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sötétzöld színű és tömött a tő,
e7y-e7y leuéIlel néha tarka:
édesen lankad, érue csüggedő,
kékes fürtjéuel a nemes kadarka.
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Oly mézes-forró s drágán töppedő,
mint szenuedélyes szerető uad ajka: s uárakozásban ég a hegytető,
s mosolyog a l,{ap, a lángtejű dajka.

MEGKEzlőnörT A BÖLCSŐDE npÍrnsn
20II. augusztus 214n délelőtt ünnepélyes alapkőletételre
került sor a vasszécsenyi körzeti bölcsődeépítkezésen.

Községünk polgármestere Zsolnai Zokán ezen ünnepélyes
pillanatokat a község szempontjáből az 1978 ban elkezdett
óvodai építkezéskezdetéhez hasonlította. Mindkettő a
településnek egy új lehetőséget és szolgáltatásbővítést
jelentett és jelent ma is.
Folytatós: 9.oldalon
Papp Istvánné
ovodavezető
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Mi történt az elmúlt időszakban
Intézményi hírek
Jó tudni...

Egyhází hírek
Egészséges életmód

Eboltás
prágában az Asszonykórus

201l. szeptember
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Községünkben dolgozó közcélú munkásainknak
a legnagyobb feladatot a nyári esős hónapokat
követően a közterületeken és a külterületeinken
az ugrásszeniem megnövekedett zöldnövényzet
karbantartása jelentette. A csökkentett létszám és
a gépállomány lehetőségei miatt sajnos csak a
szeptember eleji időszakra sikerült a település
egészét rendbe tenni. A ktilterületek esetében
csak külső gépesítéssegítségéveltudtuk a
karbaftartást megoldani.' A parlagfii irtására több
esetben felhívtuk a lakosok figyelmét, de az
önkormányzati területeken is volt mit tennünk a
védekezésérdekében.

Községben található faból készült műtárgyak

(buszmegálló, padok, szemetesek,...) festésétés

állagmegóvását

is

folyamatosan végezzik,

terveink szerint késő őszig befejezésre kerülhet a
munka.

A

településünkön megnövekedett a
rongálások száma - Már több alkalommal
jeleztem, hogy ez a jelenség nem kívánatos
közösségünk számára. Legutóbb a Gyöngyös
patakból kellett játszőtéri padot kivenni, vagy a
játszőtér kapuja is a kastélykert alatti Gyöngyös

)

A helyi közutak kátyízására került sor. Az

ütős

kátyuk kijavítását úgynevezett,,Finn" aszfalttal
javították ki az önkormányzat dolgozói.
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A kitört lámpaoszlop nem csak rongálás, hanem
potenciális balesetveszély is egyaránt, A

falunapot követően két fiatal táplánszentkereszti
lakos két szemetes tárolón próbálta ki erejét.
Ebben az esetben rendőrségi eljárás van

A

település útjainak felmérése megtörtént,
jelenleg útügyi szakértő szakvéleményéreés a
c satornanyo mvo nal ak kij avításán ak ár ajánlatár a

várunk. A

szakemberek

egybehangzó

véleménye,hogy a munkálatokat a padkák
visszanyesésével és javitásával kell kezdeni,
mivel véleményük szerint az általános bitumen
erőziő mellett a legnagyobb veszélY az úton
maradó és az űt alá beszivárgő csapadékvíz
okozza.

A szakemberek véleményétmegfogadva és azzal
messzemenókig egyet értve még az ősszel a
padkák helyreállítása megtörténik, ennek.
költségeiről és a munka megkezdéséről a
képviselő testület rövidesen egyeztet.
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Az

ővoda kertjében egy hiányző járdaszakaszt
építettünk és egy kerékpártároló került
lebetonozásra. Az önkormányzat dolgozói
mellett az intézménydolgozói is segítségünkre
voltak.

x

Falunap - A művelődési házzal közösen
évben is megrendezésre került a falunap.

A

nyáron az óvoda udvaron tévő játszőtéri
eszközök kerültek felújításra. Minden eszközt
átnézve a bevizsgálásra várva került a
gyermekek birtokába. A munkálatokban a

üt

község nyugdíjas szakemberei a szülői
munkaközösség tagjai az ott dolgozók és az
önkormányzat

munkásai vettek részt.
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A jelen gazdasági helyzetre való tekintettel egy
csökkentett költségvetésű, de
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falunapot tudtunk szerv ezni.

a

Az

orvo si rendelő áúadásáv al annak karbantartása az
üzemeltető háziorvost terhelik. A felújításés

karbantartás ennek ellenére több éve
megoldatlan volt. Megrendeltem a váróterem
festésétés a régi székek helyett kényelmes
karfas, kárpitos székekre kerültek beszerzésre.

Ennek l80

ezer . forintos költségét
magánszemélykónt ajánlottam fel a település
lakóinak. Tervek szerint az orvosi rendelő

környezete is felújításra kerül a közeljövőben.

színvonalú

szerv ezés en kívü l

közel 40 ffi helyi

segítette a munkánkat.

-+Z:c-

Orvosi rendelő váróterének felujítása -

lebonyolításban

A

jó

fiatal
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beázások ellen és a balesetveszély elkerülése
érdekében.
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A kétnapos rendezvény költségei 665 ezer forint

tettek ki, ebből 305 ezer forintot sikerült a helyi
vállalkozóknak, vállalkozásoknak és az,,Együtt
Vasszécsenyért Egyesületnek" összegyűjteni.

A

gyermekvédelmi szo|gálat épületének
tetőszerkezetének javitására került sor. A
felújítás 80 ezet forintba került. A régi
tetőszerkezet

fe

lúj ítás át követő en remé lhetó

le

Az épület külső homlokzatjavitására is sor kerül
a közeljövőben.

zsolnai zoltán

ga

teljes rekonstrukcióig megoldást jelent

polgármester

a

"lÓ runNut
Tudósítás az elmúlt időszak képviselő-testületi munkájáról
Vasszécsenv. 2011. iúnius 30.
Napirend előtt vita alakult ki a polgármester és két
képviselő között a Napirend tervezett tartalmáról,
A szoros határidő miatt írásos előterjesztést a
képviselők nem kaptak a közbeszerzési eljárásról,
mivel a Közbeszerzési Bizottság a képviselőtestületi ülés napján ült össze és véleményezte a
Bölcsőde építésérebeérkezett ajánlatokat.

l.

Napirendipont
A képviselő-testület meghallgatta Horváth Tibor
közbeszerzési referens tájékoztatőját a Körzeti
Bölcsőde közbeszerzési eljárásáról, majd Gáspár
Tivadar körjegyző, mint a Közbeszerzési Bizottság
elnöke ismertette a Bizottság javaslatait.

Zajos vita alakult ki a beruházás költségeiről,
melyek Kovács Szilveszter és Kádár Zo|tán
képviselők szerint jóval meg fogják haladni a
terv ezett költségeket.

A

vita legvégén a képviselő-testület 4 egyetértő
szavazattal 3 ellenében döntött a közbeszerzési
eljárás eredményességéről(6412011. számű
határozat),5 egyetértő szavazatta|, l ellenében, l

tartózkodás mellett 6512011. számú határozatában
értékeltea beérkezett ajánlatokat, mely alapján két
ajánlatot érvénytelen nek, 2 ajánlatott érvényesnek
nyilvánított. 66120ll. számű határozatával, 4

egyetértő szavazattal, 3 ellenében döntött a
képviselő+estület a közbeszerzési eljárás
nyerteséről, illetve - képviselői indítványra - arről,
hogy második helyezettet nem nevez meg.
Legvégül 4 egyetértő szavazattaI, 3 ellenében a
Közbeszerzési Bizottság javaslatát elfogadva a
képviselő-testület 67 1201 1 . számű határozatában

felkérte Horváth Tibort, hogy

az

ajánlatok

elbírálásáról szóló értesítéstaz ajánlatíevők részére
küldje meg, illetve felkérte Zso|nai Zoltán
polgármestert, hogy a kőzbeszerzésl eljárás
nyerteséve l a Vál lalkoz ási Szerződést kös se meg.

2.

Napirendipont
Zsolnai Zoltán polgármester beszámolt a két ülés
között

A

v égzetímunkáró

1.

képvise lő-testü let tájékoztatást hal lhatott többek
a 87-es számű főút és a Széchenyi út

között
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kereszteződésének felúj ításáró l, a falunap terv ezett
programj áir ő|, a közcéIú fog lalkoztatottakró l, stb.

A

beszámolő e|hangzása után vita alakult ki a
Széchenyi utcai kereszteződés felújításáról, annak
kivitelezéséről, illetve a bölcsőde beruházás egyes
kivitelezési munkálatainak szakszerűségéről.

A

képviselő-testtilet

egyetértő szavazatta|,

l

a

napirend keretében 5

ellenében döntést hozott az
Bank Zrt-né| vezetett

önkormányzat OTP
likvidhite1 szerződésének meghosszabbitásáről
(68 l 20

1 1
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. számű határ ozat), 6 egyetértő szav azatta|

egyhangúlag 69120II. számű határozatával
tudomásul vette Kádfu Zoltán képviselő
bejelentését, mely szerint az addig fel nem vett

tisztelet dijára 20II. január 1. napjátől igényt tart,
illetve 6 egyetértő szavazattal egyhangúlag
meghoz ott 7 0 l 20 I I . számű határ ozatában döntött a
Dőzsa utca önkormányzati tulajdonú ingatlan
albérletként történő hasznosításáról.

testíilet 6 egyetértő
a Dózsa utcai
ingatlanon találhatő épitő any ag értékesítésérő l is.

