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Sarkady Sándor: Farsang
F ruskók, Zsuzskók, D

o rottyók,
bolondjót:
Jórjók a
Dínomdánom vigalom,Nincs a táncra tilalom!

Maskarósok, bolondok,
Rózzátok a kolompot:
takarodjon el a télÖrvendeuen, aki él!

Itt a farsang !
A farsang a vígság azonid,őszakát jelzi, mely a húsvétinagyböjtöt
és böjttel ér véget.

A farsang hossza évről-évre változk, mivel zárőnapja

megelőzi, vidámsággal kezdődik

a húsvétidőpontjához kötődik: vízkereszttől (anuár

6.) a húsvétotmegelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azazhamvazószerdáig tart.

A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta életre. A középkorban azthitték az emberek, hogy a tél
utolsó napjaiban - amikor rövidek a nappalok és hosszúak az éjszakák - a Nap elgyengül, és a gonosz
szellemek éIetre kelnek, Vigalommal, jelmezes karneváli felvonulással, akarták e|űzni ezeket. Eleinte

azért öltöztek ijesztő jelmezekbe, hogy elűzzék ahalált, a rosszat és a hideget.
A farsang a tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése.is egyben, a tél búcsúztatása és a
íayasz várásának ünnepe. A nagy evések és ivások idószaka ez, mellyel szimbolikusan a természetet
kívánták nagy bőségre késztetni. Ha farsang - akkor móka, kacagás, no meg persze bőséges evés, ivás.
Kívánom, hogy a farsangi időszak mindannyiunk számára vidámsággal teljen, és ahogy a tavasz
végül győzedelmeskedik a leghidegebb évszak, a tél felett, úgy gyurjük le mi is az elmúlt időszak gondját,
bqát, és a tavasz szelével érkező új lehetőségekkel méltóképpen élni tudjuk, a tayaszt hozó űj fénnyel
együtt erősödjön bennünk a remény, egy jobb élet, egy élhetőbb világ képe.

Ez történt az elmúlt időszűkbűn...
Lassan, de biztosan elindult az újév,annak
minden nehézségével.Ú.i feladatok és új
szabályok megjelenését hozta az évkezdés.

a közcélú munka az eddigi
formájában megszűnt. A 13 volt közcélú
dolgozónk a munkaügyi hivatalban való
Január 3-tóI

regisztrálás. után munkanélküli státuszba került.
Vesszőparipóm volt sok éven át, hogy ne segélyt
adjunk, hanem inkóbb munkalehetőséget, de be
kell lótnom, ho8y visszatértünk a kályhához.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Ez történt az elmúlt időszakban... (folytatás)

A, űj

szabályozásnak köszönhetően 1 fő teljes
munkaidős, azaz 8 órás közcélú munkaerő
foglalkoztatására lesz jogosultságunk, de nem
utolsó sorban állami pénzngyi keretünk ezt teszt
lehetővé. Idényjellegű időszakos munkiára átlag 4
fő 4 órás részmunkaidőst foglalkoztathatunk
majd a jövőben. Mindezt akkor, ha a megújult
szabályok szerint a ,,rószorult" kimeríti az állami
juttatások szerény tálrházát és ismételten

nyer kopogtatni a helyi
önkormányzat ajtaján A közcélú munka eddig
egy lehetőség volt a munkához szokáshoz, a
továbblépés megkönnyítéséhez. 201O-ben 3
főnek sikerült a munkába való visszailleszkedés,
kaptak állást és távoztak tőlünk. Sajnos az elműIt
években részévéváltak a falu működtetésének és
nem csak a falufenntartás a ,,virágültetés
parkfenntartásra" kell gondolni, hanem az
iskolatakarítás, az intézménykarban tartás, a
napközis étkeztetéskonyhai munkáját ugyan úgy,
mint a helyi sportlétesítményhelyiségeinek a
takarítását és netovább a sportolók mezének
mosását is közcélú munkás végezte. Amennyiben
a jelenlegi rendszer így marad, űgy nehéz évnek
nézünk elébe, mivel a flínyírós fiúk (akik télen a
havat is takarították) egy állami program
keretében a Yízngyi lgazgatőságnál kaptak
átmeneti lehetőséget. A rendszer képlékeny,

jogosultságot

blrom benne, hogy tavaszi

munkakezdésig
kialakul és számunkra kedvező módon alakul a
közfoglalk oztatás eme formája.

