru

működtünk

Kiss Károly tér kialakítása
Játszótér állagrnegóvó festése - játékpótlás toalett kialakítása
Buszvárók állagrnegóvó festése
Közvilágítás korszeríisítése- Táncsics M. u.

Polgármesterként megköszönöm a bizalmat és
ígéretetteszek arra, hogy a továbbiakban is a
fejlesztésekre törekszem és szándékomat fejezem ki
a tekintetben, hogy az új képviselő testülettel is egy

Szelektív hulladék sziget kialakítása (Gyöngyös

Vasszécseny, 20l0. december

vége, pálya területe
utca)

Gyöngyös

patak környezetének tisztítása

fenti feladatok fontossági és finanszírozhatósági
szempontból a 2010 tavaszán a költségvetés

egyutt.

hatékony együttműködésre törekszem.
16.

Tisztelettel:
zsolnai zoltán
polgármester

rüxonnoRszÁG óvoua Hínpt
"December az iinnepről szól, akkor szép, ha hull a hó
úgy jó ha van meleg szoba, a beigliben sok dió
Jó dolog a sok ajándék, de figyeld a szemeket
Meglátod a legnagyobb kincs az őszinte szeretet,"

K. László Szilvia

4

karácsonyt megelóző hét{<öznapok Tündérország

ovodában lázas készülődések időszaka. Már a Mikulás

napog rnegelöző héttől rnegragadtunk

minden

lehetőséget a hangulati felkészítésre.

Az

adventi készülödés a szülókkel hangulatosan és
szorgosan eltöltött estébe nyttló délutánnal kezdődött.
Halk karácsonyi zene mellett, felszabadult beszélgetés

közben készültek a szebbnél szebb asztali díszek.
angyalkák, adventi koszorúrk. Ezúton is szeretném

rnegköszönni
kreativitásukat.

a

szülőknek

a

lelkesedésüket és

A

rnikulás várás a gyennekeknek izgalomrnal teli
időszak. Feldíszítettük a csoportszobát,' rajzoltunk,

verseket és énekeket tanultunk. Nap nrint nap átélhettük
az izgatott és örönrteli várakozást, amit csak egy
gyermeki tisztaság és ártatlanság közvetíthet igazán. A
nagycsoportosok levelet is "írtak" a Mikulásnak, a
gyerekek által készítettrajzokat is beletettük a levélbe
és feladtuk a Postán. Meg is letí az eredménye, hiszen
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december 6-án nagy zsákkal rrregérkezett hozzánk.
Minderr csoportban kiosztotta a csomagokat. a gyerekek

versekkel, énekekkel köszönték meg, Látszott a
gyernrekel< arcán. csillogó szentén a lllegn}ugvás és
ijröIrr. A vasszécselryi gyerekek a tornaszobában kiilörr
l<is tinnepély keretében kapták l]]eg a vasszécsenyi
Önkortnányzat által óvodások szánrára f-elajánlott
nrikulás csomagot. A gyerrnekek szánára ezek a

átélt élnrénl,ek I,endkíviili jelentőség_tel bírnal<.
érzelrni életükre pozitívan hatnak. eIősegítil< egész
szenrélyiségfejlődési.il<et, A gyermek szeretetbe11
fejlődik leginkább. ami azt is _jelerrti. hogy tletncsali a
testi sziikségletek l<ielégífésea forrtos. hanetl-t a lell<i is]
A kettó egyiittesen segíti a gvertnek íejlődését.Anrikor
a karácsonyra, a szeretet tintlepére l<észtiIi.ink az
érzelnrek "lrúrjainak ntegpendítése", nlegszólaltatása
hatvárryozottan jeIen van, Reggelente nleggyúrjtottuk az
adventi koszorútn az éppen soron következő gyertyát.
beszélgett|ink családról, szeretetról, az a_jándékozással a
l<özösen

rrrásik errrbernel< való örölnszerzés jeIentőségéről. a
íbltvarró kör tagjai az adventi
rraptárlroz ntinden gyerrnek számára varftak kis
csoll1agot, arrribe rneglepetéseket tetttink. Mirrden nap
kihúztuk valakinek a jelét, s a kis csol]lagot ő vihette
haza. Az adventi naptár nyitogatásával. a napok
számolgatásával is fokozva a r,árakozás izgalmát.
Decetrlber 5-én az öregek napján a nagycsoportosok
Ittíisorral köszöntötték az időseket, Rernéljük, llogy

Az Ambrőzy-Migazzi István Altalános Iskolával
tartalrnasabbá tetttik kapcsolatunkat. Az óvodában
taftott közös sziireti rnuIatság után, egészségnevelési
napra hívtak benni,ink az iskolába. A nagycsoporlosok
az

alsótagozatos gyerekekkel együtt csoportokat
alkottak. versenyeken vettek részt. Jó volt látni. ahogy
az iskolábajáró nagyobb uyernrekek "anyáskodnak" az

óvodáskorú gyernrekek felett. Szárnyaik alá vették őket
és egvtitt "dolgoztak" a feladatok jó nregoldásáérr, Még
hetekkeI később is erlrlegették óvodásaink a kellenres
harrgulatú együttlétet,

Józr"rska sziiletéséről. A

F

i

sikerült vidánrabbá tenni az egytittlétüket.

Decelnber l3-a Luca napja. Ennek a rréphagyorrlánynak
célja elsősorban a tyúkok terrnékenység varázsIása volt.
Ugy tarlották, ha Luca napján fonnának vagy varrnának
a hölgyek, akkor nenl tojnának a tyúkok. LLrca napjárr a

fiúk elindrrltak meglátogatni az isnrerős házakat és
jókívánságaikért cserébe adonrányokat kaptak. Luca
napján átjöttek hozzánk az iskolások. szórták a szalntát,
elmondták jókívánságaikat, rni pedig ajándékot adturrk
nekil<.