Képviselői indítványra

a

szavazatta| egyhangúlag határozott

7Il20I1.

számú

hatfuozat.

Vasszécsenv. 2011. iúlius 7.

1. Napirendi pont
Rendkívüli ülés került összehívásra

az

önkormányzat tulajdonában lévő sportpálya és
ő|töző használatba adásának tárgyalása miatt. A
sürgősséget indokolta, a helyi' Petőfi SE

labdarugócsapatának bajnokságban történő
indulása, melynek előfeltétele a futballpálya
egyesület általi haszná|atának hitelt érdemlő
igazolása a Megyei Labdarugó Szövetség felé.

Vita alakult ki a

megállapodás céIját, illetve
tartalmát illetően, de legvégül a sportlétesítmény
ingyenes használatba adásőről az önkormányzat és
a Petőfi SE megállapodást trt alá, melyet a
képviselő-testiilet 4 egyetértő szavazattal
egyhangúlag 72l20Il. számű határozatával
elfogadott.

Eevüttes képviselő-testületi ülés Vasszécseny. 2011. iúlius 25.

1.

Napirendi pont
A vasszécsenyi és tanakajdi önkormányzatok által
közösel fenntartott Tündérország Óvoda
óvodavezetői áIlására beérkezett pályénatot
birá|ták el a képviselő-testületek a napirend
keretében.

A körjegyző és az

előkészítő bizottság elnökének
tájékoztatása után az egyedüliként páIyazó Papp
Istvánné tett szóbeli kiegészítéstpályázati
anyagához, majd a képviselők méltatták a páIyénő
által benyujtott dokumentációt.

Vasszécseny Község képviselő-testiilete

4

támogató szavazatíal, I tartőzkodás ellenében,
Tanakajd Község Önkormányzat Képviselőtestiilete 5 egyhangú támogatő szavazattal,
benyújtott pályázata alapján Papp Istvánnénak a
vasszécsenyi Tündérország Óvoda ővodavezetői
álláshelyének betöltésére vezetői megbízást adott 5
év ig terj e dő időtartamr a. 7 3 l 20 1 1 . száma határ ozat.

Gáspár Tivadar
körjegyző

2011. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint módosul
a lakásfenntartási támogatás rendszere
T ájékoztatő a lakásfenntartási támogatás

A

szociális igazgatásről és szociális ellátásokról
sző|ő 1993. évi III. tv. 38. §-a alapján a
lakásfenntartás i támogat ás a szociálisan rászoruló

igényléséről

személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás
helyiség

vagy nem lakás céljára szolgálő

Vasszécsenyi Üzenet
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléshez nyújtott hozzájáru|ás.

A települési önkormányzat

rendeletében határ ozza
meg a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági
feltételeit, eljárási szabályait és támogatás
összegét, A helyi lakásfenntartási támogatást az
normatív lalcís fenntartási
önkormányzat
támogatás kiegészítésekéntnyujtja, mel5mek
összege 1.000 forint/hónap.

a

a

A

polgármester kérelemre normatív és az azt
kiegészítő helyi lakásfenntartási támogatást állapit
meg annak a jogosultnalg akinek a háztartásában
azew fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 oÁ-át,
(2011. évben 71.250.-Ft) és a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona.
Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
megegyezik a héatartás összjövedelmének és a
fogyaszt{si egységek összegének hányadosával.

Lakásfenntartási támogatás

tekintetében

fogyasztási egység a báztartás tagjainak a
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet

kifej ező ar ányszáma, aho|

- ahántartás első nagykoru tagjának (a kérelmező)
atányszáma: I,0

tagának arányszáma:0,9
tagának arányszáma:
nagykoru
- minden további
- második nagykoru

0,8

-

első és második kiskoru tagjának atányszáma

személyenként: 0,8

-

minden további kiskoru tagjának arányszáma

tagonként:0,7.

Amennyiben a héatartás nagykoru taga
magasabb összegű családi pótlé(ban vagy

fogyatékossági támogatásban vagy a háztartás
kiskoru tagára tekintettel magasabb összegű
családi pótlékot folyósítanak a rá vonatkozó
ar ány szétm 0,2 - del nö veks z ik.
Normatív lakásfenntartási támogatás esetében a
lakásfenntartás elismert havi költsé ge az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó
elismert költség (201 l. évben 450.- F0 szorzata.

A
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normatív lakásfenntartási

télmogatás

esetében elismert lakásnagys ág

- ha aháztartásban egy személy lakik 35 nm,
- ha aháztartásban két személy lakik 45 nm,
- ha ahéntartásban három személy lakik 55 nm,

- tn aháztartásban négy személy lakik 65 nm,
- ha négy személynéltöbb lakik ahéatartásban,65
nm és minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

A

normatív lakás fenntartási támogatás egy
hónaprajutó összege
- a lakásfenntartás elismert havi havi költségének
30%o-a, ha a jogosult héutartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem' nem
haladja meg az öregségi nyugdlj mindenkori
legkisebb összegének 50 %-át (2011. évben 14,
250,- Ft), vagy
- a lakásfenntartás elismert havi koltségénekés a
támogatás mértékénekszorzata, ha a jogosult
héntartásábanaz egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem a fenti mértéketmeghaladja, de nem
lehet kevesebb, mint 2500 forint, azza|, hogy a
támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell
meghatározni.

A

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésénekés megállapiásának, valamint
folyósításának részletes szabályakől szóló
6312006. (lII.27.) Korm. rendelet 6. §-a alaplán a

lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem
benyújtása hónapjának első napjától illeti meg egy
év időtartamra vonatkozóan.
igényt .az eííerendszeresített nyomtatványon
Kérelem nyomtatvány - lehet benyújtani, melyet a
Körjegyzőségen lehet beszerezni az alább felsorolt
időpontokban:

M

hétfő - csütörtök:

-

8.00-16.00, péntek: 8.00-13.00

Kérelem benyujtása esetén' az ügyintézés
elősegítése érdekébenszemélyi igazolvány,
lakcímnyilvántartő- kártya(közös

héntartásban
élők) és TAJ-kártya bemutatása szükséges,

A kérelemhez csatolni kell:
- a kérelmező és a vele közös héutartásban lakók
havi rendszerességgel járő - nem vállalkozásból
származő - jövedelem esetén a kérelem
benyujtását megelőző hónap jövedelmét,

- a nem havi rendszerességgel szerzetí illetve
vállalkozásból szátmaző jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hőnapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagárő| szőló igazolást,
gyermektartásdíjról igazolást, ösztöndíjra
vonatkozó igazolásí.
- a kérelmező és a vele közös híatartásban lakók
vagyonnyilatkozatát,
- a lpkás nagyságát hitelt érdemlő módon igazolő
dokumentumot (pl,: terwajz, lakásbiztosítási
kötvény, stb.)
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A

lakásfenntartási támogatás feltétele a jövedelemvagyonvizsgálat.
vagyon nagyságának

és

A

az ingatlant, a járművet és a
forgalomképes vagyoni értékűjogot kell
megállapitásakor
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figyelembe venni, nem kell azonbanbeszámitani a
kérelmező fiogosult) által lakott ingatlant, az áItala
lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékűjogot,
valamint a mozgáskor|átozottságára tekintettel
fenntartott gépjármű éítékét.

A gyorsabb ügyintézés érdekébenkérjük csatolni:
GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás

vállalkozók esetén a

NAv által kiadott
jövedelemi gazo|ást, 1 8 év feletti gyermek esetében
iskolalátogatási igazolást nyugdíjasok esetén a
Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj
összegéről szóló éves igazolást, kérelem
benyujtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét.
Válásról, gyermekelhelyezésről, gyermektartás
díjról, bírósági végzésmásolatát.
Lakásfenntartási támog atás ugyanazon lakásra csak
egy jogosultnak állapítható meg, fiiggetlenül a
lalcásban é lő s zemé lyek és héatartás ok s z árnátó l.
Gáspár Tivadar

összegéról szóló igazolást, álláskeresési ellátás
határ ozatát, fo gyaté ko s s ági támo gatás igazolását,

.rÓ

körjegyző

ruoxr

2011. október l-tőlváltoznak az állattartásra és a települési rendtartásra vonatkoző szabályok
Vasszécsenyben

Vasszécseny Község Önkormányzat Képviselőtestiilete a2011. szeptember 14. napján megtartott
képviselő-testi,ileti ülésénmegalkotta az

állattartás helyi szabályairól szóló 912011.
(X.15.) számú, illetve a helyi környezet

védelméről, a közterületek és ingatlanÖk
rendjéről, a település tisztaságárő| szóló
1012011. (X.15.) számű önkormányzati
rendeleteit.

A

két új rendelet az 1995 őta hatályban lévő
települési rendtartásról szóló 8/1995. (XII.8.)
számú rendeletet helyezi hatályon kívül.

