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"Ez a hónap az ünnep. Mintlta mindig harango4tónak, nagyon messze, a köd és a hó fárylai mögött."
Wass Albert: Négy évszak - December
Karácsony közeleg, ünnep vár bennünket. A karácsonyi est
csodáját, meghitt nyugalmát mindnyájan ismerjük. Mai
világunkban sajnos az ajándékozás fontos része a
karácsonynak, de szerencsére , ez a momentum még mindig
nem győzte le karácsony ünnepének misztériumát.

Ha karácsony, akkor csendesség. De a karácsony ebben a
csendben üzenetet is hordoz, amelyet meg kell hallanunk,
ahogy a pásztorok meghallották az éj csendjében az
angyalok dallamát. Ps ezek az angyalok közvetítik
karácsony üzenetét: békességethirdetnek, jóakaratot, és
szeretetet. Az űzenetet mi is meghallhatjuk, ha oda tudunk
figyelni a csendre, a csendben éledó fényre, ha oda tudunk
figyelni a körülöttünk élükre, és tudunk örülni az összetartozásnak, az összetartozás biztonságának és
békéjének.Ha ez a béke ós biztonság megszületik az ünnep perceiben, elegendő ahhoz, hogy erőt
merítsünk, hogy a karácsonyi ünnep fényéttovább vigyük a hétköznapok szürkeségébe, és
szembeszál ljunk minden gonddal, bajj al.
Békés,boldog karácsonyt kívánok!

zsolnai zoltán
polgármester

Programajánló:
December
December
December
December

22.
23.
30.
31.

A tartalomból:

Karác s o n y i j átékdélután
Karácsony v ár ő délelőtt
Hagyo má ny őr ző disznőv ágás

Szilveszteri bál

Részletek: az újsában

'7 Jó

',

tudni...
Intézményíhírek

'r

védőnő rovat

r
r

Decembeiprogramajánló
Karácsonyiköszöntő
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,rMí történt az elműlt időszakban"
Az Önkormányzat utolsó negyedéve is
eseményekben gazdag időszak volt. Az egész
évre jellemző gazdasási visszafogottság (szűkös
költségvetós) ellenére munka van folyamatosan.
Igaz inkább adminisztratív jellegri az elmúlt
időszak pályázati segítséggelmegvalósult
beruházásainak ellenőrzése, zárő elszámolása.
Ennek megfelelően, így az év végéna 2006 évig
megvalósult beruházások utóellenőrzésére és
lezárására került sor. Minden esetben hiba nélkül
zajlott le az ellenórzés és ennek megfelelően a
záródokumentumok kiál}ítása.

A folyó beruházásokról is kell néhány
szót említeni, így a bölcsőde építésénekelső
szakasza befejeződött az épület tető alatt van.
Január elején folytatódik az építkezésés a
terveknek megfelelően és a tavasz végérebe is
fejeződik. Mindezekről

a testületi

ülésre
meghívott szakemberek (Horváth Tibor műszaki

ellenőr, Dencs Dénes tervező és a kivitelező
(Szita Sándor) beszélt személyesen. Ezen a
fórumon volt lehetőség a részletes tájékoztatás
mellett, a képviselőknek kérdéseketfeltenni,
részletesebb tájékoztatást kérni az építkezéssel
kapcsolatban.

látjuk tisztábban a pénzigyi lehetőségeinket. A
buszközlekedés által érintett területeken végzett
egy próba munkát az önkormányzat, ahol fel
szerette volna mérni, hogy a döntésben szerepló,
er.re a célra megszavazott 300 ezer forint milyen
hosszú útszakasz helyreállítására elegendő.
Ennek megfelelően saját magunk béreltünk
gépeket a Geomé Kft., Orsós Ernő ev., és a
SZOVA ZRT. -től. Meg kell említeni, hogy a
helyi Termelő Szövetkezet térítésmentesen
ajánlott fel szá||ítőeszközt a munkálathoz.

!

I

A kézi munkát

az
ormányzat dolgozói és a
közcélú munkások végezték.Az utak munka
utáni tisztítását ugyan gép végezte, de ezúton
szeretném minden érintett lakosunknak
megköszönni a segítségét,aki nap közben
saját munkájával segítette az
önkormányzatét. A testület 20II. december 9-i
üléséntovábbi útszakaszok rekonstrukciőját
hagyta jőv á. Ezen munkák megvalósít ására a két
ünnep között, vagy a jövő év elején kerül sor, az

időjárás fuggvényében.

7\

A beruházásoknál tartva meg kell
említeni, hogy a közel két éve tervezés alatt lévő
belterületi útjaink felújításaa padkák nyesésével
és az árkok folyókák tisztításával elkezdődött.
Ezen munkafolyamat nélkülözhetetlen és egyben
az első lépésea későbbi felújításnak,
útmegóvásnak.
A késő őszi kivitelezés oka között a téli fagyás
elleni megóvás mellett a megfontolt
gazdálkodásból adódik, mivel így év végén

K.lözcélű munkások: sajnos ez a munka
volt sokuk számára az idén az utolsó munkanap

Vasszécsenyi Üzenet

Ennek oka, hogy a 2011. évi közfoglalkoztatási

program számukra november

3O-án

befejeződött. Ponyhardt Gábor december I6-án
nyugdíjba vonult, ennek megfelelően december
31 -ig I fő közcélú munkatársunk van jelenleg.
Mindezt azért kel| kihangsúlyozni, mert szükség

esetén az évszakra jellemző csapadék, hó
e|takarítását az idén így .a mindenkorinál
nehezebb lesz megoldani. Az önkormányzat

a Tsz -től a hó takarítást
megrendeltem. Kondics Elnök Úrral történt
személyes megbeszélésünk során abban
nevóben

állapodtunk meg, hogy a szövetkezet gépei a
lehetőségekhez mérten segítik a megfelelő
közlekedési viszonyok fenntarlását. Mindezt a
kölcsönös
együttműködés
alapján
térítós mentesen te sz i me g az O nkormány zatnak.

Az év

végénaz Önkormányzat a
költségvetés szociális keretének terhére az
időskorúaknak szervezett összejövetelt, ahol a
vendéglátáson és a szerény anyagi segítségen

kívül kulturális műsorral is
kedveskedni a k

20lI.

J

igyekeztünk

A

résztvevők önkéntes segítségétezúton is
köszönöm.
A programot 2012 évben is
szeretnénk folytatni. Az idei év költségeinek
fedezetét jómagam támogattam mindannyiunk
egészségéreés annak érdekében.

Az idén is volt lehetőségünk a fenti keret
terhére folytatni a szociális alma programot
melynek keretein belül személyenként mintegy 3
kilogramm almával próbáltunk hozzájáruIni a
vitaminok téli pótlásán keresztil az egészség
megőrzéséhez.

Az év végéntöbb alkalommal vettem
részt a településünket képviselve üléseken,

közgytilésen, mint például 2011. november 25 én a Vas Yíz Zrt. közgyűlésén és az azt követő
jubileumi ünnepségen. A közg}ilés elfogadta a
2012. évivízés csatornadíjakat. A közgytilésen a
többségi tulajdonos Szombathely város döntése
volt a mérvadó. Településünk a 2011. december
09-i testületi ülésen fogadta el ennek
megfelelően a kommunális hulladékszállítás, a
víz és csatornadíjak 2012 évre vonatkozó díjait
rendeleti formában, melyet a szolgáItatőkhoz a
határidőre el is juttattunk.

