l,tÁItls, uÁlusFA...
,,A májusfát csoportba szerveződve ál|ították a legények a

lányoknak, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. Magas, sudár
fák voltak eíTe alkalmasak, melyeket a kedtésoszlophoz

rőgzítettek

,t

éjjel vagy kora hajnalban. Áttalában

színes
udvarló

szalagokkal, étellel-itallal is díszítettékÁltalában az
legény vezetésévelállították a fát, de egyes területeken a
legények a rokonlányoknak is állítottak fát. Gyakran a
közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a kidöntését
ünnepély, és táncmulatság kísérte."

Az idei

évben a Vasszécsenyi Hagyományőrző

kedveskedtek
reggelén már

a község hölgy

áIIt

Klub férfi tagtrai

lakóinak, és május elsejének
a májusfa a MűvelődésiHázzal szemben.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az Önkormányzat a
SZOVA Zrt. Y ár os gazdálkodás i ré s z le gének közreműködé s é vel
2012. május I2-én (szombaton) 7.30-tól
LOMTALANÍTÁST szervez.

Figyelem!
kerül
Nem
elszállításra kerti hulladék, nyesedék, állati tetem, trágya, építésitönrrelék.
Veszélyes hulladék kihelyezése tilos (permetező, akkumulátor, festék, autógumi, stb.), illétve
elektronikai hulladék (pl. hűtő, televínő,háztartási gép) sem helyezhető ki!

Az Önkormányzat háztartásonként l00 kg hulladék e|száltítását vállalta, az ezenfelüli mennyiség
eIszállításának költség eit az érintett lakosoknak kell megtéríteniük.
Megkérjük Önöket, hogy az eddigi jól bevált módszer szerint a fém- és papírhulladékot a kedtésen
belül trároljak.

Az önkormrányzat dolgozói már pénteken elkezdik begytijteni

hulladékot.
Időpontegyeztetés miatt Ponyhardt Gábort lehet keresni: Tel.: 06-30-267-2200
a hasznos

A hasznos hulladék értékesítéséből
szőtrmazó bevétel a lomtalarrítás költségeinek egy részétfedezi.
Megértésüket és támogatásukat előre is köszönjük!

Vasszécsenyi Üzenet
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TöRrÉNr Azr,LlnÚlr IDŐSzAKBAN"

A jelenleg a működtetéssel kapcsolatos feladatok
megszervezése a legfőbb feladatunk, amely érinti
a település mindennapjaít, beleértve az itt
működő fenntartásunk alatt lév ő intézményeket.
Különös odafigyelést igényel, hogy az állami
normatív alapon kapott támogatások az év 12
hónapjára vannak elosztva és ennek megfelelően
jutunk hozzá. Igy a kiadásainkat ehhez igazítva
kell tervezni, sok esetben sajnos pont ennek
köszönhetően kell átütemezni vagy későbbre
halasztani egy - egy nagyobb kifizetéssel jráró
beruházást vagy akár műktidtetési kiadást. Az év
első hónapjaiban ennek okán indulnak lassan a
munkák. A múködtetés és az azzal kapcsolatos
költségc sökkentés ma mindenki ve s szőparipáj a.
A közös testületek döntése alapján
átszervezésre kerül a Tündérország Óvoda,
melynek több lépcsős folyamata a nyár elejéig be
kell, hogy fejeződjön. Lényege,hogy az újonnan
épülő és megalakuló bölcsőde íntézményaz
óvoda intézménnyelközösen fog üzemelni. Az
integráciő értelmébenközös |esz az intézmény
vezetője és a technikai jellegű feladatok egy

jelentős részétis közösen oldják meg a
az
költséghatékonyság érdekében.Ez

átszervezéssel járó feladat jelentős mennyiségű
munkát jelent a hivatal és az intézmény
dolgozóinak egyaránt, de az tntézmény további
versenyképes boldogulása és a stabil
kiszámítható jövő érdekében szívesen vállalja

feladatot. Az ilyen
átalakulások esetén a külső szakértők bevonása
is kötelező, hiszen annak megalapozottságát a
testületek végleges döntését a hatóságok és a
fenntartó állami szervek jővábagyásának i9 meg
kell előzni. Jelenlegi állapot szerint minden a
legnagyobb rendben folyik. Bízunk abban, hogy
a tervezett időpontig minden engedély és

mindenki

február

ezt a plusz

lalás rendelkezésünkre fog állni.

Néhány gondolat a bölcsőde

épület
építkezésselkapcsolatban, A kivitelező február
elején kgzdte meg az idei évben a m!lr,\4!q!9l!1l

A munkaterületen több szakma képviselói is egy
időben dolgoznak az építésvezető,műszaki
ellenőr, tervező és jómagam szinte naponta
veszünk részt bejárásokon, egyeztetéseken,
Ezeknek céIja, hogy a kivitelezés során

műszakilag a legjobb megoldások kerüljenek
megvalósításra és a későbbi üzemeltetéssel
kapcsolatos problémák előzetesen kiszűrésre
kerüljenek. Egy másik típusúérdekes munka is
elkezdődött a napokban, amelyekltez az óvoda
vezetőjén kívül külső bölcsődei,,szakéítőt",
mentort kértem fel. Ez a munka a leendő
bölcsőde életénekelőzetes megszeív ezése annak
technikai eszközfeltételeinek megteremtése azt

megelőző kiválasztása. Egyebek mellett a
belsőépítészetielemek áttekintése, színek,
formák méretek meghatározása azzal a céllal,
hogy az új épület falain belül a szakmaiság - az
átgondoltság és a célszerű használhatóság
megfglelő egyensúlyban legyen. 'Ezeken az
egyeztetésekenjó látni, hogy időt - energiát nem

kímélve,milyen lelkesedéssel vesz részt a
dolgozói kollektíva a munkában ki - ki a maga
lehetőségeinek és szakmai tudásának
megfelelően.
Az épület műszaki átadására július elején kerül
sor ezt követően ahasznáIatbavételi engedély és
a működési engedélyeztetési eljárás veszi
kezdetét.
Terveink szerint a nyár végétől fogad
,az új intézmény.A gyermekek
gyermekeket

beiratkozására május elejétől nyílik meg a
lehetőség. Részletesebb tájékoztatás a község
internetes portálján olvasható. A szükséges
dokumentumok szintén onnan tölthető le.

Vasszécsenyi Üzenet

Az

óvodával kapcsolatos negatív híí,hogy
március 14-16, között ismeretlen tettes vagy
tettesek betörtek az ővoda és az iskola épületébe.

t
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btzom, hogy továbbiakban megkímélnek minket
a hasonló meglepetésektől és károk
elszenvedésétől.
Az önkormányzat közcéIű dolgozóinak száma
jelenleg 6 fő (6 órás), sajnos atavaszi zöldterület
beindulásakor kevésnek bizonyul a létszám,
Hiába nyírtuk végig a falut egyszer a négynapos
ünnep alatt már nyoma sem volt a területek

}

iG
É'-

I
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lr
Mindkét esetben egyértelműsíthető, hogy pénz és
egyéb értékekután kutattak. Mindkét esetben a
rongálási kárjelentős. Az óvoda esetében néhány
tízezer forint értékbenkészpénzttulajdonítottak
el a páncélszekrényfelfeszítésétkövetőery