A

rendeletek 2011. október 1. napjától lépnek
hatályba, az abban foglalt rendelkezések e naptól
alkalmazandók. A megalkotott önkormányzati
rendeletek a hatályba lépésük előtt jóhiszeműen
szerzett és gyakorolt jogokat nemkorlátozzák

Néhány

új szabályozási

elemet az a|ábbiakban

adunk közre,,

Vasszécseny Község Önkormányzat Képviselőtestületének
9 12011. (X.15.) önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól

RÉszrprpr
lV. Fejezet
Az ebtartás szabályai
11.§ (1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon
tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles
gondoskodni arrő|, hogy az eb tartási helyét ne
hagyhassa el.

állattartő az ebet kennelben
tartja, annak minimális nagysága 2x2
méter. A kennel közvetlenül a szomszéd
kerítése vagy épülete mellé nem

(2) Amennyiben

az

épithető,

attól legalább 1

méteres

védőtávolságot el kell hagyni.
(3) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható,
azonban a kerítéstúgy kell kialakítani,
hogy az eb közterületre, szomszédos

(4)

ingatlanra történő kijutasát, valamint a
kerítésrésein történő kiharapását
megakadályozza.
Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan
természetű eb tartiása esetén az ingatlan
vagy a héa bejáraán szembetűnő módon

eíTe utaló figyelmeztető táblát kell

elhelyezni.
(5) A vakvezető kutya kivételével tilos ebet
beengedni, bevinni, illetve tartani
al egészségügyi, kulturális létesítmény
területére,
b/ temető területére,
cl játszőtér területére.

(6) Ebet közterületre csak pőrázon

vezetve,

szükség szerint szájkosárral ellátva lehet

kivinni.
Vasszécseny Község Önkormányzat Képviselőtestületének
101201,1,. (IX.15.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról

Vasszécsenyi Üzenet
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RÉszrBrBr

hasznáIőjának,

II. Fejezet

Az ingatlanok

és közterületek

2.§

(1) A község

területén

az

Az ingatlan előtti járdaszakasz tiszántartása az
ingatlan tényleges használőjának" illetve
tulajdonosának kötelessége. Intézmények,

kiterjedahóeltakarítással,asíkosság

megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
(6)
tényleges használő, illetve a tulajdonos
kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a

A

járdára kinyuló ágak

és bokrok

megfelelő

A

alapján - az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

III. Fejezet
avar és kerti hulladékok nyíIttériégetése

Lz

12.§
(1) Avart és kerti hulladékot csak biztonságos jól
kialakított tűzrakő helyen és módon, a lakó- és
gazdasági épülettő l kellő távols ágb an, állandó
felügyelet mellett lehet égetni űgy, hogy az az
emberi környezetet ne károsítsa és az égetés
hősugárzása kárt ne okozzon. Belterületen
égetni a nyári időszakban (|únius 01-től
szeptember 30-ig) kedden és pénteken, a tél'i
időszakban (október 01-től május 31-ig)
kedden, pénteken, illetve szombaton lehet.
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tarta|mazhat

más kommunális, illetve ipari

eredetű

hulladékot.

nyesése.

(1)

kiépítettcsapadékcsatorna esetén az abba
történő bevezetéséről - előzetes bejelentés

lévő ingatlanok

kereskedelmi és vendéglátő-ipari egységek és
más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a
tényleges használónak kell tisztántartani
fiiggetlenül attől, hogy a szemét üzleti
tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség

3.§

tulajdonosának

(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvízsaját
területen történő elhelyezéséről, illetőleg

tisztántartása

ingatlanok tulajdonosai,
tényleges haszná|ői kötelesek gondoskodni,
továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat
rendben tartsál gyomtól, gaztőI megtisztítsák.
tisztántartásánól

(5)

illetve

kötelessége.

a rendeletek teljes
hatályos szövegei megtekinthetőek a Körjegyzőség
hkdetőtábláján, illetve a www.vasszecseny.hu
internetes oldalon.
További részletek, illetve

közterületen

lévő árkok, nyitott csatornák,

folyóká§ átereszek

tisztántartása,

csapadékviz akadálytalan

a

elfolyásának
b izto s ítás a - az ingatlan á|tal határ olt szakaszr a
terjedően - az ingatlan tényleges
használőjának,
illetve tulajdonosának
kötelessége.
(2) Járműbehajtók átereszeinek építése,jó karban
és tisztántartása minden esetben az ingatlan

Gáspár Tivadar
Körjeg,,ző

UJRAELBSZTESI TANFOLYAM A M

I

HAZBAN!

A tanfolyam óraszáma: 8 óra (2X4 őra)
A tanfolyam díja: 0-10 éves gyermekek űjraélesztése: 2500 Ft

10 évnélidősebb gyermeke, és felnőttek űjraélesztése: 2500 Ft
(Mindkét tanfo lyam e lvé gzé se e setén kedvezmény ! )

A tanfolyam ideje: október második felében (a jelentkezőkkel
fos csoportokban zajlk,

egyeztetett időpontban)A tanfolyam 10

Jelentkezés október 5 -től a következő elérhetőségeken:
Bertók Tiborné: 511 -066
Szeder Ildikó : 31 1 - 17 7 ; 30 l 7 03 - I 1 1 8, muvha z@vasszecseny. hu

Vasszécsenyi Üzenet
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2011

A 2009. évi CW{D{. tönény qlanldn Magyarorszdg területén 20II. október l-jén 0 órakorfennólló tíllapot
alapulvételevet rVaPSZÁtttÁtÁST kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásóhoz kérjük az Önök
eglüttműködéséL

Az adatfelvételre 2011. október l-je ós 31-e között
a településen találhatő lakásokban, lakott
üdülőkben, lakott egyéb lakóegységekben és a
közösségi szálláshelyeken kerül §or. A
népszámlálás során kérdőívetkell kitölteni a

.

Ady Endre utca
Kossuth Lajos utca
Rózsautca
Vörösmarty Mihály utca
Dózsa György utca 8-tól a 36-os héaszámig
lakóhelyről és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen llorváth Péter Ferencné Tel.: 0630/305-8598
él. Az adatszolgáltatő a népszámlálási kérdőívet Ebergényi fasor
kitöltheti önállóan interneten vagy papíron, Rákóczi Ferenc utca
szövetkezet utca
valamint aszémlálőbiztosnak válaszolvá.
Táncsics Mihály utca
2OIl. szeptember 27 . és október 1. között minden Dőzsa György utca l-től a 59-es hézszámig és
héutartáskap egycsomagot, melyben lakáskérdőív, a2-őlaílAhénszámig
Széchenyi István utca 1-től a 25-ös hánszámig és a
személyi kérdőív és tájékoztatő szerepel, illetve a
2-tőla32-eshánszámig
csomagon a számlálóbiztos elérhetősége is
feltiintetésre kerül.
Geosits Norbertné Tel.: 0630/459-8288
A lakáskérdőíven szereplő azonosítő, valamint Arany János utca
Petőfi Sándorutca l-től a19/Bházszámigésa
internetes belépő kóddal lehet teljesíteni az
interneten a kitöltést a www.enepszamlalas.hu 2-tőlaz12-eshénszámig
Szécsenyi I.utca 27-től az 55-ös béaszámig és a
oldalon,
Az internetes, illetve a papir alapú önkitöltésre 34-tőla'68-as há,zszámig
Felülvizsgáló:Balazs Aliz 06301703-1113
2011. október 1. és 20ll. október 16. között van
lehetőség, ezt követően már csak a számlálőbutos A népszámlálás települési felelőse Gáspár Tivadar
körjegyző
lekérdezése szerint lehet adatot szolgáltatni.
Elérhetőségeik:941377-00l munkaidőben
Az adatszolgáltatás név nélktil történi§ a
válaszadás kötelező, kivéve a nemzetiségte, az
A Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember
anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre, és a
15. és november 8. a között ingyenesen hívható
fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. A kitöltött
kérdőívek adatai csak statisztikai céka telefonszámokat üzemeltet, a népszámlálás során

A

számlálóbiztosok egyedi,

néwe §zőlő, a

fJfiilf,

A

í"Jí:sE T;:;;::;;;lás

a érdekében: 06 -

népszámlálással kapcsolatos további részletes
információ
megtalálható a www.nepszamlalas.hu
személyi igazolvánnyal együtt érvényes
igazolvánnyalrendelkeznek,hivaálos személynek oldalon.
kell tekinteni Őket'
A pótössze irásra 2011. november 1. és november
kerül
sor.
8.
között
Számlálóbiztosok VASSZECSENY közséeben
Sebestyén Andrásné Tel.: 0630/703-1115
Gyöngyös utca

Lipártutca

Temető utca
Petőfi Sándor utca2l-től a l07 hizszámig és a72től a 1l2-esházszámig
Babolcs Ottóné Tel.: 0630/703-1,112

Egytittműködésüket köszönjük!