A KistérségiTársulás ülésén vettem részt

2011. november 29 4n, ahol az Önkormányzat
részére400.000 Ft pénzösszeg került

megszav azásra kötöttség nélküli felhasználásra.
Folyósítására még az idén sor kerül. A testületi
ülésen javaslatot tettem atía, hogy a helyi

győgyszertfu kialakítására fordítsa ezt az

Az önkormányzat és a védónői szolgálat
összefogásával Mészáros Lívia védőnő, Zsankó
Vilmosné nyugalmazott asszisztens, és Bertók

Tiborné nyugalmazott védőnő és önkormányzati
képviselő részvételével,minden hónap első
szombatjának délelőttjénszűrővizsgálatot

E;
§"|.tf ;

szervezünk a védőnői helyiségben.

I

2 '|

l{

összeget az önkormányzat.

A

hatóságokkal egyeztetés folyik affa
vonatkozóan, hogy hol és milyen előírások
betartása mellett tudnánk a helyi győgyszertátat
ismételten kialakítani. Továbbá az egyeztetés

tárgyát képezi egy összevont egészségügyi
centrum kialakítása, ahol az egészségügyi
intézményekés azok kiszolgáló létesítményei

egy épületben kerülnének elhelyezésre.

Az önkormányzat nevében szeretném a
I-akossdg egész éves segítségét,türelmét és
figyelmét ezúton ís megköszönni.
zsolnai zoltán
polgármester
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Tudósítás az elmúlt időszak képviselő-testületi munkáj áról
Vasszécsenv.

201,1,.

szeptember 9.

Napirend előtti

felszólalásában Kovács
Szilveszter képviselő vitatta a rendkívüli ülés

összehívásának sürgős jellegét. Zsolnai Zoltán
polgármest er v álaszként az elfo gadott napirendi
pont keretében indokolta meg a rendkívüli ülés
összehívásának szükségességét.
1.

Napirendi pont

A

napirendi pont keretében a képviselő-testület

Kovács Szilveszter és Vasszécseny Község
Önkormányzata közötti munkajogi per egyes

kérdéseit tárgyalta.
Zsolnai Zoltán polgármester az iJlés sürgősségi
összehívását azzal indokolta, hogy a munkaügyi
per folytatólagos tárgyalása szeptember 13-án
esedékes, de Kovács Szilveszter a Munkaügyi
Bírőságra egy előkészítő iratot juttatott el,
melynek tartalmár ől a kép vis elő -testületnek nem
volt tudomása.
Hosszú, személyeskedéstől sem mentes vita után
a képviselő-testület a Kovács Szilveszter által
támasztott feltételeket a peren kívüli egyezségt
megállapodás érdekében elfogadta. Ennek
értelmében az önkormányzat Kovács Szilveszter
felperesnek 4 havi bruttó átlagkeresetének
megfelelő összeget, összesen bruttó 373.292.- Ft.
flzet, továbbá kovács szilveszter kéréséreaz
Üzenet hasábjain nevezett közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatban a
következő nyilatkozatot teszi közzé:

Vasszécseny Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete elismeri, hogy Kovács

Szilv eszíer munkaviszonyának 20 l 0. nov emb er

Ií-ei hatállyal történő megszüntetésénél
törvénysértően jőrt el, amikor a

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 3 3.
§. is 37.§.-ábanfoglaltakat és a több mint öt éve
foly amato s an fe nnőlló munkav égzé sre irány uló
jogviszonyt figyelmen kívül hagyva a
munkaviszonyt három hónapos felmentési i"dő
és két havi végkielégítéshelyett csak két havi
felm e nt ési iil ő m e g óllap ítás áv al s zünt ett e m e g.

képviselő-testület 4 támogatő szavazattal
meghozott 74l20IL számú képviselő-testületi
határozatában Kovács Szilveszter felperessel - a
fentieket tartalmazó külön Megállapodás szerint

A
-

peren

kíviili egyezséget kötött,

napirend keretében szintén 4 egyetértő
szavazattal döntött a képviselŐ-testület az
önkormányzat jogi képviselőjének a perben
ellátott jogi képviseletéértügyvédi munkadíj

A

jogcímen történő 70.000.- Ft+Afa

összeg

kifizetéséről is.
Személyes érintettségerévénKovács Szilveszter
képviselő a döntések meghozatalában nem vett
részt.

Vasszécseny. 2011,. szeptember 14.'
1.

Napirendi pont

a

napirendi pont keretében
beszámolt az önkorm^ányzat 20lI. évi I. féléves

Zsolnai Zoltán

gazdákodásáről.
A polgármester elmondta, hogy

a

költségek

időarányos felhasználása tekintetében az

önkormányzat gazdákodása M elvárásoknak
megfelelő. Túlköltekezés vagy többlet kiadás
nem jelentkezett, mely veszélyeztetné M
önkormányzat működését. A képviselő-testület
tagai közül Horváth József képviselő az általa
feltett kérdéseiben vitatta a polgármester által
elmondottakat.

polgármester
képviselő-testület a
tájékoztatőját 5 egyetértő szavazattal 1
ellenében, 76120ll. számű határozatával

A

elfogadta.

2. Napirendi pont

A

képviselő-testület felülvizsgálta

a

települési

rendtartásról szóló rendeletét.

képviselők először az áIlattartás helyi
szabáIyait tárgyalták meg. A módosítást
indokolta az l995-től hatályban lévő rendelet
elavultsága, illetve egyes kérdésekújra

A

szabály ozásának szüksége ssége.

A

vita során képviselői javaslat hangzott el az
ebtartás szabáIyaka vonatkozóan, illetve szóba

került a községben lévő kutyák beazonosításának
lehetősége is. Összességében a képviselők a
jelenleg tarthatő haszonállatok darabszámát nem
kívánták korlátozni, a vita zátrásaként pedig
egyhangú 7 egyetértő szavazattal megalkottiák az
áI|attartás helyi szabáIyakől szóló 9l20II.

Vasszécsenyi Üzenet
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A képviselő-testület tájékoztatást hallhatott
többek között a település útjainak teruezett
rekonstrukciőjátről, az utak szintjénél
magasabban lévő padkák helyreáIlításáról, a
védőnői szolgálatnak helyet adó épület

(IX.15.) számú önkormányzati rendeletet. A
rendelet előírásai 20II. október 1. napjátől
léptek hatályba.

