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Orgona úgu, barackfa virtíga...
Májusban, ahogy a flák, bokrok tele vannak
ágakJrlal, virágokkal, úgy van telis-tele a
tay asz utolsó hónapj a j e le s nap okkal, ünnepekke l.
Ezek közül is talán szívünknek
legkedvesebb a május eleji anyák napja, Egyes
nézetek szerint idén nem május első, hanem
második vasárnapjára esik az ünnep, elkerülvén a
munka ünnepével való ütközést, mások azonban
idén is ragaszkodtak a hagyomány szó szerinti
értelmezéséhez,és l-én köszöntötték az
éde s anyákat, nagymamákat.
Bármelyik nézetíelis azonosulunk, abban
mindannyian egyetértiink, hogy az egyik legszebb
ünnep a naptárban, ami nem csak egy napról szól,
ne feledkezzünk el az év többi napján sem arról,
aki világra hozott bennünket, aki felnevelt, és óvó
szeretetéve l táplálta, táplálj a é lettinket.
A gyermekek és a felnőttek szivében az
édesanya ktilönleges helyet foglal el. Ö az, aki
számára mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak,
ő az, akivel örömünket, bánafunkat mindig
megoszthatjuk, akiben bízhatunk.
Legyen ez ahőnap az anyákhónapja!
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Anyák napja alkalmából szeretettel és hálával
köszöntünk minden kismamát, édesanyát,
nagymamát, keresztm amát,
akik

fáradhatatlanul, önzetlen

szeretettel
gondoskodnak családjaikról, gyermekeikről!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az Önkormányzat a

SZOVA Zrt.

gazdálkodás i ré s z le gé ne k közreműkö
201l. május I4-én (szombaton) 7.30tól
LOMTALANÍTÁST szervez.
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Figyelem!
Nem kerül elszálütásra kertí hultadék, nyesedé\ állati tetem,trágya, építésitörmelék.
Veszélyes hulladék kihelyezése tilos (permetező, akkumulátor, festélq autógumi, stb.)

Az Önkormányzatháatartásotlként

100 kg hulladék elszállitását vállalta, az ezen felüli mennyiség
elszállitásának kö lt s é g eit az ér int ett lako so knak ke ll me gt ér ít en iük.
Megkérjük Önöket, hogy az eddigi jól bevált módszer szerint az elektronikus-, a fem- és
papírhulladékota kerítésenbelül tárolják. Az önkormányzat dolgozőimár pénteken elkezdik
begyűjteni a hasznos hulladékot.
Időpontegyeztetés miatt Ponyhardt Gábort lehet keresni: Tel.: 06-30-267-2200
A hasznos hulladék ertékesítésébőlszármaző bevétel a lomtalanítás költségeinek egy részétfedez|
Megértésüketés támogatásukat előre is köszönjük!
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Bevezetőként szeretném tájékoztatni a
településünk lakóit és a kedves olvasókat, hogy
ezen többnyire fényképekkeltarkított az
önkormányzat által végzett tevékenységről szóló

beszámo lómat továbbiakban lerövidített formában

kisebb képekkel vagy akár kép nélktil fogom
összeállítani. Rövid magyaréuata, hogy a
továbbiakban két új rovat indul, melyek számára
kell a hely és a takarékosság jegyében az
oldalszámokat nem kívánjuk növelni. Mind azt
már ez alkalommal is fogják látni a két új rovat
közül az egyk a képviselőtestület á|tal, hozott
döntések rövid kivonatát tartaknazza, igy is
jelentős terjedelmet vesz igénybe a másik pedig a

személyes munkámmal kapcsolatos tájékoztatás. A
a 1egyzőkönyvek ,alapján
jegyző
készü]nek
úrnak köszönhetően, aki magára
vállalta ezt az egyébként fokozottan időigényes

testületi döntések

feladatot

a hivatali munkája mellett, A

jegyzőkönyvek teljes terjedelemb en az internetes
honlapunkról rövidesen le lehet tölteni vagy akár
meg lehet tekinteni. A polgármesteri beszámoló
pedig azt a célt szolgálná, hogy a község lakói
tisztába legyenek azzal, hogy a község életét
befolyásoló döntések feladatok elvégzésemit
jelent, akkor is, ha az éppen nem a nyilvánosság
előtt vagy akár a településen kívül történik.

201t. május

takarékoskodás mellett is, de jutott mindenre,
nem volt kifizetetlen számlánk és |ejárt
kötelezettségünk. Bs nem egy évben
pétumaradvánnyal zártuk az évet. Az elrnúlt 8
évben több utófinanszirozott nagyberuházást is
lebonyolítottunk likviditási problémák nélkül.

Jelenleg azt látom, hogy az idén még a
település karbantartása is veszélybe kerül, ha
aííagondolok, hogy a filnykásra haszná|t

benzinre valót is stratégiai kérdésnek tekintjük.
Nem tudjuk megjavíttatni a I(IA gépkocsinkat,
mert az 300 ezer Forintba kerül, Ugyan az
elmúlt tu évben nem kellett rá költeni, de most
a műszaki vizsgához muszáj.
Egyszóval az elmúlt évek harmőniája
miszerint ,,eEy & zászlő egy a tábor" már a
múlté.Azt gondolom, hogy már csak egy lépés
és a helyi politika ledönti a falut alábárőI.

A közcélú dolgozóink létszámajelenleg
5 fo ebből 1 fo 8 órás és 4 fő 4 órás a törvény
előírásainak megfelelően. A közterületek
karbantartását végezzik a lecsökkent
nehezebben.
létszámmal

Es akkor most röviden mi is történt:
Az önkormányzati testület több alkalommal

ülésezett az
településnek
,,c

nehezen indult el a
napon
hajnalig tartő
utolsó

év nagyon

az

ivako dás" vtán lett elfo gadott kö

Ezt

megelőzően

a

lt sé gveté

se.

társtelepülésekkel
közösen tartott testületi ülésen sem volt jobb a
helyzet itt is sikerült az íj testületnek rekordot
dönteni. Az idén fordult elő először, hogy a három
település által kozosen fenntartott körjegyzőség,

hivatal költségvetése első alkalommal a
Vasszécsenyi testületen múlva nem került

elfogadásra. Mi tagadás a hivatalban dolgozó
pénzügyesek szerint az elműlt 20 évben ilyen nem
történt. Az önkormányzat intézményeinek
költségvetését pedig a fokozott lakossági részvétel
lendítette át a holtponton. Mindez azért volt fontos
megemlíteni, mivel több ,,szakértő" is bekerült a
testületbe és ettől kezdve minden a pénz körül
forog. De természetesen több nem lett belőle,
hozni senki sem tudott. De a meglévőt mindenki
osztani akarja a saját szája ae szerint. Eddig
véleményemszerint, ha nehezen is, komoly

A fent említett KIA tehergépkocsi nagyon
hiányzk a településnek, de kétszeri

prőbákozásolnra sem hagyta jővá a testület a
javítást. Javaslatuk szerint béreljünk gépkocsit,
úgy jobban megéri. Kaptunk is helybeli

ajánlatot. Meggyőződésem, hogy ez a
kisteherautó nélkiilözhetetlen az egész éven át

tartő munkálatokban a kerti gépek és

szerszámok, épitőanyag, isko laszer, kerti padok
szállitásában.
Így fordulhatott elő, hogy a településen
az E-on á|tal hírhedt fanyesést követően
hetekig ott ált a nyesedék az utak mentén.
Aztátl az áramszolgáltatő alvállakozőját a
Vilkász Kft. vezetőjét Geosics Tibor urat
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kértem meg, hogy segítsen rajtunk, aki készséges
volt, és egy helyi váIlakozőt Horváth Józsefet
bizta meg a fanyesedék és szemét elszállitásával.
De sajnos így is maradt bőven eltakarítandó a
mellékutcákban, amit Papp István helyi fuvaros
önkéntes munkájának köszönhetően és az
önkormányzat a
saját még működő
iával tudtunk elszá|litani.

kritikus esetekben az eseti tisztítást tudjuk
elvégezni.

Az Ambrózy Migazzi István
Általáno s isko lában Informat ikai Infr astruktúra
fejlesztése 3.883.934,- Ft támogatás nyert az
önkormányzat, mint az intézményfenntartója,
Négy tanterembe került a fejlesztéseknek
köszönhetően elektronikus tábla és számítógép,
melyek használatához betanitási segítségetis
igénybe vehettek a pedagógusok a pályázat
keretein belül. A projekt pénzngyi elszámolása
befejeződött, melyből az önkormányzat
pénzügyesei is kivették részüket. A pályázati
támogatásról szóló tájékoztatő tábla az
iskolában kerül elhely ezésre.