Gáspár Tívadar
k)rjegtző
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rÁ.rnrozTATÁS
Vasszécseny Község Képviselő-testülete
beiskolázási segélyben részesíti:
- Az általrános iskolába járó tanulókat,
feltéve, hogy központi jogszabály
rendelkezése folytán ingyenes
tankönyvellátásra nem jogosultak:
3.000.-Ft összegben.
- Nappali képzésben részesülő
középiskolásokat, feltéve, hogy
központi jogszabály rendelkezése
folytán ingyenes tankönyvellátásra nem
jogosultak: 4.000.-Ft összegben.
- Nappaü kópzésben fészesülő
felsőfokú
tanulmányokat
folytatókat : 8.000.-Ft összegben.

Központi jogszabály szerint

ingyenes
tankönyvellátásban részesül a nappali rendszerű
iskolai. oktatásban részt vevő minden olyan
tanuló, aki
a) tartósan beteg,
b)testi, érzékszervi,értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmo zottan fo gyatéko s,
c) pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési,
tanulási folyamatban súlyosan akadályozott ( pl.
dyslexia, dysgráfia, dyscalculia, mutizmus, kóros
hyperkinetikus vagy kórós aktivitászavar)
d) három- vagy több gyermekes családban él,
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra
jogosult.
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül.

A folyósítás feltétele továbbá, hogy a családban
az egy öre jutó jövedelem nem haladja meg M

öregségi nyugdlj mindenkori
összegének 400 %-át.(1

1

4. 000.

legkisebb

-Ft)

A jövedelem igazolásához a szilő

(törvényes
képviselő) írásbeli nyllatkozata szükséges.

általános iskolások részérea hivatal
kézbesítője házhoz viszi a beiskolázási segélY,
nekik. iskolalátogatási bizonyitványt nem kell

Az

csato]ni.

A

közép- és felsőoktatási intézménybejárók

esetében

kérelem-nyomtatványt

a

körjegyzőségen tudunk biztosítani és szükség
van az iskolalátogatási bizonyítványra is.

Amennyiben nem helyben tanuló általános

iskolás gyermeke atán a segély szeptember 15-ig
ner.n kerül kézbesítésre,úgy szíveskedjen a
kifizetést a középiskolásokra vonatkozó
szabályok szerint kérelmezni a körjegyzőségen.

Vasszécseny, 2011. augusztus 30.

zsolnai zo|tán
polgármester

XÖnZBrI BÖLCSŐOB ALAPKŐLETETELE
Ünnepélyes keretek között 2Oll, augusztus 21-én
1 0. 3 O-kor a körzeti
bö lcsőde alapkőletételére került
sor. A meghívott vendégek és Vasszécseny és
Tanakajd község lakói szép számma| vettek részt a
rendezvé

annalg hogy egy, a nevelésoktatás legalsó fokául szolgálő létesítmény,egy
gyönyörű bölcsőde megszületése alkalmából
mondhattam köszöntőt, Ugy érzem, hogy ez egy
olyan intézmény lesz a községünkben, ahol majd a
pici gyermekek jól fogiák érezni magukat, amikor
az édesanyjuk visszatér a munka világába, Az
épülő bölcsőde az óvodával közös szervezeti
keretek között működő intézménylesz. Az itt
felcseperedő kis gyermekek nevelése 3 éves koruk
után az óvodában folytatódik egészen 6-7 éves
korukig, az iskolakészültségi szint eléréséig.
Úey vélem, hogy a jövő nemzedékben való
gondolkodás a felnövekvő nemzedék érdekében
Pedagógusként örülök

Vasszécsenyi Üzenet
tett intéZkedésszükséges és optimista szemléletet
tiikröz, amelyre most igazán nagy szükség van.
A kis közösségekbe és az emberi értékekbe vetett
hitem töretlen, és vallom, hogy a bennünk rejlő
erő és a közös akarat az, ami a mai ellentmondásos
és megosztott világukban is segít megtaláIni a
helyes utat.
Rövid kö sz öntőm uán Zs olnai Z oltán p o lgárme ster

a
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megvalósítandó projektről

középülettel gyarapodik településünk, hanem egy
újabb lehetőséget is kihasználhatunk a falunk
fej lődése és fennmaradása érdekében.
Ezután Bertók Tiborné képviselő asszony osztotta
meg a hallgatósággal gondolatait a bölcsődei
intézményes nevelés megvalósításának
intézményes hatásairól. Majd Merkli Ferenc
plébános úr megáldotta az épilet alapkövét.

tartott

Az

tájékoztatőjában a tervezéstől a napjainkig terjedő

utókor számára

a

jelenkor
üzeneteként elhelyezésre került egy
időkapszulában az alapkőletételi
alapitó okirat, a településről
képeslap, nemzeti szinű szalag,
megyei napilapunk
és a helyi újságunk egy-egy
példánya.

időszakot mutatta be és a fontosabb műszaki
adatokat és a szakmai szempontokat ismertette.
Mondanivalójában kitért arrla is, hogy a település
életébenegy fontos mérfijldkő az intézmény
megalakítása, de még fontosabb, hogy a
továbbiakban is egyetértéssel és kölcsönös
segítségnffitással tudjanak a helyi oktatási és
nevelés i intézmények együtt do lgozni.

Engedjék meg, hogy Széchenyi szavait idézzem
,,Mindig csak azon kötelességekről hallatsz,
amelyekhez s züleidhez köttets z,
azokról ritkán, amelyekkel gyermekeid
iránt tartozol, holott ezek még szentebbek,.. "

Ezek a gondolatok az sugallják számomta, hogy a
felnőttek magasztos kötelessége, hogy gyermekeik
irántitartozásaikat életíiksorán újra és újra leróják.
Köszönetét fejezte ki azoknalg akik részt vettek a
pályázati anyag szakmai összeállításában, és
mindazoknak, akik az elmúlt időszakban
támogatásukról biztositották a fejlesztési tervet.

Külön

megköszönte

a

támogatást

a

A

körzeti bölcsőde építéseaz Eurőpai Unio
támogatásával a NYDOP-S. 1.118-0}-2009-0008
projekt keretében valósul meg.
Tisztelettel:

Papp Istvánné

társ

önkormányzat képviselőinek. Továbbá fontosnak
tartotta hangsúlyozni, nem csak egy újabb

óvodavezető

núcsú
A községek életébena búcsúaz egyik legfontosabb
közéleti események egyike volt a rendszerváltásig,

a kilencvenes évekig, Ezt követően a
társadalmi élet átalal<u|ásával, az
azaz

önkormánfzatiság

kialakulásával az egyház és az

államigazgatás, azok hivatalos ünnepeiben,
rendezvényeiben még jobban eltávolodtak
egymástól. Fiatal korom ellenére még máig élő
emlék bennem a falusi búcsú,a cigányzene és
annak hangulata. Egy igazi vasszécsenyi ember
akkoriban egyből két búcsúttartott egy évben,
mivel a községben lévő emberek rokonságaikon
kereszttil mindkét falurészben éltek. A lipárti búcsú
időpontja június utolsó vasámapja Keresztelő
Szent János tiszteletére, míg a szécsenyi

Nagyboldogasszony ünnepe augusztus 15-e utáni
vasárnap.

Vasszécsenyi Üzenet
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A falusi

embernek a búcsúnem a kirakodóvásárt,
bábosokat és a ringlispilt jelentette, hanem a
családi összejövetel lehetőségét. Régen sátrakat
állítottak az udvarokon és a rokonok, barátok

ismerősök gyultek az ünnepi asztal köré. A
nagyszülőknek kiilön öröm volt, hogy ezen a
napon a család valamennyi taga,- beleértve a
legkisebb unokáig- összegyűlt és vidáman töltötte
el a vasárnapot. A délutáni séta családostól a
,,búcsúba"ktilön esemény volt. A gyermekek
számithattak rá, hogy búcsúfiátkapnak. A színes
zenés forgatag, a találkozás az ismerősökkel és a
rokonokkal, feledtette mindenkivel a mindennapi
nehézségeket. Az esti bál és a mulatozás a

emberek, akik

a

családjukat várva maguk is

kénytelenek a falunapra kilátogatni (ha egészségi
állapotuk engedi), ha egytitt kívánnak lenni
szeretteikkel.

kikapcsolódás és a szőrakozás koronája volt.

Aztán a 90 -es évektől kezdve a búcsúkegyre
kis ebbek lettek, és megj e len tek az önkormányzatok
és civil szewezetek á|tal szewezett rendezvények,
a'falunapok. Ezek már nem a hánal<nál családi
körben, hanem a falu központi helyén kerültek
megrendezésre. A családtagok még csak - csak
ellátogattak, de az idő multával nem az idős

való beszélgetésre,hanem a
sztárvendégekre fordították a figyelmet. A
búcsúsok,bábosok és a ringlispil ezekről a
helyekről száműzésre kerültek - sok esetben olyan
emberekkel

indokkal, hogy ez nem búcsú!

A

vásározők munka és lehetőség nélkiil maradva
már - már csak a nagyobb településeket látogatják,
számuk lecsökkent és már csak néhány család
műveli a falusi vásároző szal<rnát.

Véleményem szerint a búcsúés a falunap jól
megfer egymás mellett, ha meggondoljuk, hogy a
két rendezvénynek nem gyengíteni, hanem
erősíteni kellene egymást. Mind a kettő nagyszerű
lehetőség a találkozásra, beszélgetésre és a

társadalmi élet szinten tartásár

Az

idén megpróbáltunk közbenjárni abban, hogy a
szécsenyi búcsúalkalmával igazi ,,régi" búcsúhangulatot tudjunk a településre varázsolni.
Valószínűleg mindez a gyermekeknek az idén már
maradandó élménytjelentett, Itt a lehetőség, hogy
jövőre rendezvényekkel tarkítva a régi búcsúk
hangulatát tovább fokozzuk és fejlesszük, bízva
abban, hogy ezt jól megszervezye a családokon
belül is visszatérhet a régi hangulat.