A

201,1.

napirendi pont keretében került tárgyalásra a

helyi környezet védelméről,a közterületek és
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáró1
szóló rendelet tervezete is. A vita során szó esett
a közterületek, illetve a vae|vezető árkok

tetőszetkezetének megjavíttatásáról, az orvosi
rendelő vátrőjának kifestetéséről, a falunap
megszervezéséről, a II. János Pálpápa szobrának
avató, illetve a bölcsőde épületének alapkő
letételi ünnepségéről, az önkormányzatot érintő

és a kerti
hulladékok égetéseinekszabályaltól. A
karbantartásának kötelezettségéről

ingatlancseréről, a közfoglakoztatásról, a
külterületi utak kaszálásáről, az Iveco busz
javíttatásátről, Leader pályázat benffitásáról, a
játszótéri kerítéslebontásáról, a játszőtéri
megrongált játékok megjavíttatásáről, a
Gyöngyös utcai árok lefedéséről és parkoló

képviselő-testület néhány kérdéspontosítását
követően 6 egyetértő szavazattal 1 ellenében
megalkotta a helyi környezet védelméről, a
közterületek és ingatlanok rendjérő1, a település
íisztaságáről szóló I0|20II. (IX.15.) számű
önkormányzati rendeletét. A helyi jogszabály
rendelkezései szintén 20IL október I. napjától

kialakításáról, a
történtekről.

hatályosak.

bölcsődei

építkezésen

A

személyeskedéstől hangos vita után a
képviselő-testület a polgármester beszámolőját 5
egyetértő szavazatta|, 2 ellenében elfogadta.

3. Napirendi pont

Az

utolsó napirendi pontban Zsolnai Zoltán
polgármester számolt be az elmúlt ülés óta
elvégzett munkákról.

A

képviselő-testület nyilvános üléseiről készített j egyzőkönyvek teljes terjedelemben me gtekinthetők
atali időben ( hétfő- c sütörtök: 08. 00 lót 1 6. 00 - ig, péntek: 08.00-tól l3.30-ig) a Körjegyzőségen, illene
a www. v a s s ze c s en)l, hu inte rnete s oldalon.
hiv

Gáspár Tivadar
körjegyző

JÓ

runNr

hogy mit, hova lehet ültetni, avagy miben rejlik a jó szomszédi viszony záloga
Jókai Mór: Ültessfát!
Ültess fót! Hogyha mást nem, lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz, gondot ő visel reád,
Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatót.
Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod szavót
Üttess

fát!

a szépszámű
bejelentett szomszédvita alapján az a|ábbíakban szeretnék segítséget nyújtani minden, a jövőben fát, tuját
vagy egyéb fás szárű növényt ültetni szándékoző, illetve ezen mátr átesett ingatlantulajdonosnak, hogy a
növények ültetésével, azok helyének nem megfelelő kiválasztásával ne okozzon a későbbiek folyamán
vitát, problémát a szomszéddal.
Jókai Mór sorai mindenki számára kedvesen csengenek, de hivatali tapasztalataim,

Vasszécsenyi Uzenet

A fák

ültetésének, védelmének,illetve
kivágásának szabáIyait a fás szárű növények
védelméről szóló 34612008. (XII.30.) Kormány
rendelet szabályozza.

Részletek a jogszabályból:
A

fás szárú növények telepítése

2. § (1) Fás szárú növény az ingatlan azon
részénés oly módon telepíthető, hogy az figyelemmel az adott faj, fajta
tulajdonságaira, növekedési jellemzőire,
szakszerű kezelésére - az emberi életet és
egészségetnem veszélyeztetheti. a biztonságos
közlekedést nem akadályozhatja. valamint
nem okozhat kárt a meglévő építményekben.
létesítményekben.és nem akadályozhatja
azok biztonságos mííködését.
(2) Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője,
haszná|őja (a továbbiakban együtt: használó)
a mellékletben meghatározott inváziős fajú fás
szátí növény telepítése,pótlása esetén köteles a
növény továbbterjedésének megakadályozására,

A fás szárú növények fenntartása, kezelés e

4. § (1) A használó köteles gondoskodni az
ingatlanon lévő fás szárí növények

fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak
megfelelő szakszerű kezeléséről (így különösen
víz- és tápanyag-utánpőtIásrőI, metszésről,
növény- e gészségü gyi beav atkozásról), valamint
szükség szerinti pótlásáról.
(2) A használó köteles gondoskodni az
ingatlanán lévő fás szárű növények emberi
életet, egészségétveszé|yeztető részeinek
eltávolításáról.
(3) A használő - ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik - köteles gondoskodni a fás szárű
növén y ek emb eri éIetet, e gészsé gét v es zély eztető
származékainak, így különösen ágak, virágzat,
termés, levelek összegyűjtéséről, A használő
mentesül az összegyűjtési kötelezettség alól,
amennyiben a humuszképződés nem ellentétes a
terület rendeltetésével.

2011,.
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A közterületen lévő fás szárú növények
kivógósa és pótlása

A közterületen lévőfás szárú növény
kivágását a fás szárű növény helye szerint
6. § (1)

illetékes jegy ző engedélyezi.
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia
kell:
a) akivágás indokát;
b) az éÁntett fás szárú növénnyel rendelkezni
jogosultkivágáshozhozzájárúőnyllatkozatát;
c) az érintett közterület nevét, helyrajzi számát,
az érintett fás szárű növény ingatlanon belüli

elhelyezkedésének pontos megjelölését;
d) a fás szárű növény darabszámát, faját, fa
esetében annak 1 m magasságban mért
töízsátméíőiét:,
e) a ktvágás kivitelezésének részletes leírását,
valamint

fl a

pőtlásra vonatkozó nyilatkozatot,

a

faj,

fajta, darabszám és hely feltüntetésével.

7. §(1)

Település belterületén a fás szárű

növénynek az

éIet-, egészség-vagy

vagyonvédelmi okból

-

a 6. §-ban foglaltaktól

- történt kivágása esetén
a) a kivágás tényétaz azonnali intézkedést
foganatosító 3 napon belül bejelenti a kivágás
helye szerint illetékes jegyzőhöz;
b) ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a
jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi.
jegyző a fás szárű növénnyel
(2)
jogosuttat a fás szárű növény
^
rendelkezni
ha a fás szárű növény az
kötelezi,
kivágására
élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és
e veszély másként nem háfitható el.
eltérően

8. § (1) A közterületen lévő fás szárű növény

kivágását követő 1, éven belül

a

használó
köteles gondoskodni a növény helyben történő
szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje
esetében 3 éven belül kell biztosítani a|egalább
azonos területi borítást. A pótlás céljáből történő
telepítéstmeg kell ismételni, ha a telepítést
követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárű
növény nem ered meg. A szakszeríi pótlás
teljesítéséta jegyző ellenőrzi.
(2) Fás szárű növény pótlása nem történhet
- a 2. § (3) bekezdésben foglaltak kivételével fajok
amellékletben meghatározott
egyedeivel.