Az önkormányzatnak lett volna lehetósége
pályázaí.ot beadni a kőzbiztonság növelése
érdekében olyan kamera rendszer beszerzésére,
amely ezt a problémát közvetlen ugyan meg nem
oldotta volna, de jelentős mértékben visszatartó
erőként jelent volna meg, illetve az esetleges
felderítésben segített volna. A képviselőtestület
többsége a döntést meg tudta volna hozni, de az
ott elhangzott egy - egy kritikus és ellenző
véleménymiatt a békessóg érdekébenelállt a
pá|yázattőL Ezek után személyesen is abban

Öröm, hogy május elejétől 10 főre növekszik a
közcélú munkások létszáma, de sajnos a napi
órakeret nem növekszik. Eszközállományunk
elfogadható, de évente folyamatos karbantartást

és szükség esetén cserét is igényel. Az
üzemanyag árának változása jelentős

többletkiadást jelent számunkra évről évre. A
tervezett fő feladatunk, a község fenntartási
munkálatok ellátása. Elsősorban a közterületek
karbantartása és a közfeladatok ellátása.
Mindemellett az intézményekben való
tevékenységek ellátása, kisegítésaz iskolai
konyhán, Művelődési Házban, de ide tartozk a
szociális ebédkiszállítás is. A településen a
felújítottépületek karbantartása egy jelentős
feladatot és költségráfordítást jelent a jövőben.
Mindenki tudja, hogy nem e|ég egy épületet, egy

közterületet felújítani azt évek során
rendszeresen karba kell tartani. Ezt a folyamatot
a nehéz gazdasági helyzet ellenére is el
feltétlenül el kell kezdeni az idén. Ehhez az
önkormányzat külső szakemberek segítségét
kell, hogy igénybe vegye. Ennek megfelelően
lehetőség lesz a közeljövőben festő, burkoló, víz
- fritésszerelő és egyéb szakiparosoknak munkát
végezni a településen. A feltételek között

a

számla és garanciaképesség és a versenyképes ár

szerepel, Elsősorban helybeli vállalkozókkal

szeretnénk a munkákat elvégeztetni.
Sajnos ,,lesz mit", ezt azért kell így kiemelni,
mivel a karbantartáson kívül olyan feladatok
elvégzésétis meg kell oldanunk, amelyek
egyértelműen megállapíthatóak, hogy nem csak a
természetes eróziő az anyag e|fáradásán és az
esetleges tílzott használat miatt keletkezett
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hibák. Szinte minden héten történik rongálás,
károkozás. Hol egy közlekedési tábla, hol egy
pad, hol egy szemeteskuka, hol egy játszótéri
eszköz esik áldozatul, A héten az utóbbi eset
kapcsán, a játszótéren lévő mozgássérült hinta
esett brutális módon a vandálok áIdozatáu|.

Kényszeniségből tárolunk továbbá olyan
eszközöket - hulladékokat, amelyeket a

közterületekről gyujtotttink össze. Érdekesség
képen mosógéptől, tűzhelyen át a kisrobogóig
kellett begyűjtenünk több esetben lakossági
bejelentés alapján. Befejezés a lomtalanítást

követően várható. Lehetőség szerint
közeljövőben

a

próbálunk kialakítani egy végleges

,bázist" ahol a gépeinket, eszközeinket és a

},

anyagokat
karbantartáshoz
szükséges
megfelelőképpen tudjuk elhelyezni.
Egy más jellegű, de szintén komoly probléma a
Lipáyt utcában. Aprilis 22 -én vasárnap délelőtt
Fekete Jőzsef lakótársunk telefonon értesített,
hogy az utcában egy gépkocsi az úton beszakadt.
Valószínűleg csőtörés van az uícábian Azonnal
felvettem a kapcsolatot Krenner Róbert
polgármester kollégámmal a ki a Yasvtz Zrt
műszaki vezetőjeként gyors segítségetnyújtott,

4

Több alkalommal kaptak felszólítást a fiatalok,
hogy ugyan többen is beleférnek a hintába, de
egy személy, egy mozgássérült gyermek részére
készült az eszköz és nem 3-4 életerős kamasz
fiatal részére.Erről nincs mit mondani, de
szomorú, hogy mindez a község lakóinak
jelentős költséget jelent. A rongálás mellett az
eltulajdoní,tásra is van példa. A Gyöngyös utca és
a Lipárt utca kereszteződésében lévő

közterületről két darab padot vittek el
illetéktelenek. Evek óta pont ezen esetek
elkerülése végett hozzuk be a közterületekről
azokat az eszközöket, amelyek mozdíthatőak
vagy könnyen leszerelhetőek. Sajnos az
Önkormányzatnak nincsen olyan méretű
gazdasági épülete, ahol ezeket szakszerűen
tárolni tudnánk. Igy jelenleg az orvosi rendelő
udvarhelyisége és a Dózsa úti iskola
kerthelyisége szolgál a viszonylag őrzött
áttelelésre. A kisebb eszközök esetén pedig a
incéi, kazánházai.
Ugyanitt tudtuk megoldani a karbantartáshoz

kö zépületek

p

szükséges építőanyagok tárolását

is.

Az

megörökölt
anyagok
építkezésekból
felhalmozódása miatt a hely elfogyott. Március
elején azonban elkezdtük a selejtezést és a
takarítást az önkormányzat dolgozóival.

A munkálatokat soron kívül megkezdték.
Azonban a hiba fe|tárását követően derül fény rá,
hogy a közel száz méteres szakaszon a csatorna
nyomvonal mentén alámosta az ltat az elszökő
víz, Jelenleg is

egyeztetés alatt van az
úthelyreállítással kapcsolatos feladat elvégzése,
illetve annak költségei. Fontos dolognak tartom,
és amiatt nagyobb hangsúlyt fektetnék eríe az
ügyre, hogy amennyiben az út szélénvizesedés,
vizes süllyedés tapasztalható, úgy kérem
haladéktalanul .jelezzék azt a hivatalban, vagy
akfu személyemnek közvetlen (3019317333).

Mindemellett

az esetből a

következő
már
előzőleg
le,
amelyet
konzekvencia vonható
több szakember is alátámasztott: valamikor
régen közel 20 éve a csatorna építésekora föld
helytelen visszatömörítése miatt a burkolat alatt
a föld megszáll, mivel a csapadékvíz aháztaríási
bekötések mellett a nyomvonal alá befolyik, ott

Vasszécsenyi Üzenet
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tömörödik és süllyed ezáltal. A súlyával a
keresztező vízvezetékeketfeszíti, megszakítja.
Így u kifolyó víz további süllyedést okoz a
burkolatokban.

Az

önkormányzat az idei évben is jelentős
költségkeretet biztosít a csapadékvízelvezető
árkok tisztításálra és a padkák karbantartásátra. Az

ajánlatok beszerzése folyamatban van,

február

Még egy gondolat a végére.Községünkbe

látogatók több

alkalommal

nehezen
tájékoződnak az utcákat keresve, ennek az oka,
hogy a több évtizedes korú utcanév táblák

a

kivitelezők kiválasztása után a munka
haladéktalanul elkezdődik. A burkolatok,
leszakadt nyomvonalak javítására is van pénz
elkülönítve, de ezen kivitelezéseket az
előzőekben említett példa miatt a Yasvíz Zrt, vel közösen szeretnénk megvalósítani. Ennek
érdekébenilletve a költségmegosztást

Ezen táblák

egységesítéséreés újak
elhelyezésérekerülne sor a közelj<lvőben. A

táblacserék költségeit ma.gánemberként ajánlom
fel a településnek. A táblák kihelyezésével
kapcsolatban szükség esetén az érintett
lakosokkal személyesen fogok egyeztetni.

Tisáelettel:

,§,

zsolnai zoltán
polgármester

lÓ ruoNrt
Tisztelt Olvasó!