Aztán úgy látszik, hogy a

zsolnai zoltán

falunap
győzedelmeskedett a búcsúfelett. Es a legnagyobb
vesztesei
változásoknak azok
falusi idős

a

a.

polgármester

a

A TüNDÉnonsz^G óvon,r HínEr
Véget ért

nyár, szeptember

hónappal
Tündérország Ovodába is beköszöntött
az ősz.
Mielőtt az aktuális feladatokra, tevékenységre
térnékki, engedjék ffi€g, hogy a nyáron

óvodánkban elvégzett munkálatolaól

néhány gondolatot.

Megtörtént

a libikókák és a

is

írjak

kakashinták
biztonságos alapba helyezése, az udvari játékok
újrafestése. Kifestetttik a gyermekmosdókat,
öltözőket, a logopédiaí szobát, Felajánlások és
társadalmi munka tette lehetővé a fent említett
munkálatokat.

Külön köszönettel tartozom a gyermekmosdók
filé festett, egész falat betöltő kompozícióért
Szilvás Andreának, aki több napot szánt a
gyönyöní falfestmények elkészítésére.A

festékek anyagköltségét is ő fedezte, További
tervünk, hogy egy a folyosón egész falat betöltő
vonatot festünk 3 kocsival amelybe a kis,
középső és nagycsoportos gyermekek fényképeit

el. Célunk ezzel, hogy mikor a
gyermekek belépnek az óvodájukba örömmel
helyezzük

töltse el őket, hogy ők mosolyognak vissza a
vonatból.

Vasszécsenyi Üzenet

13

Szeretném még megköszönni i{abb és idősebb
Kiss Lászlónak, Horváth Zoltánnak, Ponyhart
Lászlőnak a' társadalmi munkáját, a, Ő lekes
hozzáállásuk nélkül nem tudtuk volna
megvaló sítani a munkálatokat.
A dadusnénik elvégezték.a nagytakaritást, igy
tiszta, szép, esztétikus környezet váría vissza a
nyári pihenésükről a gyermekeket, Bár az ővoda
egész nyáron nyitva tartott, összevont csoporttal,
volt mikor több, mikor kevesebb gyermekkel
töltöttük kötetlenebbül a napjainkat, hiszen
nyáron tevékenységek/foglalkozások/
nincsenek. Labdázással, 'sátorbabújással,
gyöngyfllzésse1,

a

2011,. szeptember

beszoktatás ideje, igy a tevékenységek /mese,
vers, ábrázolás, stb./ itt november l-jén, a
középsőben október l-jén, a nagycsoportban
szeptember l 5-én kezdődnek.
Az első hetek a nyári élményekfelidézésévelés
az ővodai életbe való visszazökkenéssel telnek.

tornaszobából kihozott

játékokkal

mozgásfejlesztő
/magasugró,
mászőkal
- és még sorolhatnám - tettük színesebbéa
mindennapi tevékenységeket. Természetesen a
lehető legtöbb időt az udvaron töltöttük,
kiha sználv a az időjár ás kínálta lehet ő sé geket.
A nyáron nyugdíjba vonulás miatt elbúcsúztunk
Németh Tiborné dajka nénitől. Kedves Zsuzsi
néni kívánunk ezúton is egészségben, családod
körében boldogságban eltöltött, hosszú,
tartalmas, nyugdíjas éveket. Köszönjük
lelkiismeretes munkádat
A dajkai állást megpáIyáztattuk, amelyet
Fábiánné Szalai Erna vasszécsenyi lakos nyert
el. A dajkaképző elvégzésealatt itt töltötte a
gyakorlati idejét is, így nem volt ismeretlen
számunkra gyermekszeretete és munkához valő
hozzáállása.
Jelenleg óvodánkban kötelező gyakorlati
tapasztalatait szerzi Papp Nikoletta,
óvodapedagó gusnak készülő foisko lai hallgató.
A 2011l2012-es nevelési éwe beiratott
kicsoportos gyermekek közül a 3. életévét
betöltötteknek is elindult az ővodai élet. Bár nem
könn$í az édesanyátől az elválás, még akkor
sem, ha az ővoda és az óvónénik már nem
ismeretlenek, hiszen minden kisgyermeknek és
szülőnek biztosítottuk az,,anyás" beszoktatás
lehetőségét. A kiscsoportban az első napokban
megpróbáljuk a gyermekek figyelmét elterelni,
oldani a feszültségüket ölbeli játékokkal,
lo vago ltatókkal, kö cö gtetőkkel, taps iko ltató kkal,
hogy érezzékszeretetünket, elfogadásunkat,
segítő szándékunkat.
A középső csoportosok és a nagyok
természetesen már ismerősként vették birtokukba
a csoportjukat, üdvözölték az óvónéniket,
társaikat. A kiscsoporlban az első két hónap a

A nagycsoportosokkalrészt vettünk

a falu szüreti

mulatságán,
verseltünk,
énekelttink,
mondókáztunk, jól ér eztük magunkat.

!

Szeptember végén,október elején az időjárástől
fiiggően Ovodai szüreti mulatságot is tervezünk,
melyet a szülők számára i§ szeretnénk nyitottá
tenni. Egy közös vidáman eltöltött délután
keretében szőlőt préselünk, felvonulunk,
táncolunk, vigadozunk. Természetesen a Szülői
Közösség tagjaival történő egyeztetés,
megbeszélés,beleegyezés esetén.
Minden hónap utolsó csütörtökén ünnepeljük
meg az abban a hónapban született gyermekek
születésnapját. A konyhásnénik által sütött finom
sütemény, az óvónénik által készitett ajándék és
gyertyagyujtás, közös éneklésemeli az ünneplés
hangulatát, Bábszinházi előadás megtekintése és
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naponta jelenik meg

légkörben valósul meg a

szokásokról, nevelési elveinkről.

Az óvodai

nevelés csodálatos világ. Az
óvodában elkezdett személyiségfejlesztés,a

az

önállóságból fakadó boldogságot ad a
gyermeknek. Óvodai nevelésünk hatékonyságát
nagymértékben meghatározza a szülőkkel való

giai munka

1ő s s é gtelj e

gyermeki

személyiségfejlesztés.Célunk a szeretetteljes,
biztonságot adó óvoda megteremtése,, amelyben
értékeketközvetítünk. A gyermekközpontúság
úgy nyilvánul meg, hogy önállóságot, tartást, és

csoport napirendjéről, tevékenységekről,

tudato s an terv ezett, lr ány itoff pe dagó
e gész é letre kiható, me ghatár o zó, fe le

a

csoda, amelyben az
óvodai tevékenységeksorán, szeretetteljes

úszásoktatás megszervezése folyamatban van.
Szeptemberben Szülői értekezletet tartunk, ahol
tájékoztatjlk a Kedves Szülőket az elvégzett
munkálatokról, a csoportok óvónői pedig a

s

pedagógiai vállalkozás. Nem mindegy, hogy
milyen útravalót kap, és visz magával a gyermek
az ővodából, amely hozzásegiti őket későbbi
életük sikereihez. Az óvodai csoportokban

kölc sönö s bizalomra épülő eg!üttműködés.

Papp Istvánné
óvodavezető

AZ AMBnÓzy_vrIGAZZI ISTVÁN
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20ll.

szeptember I-én, az első tanítási nappal elkezdődött a20Illl2-es tanév. Art j tanév rendje a
következőképpen alakul:

Szeptember
Október

6.

November

22
2-5

Első tanítási nap
Iskolai ünnepély
Irkolai ünnepély
oszi szünet
A szünet utáni első
tanítasi nap
Mikulás

1.

7.

December

6.

Január

ünnepély

23-31.

Karácsonyi
Téli szünet

3.

A

13.

tanítasi nap
Az első félévutolsó

22.

Március
Ápriüs

10.
14,
5-6.
21.

7-r1.

Május

30.
Június

szünet utáni első

4-I2.

15.

Tanítás nélktili munkanap

Iskolai ünnepély
Tavaszi szünet
Tanítás nélküli munkanap
Ambrózy hét
Országos
kompetenciamérés

Tanulmányi kirándulások
Utolsó tanítási nap,
ballagás
Tanévzárő ünnepély

pozsár Lászlő
igazgató

napja

A PUNGOR ERNŐ nnŰvEr,ŐnnsI

IJlzHÍnu

Júliusban megjelent lapszámunk óta több olyan
eseményről számolhatunk be, amely részben-vagy
egészben-a Művelődési Ház áItal szervezett
programok sorát erősíti.

Júliusban ismét a gyerekek vették birtokba aházat,
és négy héten kereszti,il minden reggel
gyermekkacájra ébredhetett a környék. Idén is sok
szülő gondolta úgy, hogy ránk bizza gyermekét a
napközis tábor idejére..A tábor átlagosan heti 25
fővel működött.