Nem rózsás a helyzet, de továbbiakban is
próbálkozom megértet ni az ér intett képviselőkkel,
hogy a lomtalanításnál pedig még nagyobb
szükség lesz a járműre, hogy ne túrják szét a fallt
a lomisok, és ne csináljunk ezzel további költséget
a falunak és a lakosoknak.
A településen a rongálások mindennaposak,
a játszőtér a legveszélyeztetettebb ebből a
szempontból, de a buszmegállőkat sem kímélik.
Az ivegezés rendszeres költség a településnek.
Atavaszi csapadék, jelentős veszéll jelent
a településünkre. A lecsökkent létszámra való
tekintettel az átereszek állapotának felmérésétés a
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szombathely kistérségeTársulásának, és a szombathely és kistérségeFejlesztési Tanácsának ülésen
r észt, 3 alkalommal, ahol képviseltem településünket.
A Szombathely KistérségénekTársulás pénzngyi bizottságában a társulás költségvetésének
vettem

előkészítésébenés elfogadtatásában vettem részt.
Szova Zrt. - lomtalanítás lebonyolítása került egyeztetésre, melynek elfogadott dátuma: 2011. május 14.
Ennek megfelelően, leigazolást az eddigi évek gyakorlatának megfelelően a munka végéna bejárást
követően végzem eI.
Önkormányzaton került megrendezésre (2011. március 23 _án) a GyermekjőIéti jelzőtendszer tagjaival

(Iskola, Ovoda, gyermekjóléti szolgálat, rendőrség, jegyző) a törvén}ben előírt éves gyermekvédelmi
tanácskozás. A 2010 évi jelentést áttekintése befogadása , és a 201l évi feladatokat meghatározására került
sor. A következő feladat a Gyámhatósági és gyermekjóléti munka éves értékelésea testíiletnek május 04 én megtár gyalta és elfogadta.

2011. május
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kazánrendszere meghibásodott (saját költségemen javittattam meg, mivel a javítás 38
ezer forinttal terhelte volna a kciltségvetést,de ekkor még nem volt elfogadott költségvetés és a március 15
-i rendezvény elmaradását eredményezte volna a frítéshiánya.)
Az önkormányzat VW Transporter gépjárművének javitását bonyolítottam le, az alapanyagok beszerzését
és a munka megrendelését végeztem.
A gépjármű friss műszakiv:rsgával, április végénkerült átvételre.

A MűvelődésiHán

A

szécsenyi templom villamos kábelével kapcsolatos feljelentés kivizsgálásán vettem részt és a
megoldáson ffuadoztam, Az E-on teri|etgazdájáva| Sági Péter Úrral találtunk mindkét fél részére
elfogadható megoldást.

nevében kezdeményeztem a földkábeles bekötésre való átállást. Első lépcsőben
igénybejelentést tettem azE-onügyfélszolgálati trodájában Szombathelyen.
A pályéaatok ellenőrzését követően eljártam a foldhivatalnál és az oTp pénzintézetnéla je|zá|ogjog és az
inkasszó jog töröltetése tárgyában.
Ennek értelmébenaz Önkormányzat tulajdonában lévő a pályázatok során bevont ingatlanok per és

Az

o

önkormányzat

tehermentesek,

Pá|yázatok pénzügyi ellenőrzése, lezárő utóellenőrzés

o
a
a

a
a
a

az MVH

képviselőinek jelenlétébenés

levezetésében az elmúlt három hónap alatt számos alkalommal. (Sportöltöző, Teleház,Mezőgazdasági út,
és a TSZ űt, Mezőőri épület, Községhána, Művelődési Ház) Az ellenőrzés hiba és szabáIytalanság
feltárása nélkiil záralt Ie.
Fakivágási engedélyek kiadása azok helyszíni ellenőrzése a falugondnokkal közös bejáráson.
A Vízügyi lgazgatőság szakembereivel bejáráson vettem részt a Gyöngyös patak vasszécsenyi szakaszán,
A fenti hatóságnál Pék Tibor szakaszmémökkel személyes egyeztetést fo$attam le a közcélú
munkavégzésmegszervezésével és gyakorlati lebonyolításával kapcsolatban. Két fo helybéli lakos
foglalkoztatása történt az lgazgatőság részéről.
Az Önkormányzat nyertes iskola eszköz beszerzési pá|yénatával kapcsolatos ajánlatkérést és ügyintézést
végeztemazérintettitxézmény vezetőjénekabevonásával. A megrendelést követően a beszerzéssel
kapcsolatos adminisztratív feladatok lebonyolítása után kiszállításra és beüzemelésre kerültek a
berendezések.
Az önkormányzat nevében szerződést. egyeztettem és ezt követően megkötöttem a közcélű
foglalkozta tására vonatkozó szerződést a szombathelyi Kormányhivatalban.
A Hulladékgazdálkodási Társulás szerződés módosításánaktérgyalásán és szerződés aláirásán vettem részt
Szombathe ly en. A v áltozások lekövetése indokolta a szerződés módosítását.
A Szombathely és TérségeSzociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás szerződés tárgyalásőn
és a szerződés módosításának aláirásán vettem részt Szombathelyen.
Az internetes weblap megújítását kezdtem el -. a szolgáltatőnál egyeztettem a honlapunk jövőbeni
karbantartásával kapcsolatban. |Jjhozzáférésikódokat kértiink és a régit töröltetttik.
Az e\|enőrzés hiba és szabálytalanság feltárása nélkiil zárultle,
A Ktv he lyi csator nájának újraindításának körülménye iről egyezettem.
A b ö lc s őde p ály ázat p ály ázati rends zeré ne k hiányp ó tl ását v é geztem el.
A T- Com szolgáltatőval a Művelődési Ház telekommunikációs szerződésének a felülvizsgálatárŐ|
tárgyaltam és a szerződés módosítására került sor. A szolgáltatási díjak csökkentését eredményezte.
Az Al|iaru bi2tosító területi értékesítésivezet<í.jével az Önkormányzat hatályos, élő vagyonbiztosítási
szerződésének felülvizsgálata van folyamatban. Adategyeztetést követően kidolgoznak számunkra egy
módosítási javaslatot, amelynek célja ajogfolytonossággal történő, azonos szolgáltatási színvonal melletti
díjcsökkentésre való áttérés.
Bölcsőde közbeszerzési dokumentációjának elkészítésévelkapcsolatos egyeztetésen vettem részt Horváth
Tibor megbizott közbeszerzési referenssel és Dencs Dénes tervezővel. A mielŐbbi kezdés yagy a
felfiiggesztési döntés meghozata|át tartjuk mindannyian a következő lépésnek.A jogi konzekvenciákról
valő tájékozódásom az NFÜ- nél folyamatban van.
Iskola parkolójának fennmaradási és továbbépítésiengedélyénekügyében jártam el, a szükséges
hiánypótlásokat elvégeztem és a Kormányhivatal illetékes hatósága az engedélyt kiadta, amely jogerősen
áll az önkorm ányzat rendelkezésére.
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beszámolási évben

kiegyensúlyozott gazdákodást
pénnlgyi helyzete a támogatások
ellenére megfelelőnek mondható.

Bevételeink között

a helyi

folytatott,
szűktilése

adók jelentős

Az iparűzési adó az évítervezett
10 millió Ft-hoz képest alul-teljesítéstmutat,
összege 7millió 780 ezer Ft, ez adódik egyrészt a
szerepet kaptak.

mértékI,4%o-ra való csökkentéséből, v alamint az
adő alapjának visszae séséből.
A gépjárműadó évi tervezett összege 7,5
millió Ft volt, - ezen a címen 9 millió 2l3 ezerFt
folyt be.
Az örtkorrrrányzat ebben az évben építési
területet nem értékesített.
A pénnlgyi stabilitást szolgá|ta, hogy az
állami normatívákből származó összegek rendre
és ponto san megérkeztek. Az E gészségbiáo s ítás i
Pérutár .is pontosán utalta az előirányzott
összegeket.

Ebben az évben is elsődleges feladatunknak
az intézményekbiztonságos és megfelelő
színvonalúműködtetését tartottuk.

Az önkormányzathoz tartoző három
tntézmény- Ambrőzy-Migazzi István Áhalános
Iskola, Tündérország Óvoda, Körjegyzőség
működtetése I20 millió 638 ezer Ft-be került,
elÁez a normatív támogatáson felüli részt a
fenntartó társult önkormányzatok megállapodás
szerint |olyamatosan biztosították.
Az Epítésügyi H'atóságiIgazgatási Társulás első felévi működtetése 3 millió 809 ezer Ft-ba
került, 2010július l-től a szervezet beolvadt a
Körjegyzőségbe, a feladat ellátása a
továbbiakban itt tcirténik.
A Tündérország Óvoda felújítására
központo sít ott előtrányzatbó l 5 millió 840ezer Ft
támogatáshoz jutott Vasszécseny Község
Önkormányzata, amit a saját erővel megtoldva
összesen 7 millió 589 ezer Ft-os ráfordítással

könyveltünk el.
Az idei évben módosította az önkormányzat

településrendezési tervét, ezen kívül
községszépítéssellparkolő, stb./ kapcsolatos

tervet, /bruttó 100 ezer Ft,l -

valamint
bölcsődeépítési terveket /építészkiviteli terv,
gépészetikiviteli tewl készittetett 487.500.,- Ft
értékben.
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A 2010. évben is gondot fordított az
önkormányzat a kezelésében lévő utak
fenntartásár a, áIlagmegőv ásár a. Az Ar any Jáno s
utca felujításához 6 millió Forint támogatást
vehettünk igénybe szintén központosított

előkányzatből. Az útfelujításokra költött teljes
összeg 22 mllliő 17 ezer Forint.
Önkormányzatunk a vasszécsenyi temető me llett
108 ezer Ft-ért belteruleti ftildterületet vásárolt.