Vasszécsenyi Üzenet
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Inváziós faiú fás szárú
Magyar név

Tudománvos név

akácx

Robinia pseudo-acacia

amerikai kőris*

Fraxinus americana

bálványfa*

Ailanthus altissima

gyalogakác

Amorpha fruticosa

kései meggy

prunus serotina

zöld juhar

Acer negundo

Konkrét szabály tehát az ültetendő növény
helyének telekhatártól való távolságára (pl.:
50 cm, lm) nincs. Fát, iJját mindenki úgy
ültethet, hogy zz, növekedése folytán a
szo mszédo s ing atlan hasznáIatát, kubantartását
ne akadáIyozza.
A nagy számű lakossági panaszok általában a
már meglévő, évek, évtizedek alatt hatalmasra
növő, a szomszéd ingatlant zavatő, a tetőzetet
megkezdő, az ereszcsatornát levelekkel eltömítő,
a vakolatot megrongáló fák, tuják miatt

keletkeznek. Ilyen esetekben a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az

201,1,..

tulajdonosa fel nem szedi; az átlnailő ágak és
átnvúló eyökerek leváeására nem ioeosult.
kivéve ha azok a ftild rendes használatában
eátoliák. és a fa tulaidonosa azokat felhívás
ellenére sem távolítia el.
A I02. § (1) és (2) bekezdései alapján: ha
közérdekű munkálatok elvégzése,állatok
befogása, az áthajló ágak gyümölcsének
összegyűjtése, az ágak és gyökerek eltávolítása
céljából vagy más fontos okból szükséges, a
tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a
ftildjére való belépéstmegengedni.
A tulajdonos a szomszédos földet kártalanítás
ellenében használhatja, amennyiben ez a fbldjén
való építkezéshez,bontásai, átalakítási vagy
karbantartási
szükséges.

munkálatok

elvégzéséhez

A I04. §-ban foglaltak

szerint: a ftild
határvonalán álló fa vagy bokor és annak
gyümölcse egyenlő arányban

a

szomszédokat
a
szomszédok egyenlő arányban viselik.

illeti. A fenntartással járő költségeket

Ha a

határvonalon álló fa vagy bokor
valamelyik ftild rendeltetésszerű hasmálatát
gátolja, e ftild tulajdonosa követelheti, hogy
azt közös

költségen távolítsák el.

irányadók.

Részletek a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvről sző|ő 1959. évi IV.

törvényből:

A

101. § (2) bekezdése szerint: a tulaidonos a

ágakról lehullott
megtarthatja, ha azokat a fa

ftildjére áthajló
gyümölcsöket

Fentiek hatóság általi kikényszerítésénekfő
szabályai a következők: I évnélnem régebbi
állapot esetén a jegyző, 1 évnélrégebb őta

fennálló vitás esetekben a bíróság illetékes a
birtokvédelmi eljárás lefolytatásra.

Összefoglalva a fentieket, érdemes tehát megfontolni, hogy milyen növényt hova ültessünk, továbbá hogy
a már meglévő növényeink fenntartására több figyelmet fordítsunk. Kis odafigyeléssel vigyázhatunk,
hogy a jó szomszédi viszony, ne változzon át jő szomszédi iszonnyá!
Idézettel kezdtem, engedjék meg, ho gy szintén idézettel zárjam soraimat.

,,Mert a legnagyobb örökség, amit adni lehet az utódnak, az otthon. Egy ház, akátmllyen ház. De
amelyiknek falát aggődás, szeretet, gondoskodás s a jövendők bizakodó hite emelte föl. Es fák. Amiket
nem azért ültetett valaki, hogy hasznukat lássa. Nem is azért, hogy önmagát mulattassa velük. Hanem
azért, mert szépségreés jövendőre'gondolt, békességre gondolt és a lelke tele volt denível, Es ültette,
egyszerűen azért, mert szerette a fát és a fákon keresztül akarta elmondani mindaz| ami az otthonban
kapcsolatban felgyűlt benne s amiket szavakba önteni nem tudott," Wass Albert
Gáspár Tivadar
körjegyző

Vasszécsenyi Üzenet
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A TüNDnnonszÁc óvoDA HíREI
,,Ködöt fiijva jön a tél
kocog hegyek tetején.
ezüst csillan lábnyomán
csupa rezgés lesz a táj."
/Vasvári István: Tél előttl

Gyorsan elröppent ,,& széllábú, deres ősz"

a

Tündérország Ovodában, melynek kezdetén az új

kiscsoportos gyermekek először léptékát
óvodánk kapuját, illetve a nyári pihenés után
visszatérő,,,régi" óvodásaink újra birtokukba

vehették jó| ismert, kedves játékaikat,
találkozhattak társaikkal. Ez az időszak
bővelkedett színes .programokban, gazdag
élményekben.

Szeptember 30-án, egy verőfényes, szép őszi
délutánon szüreti mulatságot rendeztünk
óvodánk udvarán, melyre a szülőkön kívül
meghívtuk a nagymamákat, nagypapákat,
kisebb-nagyobb testvéreket is, hogy igazán
meghitt, családi légkörben közösen átélt
élményekkel,programokkal gazdagíthassuk e
vidám óvodai ünnepet. A jó hangulatot már az
elején megalapozta a színes kendőkbe,
szoknyákba öltözött
kislányok és legényes
kalapot viselő kisfiúk szereplése.

Ezt

egy közös, ,,zajos" felvonulás követte az
óvoda környékén és visszatérve a vendégek és a
gyerekek különböző, érdekes programok közül
választhattak, melyben maguk is aktívan részt
vehettek. volt aki lelkesen darálta a szőlőt, volt
aki préselte a mustot és olyan is akadt, aki
legszívesebben csak a kicsordult szőlő levét
kortyolgatta. Nagyon kedvelt program volt a
kürtős kalács készítése,valódi parázs fölötti
sütése. A gyerekek sodorták, tekerték fel a
sütőformára a tésztát és a végénjóízűen
elfogyaszthatták a maguk á|ta| készített
különféle ízesítésű,finom kürtős kalácsot.
Szeretnénk megköszönni Szabó Andrásné (Erika
néni), Kiss Ferencné (Bea néni) és Molnár
Erzsébet (Erzsi néni) segítségét,hogy
sütőformáikat kölcsönadták és rendelkezésünkre

bocsátották. Köszönjük a támogatóknak a
felajánlásokat, a Szülői Közösség aktív
részvételét,segítő munkáját, mely nagyban
hozzájárult e vidám kis együttlét sikeréhez.

Az ősz

folyamán lehetőség adódott az űszás
tevékenységbiztosítására is a nagycsoportos
gyermekeink számára. Hétfőnkéntösszesen 10

alkalommal vesznek részt

játékos
úszásoktatásban az Oladi Múvelődési Központ
uszodájában.

Kiscsoportosaink mondókák hosszú sorával,
középsőseink szüreti versekkel, őszi énekkel,
nagycsoportosaink népdalokkal, körjátékokkal,
tánccal szőr akoztatták hálás közönségüket,

Vasszécsenyi Üzenet

Ezeken a foglalkozásokon lehetőség adódik a
gyerekek egyéni kópességeihez igazodya aíía,
hogy ismerkedjenek a vu tulajdonságaival, a
vizes edzési lehetóségekkel. Módjuk van a

kísérletező kipróbálásra, a

mozgásöröm
megélésére,erejük, bátorságuk bizonyítására. E
közben fejlődik mozgáskoordinációjuk,
állóképességük és ez a fajta tevékenység az
akaraterő fejlesztésétis jól szolgáIja. A bemutató
úszásfoglalkozás december 5-én, délelőtt kesz.
Köszönjük Zsolnai Zoltán polgármester úrnak,
hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy a helyi
isko labu s s z al szá|Iíthas suk S zo mbathel yre ú szni
a nagycsoportosainkat !

Minden év októberében végzink szintfelmérést
nagycsoportosaink körében, melynek értékelése
folyamán pontos képet kapunk a gyermekek
egyéni fejlettségi szintjeiről. Ebbe az értékelési
tevékenységbe külső szakembert is bevonunk

Huszár

2011.
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fejlesztőpedagógus
személyében,aki szülői értekez|et keretében
ismerteti a szülőkkel, hogy gyermeküknek
melyik területen van szüksége fejlesztésre.
Részletesen beszámol a képességfejlesztések
gyakorlati lehetőségeiről is, mely nagy segítséga
szülőknek, óvónéniknek egyaránt abban az
egymásra épülő egymást kiegészítőközös
munkában, melynek eredményekéntaz
óvodáskor végéngyermekük eléri az
iskolakészültségi szintet.