A tavalyi esztendőben

e rovat keretében tudósítást olvashattak a képviselő-testület munkájáról, ülésenként

összefoglalya az e1yes napirendi pontok történéseit.
Tekintettel a Vasszécsenyi Üzenet szűkös terjedelmére,2012. évtől aképviselő-testület üléseinek csak az
időpontjait, a tárgyalt napirendi pontokat, a jelenlévők számát, illetve a meghozott határozatokat és a
kihirdetett rendeleteket közöljük.

Vasszécseny Község

Önkormányzat
Képviselő-testületének nyilvános képviselőtestületi úlése2012. február 9.

Napirend:
1.

Az

2012.

önkormányzat

évi

költ ségvetésénekelőzetes tár gy alása

2. Beszámoló
munkáról

a két ülés között

végzett

Jelen lévő képviselők száma:7 fő
Hozott hatátrozatok száma: kihirdetett rendeletek: -

Vasszécseny Község

Önkonnányzat

Képviselő-testületének nyilvános képviselő-

testületi ülése 2012. február 16.

Napirend:
1. Az

2.
3.

kö

önkormányzat 2012.

lt sé gveté sének tátr gy

évi

alás a

Díjmegállapító rendeletek felülvizsgálata
Szociális rendelet felülvizsgálata
4. Szervezeti ós Működési Szabályzat
módosítása
5. Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás ügye
6. Pátria Szociális Szolgáltató KKt. kérelme
7. Beszámoló a két ülés között
végzett
munkáró1

Jelen lévő képviselők száma: 6 fő
Ho zott hatátr ozatok száma: 3
kihirdetett rendeletek :

Vasszécsenyi Üzenet
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112012. (II.17.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat
évi
költségvetéséről
2l20L2. (IL 17.) önkormányzati rendelet a
települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás díjainak megállap ításáról
szőlő I0l2002. (KI.20.) önkormányzati
rendeletének módo sításráról
3l20l2. (II.17.) önkormányzati rendelet a
víz- és csatornadíjakról szőIó 211994.

2012.

201,1,.

február

nyilvános rendkívüli képviselő-testületi ülése
2012. április 5.

Napirend:

1. Egyes önkormányzatot érintő páIyázatok
tárgyalása (ÖNHIKI, óvoda konyha

felújítása)

Jelen lévő képviselők száma:l fő
Hozott határozatok száma,. 2
kihirdetett rendeletek: -

(IL22,) számű rendelet hatályon kívül

o
o

helyezésérő|
4l20I2. (II.17.) önkormányzati rendelet a
szociális igazgatásről és az egyes
szociális ellátási formák helyi
szabáIyairól
5l20l2. (II.17.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabá|yzatárőI szólő 8l201l. (V.05.)
önkormányzati
rendeletének
módosításáról

Vasszécseny Község

Önkormányzat

Képviselő-testületének nyilvános képviselőtestületi ülése 2012. március 30.

Napirend:

1. Ügyrendi Bizottság

tájékoztatója

vagyo nnyil atkozati elj árás tár gy ában

2. Egyes

3.
4.
5.
6.

önkormányzati rendeletek
felülvizsgálata
(gyermekvédelmi és vagyon rendelet)
Az önkormányzat Kőzbeszerezési Tervének
elfogadása
Szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti
feladatellátásról szőlő
Társulási
Megállapodás módosítása
Beszámoló a két ülés között végzett
munkáról

Jelen lévő képviselők száma:7 fő
Ho zott határozatok száma: 5
kihirdetett rendeletek:
o 612012. (IIL31.) önkormányzati rendelet
a gyermekvédelem helyi szabályairól
o 712012. (III.31.) önkormányzati rendelet

az

önkornr.ányzati

vagyonnal
szabályairől

való

Önkormányzat
Képviselő-testületének
nyilvános rendkívüli képviselő-testületi ülése
2012. ápnlis27.

Napirend:

l. Az

2.
3.

4.
5.
6.

önkormányzat 201I.

évi
gazdákodásáró l szó ló beszámo ló tár gy alása
A 20II. évi belső ellenőrzési jelentés
tárgyalása
Gyermekvédelmi tevékenységről szólő
beszámoló tárgyalása
Egyes önkormányzati rendeletek
felülvizsgálata
Létszámcsökkentéses pályázat ngye
Beszámoló a két ülés között végzett
munkáról

Jelen lévő képviselők száma: 4 fő
Hozott hatátrozatok száma: 4
kihirdetett rendeletek:
o 8l20I2. (IV.28.) a települési.hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás díjainak
megállapításáről
o 9l20I2. (IV.28.) a tiltott, kirívóan
közösségellenes
magatartások
szabályozásáról

A képviselő-testület nyilvános üléseiről készített
jegyzőkönyvek
teljes
terjedelemben
megtekinthetők hivatali időben (hétfő-csütörtök:
08.00-tól 16.00-ig, péntek. 08.00-tó1 13.30-ig) a
Körjegyzőségen, illetve a www.vasszecseny.hu
internetes oldalon.

vagyonról és a
gazdálkodás egyes

Vasszécseny Község
Képviselő -testületének

Vasszécseny Község

Önkormányzat

Gáspár Tivadar
körjegyző

Vasszécsenyi Üzenet
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Jo TUDNI

hogy április 15-től ismételten változnak a szilárd hulladék elsállíásért fizetendő díjak
:

Vasszécseny Község Önkornrrányzat Képviselőtestülete a 2OI2. április 27. napján megtartott
ülésénmódosította
települési hulladékkal
kapcsolatos
helyi
közszolgáltatás
igénybevételérőlszőlő I0l2O02. (XII.20.)

méret

a

50-60 l-es
70-80 l-es
110-120 l-es
140l-es
24Ol-es
360 l-es

edény
edény
edénv
edény
edény
edény
660l-es edény
770l-es edény
1 100 l-es edény

rendeletét.

A

Rendelet értelmében:
Vasszécseny községben
a települési hulladékkal kapcsolatos

közszolgáltatás díjai
(2012. április 15-től, 2012. december 31-ig)
Települési szílárd hulladék esetén

üdtés/Ft+AFA
227
312
426
493
842
1248
2342
2728
3868

lÓ ruoNr

hogy melyek a kerti hulladékok szabadtérben történő égetésénekszabályai

A

Körjegyzőségre beérkező érdeklődő
telefonhívások kapcsán ismételten tájékoztatom
a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi kömyezet

védelméről, a közterületek és in§atlanok
rendjéről, a telepüIés tisáaságáról sóló
10l201l. (X.15.) sámú önkormányzati
rendeletének 12. §-a alapján avart és kerti
hulladékot csak biztonságos jól kialakított
tűzrakő helyen és módon, a lakó- és gazdasági
épülettől kellő távolságban, állandó felügyelet
mellett lehet égetni úgy, hogy az az emberi

környezetet ne kiárosítsa és az égetéshősugiárzása
kárt ne okozzon.

Belterületen égetni a nyárí időszakban (iúnius
01-től szeptember 30-ig) kedden és pénteken,
a téli időszakban (október 01-től május 31-ig)
kedden, pénteken, illetve szombaton lehet,
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat

más kommunális, illetve ipari

hulladékot.

eredetű

Avar és kerti hulladékok égetésénél
figyelembe
kell venni:
- kis nedvességtartalmú anyagok égethetők,

-

égetéscsak szélcsendes időben (Sm/s-nál
kisebb szélsebesség),
- tűzvédelmi előírások betartásával végezheíő.
Az avat nyílt téri égetésénélnem árt továbbá
figyetembe venni azt sem, hogy központilag
rendeltek-e el tűzgyűjtási tilalmat. Erről a

Katasztrófavédelmi Igazgatőságtől kérhető
infornriáció . Tájékoztatásul: 2012. április 17 -től
az országos tűzgyújtási tilalmat feloldották.