Az

Ambrőzy

-

Migazzi István Áhabnos

Iskola számára 201O.évben a

közokíatási
informatikai fejlesztési feladatok támogatására
kapott 1 millió Forint központosított
előlrányzatből számítógépes és digitális
eszközöket, továbbá szoftvert vásárolhattunk.
A gyermekek szállitását a Szombathelyi
KistérségTöbbcélú Társulásától kapott
isko labusszal végeztük.
A kulturházban sikeresen folytak a táborok és
a programok.
Az anya-és csecsemővédelem épületének
rendbetétele továbbra is célkitűzésmaradt.
A település kommunális feladatainak
ellátásához a kinevezett karbantartó mellett
átlagosan havi 12 ö
közcélú munkást
foglalkoáattunk.
A közterületek rendben tartásához392 ezerFt
értékbenszerezttink be gépeket.
A pályázati lehetőségeket folyamatosan
figyelji.ik, a bölcsődeépítésre kiírt pályánaton
lehetőséget kaptunk.
A Gyermekjóléti Szolgálat és a családsegítés
kistérségi szinten működik.
Kulturális programok helyi szervezésétés a
helyi sportegyesület tevékenységéttámogattuk
jelentős összegben, utóbbit 1 millió 20a ezer Ft
átadott pénzösszeggel, és 1 millió 602 ezer Ft
fennt art ás i ho zzájárulás sal.
A tanulók szüleinek anyagi terheit

beiskolázási segéllyel csökkentettük, az
iskolásoknak iskolatejet biztosítottunk a
Mezőgazdasági VidékfejlesztésiHivatal
támo gatásának segítségével.

A öiskolán

és egyetemen tanulókat BURSA
ösztöndíjjal támogattrik, ennek éves összege
565.000 Ft volt.

Vasszécsenyi Üzenet

Az időskoruakat nyáron kirándulásra vitttik

decemberben hagyományos

és

karácsonyi

rendezvényre hívtuk meg.

A

lakossági szociálpolitikai ellátások
viszonylag nagy volument képviseltek. A

képviselő-testület a rászorulók gondjain a
lehetőségek figyelernbevételéveligyekezett
segíteni.

A

felsoroltakon
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kívül az

az egyre szűkülő anyagi források
gondos felhasználásával az önkormányzati
lntézményendszer
feladatokat
ellátó

prioritás

műkö dőképessé gének fenntartása.

Vasszécseny,20í 1"március

önkormányzat

zsolnai zoltán

vagyonában jelentős változás nem történt.
Az önkormányzati ingatlanok felujítási
programjának befejezése után az elsődleges

oo

1 1.

polgármester

Vasszécseny ÉRT?"
at két képviselője (IGdár Zoltán és Kovács
információ szabadságra való hivatkozással. A

Hadüzenet címmel jelentetett meg az önkormányz

Szilveszter) kiadványt településünkön

az

véleménynyilvánítástermészetesen szabad, de joggal elvárható lenne, hogy a vélemények ütköáetésének
helyszíne továbbiakban is a képviselőtestületi ülés legyen.
Többen kerestek meg engem is ezzel kapcsolatos véleményükkel, de én minden esetben a
meghallgatást követőentísztáztam, hogy ez nem a testület hivatalos kiadványa és nem is kívánok reagálni
rá. Mindezt tettem vagy inkább nem tettem azért, mert nem értek egyet azzal, hogy ilyen formában és
nem utolsó sorban ilyen stílusban kelljen a település dolgairól kommunikálni. Van egy régi mondás
miszerint, "aki han§osan kiabdlva bes7él, annak még nem feltétlenül van igaza". Azzal, hogy valaki
részinformációkat közöl, de azt is pontatlanul, vagy szándékosan felremagyarázza az lgyancsak hibát
követ el. Erről az áItalam több alkalommal is említett ,,a fél igauág rosszabb mind a hazagsdg" örök
érvénytígondolat jut az eszembe.
A személyes vádaskodás, vagy több esetben a jó :zlés hatátát átlépő megtregyzések és kritikák
pedig csupán azt támasztják alá, hogy képviselőtársaim nem tudják érzéseiketés indulataikat kordában
Ártaninem törődve azzal,hogy ezzel magukról és tágabb környezetükről is kedvezótlen képet alakítanak
ki. Valószínűleg ez is közrejátszott a képviselői testület tagjainak döntésében, hogy Kovács Szilveszter
munkaviszonyát idei év januátjátőI megszüntette, Az igazsághoz az is hozzá tartozk, hogy az elmúlt
években több alkalommal a személyes kérésemre kapott munkaszerződés hosszabbítást, mivel még
előzőleg sem tudott a munkáltatóival, az akkoritestület tagjaival és az önkormányzattal szemben lojalitást
mutatni. 2003 - ban Kovácsné Pungor Zslzsakért meg, hogy fia, Kovács Szilveszter az önkormányzatnál
helyben tölthesse le iskolai gyakorlati idejét.
Sosem gondoltam volna, hogy az az ember, akit éveken keresztül segítetterrr, támogattam,
tanítottam az egyszer igy hálálja meg a segítséget és a kiállást mellette. Az ákala végzett munka nem
mindig felelt meg az elvárásoknak, hanyagsága miatt sokéves munkánk esett lótba, mint például az
orvosi rendelő-, iskola-, yagy a kerékpárut páIyázata. Egyértelmű hibája és mulasztása kárt okozott a
településnek, mégsem az elbocsátás, hanem a megbocsátást kértem az ahkori testülettól számáta. Igen,
sajnos az utolsó alkalomma| nálam is betelt a pohár. Mégis inkább a segítségemetajánlottam fel számára
a munkahelykeresésben, hogy jó szájuzeltudjunk elválni,
Tisztában voltunk vele, hogy a település vezetésében egyébkénttovább kell majd együtt
dolgoznunk. A mostanában, képviselőként megfogalmazott javaslatait szivesebben venném, ha azok
valóban a település valós helyzetének ismeretéből születnének. Véleményem szerint most kamatoztathatta
volna az önkormányzatnál munkaviszonyban eltolttitt időt, ha nem csak az koda falai között, hanem
tényleg a településen dolgozott volna az elműlt években vagy netán belátogatott volna a testületi ülésekre,
amit sajnos előzőleg sosem tett meg. Megismerhette volna az intézményekműködését és valószínűleg
most a forintokon kívül a településünk feltett jövőjét és értékeitis jobban becsülné.

Vasszécsenyi Üzenet

2011. május

7

Kádár Képviselő társamat nem tudom hibáztatni mivel valószínűleg csak az egyoldalú tájékozódás
áldozata ebben az esetben, mindamellett, hogy nem nagyon érterrr, hogy a váIasztőjogi tcirvény
módosítása kapcsán mért jó nekíink, hogy egy szombathelyi lakos Vasszécsenyben lehet kópviselő.
Yállalkozőként természetesen nála is minden apétukörül forog, de remélhetőenaz idő megoldja,hogy a
múlt lerombolása nélkiil is részt fog tudni venni a jövő építésében.
A megyei napilapban megjelenő ingyenes negatív reklámot elítélem,mert azzal meggondolatlanul
erkölcsi és anyagi kárt okoznak a településünknek. (A múltból okulva polgármesterként csak írásban
feltett kérdésekre, írásban vagyok hajlandó nyilatkozni a napilapnak, sajnálatosnak tartorn, hogy ez
esetben a cikk lr őja r észérőI ez -a látszat ellenére- elmaradt. )
Összegezve: Véleményemszerint a képviselőket az önkormányzati választások alkalmáva| a település
lakői azért juttatják be szavazataikkal, hogy képviseljék érdekeiket, bizalmukról biáosítják Óket és
elvárják, hogy legjobb tudásuk szerint képviseljék településünket, és ennek megfelelően hozzanak
dörrtéseket községünkért, VasszécsenynRt !
(A

fenti sorokat nem a kiadványra adott válasznak tekintem, ennek ellenére a kiadás költségeinek arányos

részétaz önkormányzatnak

megtérítem),

Tisáelettel:

zsolnai zoltán
polgármester

Jo TUDNI!
Tisztelt Olvasók!

lapterjedelme sem tenné lehetővé. A
nyilvánosság számára a képviselő-testületi

v
I

Új

fejezetet szeretnék nyitni a ,,Jő tudni" rovat
keretein belül.
Terveim szerint rendszeres jelleggel adnék
tájékoztatást a képviselő-testiileti ülésen
történtekről, napirendi pontonként röviden
összefoglalva az ott térgyak témákat és a
képviseló-testület áItaI hozott döntéseket.
Természetesen az itt megjelent sorok korántsem
vállalkoznak a képviselő-testületi ülések
anyagának teljes tolmácsolására, ezt az Üzenet

ülések jegyzőkönyvei a Körjeg yzőségen hivatali
időben, illetve interneten a www.vasszecseny.hu
oldalon elérhetők.
Reményeim szerint a tájékoztatás eme
formájával az olvasók bepillantást nyerhetnek
majd a
képviselő-testületi munka
sokszínűségébe,nyomon követhetik majd a
Vasszécseny községet érlntő, illetve a település
képviselőit foglalkoztató kérdéseket.
Elődöm munkáját folytatva természetesen a
rovat keretein belül a fentiek mellett e rovatban
idő szerű gondo latok, he lyi szabályok, jo gszabály
magyarázatok is helyet kapnak, a közvélemény
gyo rs abb é s p onto s abb tájéko ztatás a érdekében.