Hagyománnyá vált már óvodánkban a szülők és
óvónénik közös programja, tevékenységeaz
adventi készülódés, melynek a jő kapcsolat
ápolása, mélyítéseis a célja. November I4-én
este vidám beszélgetések, karácsonyi zene és
gyertyafény mellett készültek el a szebbnélszebb asztali díszek, adventi koszorúk,
gyertyaöntéssel készült méhviasz gyertyák,
facsipeszes, tobozos karácsonyfadíszek,

melyeket később az óvodában meg lehetett
vásárolni,

b
i

Tamásné

október óta kóthetente csütörtökönként

Ferenc plébános ír

Eb@ÍÚndóro.srág

Óvoda

Szülői Közössége támogatja intózményünket.
Köszönjük a szülők felajánlásait, a sok díszítő

eszkőzt, kelléket, előre elkészített szép adventi
koszorúkat, melyekkel hozzájárultak e közös
munka sikeréhez! Itt az újság hasábjain is
szeretnénk megköszönni Rácz Györgyné, Kati
néni kézzel készítettkarácsonyi angyalkáit,
melyeket szeretettel ajánlott fel óvodánknak !

Merkli

játékos, vallási

foglalkozásokat tart középső és nagycsoportos
óvodásaink számára.
Ezek keretében a gyermekek életkori
sajátosságaiknak megfelelően vidám, kedves
hangulatban érdekes, meseszerű történetek
keretében ismerkedhetnek a Bibliával, a
keresztény vallás alapelemeivel. Köszönjük a
plébános úrnak ezt alehetőséget!

November I2-én intézményünkkét dolgozója
(egy óvónéni, egy dajka néni) részt vett a
vasszécsenyi Pungor Ernő Művelődési Házban
tartott elsősegélynyújtó tanfolyamon, ahol a
segítségnyújtás számos gyakorlati lehetőségével
ismerkedhettek meg. Ezzel is elősegíthetjük,
hogy bármilyen veszélyhelyzet vagy baleset
esetén, hozzáértésseltudjuk az adott problémát
megoldani.

Óvodánk célja, hogy részt vegyünk falunk
életében,bekapcsolódjunk minden. olyan
rendezvény szervezésébe, lebonyolításába, mint
a december 4-én megrendezésre kerülő Idősek
napja, ahol nagycsoportos óvodásaink
szereplésével kedveskedtünk a falu idősebb
lakóinak is.

Vasszécsenyi Uzenet
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December 6-án, Miklós napja délelőttjén
ellátogatott hozzáttk a régőta nagyon vá+rt
Mikulás bácsi, aki ajándékkal viszonozta nekünk
a szeretettel és izgalommal tanult verseinket,
dalainkat. A gyermeki várakozást az ünnep
szépségét,a feldíszítettcsoportszobák, az
adventi naptárok zsebében megbúvó apró kis

meglepetések, a

bejárati ajtón belépve
megpillantott téli ünnepkört idéző kedves díszek,
dekorációk teszik még szebbé, meghittebbé.

December 18-án a Pungor Ernő Művelődési
Házzal közösen, immár hagyományt teremtve
középsős és nagycsoportos óvodásaink az
iskolásokkal együtt ünnepelték a karácsonyt és a
kis Jézus eljövetelét.

meg. Ezűton is szeretnénk mindenkinek
megköszönniezt

a segítséget is!

November 27-én este minden család asztalán
kigyult az adventi koszorú első gyertyájának a
fénye, Advent megérkezéstjelent, s a Jézus
születésére való várakozás, a felkészülés, a
reménykedés időszaka. Az emberi éIetben az
ünnepi alkalmaknak, szertartásoknak nagy a
jelentósége, az év egyik legnagyobb ünnepe,
amelynek a legegyetemesebb, Ieggazdagabb
tartalma van - a karácsony, a vasszécsenyi
Tündérország Óvodában is,

Melegséggel és szeretettel átjárt készülődést,
szép ünnepvárást kívánunk

December 2l-én tartjuk a karácsonyi
ünnepélyünket óvodánkban, melyre mindig

!

Somogyiné Baumgartner Lívia
óvónő

szeretettel meghívjuk, várjuk a nyugdíjas, gyesen

lévő volt munkatársainkat is. Kis

műsorral,
ajándékkal kedveskedünk nekik is. Ezen a szép,
várva várt napon már reggel a csoportba lépve
várja a gyermekeket a feldíszítettkarácsonyfa az
alatta sorakozó szebbnél-szebb ajándékokkal,
melyeket minden decemberben az Óvodásokért
Alapítvány részérebefoly összegből vásárolunk

Az AMBnÓzy_vt
Szeptember

IG

,,Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillogára nézek
Megszáll e7y titkos, gyönyörű igézet
Ilyenkor decemberben... "

/Juhász Gyula: Karácsony felé/

AzzI ISTvÁN ÁLrnrÁNos IsKoLA rrÍnnt

l-jén 148-an kezdték meg

tanulmányakat az új tanévben. Közöttük 20-an
vannak elsőseink. Osztályfőnökük MáténéGadár
Rózsa, Pedagógusaink közül nyugdíjba vonult
Pozsgai Andrásné Marcsi néni. GYES-ről tért
vissza ZsaIkóné Sziklai Gyöngyi. Októbertől
Varga László lett iskolánk új karbantartója.
Elsőseink tetőtéri terembe költöztetésével
minden tanulónk az iskola főépületében, egy
helyen tanul

Diakönkormányzatunk régi-újtanár vezetője
Zsankőné Sziklai Gyöngyi lett. A DÖK diák
vezetője pedig Kiss Réka 7.osztályos tanuló.
Munkájukat sok új ötlettel kezdték meg.

A

szeptember kezdés után megszerveztük
szakköreinket. Ezek között újdonság a francia

nyelvi szakkör. Tanulóink még sport,

informatika, kézműves és barkács szakkörön

is

részt vehetnek. Nyolcadikosainknak német és
matematika előkészítőt szerveztünk. Focira jár
még 8 óvodás is.

Méltóképpen emlékeztünk októbet 6-ára és 23áta.

Vasszécsenyi Üzenet
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Egészségnevelésinapunkat
a felsősöknek a Vasi Logo

r

közreműködésóvel és
előadásaival színesítve
tartottuk. Alsósaink a

IB }

"7

nagycsoportos

,lq
(

--,-

óvodásokkal együtt vettek

részt a jó

hangulatú

délelőtton.

l/

l

l
l

A pályaválasztást segítendő nyolcadik és hetedik
osztályosaink idén is ellátogattak az Oladi
KépzésiVásárra. A nyolcadikosok részt vehettek

I

ll

1]

a középiskola nyílt napokon is, szüleiknek pedig
pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk. A
központi felvételi írására jelentkezni december
12-ig lehet.

Alsósaink az ősz folyamán többször
színházban.
A koncertsorozat ebben

jártak

a tanévben sajnos

a

szervező anyagi lehetőségeinek beszűkülése
miatt elmarad.