Gáspár Tivadar
Körjegyző

Vasszécsenyi Üzenet
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A SZBLEKTIV HULLADEKGYUJTESROL
Tisztelt Lakosság!
Vasszécsenyben2012. márciusától bevezetjük aházhoz menő szelektív zsákos hulladékgyrijtést!

A

gyűjtés megkönnyítése érdekébenSZOVA
emblémás szelektív gyujtőzsákokat osztottunk ki a
háztartásokban keletkező kisebb papíí,fém és
műanyag csomagolási hulladékok illetve az italos
kartondobozok gyűjtésére.A gytijtés valamint a
zsákok díjmentesen állnak rendelkezésükre,

A megtelt zsákokat kérjük minden hónap utolsó
keddién 7:00 óráie tegyék ki jól megközelíthető
helyre a házuk elé, Az elszállítás 7:00 - 14:00 óra
között történik. Amennyiben a szállítási napokon
kiteszik a sárga színű zsákoí, akkor munkatársaink
bedobnak heiyette postaládájukba egy űjat. Ú:
érdeklódő esetén a szelektív gytíjtőzsák az

-

FÉMHULLAOÉK:

-

-

keddjén): máj.29., jűn26., jú1.31., aug.28.,
szept.2í., okt.30., nov.27., dec. 18.

Kérjük, hogy a zsákba csak a zsákon feltüntetett
csomagolási hulladékokat tegye! Munkatársaink csak
az emblémával ellátott. új rahasznos ítható anyagokkal
megtöltött zsákokat szál|ítják ell

AMI A ZSÁKBA

rnnÜlnEt:

PAPÍRHULLADÉK:
- kisebb papírhulladékok,újságpapír,
reHámújság, teás, sajtos stb. (nagyobb

alumínium italos doboz, alufólia, illetve
alumínium tá|ca, konzervdoboz és egyéb
fém élelmiszercsomagolások.

A

zsákba csak fém csomagolási hulladék

helyezhető el, más nehézfémtárgy nem!

MŰANYAGHULLADEKOK:

-

műanyag (PET) italos palackok, kilapítva,
fóliák, - szatyrok, zacskók, - zsugorfólia,

- tisztítő és kozmetikai szerek
flakonjai, kiöblítve (mosogatószer,

flakonok

Önkormány zaton v eheíő át.

2012. évi száütási napok (minden hónap utolsó

kartondobozokat a gyújtőnapokon a zsák
mellé helyezhetik ki).
A zsákban nem helyezhető elazindigózott,
r agasztott, élelmis zerrel s zennyezett papír !

-

tusfürdő, testápoló stb.).

A

zsákba nem helyezhető

el az

ét,

motorolajos, ecetes, hypós flakon!

ITALOS KARTONDOBOZZ
- tejes, gyümölcsleves többréteglí italos
kartondoboz (TETRA PACK), tisztán, és
kilapítva.
köszönettel:

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Zrt. és a Vasszécsenyi Önkormányzr

A TüNDnnonszÁc óvoDA HíREI
,,Azt mondják a cinegék
itt a tavasz, nyitni kék,
Kék ibolya, gyöngyvirág,
c§upa öröm avllág!"
/népköltés/

Mint minden évszak, a tavasz is

újabb
élményeket és eseményeket hozott el óvodánkba,
és ezze| együtt az ővodás gyermekeink számára.
Az e|őzőekben már hírt adtunk a téIűző farsangi
mulatságról, melyet nr.árciusban nemzeti
ünnepünk megünneplése követett. Az óvodás
gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően

mind a 3 csoportban beszélgettünk a

szabadságról, békéről.Festettünk zászlőt,
diszítettunk kokárdát, tanultunk verseket és

énekeket. A gyerekek által készítettalkotásokkal
diszítettUk fel az ünnepre óvodánkat.
A nagycsoportosok március 15-i műsorának
kezdeteként közösen meghallgattuk a Himnuszt.
Már ebben az életkorban nagyon fontos, hogy
elkezdjük a gyermekek neveléséta
nemzeti értékeink
hazaszeretetre, a

megismertetésére.Aműsorbanahuszárok

csrárdást táncoltak, melyet a gyerekek nagy
érdeklődéssel figyeltek. Zárásként a kicsik és a
középsősök is elmondták eííeaz alkalomra tanult
versüket.

-W

Vasszécsenyi Üzenet
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Aprilis hónapban nyílt napot tartottunk, amely
iránt most is nagy volt az érdeklődés. A szülők a
csoportokban különböző tevékenységeket
tekinthettek meg, ezáltal egy kis ízelítőt kapva a
csoportok mindennapj aiból.

A

húsvéta másik, a gyermekek számára újabb
örömöket és vidámságot, izgatott várakozással
teli napokat hoző tavaszi ünnep. A nyuszi
érkezéseelőtt különbözó technikákkal
diszítettünk tojásokat, meséltünk nyúlanyóról,

tanultunk locsolóverset. Beszélgettünk

a

,,locsolás" hagyományairól. Az izgalmakat
tetézte az ővoda udvarán a ,,lázas" keresgélés,

hogy az előre elkészített fészekbe vajon kerül-e
ajándék. A vágyakozás betéljesült, igazi élő

nyuszika yezette

el a

gyerekeket

a

festett

is láthattak a kedves
vendégek, valamint a folyosón videófelvételen és
képeken nézhettékmeg a jeles eseményeket és
pillanatképeket a csoportok életérő|, Ezúttal is
köszönjük, hogy megtisztelték programjainkat
jelenlétukkel és érdeklődésükkel.
zenés tornabemutatót

Versmondó-

és rajzversenyen vettünk

részt
középsős és nagycsoportos gyermekekkel.
Ezáltal a tehetséges és szerepelni vágyő
gyermekek megmutathatták ügyes kiállásukat.
Ezűton is szeretnénk gratulálni minden
résztvevőnek, és a nyerteseknek pedig külön is.

Vasszécsenyi Üzenet
versmondásban:
1. helyezett: Artner Rajmund lközépső csoport/
2. helyezett: Bejczi Liliána /nagycsoport/
3.helyezett: Bedőcs Dorka középső csoport/
Rajzp áIy ázat nyerte sei :
1. helyezett: Szalai Panni /nagycsoport/
2. helyezett: Szalai Zsőfia /nagycsoport/
3.helyezett: Simon Enikő lközépső csoport/

A

20ll. február
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tavasz, és a jó idő ana ösztönöz

bennünket,
szabadban.
Megfigyeljük a természet íjáéledését,
megkezdjük a gyermekek természetszerető,
kömyezetvédő személyiségénekkialakítását. A
gyermekekben él a kiváncsiság, a megismerés
v ágy a, amelynek formálására rengeteg lehetőség

hogy egyre több időt töltsünk

a

nyílik a falusi környezetben. Különböző
helyszíneken fák, bokrok rigyezését,a
Gyöngyös patak csörgedezését, a madarak
hangát, a növények sokszínűségétfigyelhették

meg a gyermekek. Ezáltal élményeketszereztek,
amellyel érzelmi vonzódásukat is alakítottuk a
természet, a szülőföld iránt.
2012. május 7-én tartjuk anyáknapi
köszöntőnket, melyre ezőton is szeretettel

meghívunk minden kedves édesanyát és
Az édesanya és a gyermek

nagymamát.