Tisztelettel:

Gáspár Tivadar
körjegyző

Vasszécsenyi Uzenet
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ZECSENY 2011.02.15.
Napirendi pont
A Vasszécsenyi Körzeti Bölcsőde közbeszerzési
kiírását tárgyalta a képviselő-testíilet.
Az ülésen jelen volt Horváth Tibor hivatásos
közbeszerzési tanácsadó, aki válaszolt a képviselők
által feltett kérdésekre.
A közbeszerzési eljárás kiírása kapcsán aggály
merült fel a közbeszerzési eljárás módjával
kapcsolatban. Néhány képviselő a nllt eljárás
kiírása mellett érvelt, de végül a képviselő-testtilet
4 egyetértő, 2 ellenszavazat, Illetve 1 tartózkodás
kiírt
mellett a Körzeti Bölcsőde megépítésére
eljárás
közbeszerzési eljárás egyszenísített
ki írás áró l döntött a 6 l 20 I I . szátmű határ ozatáb an.
1.

A

képviselő-testiilet a közbeszerzési ajánlattételi
dokumentác ió eladás i ár át bruttő 5 0. 000. - forintban
hatánozta ffi€g, mely összeg a dokumentáció
előállítási költségeit fedezi és teljes egészébenaz
önkormányz at bevétele. 7 l 20

I I . sz. határ

A kép vis e lő - te stti le t az önkormányzat Szervez et i é s
Működési Szabályzatának módos itását tárgyalta.
Javaslatok hangzottak el többek között az ülések,

hozzászólások

szabá|yozására,

az

időtartamának
ülésen elhangzottak

hangfelvétellel történő rögzitésére, a
képviselőtesttileti ülésen történtekről e lap

hasábjain történő beszámolóról, a baottsági
stru.ktura kibővítéséről,a polgármester fogadó
őrájáről, képviselői iroda kialakításáról. Az SzMSz
fentiek szerinti módosításának soron következő

ülésre történő előterjesztésére a képviselő-testíilet
9l201I.számúhatározatábanfelkérteakör jegyzőt.

A

önkorm ányzat 20I

1

. évi költségvetését

tár gy alta a képvis e lő-te sttilet.

Parázs vitával kísérve,szakfeladatonként

idei
költségvetését. Képviselői
indítványkéntfelmerült az ntézményendszer
jövőbeni átalakításának szükségessége, de
javaslatok hangzottak el a jelenlegi működési
költségek csökkentésére vonatkozóan is. A
közüzemi díjakat, a telefonköltségeket, a
tárgyalták végig a képviselők az önkormányzat

évre vonatkozó

gépjárművek

és

f,ínyírógépek

üzemanyagköltségeit, bizonyos szociális
juttatá§okat, a polgármester illetményét,a
művelődési ház és sport egyesület működését

vették górcső alá, végül a napirend elnapolásáról
döntöttek azza|, hogy a soron következő ülésre a
kiadási oldal csökkentésével új tervezetet készíta
körjegyzőség.

ozat.

2, Napirendi pont

illetve a

3. Napirendi pont

Az

képviselő-testtilet vita nélkiil tárgyalta meg,
majd 7 egyetértő szavazattal egyhangúlag alkotta
meg a családi események engedélyezésének
feltételeiről, lebonyolításának rendjéről, illetv e az
azokért faetendő szolgáltatási díjról szőlő 1l20IL
(II.16.) számű rendeletét. A rendelet szabályozzaa
hivatalos, házasságkötő teremben, illetve a ktilső
helyszíneken történő házasságkötések részleteit,
továbbá a ktilső helyszínen történő
házasságkötések díját, melyet 15,000,- forintban
állapított meg a képviselő+estiilet.
A rendelet 2011. február t6-től, a kihirdetése
mpjátől hatályos.

4. Napirendi pont

A

képviselő-testtilet vita nélkiil tárgyalía meg,
majd 6 egyetértő szavazaítal 1 tartőzkodás mellett
fogadta el a Szombathelyi KistérségTöbbcélú
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását
a

1

0l

20

1 1

. számú határ ozatáv al.

5. Napirendi pont

A

képviselő-testtilet vita nélktil tárgyalta meg,
majd 6 egyetértő szavazattal I tartőzkodás mellett
döntött Kovács Péter személyéről, aki a Nyugatdunántuli Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában ifi.
Perl János akadályoztatása esetén, mint helyettes
járhat el. I1120IL sz.határozat.
6. Napirendi pont

A

képviselő{estíilet vita nélkiil tátgyalta meg,
majd 6 egyetértő szavazattall tartőzkodás mellett
fogadta el a Szombathely-Kőszeg regionális
szenrryv izelv ezető rendszeren lévő önkor mányzati
tulajdonú vizikőzmű létesítményeküzemeltetési
módosítását.
szerződése létesítményjegyzékének
I3120IL sz.határozat.
7, Napirendi pont

A

napirend keretében a képviselő-testtilet döntött
Ambrőzy Migazzi István Altalános Iskola
részéretörténő 4 db interaktiv táblabeszerzéséről,
Az informatikai eszköz beszerzését TIOP pályazat
tette lehetővé, bruttó 3. 662.500.- forint értékben.

az

Vasszécsenyi Üzenet

A

képviselő-testiilet némi vita után 4 egyetértő, 1
elletszavazatta|, 2 tartózkodás mellett döntött az
eszközök beszerzéséről a I4/201l. számú
határozatában.
Döntött a képviselő-testtilet a Katasztrófavédelmi
Igazgatőság támogatási kérelrnéről is, melyben
működésükhöz kértek önkormányzati támogatást.

A

I5l201I. számű határozata értelmébenaz
önkormányzat a Vas megyei Kataszhófavédelmi

Igazgatőságot 4 egyetértő, 2 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett 10. 000.- forinttal tétmogatja a

20lI.
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esztendőben.

Eevüttes képviselő-testületi ülés vasszécsenv

működtetésének felilvizsgálatára, A védőnői
szolgálat, továbbá az általános iskola, és az annak
költségvetésébebeépülő óvoda, költségvetését az
érintett önkormányzatok
27 /201 1 . sz. haár ozatok

elfogadták. 24.25,26

és

Egvüttes képviselő-testületi ülés vasszécsenv
2011.03.07.

Napirendipont
A Körjegyzőség legutóbbi együttes ülésen elnapolt
költségvetését tárgyalták újra a képviselőtesttiletek. A hivatal költségvetését a fenntartó
Vasszécsenyi, Tanakajdi és Csempeszkopácsi
képviselő+esttiletek elfogadák. 28l20ll. sz.
1.

határozat.

2011.02.24.
1.

Napirendipont

Vasszécseny és Csempeszkopács Községek

Képviselő-testiiletei megállapodást kötöttek, térítés
nélkiili önkormányzati tulajdonú részvények
átadás-átvételéről. A csempeszkopácsi tulajdonú
Vasivíz Zrt. által kibocsátott részvényeket
Vasszécseny község önkormányzata a társ
önkormányzat kérésére2011. december 31. napjáig
térítésmentesenátvette . 2I / 20 I L sz. határ ozat,
2, Napirendi pont
A Körjegyzőséget fenntartó Vasszécsenyi,
Tanakajdi és Csempeszkopácsi képviselő-

testíiletek egyhangú szavazatía| elfogadták a
Körjegyzőség 2010. évi munkájáról szőIő
beszámolót .

22

l20 I I . sz. haár ozat,

3. Napirendi pont

A

Kép vis e lő-

te

stii le tek lntár

ozatlkban

dö

ntöttek a

20II. éwe vonatkozó köztisztviselői teljesítmény
célok meghatározásáról. A 23l20II. sz.
határozatban megfogalmazott pontok alapján
Pértilnek értékelésrea Körjegyzőségen dolgozó

köztisztviselők,

cél az

munkájának segítése, illetve a
ügyeinek hatékonyabb intézése.

önkormányzatok
települések lakói

4. Napirendi pont

A közösen

fenntartott intézmények(iskola, óvoda,
körjegyzőség, védőnői szolgálat) költségvetését
tár gy alták meg a képvise lő-testiiletek. Nagy számú

érdeklődő jelenlétében,heves

vita után

a

körjegyzőség költségvetését Vasszécseny község
önkormányzat képviselő-testtilete nem fogadta el,
hivatkozva a vasszécsenyi önkormányzat hiányos
költségvetésére, illetve a közösen fenntartott

intézmények jelenlegi formában

történő

Képüselő-testületi ülés Vasszécsenv 2011.03.07.
1.

A

Napirendi pont

kiküldött Napirendi pontoktól eltérően, Tóth
Csaba képviselő javaslatára új napirendi pontok
tárgyalásával kezdte meg munkáját a képviselő-

testiilet.