Az őszi

szünet után talán utoljára vehettük
igénybe az Űi-Ebergényi Kastélyszálló uszodáját
úszásoktatásra immár Molnár Attila jóvoltából.
Köszönjük

A

neki a segítséget!

sportversenyek első fordulói lezajlottak. Idén

is a

toronyi iskolával közösen szervezzik
gyerekeinknek a sportolási lehetőséget. Foci,
kézllabda és játékos sportvetélkedő szerepel a

háromfordulós programban. Emellett részt

azMLSZ Bozsik-programban is. Kézis
lányaink az őszi szünetben az ikervári
veszünk

sportiskolásokkal mérkőztek.

Október 29-én rendeztük meg

immár
hagyományosnak mondható asztalitenisz és sakk
versenyünket, amely,re a megyéből tobb, mint
I}o-an érkeztek és vívtak színvonalas csatákat.

Programok és időpontok január végóig:
- december 13. Luca-nap
- december 14. fogadóóra
- december 2I. karácsonyi ünnepély, utolsó
tanítási nap
- december 22.- január 2, téli szünet

-

január

3. első tanítási nap ( ,,A"

héttel

kezdünk!)
- január 13. az első félévutolsó tanítási napja
- január 20. afé|éviértesítők kiosztása
- január 31. 17.00 alsós szülői értekezlet
- február 1. 17.00 felsős szülői értekez|et
Tanulóink és tanáraink nevében a község minden

lakójának kívánunk szeretetteljes karácsottyi
ünnepeket és békés,boldog új esztendőt!

Pozsár Lász|ő
igazgató

Vasszécsenyi Üzenet
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A PUNGOR ERNÓ vtŰvBLŐoBsI nÁz HÍnEI
Az idei ősz sem telt tétlenül a Művelődési
Házban. Szeptemberben elindultak a zeneiskolai
órák, amely ahét 3 napján ad lehetőséget a zeneés hangszertanulásra. A zeneiskola mellett

folytatódnak az

angol- és

német

nyelvtanfolyamok, női torna, és újdonságként
elindult a hastánc és a Zumba Lady is. Az idei
évtől a patchwork kör is a MűvelődésiHáz falain
belül folytatja munkáját, minden héten egy jó
hangulatú órácskát töltenek együtt a kör tagjai.
Nagy örömünkre a könyvtár látogatottsága nem
csökkent, rendszeres látogatóink időről-időre

visszatérnek

egy kis olvasni-,

vagy

tanulnivalóért. A teleházat is napi használat
jellemzi, sok gyermek és fiatal jön internetezni.
A rendszeres programok mellett a ház
kínált szőrakozási és tanulási lehetőséget is az
ősz folyamán.

október 6-án az iskolások műsorával és a
Rozmaring Asszonykórus részvételével
emlékeztünk a tizenhárom aradi vértanúra.Ezen
a napon a megemlékezésrészekéntgyertyát
gffitottunk, ezzel fejezve ki méltó tiszteletünket
az l848-49-es forradalom vértanúielőtt.
Október 21-én emlékeztünk meg az
1956-os forradalom októberi eseményeiről. A
megemlékezés résztvevői az iskolai diákjai és az
Ifjúsági Klub tagjai voltak.
Az őszi kézműves foglalkozásról szép

színes, őszi izenőtáblával, és őszi fonott
faliképpel tértek haza a gyerekek. Október
folyamán lezajlott a már hagyományosnak
mondható almaosztás, minden nyugdíjas 3 kg
almát vihetetthaza.

November 5-én a Védőnői Szolgálattal
közösen ismét babaruhabörzét tartottunk. Ez
alkalommal kevesebben kínáltak baba- és
gyermekruháikat, viszont az érdeklődés a
vásárlók részérenagyobb volt, mint az e|őző
alkalmakkor.

November I2-én tartotta hagyományos
bálját a Művelődési Házban az iskolai Szülői
Munkaközösség. A bál ismét jól sikerült, a
Szülői Munkaközösség most induló rovatában
bővebben olvashatnak az eseményről. November
I2-én, és 19-én Újraé|esztési tanfolyamon vett
részt a községből 12 fő. A tanfolyamról külön
cikkben számolunk be.

November hónapban részt vettem

könyvtárosok számára szervezett 30 órás
továbbképzésen, mely remélhetőleg sok

segítséggel szolgál a könyvtári munka során. Jó
hír a helyi lakosságnak, hogy beiratkozott
olvasóink már otthonról, a számítógép előtt ülve
is igénybe vehetik a Megyei Könyvtár
könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatását. Ehhez

nem kell mást tenni, mint regisztrálni a
www.vasikönyvtarak.hu oldalon, és máris

hozzáférnek a

megyei könyvtári
nyilvántartáshoz, abban keresni is tudnak, illetve
néhány kattintás után kérhetik is a keresett
könyvet, amelyet majd a helyi könyvtárban

vehetnek át. A szolgáltatásról bővebben a
községi könyvtárban tájékozódhatnak, ahol

szívesen segítek a regisztrálásban, és a rendszer
használatában is.
November 26-án, advent első vasárnapját
megelőzve ismét vártuk a gyerekeket, a már
hagyományosnak számítő adventi kézműves
foglalkozáson. A téli ünnepek zenéje mellett
eltöltött délelótton sok gyönyöru karácsonyi

ki a
26 gyermek keze közül. A

asztaldísz, és vidám angyalka került

résztvevő

foglalkozáson nem csak a gyerekek ismerkedtek
a kézműves technikákkal, de én is tanulhattam
tőlük újdonságot.
December 4-én az időseket köszöntöttük
a Művelődési Házban. Az óvodások
szívmelengető műsora után Polgármester úr
köszöntötte
a megjelent időseket, majd Baráth
Henriett örvendeztette meg a község öregeit

zongorajátékával. A délután folyamán a
Rozmaring Asszonykórus is a színpadra állt,
vidám operettslágereikkel emelték a hangulatot.

A

szerény kis vacsora után pedig bárki rophatta a
táncot estig, vagy beszélgethetett a ritkán látott
ismerősökkel. Reméljük, hogy sikerült ismét egy
kis örömet adnunk a község idős lakóinak,
hiszen megérdemlik figyelmünket, törődésünket,
és nem csakazév ezen napján!
Még ugyanezen a napon a könyvtárban
készülődő adventi vásárban nézhettek körül az
érdeklődők. A vásáron a Foltvarrók, a Gyermek
kézműves kör és Rátz Györgyné Kati néni
kínálta karácsonyi munkáit, díszeit. Jónéhányan
kíváncsiak voltak a hagyományteremtő
szándékkal megrendezett vásárca, és bizton
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állíthatom, nem csalódott senki,

aki betért a

könyvtárba.