kapcsolata az

egyik legbensőségesebb,
legerősebb érzelmi kötelék. Az ünnepi köszöntőt
ajándékként szeretnénk átnyújtani a gyermekeik
által, minden édesanyának és nagymamának. A
közelgő ünnep alkalmából szeretettel köszöntünk
minden kedves édesanyát és nagymamát.
2012. május 25-én lpéntekenl délután 15.0017.00 őráig játékos, vidám, meglepetésekkel
Az AMBnÓzy

_vt

IG

tarkított gyermeknapot szeretnénk szervezni,

melyre mindenkit szeretettel várunk.
hogy a Polgrármester Úr
felajánlásával május hónapban ismét
lehetőségünk nyflik arra, hogy az iskolabusszal
az ővoda mindhárom csoportja részt vehessen az
életkorának megfelelő, élményszerzési
lehetőségeket biztosító kirándulásokon.
A nagycsoportosainkat 2OI2. június 8-án
búcsúztatjukzártkörű óvodai ballagás és nyflt

Ezúton is köszönjük,

évzárő keretében. Az évzátrő műsort

Papp Istvánné
óvodaveze6ő

AzzI IsTvÁN ÁLralÁNos IsKoLA nÍnnr

Az országos kompetenciamérés 201 1 eredményei:

Matematika

Iskolánk
pontszáma
6. osztály

151 1

8. osztály

l613

Szövegértés 6. osztóly

]47]
I573

8.osztály

a

vasszécsenyi Pungor Ernő Művelődési Házban
adják elő nagycsoportosaink, melyre mindenkit
szeretettel meghívunk és várunk. (Az évzátó
idópontja egy eztetés alatt.)
A leendő óvodások beiratása 2OI2. június 04-től
június 8-ig 8.00-16.00 óráig lesz.
A bölcsődei felvételt megelózi egy előzetes
jelentkezés, melynek időpontja
2012. május 08-tól június 01-ig 8.00-16.00 őráig.
További információk a www.vasszecseny.hu-n
találhatók. Az óvodai és a bölcsődei beiratás
időpontját a faluban több helyen is ki fogjuk
plakátolni.
szeretettel vrárunk minden kedves kisóvodás és
bölcsődés koru gyermeket és szüleiket.
Az
újonnan alakult Vasszécsenyi
Hagyonrányörző Egyesületnek szeretném
megköszönni a felajánlását, amely által színes
virágok diszítik óvodánk udvarát!

Országos
átlag
1486
1601

1465

l577
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Versenyeredmények:
- Zúnyi matematika verseny 7. o. csapat lO.hely Pődör Bence, Czinki Benjámin, Loksa Réka
- büki tanulmányi verseny 1. hely Vinígh Aron 2.o.
3. hely Molnár Gábor 3.o.
- német nyelvi verseny Torony: döntőbe

-

jutott:

Donfán Réka 8.o.
Győrtry Ramóna 8.o.
Molnár l{va 8.o.
Joó Georgina7.o.

SM-s tanulók versenye :országos döntőbe jutott a megyei verseny megnyerése után
Gombkötő Bence 2.o

- Dési képzőművészeti

verseny

2.hely Tóth Magdolna 8.o.

- megyei katasztrófavédelmi verseny 5.

-

hely

diákoümpia
kcs. S.hely )I
valamint
- városkörnyéki labdarúgás Il
II. kcs.
2.hely )
- kéztlabda diákolimpia 4.hely
labdarúgás
megyei döntő II.

Czinki Benjámin 7.o.
Kiss Réka 7.o.
Joó Georgina 7.o.
Molnár Adól7.o.
Fóbión Bólint, Molnór Góbor,
nősze Bence, ZsolnaiÁkos,
Zsolnai Áron, Gombkötő Bence,
Pál Marcell, Németh Boldizsár

IV. kcs. megyei döntő

Nyolcadik osztályosaink középisko}ai felvételije is befejeződött április végén.Minden tanulónknak
biztosított a helye a középiskolákban.
Szeptember 1-jén 16 első osztályos diákunk kezdi meg tanulmányait iskolánkban.
Alsósaink idén utoljára a Fehérlófia című darabot tekintették meg a Sportházban.
További programjaink a tanév végéig:

18. péntek
kedd
- mrájus 30. szerda
- június 8.
péntek
- június 14. csütörtök
- június 15. iléntek
- nrrájus

-

május22.

tanítási szünet
dirákolimpia kézilabda megyei döntő (Bük)
kompetenciamérés a4,6. és 8. osztályokban
családi délután
diáknap
ballagás és tanévzőtró ünnepély 17.30 őra

A májusi hónap folyamán iskolafogászati vizsgálat is van. Kérünk mindenkit, aki

más fogorvoshoz jár,

hogy kérjen a szakorvosától erről igazolást|

Az AMBRÓZY-NaPOK

programj ai a t7.oldalon olvashatók!

pozsár Lászlő
igazgató

Vasszécsenyi Üzenet
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A PUNGOR ERNŐ vtŰvBLŐoBsI ldLzHÍnnr

Az elmúlt két ós fél hónap sem

telt
eseménytelenül a Művelődési Házban: Február
I6-án mini-cirkusz produkción vehettek részt a
gyerekek, majd március 3-án Babaruhabörzére
vártuk a kisgyermekes családokat.

Március 10-én Nőnap alkalmából színdarabbal
köszöntöttük
a hölgyeket: ismét bemutatásra
került Nagy Emília darabja, a Másodvirágzás. A

bemutató,

ha most valamivel

kevesebb

érdeklődővel is, de ismét sikert aratott, jót
mulatott a közönsóg a komikus helyzeteken,
találő szófordulatokon, a szereplők kifejező

szavalóversenyt, és versillusztrációs pályázatot
hirdettünk, melyre 3 5 szav aló jelentkezett, illetve
több mint 50 alkotás érkezett. Nagy öröm volt
számunkra a nagy számű jelentkezés, mellyel
megdupláződott az elmúlt évek résztvevőinek
átlaga.

A zsűri tagjaí Nagy Emília író-költőnő, Nagy
János költő{anár, Pődör György Költő tanár
voltak.

gesztusain.

Sajnos technikai okokból több rendezvény,
program lebonyolításában ütköztünk akadályba,
így a tél végénelindult Baba-mama torna
átmenetileg nem a MűvelődésiHázban működik,
illetve az ídei március 15-i ünnepélyt sem a
megszokott helyszínen, hanem Plébános úr
segítségévela közösségi ház színháztermében
tartottuk meg.
Március 3I-én, az adventi vásárhoz hasonlóan a
Foltvarró kör és Rátz Györgyné Katj néni kínálta
portékáját a húsvétivásárunkban. Mindeközben
zajlott a Művelődési Ház Hagyományőrző
Klubjának nyusziváró családi délutánja, ahol a
résztvevők 4 csapatban, 7 próbán keresztül
bizonyíthatták ügyes ségüket.

Április 5-én Húsvéti kézműves foglalkoz ás várta
a kicsiket: hagyományos technikával festettünk
és díszítetttinktojásokat, valamint készült
csuhéból nyuszi, és az ünnepi asztaha húsvéti
szalvétagyűni is.

'P&r,

A rajzokat

a Vasszócsenyi Hagyományőrző Klub
tagjai pontozták.

A helyezettek:

versillusztráció:
Óvodások:

1.

.2.
3,

SzalaiPanni
Szalai Zsőfta
Simon Enikő

Iskolások:

1.