A

gazdasági év kezdésénekbiztos jele, hogy az
intézmények vezetői |ázban égnek, hogy vajon
lesz-e elég forrás az idei évben, vajon több vagy
kevesebb támogatásból folytatódhat a munka, és
hasonló gondolatok nyomasztják az
önkormányzat dolgozóit és képviselőit egyaránt.
Az intézményiköltségvetési egyeztetésre az

érintett intézményekvezetőiveI február l-én
került sor. A település saját költségvetését a
képviselótestület február 15-en tárgyalja meg
első körben. Az már bízonyosan látszik, hogy a
tendencia folytatódik miszerint központi állami
pénzigyítámogatások köre tovább csökken.
A végleges sarokszámok kialakulása a hónap
végérevárhatő.

Körzeti Bölcsőde Vasszécseny - elkészültek a
kiviteli tervek, ennek ismeretében az

nko rmány zat által fe lk ért kö zb eszer zé s i re fere n s
és szakértő elkészítette a közbeszerzési kiírást. A
képviselő testület napokon belül tárgyalja a kiírás
feltéte]rendszerét. Az ajánlattételi időszakot
követően a tervek szerint március második
felében szerződéskötésre kerül sor a nyertes
kivitelezővel. A munkák a tervek szerint március
ö

is el tudnak kezdődni. Az
elkövetkező időszakban a hozzá tartoző
intézményrendszerfelállítása komoly munkát
végénlátványosan

jelent a fenntartó önkormányzatoknak. Terveink
szerint a környező települések csatlakozásával
egy igazi körzeti (kistérségi)intézménnyel
bővülhet településünk.

Az elmúlt években megújult épületeink

állagmegóvó karbantartási munkálataira idén
fokozott figyelmet kell fordítani. Terveink szerint
a nehéz gazdasági helyzet ellenére az

állagmegóvó karbantartás ütemezése és
elkezdése fontos szerepet kap. Elsőként a
buszmegállók, köztéri padok, szemetesek
felületkezelő festése kezdődik meg. A játszótér
eszközeinek felújítása,a kerítésjavítása a tavasz

első feladata. Az idei évi szabványossági

felülvizsgálat május elején aktuális, addig
feltétlen be kell, hogy fejeződjön ez a munka.

A

közterületek védelmérea körzeti megbízottal
történt hivatalos egyeztetésnek megfelelően
nagyobb figyelem összpontosul és az esetleges
károkozás azonnali szankcióval, feljelentéssel
jáí. A hatósági intézkedésminimum költsége is
jelentős, remélhetőleg kellő visszatartó erő lesz a
szándékos krárokozás megelőzésében.

Vasszécsenyi Üzenet
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A tavaszi

nagytakarítást az idén is megszervezi
az önkormányzat a helyi iskola pedagógusainak
és diákjainak közreműködésével, Ennek terv ezett
időpontja: március hónap eleje az időjárás
függvényében. A szemetes zsákokról és azok
elszállítás ár ól az ö nko rmányz at g o ndo sko dik.

Szociális fa program: a közcéIű

munka
megszűnésévela nyolc éves múlttal rendelkező
proglam megszűnni látszk, mivel a munkás,
kezek nélkül nem működik. Átmeneti
megoldásként a szociális favágás és tisztításra
van módom engedélyt kiadni az önkormányzat
nevében, azoknak a rászorultaknak, akik maguk
vagy közvetlen családtagjuk megsegítésére
használják fel az ily módon kitermelt tüzelőnek
alkalmas fát. Mind emellett szigorú szabályok
betartását követeljük meg a fakivágási
engedélyben.

Az idei évben eddig 17 főnek biztosítottuk ezt

a

lehetőséget írásos kérelem alapján. A program
keretein belül a koltai út tisztítását végzlk

jelenleg az engedélyek alapján, Az

A

jövőben a

település honlapját

(www.vasszecseny. hu) szabályo

s

időközönként,
rendszeresen szeretnénk saját magunk
karbantartani, aktualizáIni, hogy azon az
érdeklődök mindig a legfrissebb tájékoztatást és

képet kaphassák a településről. Ezzel

párhuzamosan a helyi kábeltelevíziós csatornát is
szeretnénk megújítani, hogy a község lakői az
őket érintő közérdekű információkhoz ezúton is
hozzá férhes senek. Természetesen a tájékozíaí.ás
mellett továbbiakban is megjelennek képek a falu
múltjáról és jelenéről.