A

gyerekek heti rendszerességgel vehettek részt
kézműves foglalkozásokon, környezetvédelmi
beszélgetéseken,könyvtári- és számítógépes
foglalkozás on, drámaj átékon.

Vasszécsenyi Üzenet

a zenei- és a közlekedéssel kapcsolatos
ismeretük, vendégünk volt a Megyei Könyvtár
Meseládája, egy egész délutánt tölthettünk el a
Logo Ifiúsági Szolgálat munkatársaival, akik a
Bővült

Logo Mobillal érkeztek, ötpróbáztunk

t

az

egészségünkért,illetve minden héten fogtuk a
hátizsákunkat, és kirándultunk

n

iv| }á

l;:
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Harmadik héten ellátogattunk a sárvári várba, ahol
a Nádasdy Ferenc Múzeum munkatársa igazi

gyermekközeli tétrlatvezetést tartott

a

csoportunknak. Végül utolsó héten a Kalandvárost
vetttik birtokba, de előtte még egy felajánlás révén
eljutottunk a Romkertbe is. A táborzárőn volt tánc,
játék, a buli fő összetevőit pedig a gyerekek saját

maguk készitettékel:
gyümölcsös

a

lányok sütivel,

koktéllal rukkoltak eló.

a

fiúk

_

Első héten a savaria Moziban csak nekünk
vetítettek filmet, ellátogattunk a Megyei
Könyvtárba, ahol szinte a pincétől a padlásig

megmutatták nekiink az épületet ismét élveztllk a
Parkerdő játszőterét.

Második héten a lukácsházi bio-tájház vendégei
voltunk, ahol 100 évet ugrottunk vissza az időben,
megnézttik, hogyan éltékfalusi életüket elődeink,
sőt a gyerekek nyujthatták ki az ebédünkként
szolgáló eredeti recept alapján készített langallót,
amit az ügyesebbek ízesíthetteka kisülést
követően. A tartalmas kirándulás gyereknekfelnőttnek

Remélem, minden táboroző szép élményekkel
zárta az itt töltött időt, és jó szívvel emlékeznek
majd a tábori eseményekre.
Még július hónapban került sor a Falunapra.
Pénteken este a hagyományoknak megfelelően
faklyás futásra lehetett jelentkezni, majd estig.
bulizhatott bárki két vasszécsenyi vendéglátós
jóvoltából. A szombati nap is tartogatott színes
programokat, a főzőversen},re idén is sok csapat
nevezett, az első alkalommal meghirdetett
pogácsasütő versenyre ez évben még kevesebben,
bár igy sem volt könnyű eldöntenie a zsűrinek,
hogy kinek az étke sikerült a legízletesebbre.
Benókné l(ati néni elmondása szerint sokan
fordítottak néhány percet az egészségükre,és

vettek részt az ingyenes vérnyomás- és

vércukorszint mérésen.A délután folyamán volt

gyerekműsor, zenés-táncos előadás,

bemutató

sportprogramok,
foglalkozások, kerékpáros vetélkedő.

lovas
kézműves
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Az este sztárvendége Sipos F. Tamás volt,

sokan
énekeltékvele nagy slágereit a sátorban ülve, és a
sátoron kívül is. A sztárvendég koncertje után
hajnalig mulathatott bárki, aki kilátogaíott az idei
Falunapra, és megcsodálhatta a sötétedés utáni

Szeptember l)-én az időjárás kedvezett a szüreti
mulatságunknak. Az e\őtte napok borongóssága
után szombaton reggel napsütés fogadta a szüreti
felvonulás szervezőit, előkészítőit, majd ebéd után
szinte kánikulában indult el a menet.

A szekerek, hintók

megteltek, ezí jelezte a hangos

nőtasző, a gyerekmondókák vidám hangja.

l

Az

idei Falunapon ismét rengeteg segítő volt jelen,
akik energiát, időt nem sajnálva á||tak hely a falu
ünnepén. Ezúton köszönöm a munkájukat!

A

tábor végeztéve|, augusztus

nyugdíj asokkal, SebestyénnéJ utka

2.
v

napján

a

ezényletével

indultunk el hagyományos kirándulásunkra. Nagy
örömünkre idén jóval nagyobb érdeklődés kísértea
meghirdetett kirándulását, mint az elműlt években.
F,zűttal Celldömölköt vettük célba. A délelőtt
folyamán bebocsátást nyertünk a Szűz Mária
Római Katolikus Kegfemplomba, és a hozzá
taroző Tárházba, A közel kétórás program során
nem csak hogy megcsodálhattuk a templom
szépségeit,de jelentős információkhoz jutottunk
nem csupán Celldömölk múltjával, de a magyar
történelemmel kapcsolatban is. A belvárosi
elfoglaltság után elindultunk a Ság-hegyre, ahol
sok nyugdíjas, fiatalokat megszégyenítő energiával
és lendülettel vágott neki, és mászta meg a néhol
jócskán meredek túrautakat. Ha el is fáradtunk a
,,tetőre" való felkapaszkodásban, az eIénk táruló
látvány mindenért kárpótolt bennünket. A rövid
tűrázás után kiélvezhette a csoport a Vulkán Fürdő
nyújtotta élményeket, majd pedig elfogyasztottuk a
szerény kis vacsoránkat egy celldömölki
kisvendéglőben, majd elindultunk hazafelé.
Augusztus hónapban megtörtént a könyvtár
ál|ományának rendezése és a Művelődési Ház
takarítása.

,ra

l

Nagy örömünke

idén még többen kimerészkedtek
utcára, hogy velünk együtt mulassanak,
nevessenek ezen a vidám rendezvényen. Délután
finom gulyás váfta a felvonulás résztvevőit, majd
akinek még volt egy kis ereje, hajnalig mulathatott
szüreti mulatság
szüreti bálban.
megszeryezéséért köszönet illeti Kiss Lacit, és a
Szülői Munkaközösséget, akik hetekig dolgoztak a
rendezvény létrejöttén. Az idei szüreti mulatság

az

A

a

sikeréhez nagy örömünkre

hozzájáru|tak

eszközökkel,

a

rengetegen

faluból: például munkájukkal,

szőlővel, vagy akár

énekhangjukkal. Ezűton köszönöm

az

minden

résztvevőnek és szervezőnek a rnunkáját!

A Művelődési Ház falain belül is

megkezdődik a

,,tanév", szeptemberben indulnak a zeneiskolai
órák, októberben pedig újabb körökkel,
fog lalkoz ás

o

kka l

b

ővü l a kultűrház kináIata.

szeder Ildikó
művelődésszervező
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csürönrör

Hnrró

16.30 Gyermek német (tavalyi csop. októbertől)
19.00 Női torna Dalmával

zumba, hastánc a tervek szerint októbertől

PENTEK

KEDD

13.00 Zeneiskola: furulya, zongora

13.30 Zeneiskola: furulya
l 8.00

l

Aerobic Szabinával

sZERDA
1

5.30 Zeneiskola: szolfézs nagyoknak

17.00 Felnőtt angol
1 8.00 Aerobic Szabinával
l9.00 Női torna Dalmával

5.00 Zeneiskola: zóngora

(hilön időpontban: Baba-Mama Klub, Baba-és

6.00 Zeneiskola: szolfézs kicsiknek
17.00 Gyermek angol (ált. iskolások)

7

gyerekruha bötze, kézműves foglalkozások)

19.00 Női torna Dalmával

vnnŐxÓI RovAT

Védőnő i snir őv izs gálatok fonto sságáró l

Megszületéstől

éves korig

a

gyermekeknek meghatározott

atokat elv é gezni. Ezek az é letkorok a
1,3,6 hónapos kor

szíltőv izs

.
.

6

gál

1,2,3,4,5,6

kö

vetkezők

életkorokban szükséges

a

védőnői

:

éves kor

Ezek közül ktilönösen fontos az 5 éves korban elvégzett szűrővizsgálat, mert ha a

későbbiekben Nevelési Tanácsadóhoz kell fordulni, ott minden esetben ezt kérik.

6

éves kor felett az áhalános iskolákban kétévente történnek meg ugyanezek a

szűr őv izs gálato k,

i

s

ko laorvo

s

i v izs gálattal

e

gyutt.

Mikre terjednek ki ezek a szűrővizsgá|atok?
. Testi fejlődés, tápláltsági állapot megítélésére.
. Erzékszervek működésének ellenőrzésére (látáséles ség, szinlátás, hallásszűrés).
. Mozgásszervek v izsgálata (lúdtalp, gerinc elv áltozásai).
. Ertelmi, lelki és szociális fejlődés, viselkedés, beszédfejlődés megfigyelése,

o

megítélése.

A vérnyomás vizsgálatára.

Ezeka szűrővizsgálatok

a betegsélek és különböző e|változások megelőzését, vagy vagy korai felismerését
szolgálják, és lehetővé teszik az időbenelvégzett gyógykezelést, korrekciót.

Ezútonis kérem a Tisztelt Szülőket, hogy ne mulasszák el ezeket a szlxővizsgálatokat!
Elérhetőségeim:

Név: Mészáros Lívia védőnő
Mobil: 70/535-4198
E-mail: livia.meszaros83@gmail.com
Tanácsadó címe: Vasszécseny, Táncsics M, u. 13.
Telefon: 941378-158

Tanácsadások időpontja:

.
.