A

decemberi ünnepkört a 3 csoport közös karácsonyi
ajándél<ként átadott rnűsorával szeretnéttk tetőzni,
rllelyet 20l0. decertrber l8-án l6 órakor a nagyszálnú
érdeklődőre tekintettel a tanakajdi Művelődési házban
tartunk. Mindenkit szeretettel várunk, hogy a legszebb
ajándékot, a szeretetünket versbe és dalba öntre
átnyúrjthassuk.

Nugy örömünkre

Merkli Ferenc plébános Ú.

e,lfogadta meghívásunkat és eljött |,1ozzánk

O is

is

az ővodába,

hozta a Mikulás ajándékát. Megbeszéltük, lrogy

rendszeressé tesszük látogatásait, ezután nrinden
hónapban egy nreghatározott napon együtt tölt a
gyerekekkel egy kis időt.

December 21-én mind a 3 csoportban karácsonyfa
illata, csillagszőrő és gyertya fénye,,éssok ajándék
fogadja a gyermekeket.

Ezúton is szeretnék minden vasszécsenyi lakosnak,
boldog, békés.áldott karácsonyt és boldog új évet
k

íván n i a Tündérors zág Óv oda dolgozói nevében

:

Papp Istvánné

AZ ISKOLA HÍREI
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Iskolánk Szülői Munkaközössége szeptember 27-éntartotta idei első ülését,
amelyen ismét Kiss Lász|ő kapott bizalmat az Sz]ly'r vezetésére. Az SzM elfogadta
működési szabályzatát, éves programját. Legközelebbi ülésük 201 l. január 12-én
l7.00 órakor lesz.
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5-én búcsúztunk karbantartónktól. Tamás Józseftől.

Hagyonrányainklroz híven október 6-án az iskolában és vasszécsenyben is
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megtartottttk
az
aradi vértanúlkra
en-rlékező műsorunkat.

Nyolcadil< osztályosaink a hónap tblyanlán a középiskolák nyílt napjain vehettek
részí,az őszi sziinet előtt pedig a hetedikesekkel a szakképzési vásárt is
megtekintlrették.
Folytattuk a tavasszal rnegkezdett faliltetési akciónkat. Sok segítő kézzeljókedvűen
és gyorsan ment a tnunka.

A toronyi iskolával l<aröltve idén is megszerveztük a
városkörnyéki l<ézilabda és foci bajnokságoí. Az őszi
fordulól< több helyszínen zajlottak. a téli fordulókra
jarluár rnásodik felében keri"il sor. Gyerrnekeink sok
szép győzelemmel örvendeztettek meg bennünket.

Az óvodával való együrttmúiködést erősítve tartottuk
egészségnevelésinapunkat, amelyen a
nagycsoportosok is részt vettek.

Október 21-én ötödik és hatodik osztályosaink
közlekedésbiztonsági előadáson, vetítésenés
gyakorlati próbán vehettek részt. Renréljük, hogy az
itt szerzett tapasztalataik a mindennapos közlekedés
során is hasznosítlratóak lesznek.
Október 22-én ernlékeztünk az l956-os íbrradalomra,
és a köztársaság kikiáltására. Nyolcadik osztályos

tanulóink Vasszécsenvben és Tanakajdon

is

szerepe Itek műsorukkal.

október 23-án adoít ismét iskolánl< otthont az itnmár
hagyornányosnak morrd|rató Arnbrózy-kupának. A
rnegyéből rnintegy l30 verserryző mérte össze tudását
asztaliteniszben és sakkban. Örvendetes a helvi
versenyzők létszáInának emelkedése.

Isl<olánk

is részt vett a

vörösiszap-ömlés

károsultjainak
megsegítésére
szervezetí
adománygyúi|tő akcióban, amelyben mintegy l0000
fbrintot gyűjtc;tttink össze és utaltunk a segítő alapba.
köszönet rrrindenkinek. aki adakozott!
!

Az őszi szi.inet utáni első napon indult alsósainknak
az úszás. A lehetőséget isrnét Pammer István

biztosította az

Új-Ebergényi

kastélyban,

Örrzetlenségét itt is nleg kívánom köszörrrri!
Tanulóink elfáradva. de jókedvűen és sokat fejlődve
teljesítettéka tíznapos kurzust.

November 8-án volt hagyományos koncertsorozatunk
első állomása. Az előadásra a szombathelyi Bartókteremben került sor. A zene élvezete így még
teljesebb volt.

November l7-én tartottuk nyolcadik osztályos
tanulóink szülei számára a pályaválasztási szülői
értekezletet.

NoveInber 27 -én íartotta szülői munkaközösségünk a
szécsenyi rnűvelődési házban abálját. A jó hangulatú
rendezvényre sokan eljöttek köszönhetően a
szervezők munkájának. A bevételt iskolánk
rendezvényeinek és tanulóinak támogatására

fordídák.
Decetnber 6-án a Miku|ás érkezett, l3-án pedig a
negyedik osztályos fiúk lucáztak az óvodában, a
polgármesteri lrivatalban, a postán, Tanakajdon a
művelödési házban és persze az iskolában.