A

napirendi pontban egyes közterületek
átnevezésére, poszthumusz díszpolgári címek
adomány ozására, illetve képviselői tiszteletdíjból
ftnanszirozott hajdani falubeli nótafa Gombkötő
Flórián népdalainak CD-én való megjelentetésére
tett javaslatot a képviselő. A képviselő+estiilet a
javaslatok egy részétegyhangúlag támogatta, az
alaposabb előkészítéstigénylő képviselői
javaslatokat egyhangú döntéssel elnapolta.
Tóth Csaba képviselő a napirendi pont keretében
bejelentette lemondását.
2. Napirendi pont

Az

önkormányzat 20II. évi költségvetését
tárgyalta a képviselő-testiilet. A legutóbbi
képviselőtesttileti ülésen elhangzott módosító
indítványokon tul újabb javaslatok érkeztek a
költségvetéshez, A költségvetésből hiányző

bevételek pótlása érdekébennéhány képviselő új
adónem bevezetésére, a jelenlegi iparuzési adó
mértékénekfelemelésére tett javaslatot, továbbá az
önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetében a
már elindított bölcsőde beruhénás leállitását
kezdeményezték. A
bölcsőde beruhénás
leállításáról, annak napirendre történő felvételéről
a képviselő-test{ilet 3 egyetértő, 3 ellenszavazattal
nem bozott döntést. Személyeskedésektől sem
mentes heves vita alakult ki, melyben pár

Vasszécsenyi Üzenet

az

elműlt évek fejlesztéseit presztízs
ide sorolva a tervezett
bölcsőde megépítésétis. Áiláspontjuk szerint az
képviselő

beruhénásnak minősítette,

elmúlt évek fejlesztései az önkormányzat
múködőképességétsodorták veszélybe,
hitelfelvételére kényszedtve mára az

A

költségvetés elfogadásának
feltételéüljavaslatot 'tettek a bölcsőde
megépítéséhez
szükséges pétueszközök, hitelek
önkormányzatot.

költségvetésből történő törlésére.

A

polgármester és két képviselőtársa tekintettel a
költségvetés el nem fogadásának hátrányos
következményeire - az állami normatíva
megvonására, ezáltal az önkormányzat
működésének ellehetetlenülésére - beleegyezett,
hogy a bölcsőde tervezett számai kikerüljenek a
költségvetésből. Ezt követően a képviselő-testtilet
6 egyeÉrtő szavazattal az önkormányzat
költségvetését elfogadta és megalkotta a 2011. évi
költségvetéséről szóló 212011. (III.8.) számű
rendeletét. A rendelet 2011. március 8-tó1, a
kihirdetése napjától hatályos,

Nem közvetlenül a költségvetés vitájához, de
képviselői javaslat érkezett még a szécsenyi
ravataloző épületének,illetve a település
csapadékvíz elvezető árkainak és járdáinak
felujítására vonatkozóan. Apróbb javítási
munkálatokhoz a képviselők tiszteletdíjukat
ajánlották fel.

Az

intézményistruktura, annak hatékonyabb
működtetése érdekében a képviselő-testtilet kiilön
munkacsop ortot hozott létre.

A

képviselő-testtilet 6 egyetértő szavazattal
egyhangúlag döntött a Petőfi SE támogatásáról,
melyben a sportkör működéséhez 2011. évben 1

MFt.

összeggel

járul hozzá (30l20II.

4 egyetértő, 1 ellenszavazattal, I
tartózkodás mellett döntött a polgáimester
költségtérítésénekmértékérőlis. 3Il20IL sz.
határozat.
3. Napirendi pont
kép vis

e

lő -te stii

let me gtár gy alta az ö nkorm ányz at

2010-2014. évekre vonatkozó Gazdasági
Vita alakult ki a Program tartalma
miatt, mely szerint az nem tartalmaz konkrét
intézkedéseket a strukturális átalakításokra
vonatkozóan. A polgármesteri tájékoztatást
követően a képviselő-testtilet 5 egyetértő és 1
Programját.

ellenszavazattal

az

önkormányzat Gazdasági

Programját 32l20I1.
elfogadta.

4. Napirendi pont

A napirendi pont

keretében, a legutóbbi képviselő-

testtileti ülésen elhangzott módosító indítványok
figyelembevételével a képviselő-testtilet űjra
tárgyalta és 5 egyetértő, 1 ellenszavazattal

megalkotta az önkormányzat Szewezeti és
Mriködési Szabályatárő| szóló 3l20II. (III.8.)
számí rendeletét. A rendelet 2011,március 8-tól, a
kihirdetése napjától hatályos.

A

napirendi pont keretében 5 egyetértő, l

e||enszavazattal döntött a képviselő-testtilet az
ö nkormányz at i tu l aj d o nú g épj árművek használatát
szabályoző Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat
elfogadásáról is. 33/20 1 L sz. határozat.

Eevüttes képviselő-testületi ülés vasszécseny
2011.04.18.

Napirendi pont
vasszécsenyi és tanakajdi önkormányzatok által
közösen fenntartott Tündérország Óvoda
intézményvezetői állására kiírandó pályázati
fe lhí vás t tár gy alták a kép v i s e lő - te s tii le te k.
A pá|yázati felhívás tárgya|ásával egyidejűleg a
vasszécsenyi képviselő-testtilet néhány taga az
oktatás i intézmények gazdaságos abb működtetés e
érdekébenfelvetette a helyi oktatási és kulturális
intézményekÁtUr keretében történő
működtetésének lehetőségét.A kérdésalaposabb
v izs gálatár a, vas s zéc s enyi indítványra a képvise lőtestiiletek munkacsoportot hoztak létre. A vasgálat
megállapitásáig, az
eredményének
inézményvezetői pályázat kiírását a képviselőtesti.iletek e lnap olták. 37 l 20 I I . sz. határ ozat.
1.

A

sz.

határoz4t), illetve

A

2011. május
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számí határozatával

Képviselő-testületi ülés Vasszécsenv 2011.04.18.
Napirendi pont
Beiktatásra került Bertók Tiborné, aki a képviselői
mandátumáról lemondott Tóth Csaba képviselőt
váltja a megüresedett képviselői székben. Miután
Papp Istvánné a Helyi Választási Bizottság Elnöke
a vonatkoző jogszabályok, illetve a 2010. október
3. napján megtartott helyi önkormányzati válaszás
eredménye alapján ismertette a megüresedett
képviselői hely betöltésének szabályait, Bertók'
Tiborné, mint a sorban következő legtöbb
szavazatot kapott képviselő-jelölt a képviselőtesttilet előtt letette a képviselői esktit.
1.

2. Napirendi pont

Az önkormányzat 2010. évi gazdákodásáról szóló
beszámolót tárgyalta a képviselő-testiilet. A

Vasszécsenyi Üzenet
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a település önkormányzatátőI egy helyi lakos. A
kérelmezőt 7 igen szavazattal egyhangúlag a
szombathelyi városi bíróságra ülnöknek jelölte a

költségvetési rendelet módosítását követően a
beszámolóról szóló rendelet 4 igen szavazattal, 3
ellenében elfogadásra került.

képviselő-testtilet.

3. Napirendi pont

Az önkormányzat 2010. évi belső ellenórzési
jelentéséttárgyalta a képviselő-testtilet. A jelentés
5 igen szavazatlal, 1 ellenében, 1 tartózkodás
mellett elfogadásra került azzal, hogy az abban
javasolt dokumentumokat szeptember 3O-ig a
képvise lő -testtilet e lé terj eszti a kör je gyző.

8. Napirendi pont

A napi rendi pont keretben a képviselő-testiilet
tagai közül blzottsági tagokat választott,

Költségvetési és Ellenőrzési, illetve Stratégiai
Bizottságába. Mindkét bizottság 3 ő képviselőből,
illetve 3 fő ktilsős tagból áll.

4. Napirendi pont

9. Napirendi pont

A

A

képviselő-testiilet megtárgyalta az önhibáján
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támo gatás ár a klirt p ály ázati fe lhí vást ÖNHrcg e s
6 támogatő és 1 ellenszavazattal úgy határozott,
hogy pályázatot ny(4t be a 2011. évi támogatás

körjegyző ismertette

a

képviselő-testíilettel a
Magyar Allamkincstár válaszlevelét, melyben
Kovács Szilveszter képviselő Kincstárhoz |ít
megkereső levelére adott válaszok olvashatók. A
levél kapcsánvita alakult ki a hivatalos szervekkel
történő kapcsolattartás, illetve információ kérés
szabályairól.

1

igénylésére.
5. Napirendi pont

A

l0. Napirendi pont

képvis elő-testtilet pály azat benyúj tás áró 1 döntött
létszámcsökkentéshez kapcsolódó többletkiadásai
támogatásához. A határozatot 6 igen és 1
tartőzkodás mellett hozta meg a képviselő-testtilet.