Hétfőnként 15. 00 - 18. 00
Csütörtökönként
9. 00 - 11. 00

Mészáros Lívia
Védőnő
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201l. augusztus 21-én, vasárnap egyházközségünkben szép és jelentős ünnepre
került sor. A reggeü ünnepélyes szentmise után Merkli Ferenc plébános úr
nagyszámú hívő és érdeklődő jelenlétébenmegáldotta és felszentelte II. János

Pál pápa szobrát, melynek

felálütásával kifejeztük tiszteletünket

és

nagyrabecsülésünket szeretett pápánk iránt, akinek emlékétés csodáIatos, az
ÚrtOt ihletett művéto amit maga után hagyott, ilyen módon is őrizni kívánjuk.

Karol Wojtyla több mint 26
évig volt a katolikus egyház
feje. O volt a 20. szánad
leghosszabb ideig uralkodó
pápája, és a harmadik
leghosszabb időszakot
töltötte Krisztus fijldi helytartőjának posztján.
Minden idők legtöbbet utaző pápája volt: I02
apostoli látogatást tett Olaszországon kívül a
világban, amelyek során több mint egymillió
kilométert tett meg a Föld körül,

Tudós volt, számtalan könyvet, irodalmi- és
zenei művet alkotott. 19 pápai enciklikát, 11
apostoli alapszabályt. tett közzé, 42 apostoli

levelet,

3 könyvet lít. Az általa

kiadott
enciklikák még évtuedekig fo gnak tévedhetetlen
kányt és utat mutatni azEgyház számára.

Míg velünk élt e ftildi világban,
megcsodálhattuk mély emberségét,
empátiáját,

az emberekkel való

szeretetkapcsolatát. Különösen

személyes
szívénviselte a

szegények, elesettek, védelemre szorulók
sorsát. Fontosnak tartotta a íiatalokkal való

szoros kapcsolatot, személye minden

találkozáskor fellelkesítette őket.

embersége és

szeretete

Mély hite,
példamutató

mindannyiunk számára.

Különösen is megindító volt látni, ahogy a
betegség terhét hordozta, utolsó pillanatig

tanúságot téve töretlen hitéről. Amikor betegsége

előre haladtával megkérdeztéktőle, nem akar-e
lemondani, mély isteni bölcsességgel csak ennyit
válaszok:LeszáIlt-e Krisztus a keresztről? O sem
szállt le egy pillanatra sem, kitartóan
végigfutott a a pályát, melyet Jézus buott rá.

Sokat tett a keresztények egységéért.
Pápai jelmondata ezvoltz Totus Tous (egészen
a Tiéd), melyet Máriához címzett. Egész
életébenaz O anyai kezét fogta. Több mint

húsz alkalommal kíséreltek meg

ellene
merényletet, ezek közül a legismertebb eset az,
amikor 1981. május 13-án Mária védte meg őt a
gyilkos golyótól.

A gondviselés csodálatos megnyilvánulása, hogy
annak az kgalmasság vasárnapjának előestéjén
hunyt el, amelyet ő hirdetett meg 2000-ben az
egyházban Hívők ezrei ezzel a felirattal,
felkiáltás sal fej Özték ki tiszteletüket, szeretetüket
a Szentatya kánt a temetésén: ,,Sancto subito"
,,azonítal szent".

-

Szeretett pápánk ehávozott közülünk, de foldi
élete bebizonyította számunkra: az emberfeletti
bátorság, kitartás és alázat Isten keg}elmével
egyutt képes arra, hogy az igazság hirdetésével
millióknak adjon hitet és reményt. Köszönjük a
Gondviselésneko hogy egy ilyen nagyszerű
pápával ajándékozott meg bennünket. Az ő
péIdája segítsen, lelkesítsen minket, hogy a mai
világban is lehet ilyen nagyszerű keresztény
életet élni; az ő példája mutatja, hogy egyedül
így érdemes élni. Előttünk járva taposta azt az
utat, mely a szeretet civllizáciőját épiti. Nekünk,
keresztényeknek kell folytatni ezt az utat,, ott,
ahol élünk, úgy ahogy Ő Jézus példáját
követve megmutatta nekünk.

A

szobor, amelyet az

ő

tiszteletére most
felszenteltünko sok mindent jelképez. Kifejezi

il.

János Pál iránti

szeretetünket.
Szimbolizálja hitünket és reményünket, hogy

Anyaszentegyházunkon a ,,pokol kapui
sohasem vesznek erőt", hiszen ezt Jézus
nekünk megígérte.

Szeretett pápánk a szobron megörökített
mozdulatával áldást ad a mi fiildi utunkra;
azonban egyúttal íigyelmeáet is, azt Íj.zeniz
YIGYAZZATOK MAGATOKRA, DE SOHA
NE FÉLJETEK! Kövessétek Krisztust teljes,
tiszta szíwel és Ő nektek adja 'az ,,élet
koronáját".
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feiezzük ki mindazoknak. akik támoeató imáikkal. lelki és anvaei

hozzáiárulásukkal lehetővé tették. hogv tervünk megvalósulion. Isten mindenkinek ezerszeresen
fizesse mee és bőséees áldása kísérieminden nagvlelkű adománvozó életét!

Ezen a napon került soí az új kenyér megáldására is. Köszönjük Zsolnai Zoltán polgármester úr most és
évek óta minden rendezvény alkalmával biztosított természetbeni támogatását. Isten fizesse meg!

óSZI pnoGRAMoK előreielzése:

- Merkli Ferenc plébános úr élménybeszámolója
- Könyvbemutató

braziliai és paraquaji missziós űtjárőI

október hóban:
- Egyházközségi jótékonysági bál Sorkifaludon a szentléránti templom felűjitásáért
- Római zarándoklat

A rendezvények pontos időpontját plébános ur hirdetni fogja. Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Markóné Kovács Márta

A vASSZncsBNyI

LoVAs BGYESÜLET HÍnnr

Az elmúlt időszakban az

egyesület lovasai több színvonalas díjugrató
versenyen vettek részt Vas és Zala megyében.
Kiemelkedően teljesített Kiss Tamás Cortezar nevű lovával, ugyanis
többször 1. helyezést ért el B0 és 81 kategóriában.
Eredmények:
Szentkozm adombj a (Zala megy e\ :
Kiss Tamás Cortezar B0:0 hp. 1. helyezett
Kiss Tamás Cortezar B 1 : 0 hp. 1. helyezett
Szentgyörgyv ár (Zala m egye) :
Kiss Tamás Cortezar B0:4 hp,8, helyezett
Kiss Tamás Cortezar B1: 0 hp. 1. helyezett
vasszécseny:
Kiss Tamás Cortezar B 1 : 0 hp. 2, helyezett
Kiss Tamás Cortezar B2: 16 hp.20. helyezett
Magyar Ba|ázs Tekila B1:4 hp. I2.helyezett
Magyar Balázs Tekila 82:12 hp. 18, helyezett
Szeleste:

Kiss Tamás Coríezar,. B 1 : 0 hp. 1. helyezett
Magyar Balázs Tekila B1:4 hp. 7.helyezett
Fábián Zoltán Szilaj B1 : 4 hp. 12.helyezett
Fábián ZoltánSzilajB2:8 hp. l2. helyezett

n r,

Csempeszkopács:
Bíró Dániel Gilmore Góliát B0: 4 hp. 5. helyezett
Bíró Dániel Gilmore Góliát B1 kezdő lovas: 0 hp.
helyezett

Csoknyai József Yarázslő Vértes B0:

helyezett

l0

hp

7.

Csoknyai Jőzsef Yarázsló Vértes Bl kezdő lovas: 8 hp.
1 1. helyezett
Fábián Zoltán Szilaj

Bl:

FábiánZoltánSzllajB2:

0 hp. 5. helyezett
l3 hp. 1l. helyezett

Magyar Balázs Tekila B l : 8 hp. 14, helyezett
Magyar Balázs Tekila B2: 16 hp. l2,helyezett

Lenti:

Csoknyai József Yarázslő Vértes: B0:

helyezett

9 hp.

l0.

Csoknyai József Yarázslő Vértes 81 kezdő lovas: 7.
hp. 13. helyezett

20II. augusztus 14-én Vasszécsenyben, az Új-Ebergenyi kastély parkjában került megrendezésre a Vas
megyei díjugrató bajnokság III. forduloja. A versenyre 90 nevezés érkezett, köszönhetően a szép
környezetnek és a jó talajnak
Ezűton is szeretnénk megköszönni Molnár Attilának, az Úi-rbergényi Kastély vezetőjének, hogy
rende lkezé sünkre bo csátotta a kastélyp arkot a verseny lebonyo lításáho z.

Köszönjük

mindenkinek, akik bármi módon támogatták a verseny megrendezését!

Vasszécsenyi Üzenet
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PnÁCÁnAN AZ ASSZONYKÓRUS
Régi vágyunk teljesült, amikor augusztus 5-én
Csehországba indultunk.

utunk első állomása a Telc nevű kis városkába
vezetett. Amikor megérkeztünk azt gondoltuk,

nem járunk jó helyen, mert nem a központban,
hanem egy mellékutcában parkoltunk. Néhány
száa métenel odébb aztán e\étk tárult a csoda: a
Főtéren körbe sorakozó \ábasházak gyönyöni
Láúványa. A Főtér a világörökség része, akárcsak
nálunk Hollókő.