Az iskola

tninden dolgozója és diákja nevében

kívánok mindenkinek békés,szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt!

pozsár Lászlő

igazgaíő

Vasszécsenyi Üzenet
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Adventi köszöntő
Ahogy az adventi időszak programjait tervezgettem, gyűjtöttem az anyagot az idei utolsó
lapszánhoz, eszembe jutott, hogy talán senki nem fogalmazta meg jobban a várakozás szépségét,mint
Antoine de Saint Exupery a Kis herceg történetében:

'.{C}u

;\r

.,Másnap visszajött a kis herceg.
- Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz - mondta a róka. - Ha
például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni.
Minél előrébb ha|ad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele
leszek izgalommal és aggodalommal; fölfedezem, milyen drágakincs a
boldogság. De ha csak úgy, akarmikor jössz, sosem fogom tudni, hány
őrára ö|töztessem díszbe a szívemet... Szükség van bizonyos
szertartásokra is.
-Mi az, hogy szertartás? - kétdezte a kis herceg,
- Az is olyasvalami, amit alaposan elfelejtettek - mondta a róka. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik, az egyík óra különböző a
másiktól."

Pontosan ezt étzem én is a napokban: várom aztanéhány napot, amely más, mint barmely másik

nap az évben: karácsony ünnepét. . .. és aki együtt tud érezni a rókával, fudja, micsoda ajándék az adventi

időszak, amelyben összemosódik az ünnep és a hétkoznap: egy kicsit könnyebben megy ilyenkor a
munka, hiszen megannyi örömteli perc szövi át az időt, és a várakozás izgalma újabb reményt ad.
Reményt ad arra, hogy talán az ünnep, szeretteink közelsége segít erőt meríteni, hogy szembenézzink a
régi problémákkal és azúj kihívásokkal, és megtanulunk örülni az éIet apró csodáinak.

Kívánom, hogy mindannyian részesüljenek a várakozáshozta örömökből,

és az ünnep fényéből!

szeder Ildikó
művelődésszervező

Karócsonyvónó

gyerffiükprCIsrcrnok a Pungor §rnő Művalődési Hózbgn

20i0. december ??. (szerdo) 9.00-13,00

ayermekfelügyelet és lo.Oo-tól KÁRÁcsoNyI MEsELÁDn o
Berzsenyi Dóniel Megy eí Könyvtárból

2010. december 23. (csüt.) 9,00-13.00

oyermekf elügyelet és 9. 30 -tól KÁRÁcsoNyI KÉzMÚVes
FOGLALKOZÁS P,őtz Györgyné, Koti néni vezetésével

20IO. december ?4. (péntek) 9.00-12.00

.lÉzusrnvÁnÁs mesével,jótékkol

Vasszécsenyi Üzenet
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A Pungor Ernő Művelődési Ház hírei
Az elmúlt három hónapban a művelődési házban is
újra elindult az éIet, elkezdődtek a zeneiskolai
órák, a nyelvoktatások, a mozgásos foglalkozások,
a kézműves kuckó, a Baba-mama klub.

November első hetében vidám őszi kézműves- és
játékdélután várta a gyerekeket, őszi motívumokkal
díszítettük a saját készítésűirattartó mappáinkat, és
előkerültek a játékok is. November 5-én buszos
kirándulást tettünk 18 iskolás részvételéve1
Budapestre, ahol a Csodák palotájában tekintettük
meg- próbáltuk ki azinteraktív tudományos kiállítást,
ahol látványos, szórakoztatő, közérthető és átélhető
módon mutatják be a természet tör-vényeit, a fizlka
A novemberi hónapban a vásárok. termékbemutatók
csodálatos és rneghökkentő világát.
rnellett a védőnővel összefogva a rrríiveIődési ház is
bekapcsolódott az iskola egészségrrevelésilretébe,
részt vettünk a felső tagozaí vetélkedőjének
szervezésében, lebonyo l ításában.

November végén, az

adventi

időszak

megalapozásaként adventi kézműl,es íbglalkozást
hirdettünk, Tavaly adventi koszorút készített|ink,
idén ajtódíszt került ki az ügyes kezek közül. Majd'
20 gyermek eljött. és közel 30 koszorúrt készített|ink
el egyiitt, amely imnrár a készítők otthonában. a
község házaln díszeleg.

Az

időjárás kedvezett a kirándulásnak, szokatlanul
meleg őszi napsütés kísértevégig a napunkat,
lehetőséget adva arra, hogy egy kicsit körülnézzűnka
Hősök terén, ahol történelmünk nagy alakjaival
ismerkedtünk.

December 3-án a legkisebbeket látogatta meg a
Mikulás a Művelődési Házban. Zene, téli mese és
csomagok várták a piciket. akik szülői segítséggel
ugyan, de énekszóval köszöntötték a messzi földről
érkezett Mikulást. A legbátrabb csöppségek verset is
mondtak az őreg szakállasnak,
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SZM

báI volt a Művelődési Házban

Az idei évben -a tavalyihoz hasonlóan- az
Művelődési Ház adott otthont a hagyományos SZM
bálnak. A zenés-táncos rendezvénynek idén nagy
sikere vo[t. szinte mozdulni sem lehetett

a

nagvterernben, ahol egész este nagyszerű hangulat

December 4-én rnásodik all<alorrirnal rendeztük nreg
a babaruhabörzét, ahol lehetőség nyílt alig használt,

kirrőtt vagy megllnt gyerekholnrik csereberéjére,
adás-vételére. Sajnos ez alkalommal az időjárás, a

rrralkodott. Az est fblyarrrán láthattak a bálozók
hastáncot. salsát, törzsi-fuziós világtáncot, és egy
latin nlixet, mellyel Herczeg Attila és Herczeg
Krisztina magyar bajnok páros szőrakoztatta a
bálozókat, Ezt követően a közönségnek lehetősége
nyílt néhány tánclépéstis elsajátítani Attilától. A
kitűnő hangulatot fokozta még a tombola izgalma, és az egész estés élőzene.

havazás közbeszólt, így sokan nenr nrertek elindulni a

vásárra.