Községünk köztiszteletben álló jegyzője végleg
elhagyta hivatalunkat. A hivatal dolgozói és a
szomszédos önkormányzatok képviselői és
polgiármesterei munkájának megköszönóse és
érdemei elismerése mellett búcsúztaktóle a több
évtizedes szolgálat lezá,rásaként. A múlt
felidézésétkövetően ki - ki a saját ajándékával
búcsúztatta a jegyző urat, kívánva neki nyugodt
boldog és egészségben gazdag nyugdíjas éveket.

zsolnai zoltán

út

polgórmester

megtisztítását követően újra járhatő lesz a két
települé s közti mező gazdasági út.

Anyakönyvi hírek
születés:

és Smuk László
Varga Melinda Judit és Sabau Robert
Zsoldos Veronika és Szalay Gábor
halálozás:
- Sulics Jutta Christine
- Sebestyén Lászlóné sz. Cser Tetéz
- Biíó BéIáné sz. Kisd Irén
- Tamás József

- Tóth Mária

-

Romeo

fia: Gergő (20l0.06.26.)Dózsau. 4.
leánya:,A.nnabell (2010.11.18.) Széchenyi u. 29.
leánya: Mira Veronika (2010.11.19.) Lipáttu.25.
(2010.01.15.)
(2010.08.11.)
(2010.08.20.)
(2010.09.24.)

Petőfi u.26.
Arany J.l,2,
Ebergényi fasor 1.
Széchenyi u. 13.
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új jegyző)

Tisztelt vasszécsenyi Lakosok, Tisztelt
Olvasók

!

pár sorban
zzak
Önök
számára.
bemutatko
A vasszécsenyi, illetve a két társközség
képviselőtestületének bizalma jóvoltáből; az
általam nagyra becsült elődöm, Vámos Antal
körjegyző úr helyét töltöm be 201l. január 11.
napjátől.
Engedjék meg, hogy

Mi motivált, hogy elvállaljam ezt
felelősségtelj es beosztást?

a

a

Vasvár
melletti Olaszfa község polgármesteri
hivatalában kezdtem 2006. januárjában.
Rögtön a mély vízben kezdtem, hiszen az
igazgatási feladatok mellett a jegyzői
feladatokat is el kellett látnom. Az ügyfelek,
illetve a falu lakosságának visszajelzései
alapján elmondhatom, hogy kiálltam a prőbát,
munkámat megelégedéskísérte.A hivatali

Közigazgatási pályafutásomat

feladataim mellett aktívan részt vettem a
település kulturális életébenis, falunapot,
tűzoltó maj áli st szerveztünk, páIy ázati forrást
nyertünk a helyi hivatali épület, a falu
központjában taláIható park, illetve a helyi
katolikus templom tetőszerkezetének teljes

fel(ljítására. Kezdeményezésemre, a lakosság
megfelelő tájékoztatására kéthavonta
megjelenő önkormányzati lapot adtunk ki,
olaszfai Hírharang elnevezéssel. A lap
tulajdonképpen a Vasszécsenyi Üzenet olaszfai
testvérlapjának is tekinthető.

2008. áprilisátó1 lehetőségem adódott,

hogy lakóhelyemhez,

Szombathelyhez
közelebb vállaliak munkát. Gencsapáti
Polgármesteri Hivatalában ígazgatási
előadóként kezdtem el dolgozni. 2009.
augusztus 1. naplátóI, a jegyzői állás
megüresedésétől fogva az eredeti munkaköröm
megtartása mellett megbízottként láttam el a
jegyzői feladatokat a 2009. novemberi
időpontjáig. Mivel
kinevezésem
csapatjátékosnak tartom magam, ezért
je gy zőként is els ő sorb an az eg yüttgondolkodás
mentén próbáltam tevékenykedni, hasznosítva
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Ha röviden fogalmazhatnék, akkor aközségért,
községekért való tenni akarás.

mind azt, amit e|őző
me

gtanultam é s megt

ap

munkahelyeimen
asztaltam.

Tavaly ősszel válaszút elé érkeztem. Az
áItalam elképzelt célokat a megváItozott
feltételek miatt Gencsapátiban nem tudtam
tovább képviselni. Csapat nélkül maradtam.

Az új csapatot nem kellett

keresnem,

úgy éízem,itt

sokáig
Vasszécsenyben

megtaláltam.