A települést szokás atavak városának is nevezni,
mert számos kisebb festői szépségűtavacska
veszi körül.

Délután 5 órára érkeztiink meg utunk fő
céIjához, Prágába. A főváros Európa és
Csehország közepén, a Moldva két partján
fekszik. Hasonló Budapesthez, csak sokkal
tisáábbnak láttuk és rengeteg az ide láíogatő
turista. A két napban megtekintettük híres
nevezetességeit, sétáltunk a belvárosban. A
várnegyed hasonlít a mi budai várunkra. A tér
tágas, macskaköves burkolattal fedett, amit sok
millió látogatő lába koptatott simara. Körben
palotákat, templomokat, nevezetes épületeket
találunk. A vái kapujának bejáratánáI két őr
stráasált, rezzenéstelen arccal, feszes
turisták mellettük
vigyázáI\ásban. A
fenyképezkedtek, ezt is mozdulatlanul tűrték.
Ketten tőlünk is ,,lekapatták" magtlkat az egylk
sármos fiatalember jobbján-balján. A Mátyáskapun jutottunk be a várba, sétáltunk a második

várudvarban, megnéztük a Szent Vitus
Székesegyhíuat,amely a cseh királyok és

A sok lépcső után utunk a Károly-hídra vezetett,
ami Prága egyik íö nevezetessége. A Budapesti
Yáci utcához tudtam hasonlítani, sajátos

hangulata van, olyan, mint egy sétálóutca. 516
méter hosszú, és kb. 10 méter széles. Két
bejaratánál gótikus tornyokat látunk. A hídon 30
szobor illetve szoborcsoport található, Szép
kilátás nyílik innét a Moldvára, a többi hídra és a
városra. A hídon kétoldalt, mint egy vásárban
végig kirakodók voltak: rengeteg tűzzománc
ékszer, p o rtré fe st ők, kar ikatúri st ák, ajándéktár gy
árusok. Megtekintettük az Orloy-t, vagyis
óratornyot, ahol minden órában harangjátékot
hallhatunk az ablakban elvonuló apostolok
látványával. Fotóáunk itt is, jól sikerültek a
képek. Emlékezetes marad a Vencel-téri séta,
ami számos történelmi esemény színhelye volt,
Itt folytak a politikai csatározások.

a Metrón, aminek
Prágában három fö vonala van, nagyon tisáa és
rendezett. Hetedikén reggel a szállodában
jóizuen elfogyasztott bőséges svédasztalos
reggeli után indultunk újabb úticélunkfelé:
Kutna Horába. Mintha meg lett volna rendezve,
vasárnap délelőtt lévénéppen misére
harangoztak. Ezen a településen van a híres
csontkápolna, ahol a pestisben meghalt kb. 30
ezer áldozat csontjait egy helyre g}íjtötték. A
kápolna berendezése teljes egészében emberi
csontokból készült. Hátborzongatő látványt
nyújtott.
Gyakorlottan utaztunk

Kutna Hora városa festői szépségűterületen

királynők koronázási helye volt.

fekszik, a Szent Borbála katedrális magaslatáról
csodálatos kilátás nyílik a városra, Utoljára
megvásároltuk az ajándéknak szánt cseh sört és

Fényképeáünk amit lehetett kívülrő l-be

koronáinktól.

1ülrő l.

apró tárgyakat, megszabadultunk utolsó
A sok látnivalótól lenyűgözve
indultunk hazafelé a szokatlanul rossz
autőpályán dalolva,

a

legközelebbi fellépésre

készülve.

azoknak, akik hozzásegitettek
bennünket a szép élményekmegszerzéséhez. Az
lenne a jó, ha egyszer mindenki eljuthatna ezekre
a szép helyekre.

Köszönjük

Sebestyénné Jutka

Vasszécsenyi Üzenet

2I

2011. szeptember

EGESZsncns nr,nruÓn
Mindenkit vár a Zlmba- lady!

Zum6a -

ktl

/\

A

Zumba-lady összetett, firziós, táncos mozgásforma otyan afro-1atin-karibi-indiai

zenéte történő tempós táncmozgás, amely szinte minden izmotmegmozgat.

A

Zumba-Iady kifejezés aría utal, hogy a foglalkozások bizonyos jegyei
emlékeztetnek a manapság divatba jött Zumba őrák néhány plasáikai, dinamikai
elemére.

Az

őrákon egyensúlyban vannak az erősttő és nyujtó elemek, az elkiilönített törzs- és
csípőmunka és a végtagok LtasznáIata, mindez megállás nélkiil, dinamikusan. Az aerobik edzésekkel
szemben ennek a táncos mozgásnak az az előnye, hogy gerinc- és ízúletbarát módon az egyes tesrészeket
fokozatosan tudatosítva, :zolált testhasználatra töreksziink. Ebben segítenek minket a forró, tüzes
ritmusok, érzelmes, csábító latin-afro-karibi dallamok, amelyek gondolatainkat kikapcsolják, lelkiinket
feltöltik!
októbertől várom Önt vasszécsenyben is, a MűvelődésiHázbant

Barasics Edina
Zumba-lady oktató

ANGOL TANFOLYAM GYEREKEKNEK!
Angol tanfolyam indul2 korcsoportban (ovis és általános iskolás)

a

Művelődési

Házban|,

Első találkozás:2011. október 5. (szerda) l7 őra
Érd.: Irimiás Bea 30l 499-2404
szeretettel várunk!

A tanfolyam csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indul!

PATCHwoRI(
Idén is várja az immár 3. éve működő csoport az űj tagokat, akik szívesen
megtanulnák a foltvarrást, és csatlakomának a vasszécsenyi patchwork-körhöz.
Érdeklődni a csoport vezetőjénélo NémethnéSinger Juditnál lehet az
óvodában, vagy a 30 1335-7 7 75-ös telefonszámon.

KOZLEMENY
Eurőpai Mezőgazdasági VidékfejlesztésiAlapból a ftatal mezőgazdasági termelők indulásához
benyujtoú támogatási kérelmem pozitív elbírálásában részesült, mely áltat 40 000 Euró jövedelempótló
támogatást nyerterrr, így lehetőségem nyilt rá, hogy méhészetivállalkozást indítsak Vasszécsenyben a

Az

20lO-es évben.
Jelenleg termelői akác-, vegyes virág és rcpceméz kapható kedvező áron!

Káldy Jenő
9763, Vasszécseny, Ebergényi fasor 7.
Tel.: 0630/507-222l
E-mail : kaldyjeno @ gmail. com
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EBoLTAS
Értesítjiikaz ebtartő gazdíkat, hogy az ebek
kötelező védőoltására - a szokott helyen- az

3 hónaposnál idősebb eb oltása
kötelező!
Az oltatlanul maradt ebek tulajdonosai viselik a

Minden

alábbi időpontban kerül sor:
Szécsenvben 2011. október 4-én (kedden)
8 órakor és 15 órakor tűzo|tőszertárnál

felelősséget az

állategészségügyi következményekért.

80l2002.(IX.4.) FVM rendelet 8.§.(2)
bekezdése értelmébenaz ebek évenkénti
veszettség elleni oltásával egyidejűleg el kell

2011. október 4 -én (kedden)
8,30 órakor ós 15,30 órakor volt tsz irodánál
9 órakor és 16 órakor Lipárt u. 65.szám (Tanai
Ferencné) előtt

végezni az ebek féreghajtó szerrel való kezelését

is.

Kérem, hogy az eb oltási bizonyítványát
mindenki hozza magával. Az
oltás és
féregtelenítésköltsége 3500.- Ft, amit a

póror,rÁs
2011. október 10-én (hétfőn)
1 4 órakor tűzoltőszertárnál
14,30 órakor volt tsz irodánál
15 órakor Lipárt u. 65. szám (Tanai Ferencné)
előtt

helyszínen kell befizetni. Házhoz való
kiszálláskor külön kiszállási díjat kell ftzetni.
ebtulajdonosok szíves
az
együttműködését!
Domonkos Laios
állatorvos

Kérjük

Hffiffi&e

6.

Részlet

A vesztőhelyre sőros út vitt

ffiBffiffiM
Hffiffi

és.kikericsek kékiei.
Szóz év, s meghaltam volna úglis

vígasztalódotí Vécs ey.
Lahner György sírt s a /öldre nézett,

Damjanich szekéren feküdt.
Leiningen fel mentő honvédek
árnyát kereste mindenütt.
S a tái olyan volt, mint afácán:
tarlók, fak vérző fol|iai,
és ők, tarkán, libegve, hátán:
elhulló, bús-szép tollai.

és

A

Lipárton

Faludy Györglt: Ohóber

esetleges köz-

7

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és családját

a201l. október 6-án 17 órakor tartandó megemlékezésre,
mellyel atuerlhárom aradi vértanúnakkívánunk méltó emléket állitani.

A megemlékezés helyszíne: október 6. emlékpark

ffi

szEMÉLYAUTÓ, KISTEHER és
MoToRKERÉKPÁR GUMISZERELÉS CS CENTÍROZÁS