Még aznap délután a gyerekek vették birtokukba a
könyvtárat, ahol együtt készülődtünk a Mikulás

jöttére. Barkácsoltunk, zenét hallgattunk.
társasjátékoztunk. és megrendeztük házi
bajnokságrrnkat diógrrrításból, ahol a fodíj egy
mikulás-csomag volt.

J
December 15-én került

hagyornányos karácsonyi
szebbnél szebb karácsonyi d
szeder Ildikó
rrrűvelődés szervező

GYERMEKTORNA

Folyamatosan várjtrk a gyerekeket a Művelődési
,Házban működő gyerektornára.

lcrtito.tok
: l7.00 2,5 éves kortól
i tZ.so 5 éves kortól
l,
Ara: 400 Ft/alkalom
Cyere. mozogj veltink!
,
I

Az SZM bál szervezői szilveszteri összejövetelt
terveznek, melyre mindenkit szeretettel várnak!

Az est

sikerét látva közkívánatra újabb bált

szervezühk, amelyre a farsangi időszakban kerül sor.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek
és a támogatóknak. akik hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez!

Kiss László

l2
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A Vasszécsenyi.Lovas Egyesület hírei
2010,10.03-án rendezték Szarvaskenden a vas megyei
díjugrató lovasok döntőjét. A versenyen az egyesületet
két lovas képviselte akezdő ló kategóriában, akik
tisztességesen helytál ltak.
2010. 1 1. 14-én Pátyon rendeztek díjugrató
rajtengedély vizsgát ahol két lovasunk sikeres vizsgát
tett Bíró Dániel és Bertók Zo|tán személyében,Ezzel
két díjugrató lovassal bővült az egyesület, akik a jövő
évtől tervezik az aktíy versenyzést.

Az

e|őzetes tervek szerint 20lI. évtől lesz olyan
lovasunk is, aki a military szakágban szeretne

versenyezni.
Nagy Emília

Tóth Csaba festő képeinek kiállítása a vasszéc§enyi iskolában
Idézek: ,,Az ihlet belsó szükségletképpen veszi
magára azt az alakot, arnelyben megielenik, és a
valóság egy részétrögzíti."
Az irodalmi szövegek három dimenziós eleművé
teszik alkotásait,

'óth Csaba festményeit már régóta
ismertem.

Nekem, mint az irodalom felől érkezőnek, első
benyomásom az intim varázs, a művész egyéni
kisugárzása, ami összetéveszthetetlenül

árad a művész

képeiből.

Az, ami megkülönbözteti

más festők alkotásaitól,
illetve interpretálja, felülírja, átírja, a már meglevő, más
festők képeit.

Interpretálja, felülírja, és csodálatos egységbe
foglalja.
Tóth Csaba egy sajátos művészeti formát hozott létre.
Visszanyúlt a tradíciókhoz, és a maga sajátos módján

elválasztja
művészetet.

A

tudtam, nem éreztem át, mire gondolt a művész.
Egy idő után rájöttem, hogy a festő és a költő egy
tőröl fakad. Az alkotásból, művészetből.
Míg a költő pl. egy tájleíI,ásnál egy természetről írt

versnél mozgásba hozza az olvasó képzeletét. tehát
érzelmi síkon érinti meg, természeten az értelmét is
használva, addig a festő - különösen Tóth Csaba először vizuálisan, telrát maga a kép érinti nreg a
szemlélőt, majd gondolom, a látott kép nrélyéreakar
hatolni,

A festményei Tóth Csabának rejtőzködőek, és úgy
érzem, még egy versnél a költő kitárulkozik, addig a

a régi tradicionális és az új kísérletező művész festményeinél, először az

művész képei nemcsak érzelmi, hanem értelmi

figyelmet

Énsokáig nem éftettem meg, az alkoíő műveit
vizuálisan láttam, de nem tudtam belelátni. Nem

is

követel4ek,

kép interpretációihoz

Nem véletlen, hogy

József Atti l a idézeíetkapcso lt,

értelmiinket kell
használni, és amikor megfejtettük a kép művészi titkát,
mire az érzelmeinkkel tudunk célt érni, akkor értjük
meg a képet és az alkotó kitárulkozó lelkét is,
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Egyházi oldal
Zarándoklat Szlovéniába

201

0.10.3l-én

Az Őszi zarándoklatrrnkra több mint százan jelentkeztek Vasszécsenyből és
Tanakajdból. Pedig a plébániára az a jelzés érkezett, hogy nem fog jelentkezni
senki. Látom azonban plébánosként,hogy nagy az igény az ilyen jellegű
eseményekre. Gyönyörű szép idő volt azon a szombaton, amikor reggel 2
autóbusszal Szlovéniába vettük az irínyt. ÚtkOzben a rőzsafűzért imádkoztuk
megfelelő énekekkel,
Lendva volt az első állomás, ahol a Szent Katalin
templomot tekintettük meg, majd két csodálatos
gyöngl,szemet gyeftyánosban és Petesházán. Az
ottani nytrgdrjas plébános büszkén mlltatta meg
templomait. Gyertyánosban Európa összes fafajtája
képviseltette magát a templomban, a a petesházi
templom pedig szép olajfestményéről híres, Ezután

a

dobronaki hegyen

ért minket

kellemes
meglepetés. A Hancsik család kedvesen fogadott
bennünket, olyarr helyi specialitásokat kóstoltunk,
mint a töklekvár. tökkompót. fenyőpálinka,
tökmagolajos ételek stb. Mindenki nagyon
elégedett volt a murcival és az újborral is, ami