December 6-án

ki

látogatott volna

más

el
hozzáttk, mint a Mikulás,
aki a Művelődési Házban

köszöntötte

a

legkisebbeket a Babamama Klub keretében. A
kicsiket óppen a közös
játékban zavarta meg a

Mikulás, de

ezt

szemlátomást egyikük

sem bánta, hiszen a Mikulás beszélgetett egy jót
a csöppségekkel, és a puttonyában nem csak
mese, de egy kis ajándék is rejtőzött minden
gyermek számára.
December II-én az Ifjúsági Klub tagjai
tettek egy kirándulást Grazba, hogy az elmílt
évek után, amikor Bécs és Győr adventi
vásárterére látogattak, idén a grazi adventi
hangulatba is belekóstolhassanak. Ebben az
évben az időjárás is kedvezett a kiruccanásnak,
szokatlanul kellemes idő volt ezen a vasárnapon.
December I4-én került megrendezésre a

A műsorra

ezútta| is az óvodás, iskolás gyerekek

kószültek, velük együtt a

Rozmaring

Asszonykórus, az Ifiúsági Klub, és idén nagy
örömünkre az iskolai SZM néhány tagja is

segített az

tgazi ünnepi

hangulat

Zeneiskolások karácsonyi koncertje. A
növendékek évről-évre meglepik családjukat

egy-egy kedves dallal, amelyet váIasztott
hangszerükön játszanak el a hangverseny
keretében. Idén is nagyon hangulatos, kellemes
karácsonyváró estét szereztek a hallgatóságnak a
B artók B éla Zeneisko la tanuló i.
Tavaly került először a templom falain
belül megrendezésre a községi karácsonyi
ünnepély. Idén folyattuk a tavalyi hagyományt,
és december 18-án este a szécsenyi templomban
csendült fel újra a ,,Mennyből az angyal".

Karácso nyvá ró gyermekprogra

A közel fél őrás

műsor végénPlébános úr
köszöntötte
a falu lakóit, és kívánt mindenkinek
szeretetteljes, boldog karácsonyt.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánok! Találkozzlnk20l2-ben is a Pungor
Ernő Művelődési Házban|

szeder Ildikó
míivelődéssz.e rvező

mok

a M űve lődési H ázba n:

December 22. csütörtök t5.oo- 17.3o
Karácsonyváró kézműves- és játékdélután
Barkácsolással, mesével, játékkal
December 23. péntek 9.oo - 1í.3o
Ka rácsonyváró dé le lőtt
.3o-tól: Karácsonyi Meseláda

Vasszécsenyi Üzenet

I4

201,1,.

EGYHÁZI HÍREK
Zar ándok|at B ako

n

ybé lbe

2011.október 31-

én a Vasszécsenyi
plébánia
őszi
zar

ándoklatot szervezett

Bakonybélbe,Zicre és a

cseszneki várhoz. 50

zarándok

jelentkezett

eíTe a szép űtra,

s

a

Jóisten megajándékozott
minket gyönyöní őszi
idővel. Pedig előtte való
héten csak köd volt mindenütt és semmit sem
lehetett látni. De a zarándoklat ideiére kitisztult
minden és őszi ékességébenragyogott minden.
Az ősz a legkiválóbb festő, mondja a
német közmondás, s ez igazolta is magát, amikor

a

Bakonyba érkeztünk 9 őra magasságában
délelőtt. Útkozben a rőzsaftizért imádkoztuk és
elmélkedtunk. Bakonybél valóban a bakony
szíve. S a falu középpontjában pedig a bencések
temploma és kolostora, akik remeteként élnek a
dombok és erdők között. A pannonhalmi Bencés

Műanyagot? Mert nem sok minden marad majd
meg. A vár megtekintése után még a helyi
néprajzi múzeumba is elmentünk. Jól éreztik
magunkat, különösen, hogy közeledett a vacsora
ideje. 50 éhes ember telepedett le a vendéglő
asztalánál, és részesült jól megérdemelt
vacsorában. Este 7-kor indultunk vissza és
hazafelé énekelve köszöntük meg a Jóistennek
ezt a szép napot.
Ez volt plébániánk III. zarándoklata
Lendva és Mátraverebély után. A negyedik ilyen
út tavasszal lesz Szlovéniába, Bled és Bohinj
vidékóre, majd május l-én a Püspök Úr vár
minket Vasvárra. Énszeretném, ha gyalog
mennénk. Önök is?
Programok aplébánián:
- decemb er I] . Lipárt: Ádveti koncert a
templomban és betlehemállítás az iskola
előtt

Rend szent Mauríciusz kolostorába
bekérezkedtünk, majd utána a Szent Gellért

forráshoz mentünk, amely gyalog negyed
őránylra volt a kolostortól. A forrásnál
felkapaszkodtunk egy dombra, ami egy
gyönyöní keresztút is volt egyben. A keresztút

állomásain végigkísértüka szenvedő Jézust.
Azután a templomhoz mentünk vissza, ahol
Anzelm testvér, egykori tanárom Pannonhalmán,
mutatta be a templomot. A szentmisét is itt
celebráltuk. Utána kegytárgyakat vásárolva
indultunk tovább Zlrcre az apátsági templomba.
Ott a ciszter szerzetesek zsolozsmáját, napközi
imaóráját hallgattuk végig. Az arborétum a jó idó

miatt csodálatos színekkel fogadott bennünket. A
fák lehulló levelei ezer színben pompáztak.
Délután bejártuk a Bakony egy részét,
majd megérkeztünk a cseszneki várhoz,

Lélekben egyek voltunk a

középkori
várvédőkkel, akik a török és a labanc ellenséggel
harcoltak, Igazolva láttam egy argentin költő
mondatát: ha kirándulni megyünk, templomokat
és várakat nézünk. Még mindig a középkorban
alkották a legszebb dolgokat. Mi meg sötétnek
tartottuk ezt a kort. Eszembe jut, vajon mi mit
fogunk hátrahagyni az utókorra? Plázát?

december

vasárnap Falukarácsony
lomban

december 24. éjfélimise
december 26. családok megáldása
december 2J . borszentelés
december 3I.Hálaadás
január 6.házszentelés
január 1 5. könyvbemutató

Merkli Ferenc
ptébónos
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VÉnŐNÓI ROVAT

A lakossági szűrővizsgálatok fontosságáról
Vérnyomásmérés
A magas vérnyomás kiszűrése nagyon fontos

kialakulása, vagy meglévő cukorbetegségnél a
szövődmények kialakulása.

tényező, mint fiatal, mint idősebb korban is, mert
a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának
legfőbb tünete.

Látásizsgálat
Az időskori látásromlás cukorbetegség és magas

vércukorszint mérés
Megfelelő kezelés nélkül a cukorbetegség súlyos
szövődményekkel járhat, mint a szexuális
zavarok, a szívinfarktus, a látásromlás, a veseelégtelenség, agyvétzés vagy végtagvesztés.A

vérnyomás következménye is lehet.

Súlymérés

Az elhízás a szív megterhelése miatt szintén szív
és érrendszeri betegségekhez vezethet.

cukorbetegség felismeréséhez fontos, a
vércukorszint gyakor i ellenőrzése. A rendszeres

Mészáros Lívia

cukorbetegség

védőnő

szűrővusgálattal megelőzhető

a

LAKOSSAGI SZ

LAToK

minden hónap első szombatján 8 órától 10 óráig

Helye: Védőnői Tanácsadó (Táncsic§ M. u. 13.)
Figyeljen Ön is az egészségére,
a rendszeres vizsgálat és a megelőzés életet menthet!

A vAsSZBcsnNyI LovAS EGYESÜLET rrÍnnr
zltl.október

1.-én került megrendezésre Körmenden a Vas megyei díjugrató bajnokság döntője,

ahol az egyesület két lovasa vettrészt.