2.
3.

Geröly Anna
Verhás Emese
Őri I-iti

- Kovács Patrik

versmondás:
Óvodások:
1. Artner Rajmünd

2. Bejczililiána
3. Bedőcs Dorka

Alsósok:
1. Kopcsándi Zalán
2. Németh László
3. Somogyi Bálint- Gombkötő Gergő
Felsősök:
1. Pungor Laura és Tóth Magdolna
2. Németh Luca
3. Tóth Vanessza

A tavasz-nyár folyamán is

szeretettel várunk
mindenkit a MűvelődésiHázba és a Könyvtárba!

Az idei

évben, pontosan a napján ünnepeltük
őzsef Attila születésnapj át, amelyet a költészet
napjaként emlegetünk. Erre
a napra
I

szeder lldikó
művelődésszervező

Vasszécsenyi Üzenet
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EGYHÁZI HÍREK
Az elmúlt időszak a nagyböjté és a húsvétévolt. Nagyböjtben tartottunk 3
napos lelkigyakorlatot több helyszínen Déri péter atya vezetésével,majd
külön gyóntatással is felkészültünk az ünnepekre, Többen elmentek 3 napos
lelkigyakorlatra, cursillora, KŐszegre. Mindannyian megerősödve tértek
vissza. Buzdítok mindenkit ap|ébánia területén, hogy menjen el. Májusban és
októberben van rá lehetőség az Úi evangelizáció évében.-Aki eltávolodott a
hittől, annak is ajánlom, mert meg fogja szilárdítani a hitét. Felejthetetlen 3
nap Kőszegen a verbitáknál,
A húsvétiszent 3 napon a hívek szép számban jelentek meg a liturgiákon.
különösen nagypénteken és nagyszombaton volt szép látvány a hívek
klgyózó sokasága. Kérjük, ezt az áhitatot megőrizni egész esztendőben.

-\
i
1
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Programjaink május -j úniusban
május 1.:43 ember a plébániáról reggel 4 órakor elindult a liprárti iskolától,
hogy Vasvárra menjen gyalog zarándoklatra. Követve őseink szokását és fogadalmát, nekivágtunk a 22 km-

nek. 9 Órfua meg is érkeztünk Vasvárra, ahol aztán püspöki szentmisén vettünk részt.
május 6. májusfa á|lítás.
május 20. elsőáldozás alipárti templomban, idén 12 fő lesz elsőáldozó. Délután szlovén nap.
május 27. pünkösd ünnepe van.

május 28. zarándoklat Szlovéniába a festői bled-i tóhoz. Jelentkezés még korlátozott szálnban lehetséges,
12000 Ft vacsorával és csónakázással.
június 3. bérmálás Táplánszentkereszten. Püspöki ebéd az Ú1
-nbergenyi Kastélyban.
június 9. egyházközségi jőtékonysági bál a kastélyban. Jelentkezni lehet mindenkinek.
június 1 0. biciklis zar ándok|at Cicellébe.
június vége: hittantábor TÓtszentmiártonban a hittanosok részére.30 hittanost viszünk el a festői zalai tájalcla

Merkli Ferenc

plébónos

VEPŐNŐI ROVAT

Terhességi Gyermekágyi
Segély (TGYS):
Feltétele:

Terhességi-

gyermekágyi segélyre az az
jogosult,
anya
aki a szülést megelőzően két éven

belül 365 napon át biztosított volt.
168 napon át jár, a szülés várható időpontja előtt28

nappal már igényelhető,

és az

igénybejelentés
napjátót vis szamenőleg 6 hónapra érvényesíthető.
Összege: a napi átlagkereset 70Vo-a, amiből személyi

jövedelemadó előleget vonnak, de egyéb járulékot
nem.

Igényléshelye:

Vas Megyei

Kormányhivatal

EgészségbiztosításiPénztáriSzalrlgazgatásiSzerve.

Gyermekgondozási Díj (GYED):
Feltétele: A gyermekgondozási díj legkorábban a
terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak

megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól
a gyermeket szülő anya esetében a szülést, egyéb
esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül
megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő
időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének

betöltéséig jár.

Az

összegből levonnak 10 7o nyugdíjjárulékot,
valamint személyi jövedelemadó előleget.

Az adókedv ezmény érvényesíthető.
Összege: a naptári átlagkereset 7OVo-a, legfeljebb a
mindenkori minimálbér kétszeresének70Vo-a.
(130 200 Ft.)

Igényléshelye:

Vas Megyei

Korrnányhivatal

Egészs égbiztosítási P énzíári S zaktgazgatási

S

zerve,

munkanélkiilieknek a Munkaügyi Központnál,

"Igénybejelentés Gyermekgondozási díjra"
elnevezésű nyomtatványon. TB
Y,tfizető
münkahelyeken intézik.
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ücylNrÉzÉs:
Vas Megyei Kormányhivatal
P

énztán S zakigazgatási Szerve

2011,.
Ü gyfélfugadós : Hétfő : 8- 1 2

Kedd: 8-]2
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-12

EgészségbiztosíL,ási

Itt kell intézni: GYED, TGYS,

február

gyermekápolási

Péntek: 8-12

táppénz,

Formanyomtatványok letölthetők: www.oep.hu
Ezen belül: lakossági kezdő|aplellátások

Magyarországonlutána kiválasztani
dokumentumot.
9700 Szombathely; Szily János utca 30.
Tel.: 94/311-050

a

keresett

Vas Megyei Korrnányhivatal Munkaügyi Központ
Szombathelyi Kirendeltség, és Szolgáltató
Központja
9700 Szombathely; Hunyadi János út 45.
Tel: 06-94/522-750.
Mészráros Lívia
védőnő

Hínnr nz ÁsvÁNyMúzEuMRóL
.Különösen

igaznak látszik, ha valaki megnéziazidet

Föld Napja tiszteletére a vépi művelődési házban

kiállított anyagot: a nagyméretű kristályok, ásványok
már nehezen férnénekel a 120 négyzetméteres
múzeumi kiállítótérben.
(EgyébkéntVépen a kiállítás május 7-ig látogatható)

A

20I2-es év első negyedéve (anuártól április

végéig) elsősorban a felkészüléstjelentették a tavaszi
és nyári látogatók fogadására. A téli időszak alkalom
volt atía, hogy a raktárban lévő anyagot
rendszerezzem, cíntkézzemés preparáljam. Sajnos, a
teljes anyagom bemutatására nincsen lehetőségem,

mert a Múzeum alapterülete ehhez kevés. Bővítési
lehetőségek, bár több megoldás is szóba került,

jelenleg nem kivitelezhetők. Pedig egy kiilön,
kizárőlag a fossziliákat (kövületeket) bemutató tér
nagyot lendítene a látv ánytár minőségén.