akkor még nem volt egészen tiszta. Ezután

Apátistvánfalr,ára vettük utunkat, ahol a templomot

és a határőr múzeumot tekintettiik meg. A
rábavidéki falvak mesés környezetben vannak,

r\

l\

csodás tájak és kedves, egyszení emberek fogadtak
minket mindenhol. Szakonyfaluban mindenkit
elbűvölt a kis kápolna, illetve a plébános
édesanyja. Liténiát tartottunk a Szűzanya
tiszteletére. Estefelé immár egy háztáji étterem
vendégei voltunk. Szlovén menü volt:
marhahúslevessel, főtt marhahússal, tormával,
majd tálak egészen fantasztikus otthoni köretekkel
és olajos salátával. A végénpedig egy mennyei
rétes. Sajnos, hazafelé kellett indulnunk. Hálásak
vagyunk a Jóistennek, hogy ilyen szép vidékre
vezetett el minket. Jövő tavasszal újra útra kelünk:
ezuttal a horvát határvidéket fogom megmutatni a
plébániának, május 7-én pedig a püspök Úr hív
bennünket
Mátraverebélyszentkútra
zarándoklatra. Csak adja a Jóisten, hogy
énekelhessük: ..Te vagy faldi élmnk vezércsillaga"

Mikulás

'i

a plébánián
December 6. a Mikulás napja. Ezen a napon jött el a
templomokba Szent Miklós püspök is, hogy meglátogassa
plébániánk gyermekeit. Messze íöldről érkezett és sok ajándékot
hozott magával no meg virgácsot is a renitens diákok számára. E
szép téli napon mindannyian boldogok voltunk e látogatásnak.

Kérjük a Püspök Urat, jövőre is jöjjön
örömére.

el a gyermekek nagy

Progrumok:
december 24.
25.
25.
26.
27.

Janudr

lipárti templom : Pásztorjáték
Szécsenyi templom: éjfélimise
9,45. Lipárti templom Ünnepi szentmise
szécsenyi templom szent család vasárnapja, családok megáldása
Szécsenyi templom : Borszentelés

8. szombat :

Házszentel

Pléb ún i ún k

ho

és

Vasszéc senyben

nlapj ű :

v a s sz e c s

eny. p l eb ani a.

hu
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MEGKESETT SOROK EGY ARANYDIPLOMÁRÓL
Jenő aüa, Tóth Ferenc igazgatő úr után. honismereti szakkörök. a Pungor Zoltán tanár úr
községünkben harmadikként vehette át a nyáron által létrehozott csetrrpeszkopácsi Helytörténeti
Aranydiplon{ját Verhás Miklósné. ahogy Múzeutl gyti|ternényíejlesztése.a népi tánc
rrrindannyian nevezzük, Margit.tanár néni.

1941-ben született itt a íb]uban. édesapja. Szalai
József is tanító volt. akit iófbrrnán neln is
ismerhetett. hiszen 1943-ban a Don kanyarnál hősi
halált halt. 1960-ban szerzeíí tanítói diplornát.
páIyfiát Bozzaiban kezdte, majd Tanakajdon
tanított 1966-ig, amikor átkerült a vasszécsenyi
iskolához. l969-ben a Pécsi Tanárképző Főiskolán
földraj z-történelem szakos tanári diplornát szerzetí.
36 tanévet tanított az iskolánkban,2002-ben hagyta
ott az osztálytermeket és a diákokat.
Történelenróráira ma is jó visszaerrrlékezni. olyan
érthetően és érzékletesentudta átadni az
isnreretanyagot. Az iskola volt az élete. az

úttörőmozgalotn,

a nyári

táborok. majd

a

nrozgalotn és a Vöröskereszt. Az utóbbiakat már a
szülőfalujáért rnűvelte, mert nragatartásával példát
mutatott hazaszeretetből. szülőíöldszeretetből és
enrberszeretetbő l
.

A 36 év alatt generációknak

nrutatta f-el a

szerethető tanár és a szerethető tantárgy mintáját.

Nehéz. embert próbáló ér,tizedekben nraradt
etrrber, nem érdekelte a karrier és a lrír:név.A
nrából visszatekintve erre íél évszázados
pedagógushivatásra. csak úgy összegezhediik ezt
az életutat^ hogy igen, nag.von fényes, tündöklően
fényes ez az Aranydiploma. al-ninek Margit tanárnő

a

birtokosa. és joggal lehet

íáluközösség is. amiből vétetett.

rá büszke az

a

Tóth Csaba

Verhás Miklósn é, az aranydiplomás pedagógus
..A pedagógusi munkát a csendes esőhöz

lehet
lrasonlítani. A csendes esőhöz, amely jó sokáig tart,
áztatja a földben megbújó magokat. Azok rnagukba
szivják a nedvességet, és később ezéríaztán akár
szárazság idején is képesek termőre fordulni

."a$ial

)v kF

F

olyan pedagógussal, aki valarnit megmozdít benne,
aki olyat mutat tettével, cselekedetél,el, tudásával,
hogy az akát a diák egész életétmeghaíározza."
Ezekkel a szavakkal köszöntötte zsolnai zoltán
polgárrnester úr december 20-án Verhás Miklósnét,
Margit nénit abból az alkalomból, hogy a nyár
íblyarnán vehette át az 50 éves padagógusi rnunkát
j elképező aranydiplomáj
4t.