Terveim, elképzeléseim természetesen

körjegyzőként itt is vannak, hiszen magamat
állandóan ötletelő embernek tartom. Mindezek

megvalósítása l<tzárőlag

csapatban,
Jelen
csapatmunkával képzelhető
pillanatban úgy látom, hogy egy jól működő

el.

körjegyző űrtőI, amely
csapatot ,,örököltem"
elképzelt
ún. szolgáltató
áItalam
alkalmas az
hivatal működtetésére. Nem ktzáróIag az
ügyfelet kell meglátnunk a probléma mögött,
hanem magát az embert. Vámos Antal
által képviselt
körjegyző úr
emberközpontúságot szeretném hivatali
munkám során tovább folytatni.
Gáspár Tivadar
körjegyő

201l. február

Vasszécsenyi Üzenet

Előző számainkból technikai okok miatt kimaradt cikket most közöljük.

lúNrus 4-r,,

^NEMzETI

A témafolyton aktuólis...

ösSzETARTozÁs NApJA
l

n
1

90 éve emlékezünk aría a gyászos június 4-re,
amikor az ország kétharmad részét,,elcsatolták"
Magyarországtől. Az én korosztályom erről a
nemzeti tragédiáről hivatalosan nem tanult sem
semmit az iskolában, sem az általános-, sem a
középiskolában, sem a főiskolán. Arról, hogy a
határainkon kívül is magyarok élnek, és
magyarul beszélnek csak az első külföldi útjaim
során szereztem megdöbbentő tapasztalatokat.
Június 4-én, szombaton frl ötkor, megszólaltak
mindenütt a harangok, így nálunk is

Szécsenyben és Lipárton is emlékeztettek a
trianoni traumára. A Magyar Tudományos
Akadémia emlékkonferenciát tartott, a Magyar
Országgyűlés pedig emlékülést tartott a trianoni

békediktátum évfordulóján. A Parlament a
Nemzeti Összetartozás Napjává emelte ezt az
egyik legfájóbb történelmi dátumot.

Hivatalos megemlékezés nem történt

a

településünkön, de a lipárti trianoni emlékműnél,
a fél ötös harangzígáskor néhányan körbeállták
településünk máig legszebb köztéri alkotását, a
turuI- madaras hősi emlékművet, és elérzékenyült
tekintettel nézték,hogy az országzászló miként
dagad a kengedező széltől a verőfényes
napsütésben.
1937, szeptember 5-én avatták fel a lipárti hősi
emlékművet, amin a turul-madiár mögötti
országzászló rúdján a trianoni kereszt látható. A
kicsit a budapesti Hősök terére emlékeztető

monumentumot

Sarlay Huszár

Mihály

országgyúlési képviselő méltatta, majd

Javornitzky Jenő miniszteri tanácsos avatta fel.
A Leventék és a Frontharcosok díszmenetben
vonultak az emlékműhöz. Lipárt község, nem kis
áldozatok árán, a környék egyik legszebb hősi
emlékművét készítette el, ami ma is ugyanúgy
megállja a helyét. A községi és az iskolai

megemlékezés színhelye lett egészen a

kommunista
októberében,

hatalomátvételtg,

1956
a forradalom napjaiban, Sütő
Krároly tanító újra kivitte az iskolásokat az
emlékműhöz, újra felhúzták az országzász|őt, és
újra elénekelték a Himnuszt.
2002 után, a Polgrári Kör ünnepelte itt a március
15-éket, felelevenítve a régi hagyományokat. A
téI végénki lett szabadítva a tölgy'a koronából
az országzászlő ríd, és tavasszal újra lobogott a
rúdon a magyar zászlő. Legújabb-kori
történelmünkben most, június 4-én htrdette a
nemzeti trikolór a Kárpát-medencei magyarság
összetartozását.

Reménnyel nézünk tehát ajövő felé, és abban is
remónykedünk, hogy az eddig méltatlanul

elhanyagolt emlékmű, legalább a 100.
évfordulóra megújul, és újra községünk egyik
legszebb büszkesége lesz.

Tóth Csaba

Vasszécsenyi Uzenet
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Egyházi híreink
A karácsony utáni időszak

nagyon
az
életében.
egyház
Gyertyaszentelő
boldogasszony
ünnepén körmenetet

gazdag hónap

A második szám .ezekben a
napokban készül el. Január elején
száma.

házszentelések voltak az egész plébánia
területén. Megáldottuk a régi és az új
házakat. Egyúttal lehetőség is volt aíía,
hogy az új plébános megismerkedjen a

tartottunk, majd a
lipárti templomban a
betegekért is imádkoztunk,

folytatása
következik. Január közepén. Január 23-én
vasszécsenyi plébánia
volt a
színháztermében a plébános második

I skolaké s zülts égi vizs

egyházközségi bál volt Tanakajdon. A
következő időszak a nagyböjti felkészülés
jegyében fog majd zajlani, hogy húsvét

ünnepét méItő módon tudjuk megülni.