Az

önkormányzat

20ll. éwe vonatkozó

közbeszerzési Tervét és kőzbeszerzési
Szabályzatát tárgyalta a képviselő-testtilet, A

A

Közbeszerzési Tervet 5 igen és 2 nem szavazattal,
a KözbeszerzésiSzabáIyzatot 5 igen, 1 nem, illetve
l tartózkodás mellett fogadta el a képviselőtestiilet.

helyi szabályairól szóló rendelet módosítását. A
módosítás során pontosításra kerültek egyes

A

6. Napirendi pont

napirend keretében tárgyalta a képviselő-testiilet
a szociális igazgatásrő| és az egyes ellátási formák

szociális ellátások igénylésénekeljárási szabályai,
illetve szigorodtak a bérpótló juttatásra való
jogosultság feltételei is, A módosítás értelmében
nem jogosult bérpótló juttatásra az a kérelmező,
aki a helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően
nem tartja rendben közvetlen lakó környezetét.
Yáltoztak a szülési segélyezés szabá|yai is. A
jövőben újszülöttek támogatásaként igényelheti a
pérzbeli ellátást az a vasszécsenyi lakóhellyel
rendelkező anyu aki gyermeknek ad életet.
Jelentősen megváltoztak a szociális étkeztetés
szabályai, illetve az étkezésértfizetendő térítésidíj
összege is. A szociális rászorultság alapján
igényelhető térítésidíj összege 300 forintra
csökken ebédenként20Il. május
7, Napirendi pont

A

1. napjától.

képviselő-testiilet megtárgyalta azt a kérelmet,
me lyben bíró sági ülnökké j e lö lé s ét kezdemény ezte

11. Napirendi pont

.

napirend keretében a polgármester beszámolt a
képviselő-testtiletnek a két tilés között végzett
munkakról.
Szó esett az önkormányzat tulajdonában lévő
iizemképtelen Kia tehergépkocsiról, illetve döntött
a képviselő-testiilet önkormányzati tulajdonú
elöregedett tuják kivágásáról is.

Képviselői felvetésre szóba került még a
gáafogadő állomás állapota és a szécsenyi temető
ravataloző jatakaritásánakszemélyikérdése.

A

polgármester legvégül ismertette a képviselőtestiilet tagjaival a helyi címer használatának
rende letb en fog lalt szab ály ait,
Vasszécseny, 20II. április 28.

Gáspár Tivadar
körjegyző
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AZ AMBROZY_ MIGAZZI ISTVAN ALTALANOS ISKOLA ROVID HIREI

A

rumi kistérségiverseny művészeti
szekciojában Tóth Magdolna 7.osztályos

A TIOP

A Zrnyi

interaktív táblához, a hozzájuk tartoző
laptopokhoz és projektorokhoz jutott. Az

tanulónk 1. helyezést ért el.

Ilona Matematikaversenyen Pődör

Bence 6. osztályos tanulónk bekerült a megyei
díjazottak közé, míg 6. osztályos csapatunk
(Loksa Réka, Czinki Benjámin, Gál Bence és
Pődör Bence) a megyei összesítés 5. helyén
végzett.

A vu

világnapja alkalmából

a

szombathelyi
versenyek

Bercsényi Iskolában rendezett

iskolánk csapata az első helyen végzett, A csapat

tagai Tóth Magdolna, Pődör Bence

és

Hittaller Mátyás voltak. FelkészítőjnkCzirólcrté
Barasits Enikő.

Alsós farsangunkon kenilt bemutatásra Stőger
Jenőné (Emi néni) iskolánk száméra lrt darabla A

Gyönglös meséje címmel. Tanulóink
előadásukkal nagy sikerrel szerepeltek a rumi
művészeti fesáiválon. További helyi
bemutatókra a gyermeknap környékén kerül sor.
A büki alsós tanulmányi verseny eredményei:
]. osztályosok:Kiss Levente matematika 6.

o s zt

áltl

os

ok

3 . o s z t á l}l o s o

k:

iskolánk az informatikai infrastruktúra
fejlesztésére közel 4 millió forint értékben 4
eszközök

üzembe helyezése március hónap

folyamán megtörtént

Az alsó tagozatosok a tavasz folyamán kétszer is

voltak szinházban Szombathelyen. Az egész
iskola részt vett a koncertsorozat további két
eseményéna szombathelyi Bartók Teremben.

6. osú.ályosaink szerepeltek Vasszécsenyben és
Tanakajdon is a március 15-i ünnepségeken.

19 leendő elsó osztályos kisdiák iratkozott be
intézményünkbe március végén.Tanítónőjük
MáténéGadár Rózsa lesz.
4. és 8. osztályosaink vettek részt április elején a
nemzetközi TIMMS és PIRLS mérésben. Több,
mint 50 otszág diákjaival egyutt oldották meg a
teszteket gyermekeink. Értékelés
a következő
évben várhatő.

Jelenleg is

zajlanak a

városkörnyéki
sportversenyek. A végeredmény május végére
várhatő, miként a diákolimpiai megmérettetés is.

Pál Viktória olvasás 9.
Imre Gréta széplrás 7 .

2,

I.I.I-07lll2008. számű pályázatán

:Kop csándi Zalán matemat ika 9.
Somogyi Bálint
olvasás 3.
Geröly Anna helyesírás 4.
Németh B oldizsár matematka 4.
Szalai Kristófolvasás l4.
Verhás Emese helyesírás 6.

4. osztályosok:Yarga Richárd matematka

6.

Bősze Vivien olvasás 9.
Németh Petra helyesírás 8.

8. osztályosaink továbbtanulási értesítői a
napokban érkeáek vissza iskolánkba. Hárman
fo lytathatj ák tanulmányaikat gimná ziumb an, I L en

szakközépiskolai tagozaton, négyen
szakiskolában. Egy tanulónk továbbtanulása a

fellebbezések után rendeződik.

Bn,l
Május első hetében tartottuk az

immár
hagyományosnak mondható Ambrőzy-napokat.
Hétft reggel névadónk emléktáblájának
megkoszorúzás után Rótz Györgjlné (Kati néni)

vasszécsenvi Üzenet
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kiállítását nyitotta meg Tóth Csaba festőművész.
A nap folyamán köszöntöttük az édesanyákat és
a nagymamákat, valamint nyílt tanítási órák
voltak. A keddi nap a versmondásé volt ismét. A
tanakajdi önkormányzat segítségévelrendeztük
versenyünket, amelyen sok tehetséges gyerek

avattuk a jeli arborétumból származő Ambrózyszobrunkat az iskola kertjében. A szobrot Merkli
Ferenc plébános szentelte fel. Ezután első
osztályosainkat fogadtuk az iskola polgáraivá.
Az ünnepség után új kezdeményezésként családi
délutánt tartottunk fozőversennyel, játékos
vetélkedőkkel. Jó hangulatban este 8 óráig
voltunk együtt a tanulóinkkal, a szülőkkel,
nagyszülőkkel, kisebb-nagyobb testvérekkel.

Szerdán Pődör György tanár úr adományának
átvétele . után tartottuk természetismereti
vetélkedőnket. A győztesek május I3-án
jutalomkiránduláson vehetnek részt, Pénteken

A tanévből még hátralévő fontosabb időpontok:
május 20. A Te szedd! mozgalom

a

I

a

keretében szemétgyűjtés
május 25. Országos kompetenciamérés a
4., 6. és 8. osztályokban
június 2.-11. között Tanulmányi
kirándulások
június 14. Gyermeknap, sportnap
június 15. Ballagás és tanévzárő
ünnepély

Pozsár LászIő
igazgatő

l4
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EGYHÁZI HÍREK
20I.I húsvétjalelkigyakorlattal

invitált minket.

kezdődött.

Molnár Szabolcs gencsapáti plébános volt

a

vendégünk, miután Merkli Ferenc plébános nála
vendégeskedett 5 napig. Virágvasárnap
hétvégéjénjött az Atya, s pénteken a lipárti,

a

táplánszentkeresái, vasárnap a
tanakajdi templomban gyóntatott és tartott
szentbeszédeket, prédikációiban szent József
példáját elemezte többek között, aki példaképe
lehetne a mai édesapáknak is. De valóban az -e?
Nagycsütörtökön
a szentmise új elemmel
gazdagodott, hiszen lábmosás szertartása is volt
benne. Nagypénteken a lipárti templomban
tartottuk meg a kereszt hódolatát, jő érzésvolt a
tele templom előtt hódolatunkat tenni Krisáus
keresztje előtt. Nagyszombaton a körmenet és az
ételszentelésmellé szép liturgiát is kaptunk. A
plébános ktilön is megáldotta a hívek táskáiban
lapuló sonkákat és egyéb ételeket. A híveket
megdicsérem, mert szép számmal vettek részt a
szombaton

A többieket is szeretettel várom a
szentmisékre. Ne feljetek! Április 29-re
szertartásokon.

Mátraverebély

szentlótra

Egy
egész busz. megtelt a
plébánia híveivel és sok
kegyelemben
volt
részünk, bár az utazás
\
nagyon fárasztő volt.
Május elsején avatták
boldoggá Rómában II.
János Pál pápát, akinek szobrot fogunk állttani

nL

Vasszécsenyben.
További terveink:
Május 8: elsőáldozás 9,45-kor. A vasszécsenyi
templombán
Május 8 délután 15.30: Szlovén nap a plébánia
szirlháztermében
Május 28: egyházközségi bál a lipárti
templomért. A jegy ára : 2500 Ft.
Június 5: családi nap Táplánszentkereszten
Június 1 1: Biciklis zarándoklat a rábatöttösi
templomhoz
Májusban lehet jelentkezni az oktőberi római
zarándoklatra, Részletek a plébánián.

mentünk

zarándokolni, ahová Veres András Püspök

Isten áldja aplébánia lakóit!

A TUNDERORSZAG OVODA HIREI
,,Tavasztünd ér erre jár

megbillentve fátyolű
Dalol a sok kismadár
zöldülni kezd ahatár."
/népköltés/

Tündérország Óvodába is elérkezett a várva várt
tayasz, amelynek egyik, a gyermekek számára
nagyon kedves ünnepe a Húsvét. Már hetekkel a

nyuszi érkezéseelőtt díszítettiik óvodánkat,
ktilönböző

technikákkal rajzokat készítetttink,
mesélttink a gyermekeknek nyul anyó tojásfestési

praktikáiról.