Eredmények:

B1 kategória:2.FábíánZoltán Szilaj 0 hp
13. Magyar Balázs Tekila 8 hp
B2kategória: 8. MagyarBaláns Tekila 4 hp
15. Fábián Zoltan Szilaj 8 hp.

201I.
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AZ ISKOLAI SZÜlŐr UUNKAKÖZÖSSÉC HÍREI

A

jelenlegi SZM második éve aktívan
nem csak az iskola, de a
résztvevője
tevékeny
község életének.
A tavalyi jő tapasztalatra alapozya, az
SZM bál megszervezésével ptóbálta
megmozdítani a szülőtársakat a munkaközösség
vezetőségének néhány tagja. A bál idén is nagy

érdeklődéssel került lebonyolításra,

jó

és

hangulatú,
mindamellett, hogy egy nagyon
szórakoztatő rendezvényt hoztunk létre, a
bevételt az iskola, a mi iskolánk, a mi gyerekeink
jav ár a tudtuk fordítani.

A farsangi időszakra tervezettbált ezűttal
az Óvodai Munkaközösség szervezi, de
természetesen számíthatnak az iskolai szM
támogatására,

Az eddigi rendezvények bevételéből
többek között- labdákat,
vettünk
szappantartókat, kéztörlőket, illetve kószülnek a
gyermekrendezvények nagy sikení tartozékai, a
fajátékok.

A

is

igyekszünk színesíteniközségünk

pro gramj ainak palettáját.

Terveink szerint időről időre családi
dólutánokat szerveznénk, ahol a gyerekek és a

szülők egyaránt találnak tartalmas és
szőrakoztatő időtöltési lehetóséget. A családi

délutánt első alkalommal a következő év első
felére - téI végéretervezzik, egy ,,Kocsonyasültkrumpli teadélután" keretében.
Az idei évet szeretnénk vidáman zátni,
30-án disznővágásra, 31-én szilveszteri báka
várjuk a község lakóit. A rendezvények bevételét
ezűttal az iskola mögötti védőháló beszerzésére
szeretnénk fordítani.
Ezűton szeretném kérni a szülő
Munkaközösség tagjait, hogy aki eddig . nem

tette, csatlakozzon hozzátlk az

energiát nem sajnálva vesznek részt a

SZM évről-évrefejlődik, újabb és
újabb megmozdulásokkal szeretnénk tenni a

munkaközösség munkájába: köszönet

szervezésébenés

Munkaközösségének.

közösségért és az iskoláért. Azon túl, hogy részt
vettünk a Művelődési Ház programjainak

lebonyolításában

(pl:

új

kezdeményezésekben, és munkájával támogassa
az iskolát. köszönetemet szeretném továbbá
kifejezni az SZillI aktív tagjainak, akik időt és
Borosné
Andinak, Verhásné Rátz Katának, Stőgerné
Edinának, Szakács Zolinak, és Tündérország

Óvoda

dolgozóinak,

Szülői

és

gyermeknap, szüret), saját kezdeményezésekkel

Kiss László

SZILVESZTERI BAL

az SZM szervezésében!

Időpont: 20II. december 31.
Helyszín: Pungor Ernő Művelődési Ház, Y asszécseny

Belépőjegy: 1000 Ft/fő (mely elővételben vásárolható Kiss Lacinál:
7015525804, vagy Szeder Ildikónál a Művelődési Házban)

Zenél: Németh István

Ezúton szeretnénk meghívni a vasszécsenyi lakosságot a 20II. |2. 30-án tartandó, egész napos
hagyományos disznővágásra és disznótorosra, melyet a teljesen megújult Együtt Vasszécsenyért
Egyesület szeryez és rendez, Az Űj egyesület létrejöttérŐl, céljairól a következő Üzenetben részletesen
beszámolunk.

HAGY O MAIVY ORZ O D I S Z I{ OVAGA S
20II. december 30. reggel7 órátől
a Művelőd ési Házzal szemközti fi,ive s területen

Disznótorossal, forraltborral, tábortűzzel és persze szeretettel várunk mindenkit!

O

Vasszécsenyi Üzenet

ű

2011.

úrnaBlESzTESI TANFoLyAM A MúvELóoBsI HÁznax
Nem lehet eleget hangoztatni az űjraélesáés
elsajátításának fontosságát. Évente számos
halállal végződő hirtelen szívmegállás
végződhetne másképp, ha az azt észlelők
tudnák mit és hogyan tegyenek.

Az

űjraélesztés megkezdése minden

állampolgár kötelezettsége, íey

annak
megtanulása és begyakorlása feltétlenül
szükséges. Ezeknek az ismereteknek az
elsajátításáta adódott lehetőségünk az ősz
folyamán.

Mindkét alkalommal eszközökkel
órkeztek az oktatók, AMBU babákon
gyakoroltuk a legfontosabb újraélesztési
technikákat.

A

két nap során nem csak az eszköz
nélküli újraéIesztésfogásait sajátítottuk el,

hanem a félautomata defibrillátor használatát is,
amely az eszköz nélküli íjraéIesztésifolyamat
végzésévelegyütt megsokszorozza a
bajbajutottak túlélésinányát. Sajnos, mint
megtudtuk, ezek a készülékek nagyon drágák,
bár ha emberéletről van szó, nem szabad, hogy a
néhány százezer forint drága legyen.

A

tanfolyamon megtanultuk tehát

a

következőket:
- a keringésmegállás felismerése és a légutak, a
|égzésés a keringés mesterséges fenntartása
- félautomata defibrillátor használata
- eszméletlen beteg stabil oldalfektetése
- a felső légűti idegentest okozta fuldoklás
ellátása

Az újraélesztésmegkezdése minden állampolgár
kötelezettsége

az

A

ő

November I2-én és 19-én 12 fő vett részt
sszel me ghirdete tt íjr aéIe sztés i t anfo lyamo n.

tanfolyam első részében megtudhattuk, hogy
milyen veszély leselkedik a gyermekekre, a
második héten pedig a felnőttekeí veszélyeztető
állapotokról tudtunk meg többet. A tanfolyam
ugyan csak két alkalmas volt, de rövidsége
ellenére is rengeteg hasznos dolgot tanultunk,
azt, hogy miként kell cselekednünk
vészhelyzetekben,
hogyan segíthetünk
bajbajutott

embertársainkon,

hogyan

sőt,

menthetünk

éIetet, néhány apró, de

annál

tudatosabb

mozdulattal,
mozdulatsorral.

F él aut omat a defib rillót

o

r

A

tanfolyamon l}-en vettünk részt, és űgy
gondolom, mind az oktatók, mind a résztvevők
sokat tettek azért, hogy egy-egy vészhe|yzet
megoldása, embertiársaink élete ne az
elmulasztott segítségnffi táson múljo n.

szeder Itdikó
művelődéssz.ervező
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TALALT KUTYA!
20II. 11.

19. reggel ,,költözött"

l

be a

Temető utca 9-es házba.
A kutyus közepes testméretű, zsemlefekete színű, terrier keverék.

l-,

l

itl

Aki felismeri, kérem .jelezze!
o

D

szemes Gábor
Vasszá;seny
Rákóczi F. u.8.
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