További részletes információkat plébániánk
honlapján

a

gálat a Tündérorszdg
janudr hónapban

elvégzése. Ennek
etőzményeként már sok olyan feladatot
kaptak a gyerekek az év során, melyek ezt a
vizsgálatot készítettékelő. Voltak csoportos

vizsgáIatának

és egyéni vizsgáIati

feladatok. Először
nézzik csak meg mit is mond az Óvodai

Nevelés Országos Alapprogramja:
"Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag
önálló nevelési intézménye,a családi nevelés
hegészítője a gyermek harmadik életévétől
az iskolába lépésig.Biztosítja az óvodás korú
gyermek fejlődésének és nevelésének
optimális feltételeit. Az óvoda funkciói: óvóédő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő
funkció. Az óvoda közvetetten segíti az
iskolai közösségbe történő beilleszke déshez

találhatnak:

vas szecseny. plebania.hu

istentiszteleten.

Az űj esztendő első heteinek fontos feladata
a nagycsoportosok iskolakészültségi

gyertyás

balázsáIdásban részesedtek. Február 20-án
dr. Veres András megyéspüspök jött el a
plébániánkra, hogy a felújítottnemeskoltai
templomot megáldja. Február 26-án

előadása Az Egyház állítólagos vétkei a
múltban címmel. Ezt az előadást folytatjuk
március 6-án a Da Vinci -kód elemzésével,
és egyébb más modernkori kérdésekkel az
egyházzal kapcsolatban. Az ökumenikus
imahét keretében sok vasszécsenyi hívővel
vettünk részt január 27-én a nemeskoltai
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körmenettel.Ahívekaplébánián

plébánia lakóival. Jövőre

evangélikusokkal közös

is

Február

nagyon
termékeny az egyház életében. Külön öröm,
hogy megjelent plébániai újságunk első

Hírei
nagy
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o

rtj db an

201

1.

szükséges gyermeki személyiségvonások
fejlődését. Az óvodai nevelés a gyermek
érdeklődésére,kíváncsiságára, mint életkori
sajátosságra, valamint a meglévő
tapasztalataira, élményeireés ismereteire
építvebiztosítson a gyermeknek változatos
tevékenységeket, amelyeken keresztül
további élményeket,tapasztalatokat

szerezhet

az őt körülvevő

természeti és

társadalmi környezetről. "
Tehát a személyiség fejlesztés változatosan
tervezett tevékenységekből, tudatosan
irányítotttapasztalatszerzésbőltevődikössze,
kiemelt helyet biztosítva a játéknak,
me s ének, ének- zenének, r ajznak, moz gásnak,
és a ktilső vtlág tevékeny megismerésének.

Ez a

gyakorlatban azt jelenti, hogy a
gyermekek a ktilönböző tevékenységek által

Vasszécsenyi Üzenet

ismereteket sajátítanak el az egész óvodai
nap folyamán adódó helyzetekben. Így l.rchát

az

2011. február

7

iskolakészültségivizsgáIat

a

nagycsoportosok számára nem okozott
nehézséget,inkább az anyukák izglltak
jobban. A vizsgálat nagyon jó eredménnyel
zárult. A feladatokat részletesen 2011. január
26-án szülői értekezleten ismertettük a

maguknak

egy kedvenc

állatfigurát, mellyel örömmel

mesealakot,
azonosulnak és

büszkén öltik magukra jelmezként. Már

Farsang az óvoddban

hetekkel előtte izgatottan suttogják egymás
között a titkot, hogy ki mi lesz a farsangon.
Az ővodáskorú kisgyermekek világképére a
mágikusság jellemző, ők még úgy tudják,
hogy a csodák, a vágyak az ő akaratukból
valósulnak meg. A varázslás csodáját élik
ilyenkor meg, alakul bennük az összetartozás
élménye, a jó együtt lenni érzése,a "mi"-

Tóth Anna: Farsang

Az igazán derűs, vidám

szülőkkel.