Az

ünnep napja tetézte az izgalmakat, hiszen
nagyon kíváncsiak voltak a gyerekek, hogy az
előre elkészített feszekbe vajon kerül-e qándék. Az
óvoda udvarán lázas keresgélés után végre
beteljesült a vágyakozás, csoki nyuszikra, festett
tojásokra leltek a gyermekek,

Minden évben tavasszal tartjuk
óvodánkban anyilt napot, amely iránt most is nagy
volt az érdeklődés. Zenés mozgásfejlesztő
tornabemutatót, és a csoportok mindennapi
tevékenységeiből láthattak izelitőt az édesanyák és
édesapák. Örömmel láttuk, hogy a nagyszülők is
szívesen jöttek el megnézni drága kis unokájuk
óvodai életét.A folyosón videó felvételeken és
képeken nézhették meg a kedves vendégek az év
során történt jeles eseményeket és pillanatképeket
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a csoportok életéről, akiknek ezűtíal is köszönjük,
hogy megtisztelték érdeklődésükkel, jelenlétíikkel
óv_oűnk nyíltrrapi

arra, hogy mennyit fárad az édesanyjuk, hogy az
asztaka tegye a mindennapi ennivalót, hogy tiszta
ruhájuk, meleg biztonságos otthonuk |egyen. Az
óvodások szívesen beszélnek az édesanyjukról, és
a közös élrnényeikről. A beszélgetés után
elkezdtiik tervezgetni az anyák napi
megemlékezésünket, amelyet persze titokban
tartottunk. Amikor elérkezett a nagy nap, verssel és

dallal

3
Y

,\

,}t

Tavasszal, ahogy a természet is újjáéled,

egyre több időt tölttink a

szabadban.
Kirándulásokat szervezünk, amelyek során már
környezetvédő,
óvodáskorban megkezdjük

természetszerető

köszöntötttik

az

édesanyákat

nagymamákat, és átnyúj t otilk az ajándékot.

l,.(

a
ember személyiségének

kialakítását, a tet mészetszeretet c s íráinak lerakását.
Ebben az életkorban teremtjük meg az érzelmi
vonzódást nemcsak a természet, hanem a szülőftjld
iránt is. A kíváncsi gyermekben él a megismerés
vágya, ezért fontos, hogy milyen hatások érik a
környezet, a természet megismerése kapcsán.
Ujjongással üdvözlik a gyermekek a falunkba
évről-éwe visszatérő gólyákat. Községünk jó
lehetőséget biztosít aíía,hogy a háziá|latokat
természetes környezetiikben figyelhessék meg a
gyermekek. A kii lö nbö ző he|y szineken lehetőségük
nyílott sokfele megfigyelésre, tapasztalatok,
élrnényekés ezek révénismeretek szerzésére.Így
figyelhették meg a tavaszi virágok színes
sokaságát, a fák, bokrok rügyezését,a tavaszi
munkálatokat, kiskecskék vidám ugrándozásait.
A középső és nagycsoportosok versmondóés rajzversenyre készültek, amely által a szerepelni
vágyő gyermek megmutathatta ügyes kiállását és
csilingelő gyermekhangon szinte kis színészként
elmondhatta jól megtanult versét.
20Il. május 2-án köszöntöttiik a drága
édesanyákat és nagymamákat anyák napja
alkalmából, hiszen az édesanya minden gyermek és

felnőtt szívébenkiilönleges helyet foglal

és

,,Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mintszáz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból...
Ha ki nem mondhatod elepedsz avágtől,
T.isztán cseng, mint puszták estéli harangja.
Orömében sír az, aki e szót hallja:

BoBsaNyÁM."
A{agy Ferenc/

Gyermeknapot május végénszeretnénk

megtartani, meglepetéseket, vidám szőrakozási
lehetőségeket tervezünk, melyre szeretettel várjuk
a testvéreket és a szülőket is. iA pontos időpontról
a kés őbb iekb en tájékoztatást adunk./

A Polgármester Úr felajánlotta az óvoda
mindhárom csoportjának, hogy az iskolabusszal
elmehetiink kirándulni. Ez a lehetőség nagyon
nagy segítség, mert így nem terheljük a szülőket,
viszont a gyermekeknek maradandó élményben
lesz részük.Ezűton is köszönjük!

el.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket rávezessük

A leendő óvodások
több helyen is

beíratása 201 1.05.30. - 06.03-ig tart, 7 őrátől 16 őráig.

ki fogjuk plakátolni.

A beíratás időpontját a faluban

szeretettel várunk minden leendő kisóvodást!

Papp Istvánné
mb. óvodavezetőh,
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PUNGOR ERNO MUVELODESI HAZ ES KONYVTAR HIREI
Az

elmúlt
időszakban

megkezdódött

nyári

nem kis feladat.

a

időszak
programszervezése,
amely éwől-éwe

Húsvételőtt újra együtt készülődttink
anyukákkal, gyerekekkel a közelgő ünnepre,
Szinte már hagyomány, hogy ilyenkor, a népi
szokásra épitve, hagymahéjjal készült lozettel
sztneztiúk a tojásokat, és dekorációs tárgyakat,

Versillusztrációs pályézat zsűrije volt:
Györfi Judit, rajztanár, Kiss Ferencné az Együtt

VasszécsenyértEgyesület elnöke
Művelődés i Ház részéről Szedei I ldikó.

és

a

öröm volt mind a zsűri, mind a
hallgatóság számára, hogy gyermekektől,
diákoktól hallhattunk verseket, akik becsülettel
felkészültek, és helyálltak a versenyen.

ajándékot készítetttink a kézműves foglalkozások
keretében.

A

tavaszi programok, a húsvétiünnepek
után került idén megrendezésre a Költészet
napjáho z kapcso lódó szav alőv ersenyünk, immár
4. alkalommal. Bár a Költészet napja hivatalosan
április Il., a tragikus sorsú költő, József Attila
születésnapja, a mi versenyük ezűttal a hónap
végéretolódott.
Szinte nap mint nap halljuk, láduk,
érzékeljük, hogy egyre ,kevesebbet olvas a
felnövekvő nemzedék. Ugy gondolom, akár
ezzel a programmal is tehettünk azért,hogy ez a
folyamat ne gördüljön tovább a lejtőn, hogy
olvasóvá neveljük a körülöttünk élő gyerekeket,
hiszen a regények, novellák, prőzák mellett
megtaníthatjuk, hogy verset olvasni is éppoly
élvezetes lehet, mint a tömegkommunikáció
vívmányaival tölteni az időnket Hiszen a vers
kezdetekíől a miénk: az altatődalokkal, játékos
mondókákkal magunkba szívjuk a ritmika és a
szavak-mondatok elegyét, a mindennapjainkban
ott van a vers, csak észre kell vennünk.
Zsűri tagjai vasszécsenyi, illetve
vasszécsenyi kötődésű költők voltak, akikre
méltán lehet büszke községünk: Nagy Emília
költőnő, Nagy János költő-tanár és Pődör
György költőtanár
A szavalatokon kívül képzőművészetl
alkotásokat is tekinthettünk ffi€g, hiszen a

nagyteremben kiállításra

kerültek

a

versillusztrációs pályázatra érkező alkotások,
amelyek szebbnél szebb, vizuális formában
jelenítik meg a verseket.

A

hel}zezettek:

versmondók:
Óvodások: 1. Szakács Emma, 2.YargaLaura,3,
Schermann Lilla, Különdíj: Nagy Hargita

Alsósok: 1. Németh LászIő,2. Verhás Emese, 3.
Németh Luca, Különdíj: Tóth Vanessza

Felsősök: 1. helyezést nem ítéltmeg zsűri,
Pungor Lavra,3. Gődér Alexandra

2.

Versillusztráciő:
Óvodások: 1. Szalai Panni, 2. Horváth Henriett,
3. Szalai Kornél

Alsósok: 1. Pál Marcell, 2. Verhás Emese,

3.

Boda Patrik

Felsősök: 1. Antal Krisztina, Tóth Magdolna,
Sárközi Marcell (csapatmunka)
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A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár
olvasásnépszerűsító pro granrso r ozatot hirdetett
Könyvhódító címmel, két korosáályban:
,,Oriási veszély fenyegeti életünket! Egyre
kevesebb ember olvas, és a betűket ismerők is
gyahan értik felre a leful szavakat. Az olvasás
szeretetének eltűnése átar az emberiség
pusztulásához is vezethet, hiszen a könyveket
olvasó és éítőemberek nélkiil feledésbe
merülhetnek a lelket győgyitő mesés történetek,
és a mindennapi élet megértésétszolgáló
tudományos és ismeretterjesáő könyvek. np
lélek és eszesség nélkiil pedig elképzelhetetlen
az élet a Földön.
Európa szívébenazonban egy kis ország egyik
legkisebb megyéjének könyvtárosai úgy
határoztak, hogy a fenyegető veszély
megelőzéséhez a felnőttkor ktiszöbén áIIő
fiatalok segítségétkérik. A könfiárosok

javaslatára kezdeményezték a nyomozást, a
bizonyítékokgyujtésétés az eljárást lezárő

életébeaz olvasás szeretetét, ráébreszteti őket a
fantániát me gmo zgató írott történetek szerepére,
megmentv e ezze| a, ÉtllglÓ rni életet...
A nyomozók, ügyvédek és tanúk szerepébe bújó,
csapatokba szerveződött fiatalok dolga lesz a
közel egy évig tartő ,,eljárás" során kiválasztani
és bebizonyítani, hogy a győzelemte esélyes 73
könyv közül melyek azok, amelyek minclen téren
kiállják a prőbát és méltók aría, hogy
valamennyi ember elolvassa őket."
(www.bdmk.hu)
Összesen 87 csapat jelezte szándékát a játékban
való részvételre, köZük egy vasszécsenyi csapat
is, akik Nyerő négyes néven szerepelnek a
könyvhódítók sorában. Sok sikert kívánunk a
helyi iskola csapatának!