Tavasszal jártam Adonyban, s az ottani kavicsbánya
tulajdonosa (Bartos Gábor) lehetőséget biztosított
néhány érdekes anyag (pleisztocén korú ősbölény
koponya és 2 darab mamut fog) begyujtésére. A
sellakkal történt tartósítás után mindhárom anyag
látható mrár. A múzeumkert íavaszi munkálaffiin is túl
vagyunk már, s várom a látogatókat.
Tekintettel arra, hogy az e|múlt évben több időpontot
is kitűztünk egy közös, egy- vagy többnapos túrára,
ám annyi érdeklődő nem. volt, hogy meg is
valósuljon, most egy más típusújavaslattal állok elő,
Május 28-29-én indul a Barangolás az ósványok és

fossziliók :birodalmában programja, melyet az
általam yezette Koch Sándor Ásványbarát Kör, a
siombathelyi Agora Gyermekek Háza és a Gothard
Altalános Iskola közösen szervez. A több évtizedes
hagyonriányokkal rendelkező prógram idei úti célja a
Dunakanyar gazdag ásvány- és kövületvilágának,

Vasszécsenyi Üzenet
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szép tájainak bejárása. Alsó- és felső tagozatos,
illetve középiskolás diákok, szülőkkel és szülők
nélkül egyaránt jelentkeznek erre - az általábanteltházas prograínía. A kétnapos program

költségeiben a buszköltség, a szállás (Zirc) és étkezés
is benne van. Aki a teljes programla és az egyéb

hívjon fel vagy személyesen keressen meg.
Egyébkénterre a tűrára már Budapestről is

érdeklődtek, de vannak olyan gyerekek, akiknek a
szülei gyermekként t(lráztak velünk. Szép anyag és
gazdag élmények be gyűj tés e gar antá|t.

részletekre is kíváncsi, illetve szívesen részt venne a
túrán (május 15-ig fenntartanak 4-5 helyet!) az

Pődör György

BEMUTATKOZIK A VASS ZECSENYI HAGYOMÁN

V

ŐPZŐ KLUB

vadásztunk, akadályversenyen mértük össze

ügyességünket, gyorsaságunkat,

tojást

görgettünk orral. A gyerekeket szörp és zsíros
kenyér várta a játékok szünetében, és a legjobb
csapatok kupát vehettek át iutalomként.

-_-

' ',i,'e

#

í t,l

A közösség 20II. év nyarán alakult

a következó

\/'

célok megvalósításának szándékával:
- A régi magyar kultúra fenntartása,

- A magyar hagyományok ápolása,
megismertetése a mai nemzedék számára.
- Népszokásaink, ősi történelmi emlékeink
bemutatása, nemzeti ünnepeinkről való méltó
megemlékezések szerv ezése,
- A magyar nemzeti összetartozás erősítése, a
magyar család, mint legfontosabb összetartó erő
erkölcsi értékeinek megóvása.
- A családok közötti és a családokon belüli lelki
kötődés közös

A Klub férfi tagjai

húsvét héttőjén locsolni
indultak, nem is akárhogyan: szekéren! Sok-sok
hölgyet locsoltak meg, volt, aki népviseletben
várta a locsolókat.

programokkal való erősítése -

elsősorban a vasszécsenyi családok között.

A fent kitűzött céljainkkal tiszta, magyar szívvel

hisszük, hogy tovább ápoljuk és népszenísítjüka
Kárpát-medencei magyar társadalom kultúráját
és hagyományait. Minden ötletet, segítséget és
építőkritikát szívesen fogadunk, s ez úton
kívánunk minden lokálpatrióta barátunknak
HITET, ERÓT, REMENYSBcBT!

Az

elmúlt időszakban több hagyományőrző,
hagyományteremtő programot hirdettünk, és a
nyári időszakra rengeteg ötlettel készülünk.
Húsvételőtt nyusziváró családi délutánt
szerveztünk. A körülbelül ]0 résztvevő 4
csapatba tömörülve vett részt a húsvéti
vetélkedőn: többek között totót töltöttünk, tojásra

Május elsejére virradóra a Klub tagjai májusfával

ajándékozták

meg községünket, ami

a

Művelődési házzal szemben kerül felállításra. A
hagyomány szerint, színesen feldíszítettfa éke
egy üveg pezsgő is.

Ízelítő a tervezett programokból:

Biciklitúra

Madárkiállítás
Májusfa-kitáncolás
Gyermeknap

Vasszécsenyí Üzenet
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TERMESZBTVEDELEM
Tisztelt Olvasók, Kedves vasszécsenyi lakosok!

A

?F
,)

,,Természetvédelem"
rovat első megjelenése óta
pár hónap eltelt, ez idő
a|att lassan-lassan ránk

köszöntött a tavasz. A
télutó, s atavasz első
napjainak időjárása kicsit megviccelt bennünk,
de azért a méréskelt égövre jellemző négy
évszak örökös körforgása betartva szigorú
lépéseitmost is a kikelettel lágyította meg a tél
által,,megkövtilt",,,berozsdásodott" testünketlelkünket.
Biztosan sokan vannak miár, akik a kiskertekbenazok rendbetétele után- elveteményeztek, hisz
ennek legjobb ideje az április hónap. Bátr még a

napok és a váltakozó meleg levegő hatására a fű
és gyep erőteljes növekedésbe kezdett. Ápoljuk
gyepünket, szükséges számára is a tápanyag
utánpótlása, melyet gyeptrágya kiszórásával
tehetünk meg. Ezt mindenképp nedves
gyepszőnyegre kell szőrni, mert a száraz talajon
fennáll a gyökérzet elégésénekveszélye. Ahol
szükséges, kaszáljuk a gondozásunkban lévő
területeket, ne engedjük a gyomnövények
elszaporodását. A metszések, egyéb tisztítások
során keletkező gallyakat, ágakat égessük el. A
tél során keletkező egyéb hulladékokat gytijtsuk
össze, és szórjuk a szemetes tárolóedényekbe. A
műanyag, üveg és papír hulladékot mindenképp
szelektíven gyűjtsük, eíTe a község több pontján
rendelkezésre állnak a tfuolő edények.

Azonban nem csak

fagyos Szentek (Pongrác, Szervác, Bonifác)

,

hozhat fagyot májusban, de a

levegő
hőmérséklete tartósan nem csökken fagypont alá,
így az éppen kicsírázott növényeink
biztonságban vannak. A tavasz beköszöntével
elvégezhettük a gyümölcsfrák, szőlő metszését,
mely teendő elválaszthatatlan részétképezi a
majd betakarítani kívánandó egészségesés kellő
mennyiségű termésnek. A
kikelet
megérkezésévelaz aljnövényzet és a cserjeszint
rügyei már megpattantak, s a különböző tavaszi

virágokekápráztattak-elkápráztatnakbennünka
szivárvány minden színébenpompáző megannyi
színkeverékével.Ne feledjük azonban, hogy a

vadon növő virágok között akad (jelentős
számban) védett növény, melynek gyujtése
hatóságilag Tilos. Talán leggyakrabban
előforduló ilyen növény a tavasz hírnöke, a
hóvirág és a tőzke (utóbbi egyes régiókban

tavaszka néven ismert.)A hővtrág eszmei értéke
szálanként 10.000.- ft, a tőzkéé 2000.- ft.
Javaslom, hogy inkább csodáljuk virágainkat
kertjeinkben, vagy természetes élőhelyükön, így
sokkal tovább gyönyörködhetünk
bennük, mint
leszakítva, v ázába téve, (Természetesen léteznek
direkt vázába vágható, kevert virágmagok is,
melyeket bárki termeszthet kertjében. ) Ültes stink
minél több virágot kertjeinkbe, udvarainkba és
az általunk gondozott utca szakaszokra, hogy
környezetünk még szebb, színesebb legyen,
Kora tavasszal nyílik a szár nélküli kankalin, az
ibolya, majd a meleg napok előre haladtával a
nárcisz, tulipán, április végénaz orgona. Az esős

,''

\

a

virágok, növények
jelzik a tavasz
beköszöntét, az
áIlatvilág is érzi a
biológiai órát. trgtöbb