"

tudata,

hangulat

megteremtéséhez elengedhetetlen
csoportszobájuk, öltözőjük

Mi a farsang? Karnevól!

nevetős

bohócokkal, kedves álarcokkal. Ebben a
tevékenységben a középsős, nagycsoportos

gyerekek már aktívan részt vesznek,
füzéreket, papírcsákókat ragasztanak,

álarcokat festenek.
A farsangi hangulatkeltéshez hozzájárul az
is, hogy verseket, dalokat tanulunk és az
óvoda bejárati ajtaján belépve, már
nagyköpenyes vatázslő, zenebohóc,
papírtrombiták, csákók, a meseládából

fu-Éfl

kikukucskáló bábok várlák, fogadják

a

bújnak. Színesítia

a

gyerekeket, szüleiket, a látogatókat.
A farsangi mulatság délelőttjét igyekszünk
hangulatossá, változatossá tenni zenével,
tánccal, mozgásos játékokkal, finomsággal,
itókával, konyhásnénik sütijével és azzal is,
hogy óvónénik, dajkanénik is jelmezbe

W---l
Farsangi díszítés20

díszítéseszínes

füzérekkel, lampionokkal,

Februóri maszkaból!
Dobozokban kő csörög
Bő szoknyóban láng pörög!"

a

I 1.

20Il. február l7-én délelőtt tartjuk
óvodánkban a Égőta várt jelmezes

felvonulást, az "ovis farsangot". Mindhárom
(kicsik, középsősök,
korosztály
nagycsoportosok) körében a nevelési év
során ez az egyik olyan ünnep, amelyet a
gyermekek részérőI is aktív készülődés,
várakozás előz meg, hisz választaniuk kell

hangulatot

zsákbamacskák titkai, a játékban való
részvételizgalma, az érte kapott jól
megérdemelt jutalom, az "aranyérem". Az
idei óvodai farsangot egy igazi bűvész
előadása zárja, a hiárom csoportba jáíó
gyerekek egyszerre lehetnek részesei és
szemlélői a varázslás csodáinak.

Papp Istvánné
Mb Óvodavezető h.

20tl. február
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Tavaszi programajánló - Pungor Ernő Művelődési Ház és könyvtár
*
*
*
*

{. Farsangi bálaz SZM szervezésében
* Hagyományőrző bál
t. Március 15-i megemlékezés
* T av aszv átr ő kézműves fo glalkozás

Mozogj az egészségért- sportos nyílt nap
Költészet napi szavalóverseny
HúsvétiBaba-Mama Klub
Húsvétikézműves- és játékdélután

AZ ISKOLA RÖVID HÍREI

Január I4-én zárult az első

félév.
Nevelőtestületünk döntése értelmébena 3. és
4. osztályosok is érdemjegyes értékelést
kaptak.

Elsőseink közül ketten kiválóan, 15-en jól
megfeleltek. 9-en teljesítettek megfelelő
szinten.
16 tanulónk kapott kitűnő,17 jeles rendű félévi
eredményt. 4l-en jó, 29-en közepes, 10-en
elégségesszintű eredményt értek el. Sajnos 11
tanulónknak nem sikerült egy vagy több
tárgyból teljesítenie az alapkövetelményeket.
Nekik a tanév végéigvan lehetőségük a
javításra.

Szintén a negyedikesek és a nyolcadikosok
vesznek részt a nemzetközi TIMMS és PIRLS
mérésbenáprilis folyamán. A szülőket és a

tanulókat

tájékozatjuk.

a

későbbiekben részletesen

Az e lköv e tke ző idő s zak e s emé nl, e i :
- februór I l,
felsős farsan7
- februór 14-15, a továbbtanulósi lapok
alóírása
- februdr 17. koncert a szombathelyi Bartók
Teremben

-februór 18.
postózása

a

továbbtanulási

lapok

februór 19. SzM farsangi bál
március 5, alsós farsang
- mórcius ]2. tanítási nap, iskolai ünnepély
- mórcius 16-19. tanítási szünet
- március j0. fogadóóra
- március 30-31. első osztályosok beíratósa.
-

A

rumi kistérségitanulmányi versenyen 4. és
8. osztályosaink vettek részt. Negyedikeseink
környezetismeretből értékel a legjobb
eredményüket, ahol harmadikok lettek. A

nyolcadikosok a

történelem

versenyt
megnyerték, a természetismereti versenyben és
összetettben is harmadikok lettek. Gratulálunk

-

Pozsár Lász|ó

!

igazgató

Az előző számban, Tóth Csaba

áItaI említett kiadványt

ezűton
toljuk, a2011. februári' szám mellékleteként vehetik kézbe.
o

n

szemes Gábor
Vasszá;seny
Rákóczi F. u.8.
7191
06€0€35

szEMÉLYAuTÓ, KISTEHER és
MoToRKERÉKPÁR GUMlSZERELÉS CS GENTÍROZÁS