Az

önkormányzati ernléklap és ajándék mellett
Margit nénit egy kis ünnepi műsorral lepttik meg:
Verhás Emese és Szalai Kristóf furulyaszóval,
Németh Zsőíla verssel, Baumgartner Dóra pedig

l

gyönyörii

§

fi

énekhangján köszöntötte

az

aranydiplomás pedagógust. A régi tanítványok,
Sebestyén Andrásné és Babolcs Ottóné saját
szerzetnénnyel, dalban gratuláltak az ünnepeltnek.

minden ember sokat köszönhet a Ezúton gratulálunk az 50 évhez, és
pedagógusainak. Akinek szerencséje van, az élete, kívánunk jó erőt, egészséget a további
tanulmányai során legalább egyszer találkozik egy nyugdíjas évekhez!

A

Földön
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NBMZETI trNxnpEINK EMLEKHELYEI TELEPÜr.,nsÜlvxÖn
Az l848-as

a

Szabadságharcban négyen vettek részt

falunkból, Szécsenyből Menyhárd János,
Lipártból Kiss János, Lajcsák István. Illés Ferenc

Lipárt későbbi foldbirtokosa is részt vett 17 évesen
a Szabadságharcban, neki a fényképétis ismerjük,
és ő az egyedüli, aki vissza is tért a harcokból, a
többiek hősi halált haltak, így emléküket március
15-én, |937-tő| a kommunista diktatúráig a lipárti
OrszágzászlőnáI ürrnepelte a falu. (Az L
világháború névtelen sírjaiban nyugvó lipárti hősi

szék magasságával nagyobbak csak, mint egy
ember. A vérlanúinkalól csak kirúgták a széket,
lábuk szinte elérte a földet. Az akasztőfa és a

kopjafa kozott a fő különbség, hogy a kopjafa egy
faragott jelképes írás, minden formának meg van a
jelentése. Más jelenti a férfi, női halottat, más a
ftatalt, az öreget, és más a természetes halállal-, és
más az erőszakos halállal ]raltat.

Október 23-án" illetve a forradalom napjaiban több
helyszínen is történtek említésreméltó események
halottjaira is emlékezett a faluközösség.) A
a településünkön. A régi Tanácsházáról leverték a
szécsenyi Menyhárd János lehet lrogy testvére volt
vörös csillagot. a szécsenyi iskolában Szalai János
az akkori Menyhárd István tanítónak, 2006 után a
bácsi visszatette a keresztet az osztályterembe, a
vasszécsenyi Polgári Kör itt tarda március 15-i
lipárti sarokiskolában Gombkotő Károly verte le a
megemlékezéseit.
Rákosi címert az osztályíeremben. Lipárton Sütő
Június 4-e, a Trianoni békediktátum napja eddig Károly tanító kivezette az iskolásokat az
nem volt hivatalos ünnep. csupán 20lO-től az, miní Országzászlőhoz. és ott elénekelték a Himnuszt, és
a Nemzeti Összetartozás emléknapja. Idén, hogy a zászlőrűdra t-elvontatták a nemzeti színű zász\őt.
meg tudjuk ünnepelni. kiszabadítottuk tavasszal az Ezen a megemlékezésen,az iskolásokon kívül, a
Országzászlót a mellette lér,ő tölgyí-a ágaitól. és falu lakói is részt vettek.
hosszú tiltott ér,tizedek után. í-elvontuk a nemzeti
A rövid áttekintésbő1 kiderül, hogy elődeink
színű lobogót e napon.
mindkét jeles nemzeti ünnepünkkor a lipárti
Augusztus 20-a, méltó megünneplési helyszíne Országzászlónál ünnepeltek. Az emlékmű utolsó
mindig a szécsenyi Nagyboldogasszony templom komoly felújítását a Kádár rendszer börtönéből
és plébánia volt, 1990 után ez a hagyonrány kiszabadult, lipárti származású Kovács Imre
zökkenőmentesen lolytatódott.
plébános végeztette el a múlt század hatvanas
éveinek közepén. Az emlékmű teljes felújítása már
Október 6-a nem hivatalos ünnep. ám az aradi
régtő1
esedékes, tavasszal csak állagmegóvó
gyásznapra mindenütt megemlékeznek az
országban. Szécsenyben Október 6-a Parkot f-elújítást végeztünk rajta önerőből, Pintér Gábor
kerttervező mérnök olyan felújítási terven
avattak 2002-ben. aho| az ünnepségek zaj|anak.
dolgozik, egyszerű lokálpatriótaként, ami által nem
Egyetl en szépséghib éila a kezdeményezé snek. 1ro gy
csak az emlékmű és környezete újul majd meg,
az emlékpark tulajdonképpen bizarr nródon lranem
a lipárti ravataloző melletti réten egy új
megidézi az aradi bitófákat. Aradon az osztrákok
kálvária is épiil. 14 stációval.
elkobozták egy épülő ház tetőfáií, azokat földbe
állítva alakították kí az akasztótákat úrgy, hogy egy
Tóth Csaba

A LIPÁRTI TEMPLOM KIADVÁNYnÓL

Az

újság mellékleteként kézbevett kiadvány a
képviselői tiszteletdíjamból készült. Az előző
ciklus alatt egyetlen forint tiszteletdíjat sem vettem
fel. ugyanis azt gondoltam, hogy az a falut illeti

meg. Iey tudtam egy sor kulturális

és

Mtgazzi István általános iskola transzparensének és
az Ambr őzy napok transzparensének elkészíttetése,
az iskola énekkara az első CD-jének
megjelentetése, az Asszonykórus CD-éjének

megjelenését, az l 916-os vasszécsenyi
katesztertérkép dígitalizálása, a
Iipártí

közművelődési feladatot támogatni. A teljesség
igénye nélkül: a szécsenyi templom építtetőjének, templombelső restaurálásának támogatása, a
Ebergényi Benedek portréjának restauráltatása,
korszerűsítése,
templom
világításának
bekereteztetése. a Pungor Ernő Művelődési Ház
textilí-aliképéneka íámogatása, az Ambrózy-
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mint egymillió forint volt ez az összeg, amit ilyen
cél ra fordítottam a lemondott tisfi eletdíj amból.

idegenforgalmi vonzerőt jelentő kiadványok

Úiraválasztásorn után Nagy Gábor vas.szécsenyi
költő kötetének megielentetéséhez 50 ezer forinttal
járrrltam hozzá.