Az idei nyár is

tartogat programokat az
érdeklődők számára, idén is megszervezésre

kerül többek között a négy hetes napközis tábor,
a falunap, a nyugdíjas kirándulás.

gy eredményeként feny derülhessen
aí-ra) mely könyvek képesek fenntartani az
olvasás kánti vágyat, visszalopni az emberek
tár gyalást, ho

szeder Ildikó
művelődésszervező

,nRÉMI

I
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Indulás: 8.00 Művelődési HázÍről
Erkezés: kb. 18.00
A kirándulás költsége 2300 Ft/íö (útiköltség + belépő)
Jelentkezés : 20 1 I . június 22 -ig a Művelődé s i Házban,
jelentkezési lap kitöltésével
A kirándulás min. 14,max. 18 jelentkező esetén valósul meg.
További információ : Szeder Ildikó 30/703-1 1 18

Jelentkezésí lap 2011.iúnius 27. - Kirándulás a Veszprémi Áilatkertbe
Név:.
születési idő:
Szülő /gondviselő neve:

Lakcím:
Telefon: ....

TAJ

szám:

szülő aláirása
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VnOŐXŐI ROVAT
Jó tanácsok kismamáknak

Hányinger
A várandós

nők nagy része szenved ettől
kellemetlen tünettől. Van, hogy csak

a
a

B
U

várandósság első trimeszterében tapasztalható,
rosszabb esetben végigkíséria várandősságot.
Áhalában a hányinger reggel, ébredéskor a
leggyakoribb és legerősebb, de napközben
étkezésekhezkötve is előfordulhat. Levegőtlen
helyiségek és bizonyos szagok is előhozhatlák.
Elkerülésére ajánlatos inkább sós ételeket enni.
Felkelés előtt, még az ágyban fekve elrághatunk
egy-két kekszet vagy kétszersültet. Ebben az
időszakban többször együnk kevesebbet, hogy a
gyo(nor sose legyen teljesen üres. Mellőznjk a
fliszeres, zsíros ételeket.

A görcsbe rándult izmot célszeni masszírozni

Gyomorégés
A gyomorégés a várandósok kb.I0%-át érinti.
Ennek oka, hogy az emésztőrendszer izmai
petyhüdtebbé válnak. A méh növekedésével a

A

ami nyomja a
gyomrot. Jobb ilyenkor is gyakrabban

bélrendszer feljebb tolódik,

kevesebbet enni, és bizonyos ételeket és italokat
elkerülni. Ezek az ételek és italok: csokoládé,
csípős ételek, kávé, szénsavas és alkoholtartalmú
italok, puffasztó ételek (kelkáposzta, karfiol,
kara|ábé, bab, borsó).

',YU
i,IE6

\a -

gyümölcsök,

dinnye, banán), Magnéziumb an (szár az

és

székrekedés
székrekedésa nőknél amúgy is gyakrabban
fordul elő, várandósság alatt rosszabbodhat is.
Több oka is lehet: a szervezet folyadékfelhasználása nagyobb, a bélrendszer
tevékenysége csökken, a belek fala ernyedtebb.
Ilyenkor igyurrk sok folyadékot, rostokban
gazdag zö ldségeket, gyümö lcsöket.

\

F
7,-

húgyhólyagot. Nem Lehet ezt a ttinetet elkerülni.
Jó tanács, hogy a vizeletet soha ne tartsuk vissza,
mert a p angó v izelet fert ő zé sve s zélyhez v ezethet.
Probléma akkor merülhet fel, ha gyakran erős
vizelési ingert érzijnk és a vizelet mennyisége
ennek ellenére mégis kevés, ilyenkor tanácsos
orvoshoz fordulni, aki vizeletvizsgálatot rendel

Ennek az akaratlan 'l-zom összehúzódásnak az
oka leggyakrabban a szetyezetünkben létrejövő
ásványi anyag hiány: kalcium, magnézium,
kálium. Ajánlott ezekben az ásványi anyagokban
gazdag ételeket fogyasztani: Káliumban (kivi,

Kalciumban

felmelegíteni, hogy a fajdalom minél hamarabb
elmúljon.

Oka, hogy a várandósság alatt a vesék
intenzívebben dolgoznak, és a méh nyomja a

Izomgörcsök

sörélesztő),

(tejtermékek, egyes sajtok).

Gyakori vizelési inger

el.

K§

L

Amik segíthetik még a székletürítést:étkezések
előtt egy kiskanál olívaolaj, bodzavirág tea,
zabkorpa, tamarinlekvár. Tűlzásba ne essünk,
mert nagy mennyiségben a rostok trritálhatják a
leket. A hashajtók használatát kerülni ke 11.

be

Mészáros Lívia
védőnő
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NAPKÖZIS TÁBOR

a Punqor Ernő Művelődési Házban
Szeretettel várunk minden gyermeket a Pungor Ernő Művelődési Ház és Könfiár napközis táborába! A
tábor ideje alatt hétfttől péntekig reggel 7,30-től 16.30-ig biztosítunk felügyeletet és programokat a
jelentkezők számára.

Időpontia: 2Dll.július 4 - jűlius 29.
Helvszíne: Pungor Ernő Művelődési Ház és Könfiár
Programok:
Kézműves foglalkozások, kirándulások, sport, egészség, biáonságos közlekedés, könfiáríőrák játékos
illemtan, környezetvédelem, mese és játék (közösségi játékok, vetélkedők)

Díiai:
Az étkezésdíja: Ebéd 26I Ft
A programo\ belépőjegyek költsége 2000 Ft

lhétl fo

Bővebb információ és jelentkezés (a jelentkezési lap kitöltésével):
Szeder Ildikó, Pungor Ernő Művelódési Ház 941377 -I77 , 301703- 1 1 18
Atéhorozáshoz sztikséges az első napon leadott, 4napnál nem régebbi orvosi igazolásl.
Jelentkezési határidő: június 17. (péntek)

Jelentkezési lap

NAPKÖZIS TÁBOR - Pungor Ernő Művelődési Ház
2}Iljúlius 4 - július 29.
Név:.
Születési idő:

.

Szütő /gondviselő neve:

Lakcím:
Telefon:

Részvételiidő: (a kívánt időtartamot kérem X-szel
lezni
1. hét (iú us4-iúlius8.)
2,hét (iú us 11 - 15.)
3. hét (iú us 18 - 22.)
4.hét 6ű us25 - 29.\

Étkezésiigény: (kérem X-szel jelezni)
Ebédet
- kérek
- nem kérek

szülő alálrása
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A VASSZECSENYI LOVAS EGYESÜLET HÍREI

A

2011. évi első versenyen, húsvéthétfön Bozsokon sikeresen szerepeltek a Vasszécsenyi Lovas
Egyesület lovasai. Hosszú kihagyás után C 0 kategóriában, a népes mezőnyben első helyezést ért el Kiss
Tamás cortezar nevű lován.

A versenyen az

alábbt eredmények születtek:

C 0 kategória l25 induló/:
1. helyezett: Kiss Tamás Cortezar 0 hp,
5.helyezett: Fábián Zoltán Szilaj 0 hp.

C I kezdő lovas kategőria 18 induló/:
4.belyezett: Bíró Dániel Gilmore Góliát 8 hp.
C 1 nyitott kategória l33 inú;Jől:

6.helyezett: Fábián Zoltán Szilaj 0 hp,
76.helyezett: Kiss Tamás Cortezar 4hp,
2l.helyezett: Magyar BalázsYaránslő Vértes 8 hp.

MEGHÍVÓ
Szeretettel megh*jrk Önt és kedves családját
p at chwork kiállításunk megnyitój ára.
Időpont: 20I I. május 26. 16.30
Helyszín: Pungor Ernő Műyelődési Ház - Vasszécseny

Programtervezet - Pungor Ernő Művelődési Ház és Könvvtár
*
*
*
*
*

Zeneiskolai hangverseny
Patchwork kiállítás (Május 26.)
Gyermeknap
Pedagógusnap
Kirándulás - Veszprémi Áilatkert (Június 27.)

^w^w^wj9(Á:

Va

xvII.

Zenet

*
,
*
*

Napközis tábor (Július 4- 29.)
Falunap (Július 16.)
Nyugdíjas kirándulás
Kirándulás (augusztus első fele)

o
tI

i

Nyilvántartási

ERv

szemes Gábor
Vasszá;seny
Rákóczi F. u.8.
06*30€357191

SZEMÉLYAUTÓ, KISTEHER és
MoToRKrnÉxpÁR GUMlszERELÉs es cENTiRozÁs