állat

ebben

az

időszakban áll párba, s
megkezdődk a párzás időszaka. Mindegyikőjük
elkészítimagának- s a születendő utódainakmadarak esetében a fószket, emlősök esetében az
almot, s a tavaszi hónapokban világra hozzák
kicsinyeiket, melyek fajtól fliggően- pár nap alatt
lábra állva már követik anyjukat. Február végén,
márciusban a sűrűbb erdők nyiladékain láthatunk
csíkos vadmalacot, a fákon búgó gerlét, patakok,
tavak mentén fészkénüló vadkacsát, bokrok
sűrűjébe rejtve zöldes tojásait költó fekete rigót.
Ne feledjük: ha nemrég született állatot találunk

anyja nélkül, ne fogjuk meg azt é|etét
megmenteni igyekvóen, hisz biztos, hogy anyja a
közelben van, csak közeledésünkre elugrott, s
kicsinyéhez a veszéIy elmúlta után mindenképp
visszatér! Kertünkben ilyenkor miár megjelenik a
többnyire bosszúságot okozó vakond.
Elijesztéséreaz idők folyamán többféle módszert

is

alkalmaztak, de talán a leghatásosabb a
napjainkban már több áruházban is kapható
napelemes vakond riasztő, mely a vakond flilére
tgenzavarő hangokat ad ki, s ettől azállat odébb
áll. Kertjeinkben láthatjuk, hogy az énekes
madarak milyen buzgón hálálják meg téli
etetéseiket. A fekete rigók, cinegék, sármányok,
tengelicek előszeretettel keresgélik a talajból

n
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előbúvó férgeket, kukacokat, ezzel óriási

segítséget jelentenek a növényeinkre káros
rovarok természetes úton történő pusztításában.
Odúk, mesterséges fészkelő helyek
kihelyezésével elősegíthetjük szaporodásukat a
közvetlen környezetünkben is. Arra viszont
mindenképp figyelni kell, hogy az odű bejárata
soha ne nézzen északi irányba, a bebúvó nyílás
rajta optimális legyen: ne legyen túl kicsi, mert a
madiár nem fér be, és ne legyen túl nagy sem,
hogy esetleges ragadoző állat ne férjen be rajt.
(A görény, nyest, nyuszt előszeretettel fogyaszt
madártojást, fiókát, de alkalmanként akár a
macska is elkaphatja a fészkelő madarat.)
Természetesen a tavaszi napokhoz, időjáráshoz
is fiízódik néphagyomány, népi megfigyelés.:
,$a március 9-én szeles az idő, akkor egész
márciusban szeles marad." ,,Amilyen az idő
Gyula Napján (április l2.), annak az ellettkezője
várható 40 napig." ,, Jó termést hoz a 3 Ác

201l. február
(Pongrác, Szervác Bonifác, május 12-13-14.), ha
az égen akkor felhőt nem látsz." Ezek a népi
mondókak hosszú-hosszúidők alatt, az
elsősorban vidéken élő emberek megfigyelései
alapján keletkeztek, hisz korábban még nem
voltak komoly berendezések az időjárás
me ghatár o zásár a, vi s zo nt a mező gazdas ágban és
az állattenyésztésben elengedhetetlen volt, hogy
előre tudják az elkövetkező időszak időjárását. A
szeszélyes áprilist követően már a napok egyre
jobban melegednek, a természet teljesen
kizöldül, ültetett és gondozott növényeink
erőteljes növekedésbe, fejlődésbe kezdenek, s
igyekeznek meghálálni számunkra a
gondoskodást, törődést. Ne feledjük, hogy a
környezetünkben élő növényekért, állatokért
felelősséggel tartozunk, ezért mindig kellően
ápoljuk, gondozzuk azokat.

Bejcry Norbert

AZ ISKOLAI SZÜlŐr UUNKAK
Az SZNI az elmúlt időszakban is megpróbálta még komfortosabbá, jobbá tenni az iskolai életet. Ennek jegyében
labűkat, ugrókötelet, röplabdahálót szercztek be, feltöltötték a tavalyi évben vásárolt szappantartókat, és
gondoskodtak törölközőkről.
Az ígértfajátékok készülnek, mely remélhetőleg nagy élménytfog jelenteni egy-egy
iskolai rendezvényen.
A szülők rrrájus hónapban egy főzőversennyel egybekötött családi délutánt szerveznek, de tervezik már az iskola
gyermeknapi programját, és szeretnék az elmúlt évhez hasonlóan, idén is köszönteni az iskola tanárait, tanítóit
snap alkalmából.

AZ AMBnÓzy_NAPoK PROGRAMJAI
2al2. m{ius 7.

8.00
8.15

2al2. m{ius 8.

E.30

9.
2al.z.m{ius 10.
2012. mőjus 11.

2012. mQius

2012

Az Ambróq-napok megnyitója és koszorúzás a névadószobránól
Pozsonyi János festőművész, iskolánk egykori tanóra kiállításának
megnyitója
A ki állít ást me g ny itj a : T óth C s ab a fe s t őműv és z utóna
Nyílt tanítási nap
Az édesanyák és nagymamók köszöntése

Versmondóversenyóvodásoknak
Helyszín : Petőfi S ándor Művelődés i Ház, Tanakaj d
14.30 VII. Ambrózy versmondó verseny iskolásoknak
Helyszín: alsósok: Petőfi Sándor Művelődési Ház Tanakajd
felsősök: Ambrózy-kastély
11.00 Természetismereti vetélkedő
3F,
8.00 Túranap a Ság-hegyre és Lukácsházára
13.30 Ambróq leány kézilabda tornd
í/
ő
Helysz.ín: az iskola pályája
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Rende nl ény e inkre minden
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A VASSZÉCSBNYI LOVAS EGYBSÜLET HÍnnr
2012,04. 09-én Bozsokon rendezték a Vas megyei díjugrató bajnokság I. fordulóját, ahol az egyesület
lovasai sikeresen szerepeltek.

A versenyen az alábbí eredmények születtek:

B0 kategória:4.Bíró Dániel Gilmore Góliát nevű lován
5. Csoknyai József VarázslóYértes nevű lován
B1 kezdő lovas kategória:6. Bíró Dániel Gilmore Góliát nevű lován
9. Csoknyai József VarázslóYértes nevű lován
B1 nyitott kategória: 1. Kiss Tamás Cortezu nevű lován
7 , Magyar Balázs Tekila nevű lován
gór
B2 kate
ia: I 5 . F áb ián Zo|íán Junior ne vű lov án
20. Magyar Balázs Tekila nevű lován

LOVASVERSENY!
2012.06. 10-én újra megrendezésre kerül a Vasszécsenyi Lovas Egyesület szervezésében,
. az Uj-Ebergényi kastély parkjában azimmátr hagyománnyávált lovasverseny,
amely egyben a Vas megyei díjugrató bajnokság II. fordulója lesz.

Minden érdeklődőt szeretettel vór a verseny rendezősége!

BICIKLITÚRAI
A MűvelődésiHáz Hagyományőrző Klubja családi biciklitúrát szewez
Madarak és Fók Napja alkalmából.

a

Vasszécseny - Csempeszkopács, Helytörténeti Múzeum - Rum, Rába part, fagyiző
Vasszécseny

-

Úfuonal:

Indulás: Vasszécseny, Pungor Ernő Művelődé si Ház;
2012. május 12. (szombat) 9.00

Hideg élelemről, italról minden résztvevő maga gondoskodik!

Mindenkit s zeretett el v órunk !

szemqs Gábor
Vasszá>seny
Rákóei F. u.8.
offi0.335 7191
SZEMÉLYAUTÓ, K|STEHER és
MoToRKERÉKPÁR GUMISZERELÉS CS GENTÍROZÁS