Egy ezeknél nagyobb volumenű elképzelésegy

A

Vasszécseny Műemlékei kiadványsorozat első
darabja a Lipárti templorn bemutatása. Terveim
szerint kör,etni fogia a szécsenyi ternplom, majd

külön-külön.

a két kastély ismertetése.

Vasszécseny Nevezetességei kiadványsorozatban
az Asványmúzeum, a Stőger Vendéglő és a Szkok
malrnok bemutatását tervezem, Ugyancsak ebben a

ciklusban szeretnék indítani egy

hasonló

községünkről,
helytörténeti
olvasókönyv
kiadatása.
Az
eddig
több
mint 5
összeállítása.
digitalizált fényképután. amit az utóbbi két évben
gyúijtottem és állítottam össze. imnrár a Savaria
Mútzeum is érdeklődött. hiszen nincs a megyében
rnég egy település. ahol ill,en módszeres gyűjtés

vasszécsenyi

történt ebben a rnűíajban.

Az

ugyancsak az rrtóbbi két ér,ben összeállított
Vasszécseny Bibliográfiála (Vasszécsenyről szóló
irodalom) imrnár megközelíti az 1200 tételt.

kiadványsorczatot Vasszécseny Díszpolgárairól.

Úgy gondolom a képviselőség a napi ügyek
egy-egy kiadványban szeretném képviseletén túl ilyen stratégiai tervek kivitelezését
bemutatni Vasszécsenyt régi fotográfiák alapján.
is jelenti. Ehhez utólag is köszönönr honfitársaim
egy másikban a település nevezetességeiről készült és t-ele-barátaim ismételt hozzétlárvlását.
műalkotásokat, egy harmadikban a ,,Zö|d
támogatását.
Vasszécsenyt". a parkok és zöldterületek
települését. Mind a kistérségenbelül, mind azon
kíviil nagyon tbntosak az ilyen ismeretterjesztő,
Tóth Csaba
Külön-külön

védőnői rovat
Fűszernövények és gyógyhatásaik

A

Jűszerek kezdetektől fogva kiemelkedő
szerepet töltöttek be az emberi történeleInben. Már az
ókorban is nagyon ér,tékesárucikkek voltak. A 13.

században Marco polo veIencei feltbdező lrozott híft az
írj fíiszerlelőhelyekről. Az Indiából Európába érkező
fűszerek kalandos hajóutakon jutottak el a vásárlókhoz,
és emiatt nagyon megbecsült árucikkek voltak.

van
i

rn

A tél beálltával szetvezetünknek sok vitanrinra
szüksége. Ilyenkor a legfontosabb az

mun rendszer erős ítése.Fii szere

i

n

kre a tápl

á

l

ko zásbatl

van a legnagyobb sziikségünk, rnivel ízükkel, színükkel
élvezetessé teszik az alapanyagokat, és elősegítik, hogy

elfogyasztott étel tápanyagait a szentezet
rnegfelelöen hasznosítsa, Ime néhány példa a
leggyakrabban használt fűszernövényekre, és azok

az

gyógyhatásaikra:
Borsmenta: frissítő hatása által eloszlatja az álmosságot,

és élénkítia vérkeringést. Emellett kitiinő görcsoldó

tu l aj

donsággal rendel kezik.

Citronlfúí :gyógynövényként jó hatással van az
idegrendszerre: nyugtató hatású, stressz és
fbszültségoldó.

G:lünbér: Nenl csupán széles körben használt fíiszer,

de lratásos

gyógynövén},

is. Illóolajat

és

fűszeranyagokat taftalmazó g;-ökértörzse elősegíti az
enlésztést,és fbkozza a. vérkerin_qést.

Szegííiszeg:fájdalorncsillapító és fertőtlenítő hatással
bír. A fogfájósok házipatlkájából sosem hiányozhat. a
rnájgyulladásos betegségei ellen is hatásos. Olaját a
fo

gászatban

m

i

nt érzéstel en ítőszert alka|mazzák.

zsáb,a: az egyik legrégebbi gyógynövény. A torokf,íjás
egyik legjobb háziszere. A gyógyrrövény illóolajai

révénfejti

ki

gyu|ladásgátló, baktériurnölő,

fertőtlenítö lratását.

Fokhaglma: Imnrunjavító, mely

és

a szívet, az

érrendszert. és a vérkeringést karbantartja, Antibiotikus

emésztést elósegítő, görcsoldó. nyugtató, és
rnéregtelenítő szer. Az este elfogyasztott egy-két gerezd
fokhagyrna a jó és mély alvás biztosítása mellett
gyógyító és sejtfiatalító hatást fejt ki.

Mészáros Lívia
Védőnó
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Karácsonyi Sütisarok

Karácsony közeledtével sokakban felmerül a kérdés:Mit süssek? Néhányan a régi,
megszokott recepteket veszik elő, néhányan pedig újdonságokat próbálnak ki. Bármelyik
kategóriába is tartozunk, bó a választék.

A

mézeskalács olyan sütemény, mely változatos alakjával és díszítésévelsokféle jelképet
jeleníthet meg. Készítésekomoly hagyományokkal rendelkezik, eredetileg az isteneknek
felajánlott ajándék, majd emberek közötti ajándék szerepét töltötte be.

ornlós Irrézeskalács
Hozzávalők és elkészítése:(30-40 db süteményhez)
4509átszitált finornliszt,2509átszitált porcukor, l csomag Vaníliás cukor, l teáskanál szódabikarbóna, l csomag
nrézes-fűszer keverék (vagy ízlésszerint őröIt fahéj, kardamom, ánizs, gyömbér, szegfűszeg).Ezeket egyenletesen
elkeverji.ik. és hozzákeveriink 3 tojást és l50g mézet. Ezt egy éjszakán át hűtőszekrényben lefedve pihentetjük.
Másnap lisztezeít nyujtólapon 2-3 mm vastagságúra nyujtjuk és tetszés szerinti formával kiszaggatjuk.
Arnennyiben fenyő díszeket szeretnénk belőlük, akkor az akasztás helyén kb. 1,5cm : l 5mm és lyukat szaggassunk
sütés előtt. (sütéskor aíésztarnegdagad és a nyílás is kisebb lesz.
Si,itőpapírral bélelt tepsibe rakjuk és előnrelegített sütőben l75 fokon 5-7 perc alatt arany barnára südük, Sütés előtt
tojás sárgájával kenji,ik meg egyenletesen, sütés után díszítsük kedvünk szerint.
Aki kicsit tigyesebb, és elég kreatív, készíthet a tésztából rnézeskalács házikót is, Ebben az esetben papírra
tervezztik meg a ház oldalait, tetejét stb. a kinyújtott, még nyers tésztából vágiuk ki, és darabonként süssük meg.
Ha kihűlt, összeillesztjük. és tetszés szerint dekoráljuk.
Kellenres Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet kívánok rninden kedves Olvasónak!
Németh zsőfia
cukrász

Egészséges életmód rovat
Tisztelt Olvasó!

A

mai

számban
lrannóniáról lesz szó.

a

testi-lelki

Szervezetünk szátrrára fontos, hogy
vele. Sok összetevő létezik
melynek helyes arányaival, elmondhatjuk. hogy

-t

egészségesen bánjunk

mindent megtettünk egészségeséletmódunkhoz.
Etkezés, mozgás, pihenés, nyugalom! Ezek az alapvető

dolgok melyek bozzájárulnak testünk
harmóniájához.

és lelkünk

Külsőnkkel rengeteget foglalkozunk, ami szintén
fontos, hogy jól érezzük magunkat a bórünkben, de
ki.ilsőnkke| foglalkozhatunk úgy is, hogy belsőnk is

eljárásokhoz kapcsolódnak (pl: narancsbőr elleni
masszázs). Bizalmi dolog, melyet meg kell fontolni,

kivel csináltatunk.
Rengetegen vannak, akik munkájukból kifolyólag hát-

és derékfájdalmakra hivatkoznak. Korosztályól
fliggetlenül mindenkinek ajánlom, hogy legalább

egyszer próbálja ki a masszázst.
Néhány j ótékony tulajdonsága:
Enyhíti a stressz hatásait
Fokozza az izmok teljesítóképességét
Jobb alvást biztosít
Enyhíti a krónikus fájdalmat

Kezdje egészségesenaz újévet!

békérelelhessen.

Aki volt már

masszórnél az tudja, miről beszélek.
Kevés helyen lehet úgy kikapcsolódni, mint ott. Egész
szervezetünkre hat, csak jótékony hatása van. Felfrissít,

gyógyít, feszültséget old, esetlegesen

olyan

kezelésekkel is lehet kombinálni melyek a kozmetikai

Készítette:Irimiás Dalma

Masször
Elérhetősége: 06-30l
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Karácsony a templomban
Idén, hagyományteremtő szándékkal összeíbgtak a község intézményei:a Tündérország Óvoda. az
Ambrózy-Mígazzi István Általános Iskola. a Pungor Ernő Művelődési Ház. a Plébánia és a Rozmaring
asszonykórus, és közös karácsonyi ajándékkal lepték meg a falu lakóit.
Az ajándék nem volt más, mint egy különleges ünnepi produkció. tnelyre a vasszécsenyi
Nagyboldogasszony templomban került sor. A műsor kapcsán a hideg északi széllel és az eltévedt
hópihével ,,bejártuk" Európát. és aki kíváncsi volt a műsorra, megtudlratta. rnell,ik nemzet, hogyan készül
a nagy ünnepre. Hosszabban idő2ttink Magyarországon, f-elidézttik az ost_vahordás. a bölcsőcske és a
betlehemezés szokását , és az est megkoronázásaként együtt énekeltük el a közkedvelt karácsonyi dalt. a
Mennyből az angya|í.
Bár kint a jégcsapokon csillogott a Hold fénye, de talán sikerült egy kis mele_uséget varázsolnunk net-n
csak a terrrplomi padsorok közé, de a szívekbe is.
T,

l

míndenhol k alúcs illatozzo n,
alatt gy e rty al án g r agyo gj o tt.
kölíözzék nyugulom, s szeretet,
a karácsony békétés örömet!"
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a Vasszécseny Község Önkorntdnyzatu nevében
Z solnai Z oltán pol gármester
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A Vasszécsenyi Üzenet melléklete, a község képeivel díszített20i
Vasszécseny Község Önkormányzatának
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