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ITT A VAKACIO!!!

Balogh József: Vakáció

Az iskola

utolsó napjaitól minden gyermek
már visszaszámolt, hogy elkövetkezik a nagy
szabadság idej e, jön a nyári szünet.
Vasszécsenyben idén is meghirdetésre került a
napközis tábor, ahol a gyerekek július elejétől
táboroznak, sok család nyaralással tölti
szabadságát. Sajnos az időjárás az elmúlt
évekhez hasonlóan eléggémeg tudja tréfalni a
nyaralókat.

legfontosabb,

lII. szám
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De a

érfoIyam

Nyakunkon anyár már,
nyomában a játék,
mezőt, hegyet járni

hogy idén is

megrendezésre kerül a vasszécsenyi falunap,
amelyre remélhetőleg minél többen
kilátogatnak.
Bízunk abban, hogy az elkövetkezendő egy
hónapban is érezhetjük még az igazi nyaraí,
minél többször élvezhetjük a napsugarak
fényétazarcunkon.
Kívánom minden kedves Olvasónak, hogy
tudjanak feltöltődni energiával, életerővel,
mosollyal, jókedvvel a nyáron, hogy az
elkövetkezendő őszi, téli hónapok alatt
bőségesen legyenek tartalékok, és ne fogyjon
el a jókedv és a sok-sok mosoly az arcul<rő||.

eltökélt a szándék.

A csavargó szélben
táncoljon alabda,
és a játékot mi

nem is hagyjuk abba!

Mert élet a játék,
bár minden nap véges,
legyen az ép testben
lelkünk naptól fenyes!

VASSZECSENYI FALUNAP
2012. augusztus 18. szombat
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Főzőverseny, vérnyomás- és vércukorszint- mérés,hastánc, Salsa-bemutató, operett,
népzene, néptánc,lovas bemutatő, amerikai foci bemutató, gyerekprogramok, tábortűz

Vasszécsenyi Üzenet
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Befejezésre kerül lassan a bölcsőde beruházás és
projekt. A műszaki átadás - átvétel június 18-án

megtörtént.

Az

2012. júüus
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épületet birtokba vettük. A

projekt zárására, a zárő rendezvény megtartására
jinils 24-én került sor. A pénzngyi elszámolást
és az adminisztratív teendőket július 30-ig kell
befejeznünk. A használatbavételi engedélyezési
eljárás megkezdődött, a hónap végén
remélhetóleg jogerős engedéllyel fogunk
rendelkezni. A működési engedéll1t a Kormány
Hivatal még csak ezt követően fogja számunkra
kiállítani.

IDŐszAKBAN

lebonyolítása veszélybe kerül, úgy a tavaszra
húzódik a munka elvégzése.

A

sarok iskolában lévő konyha áttelepítése
egészen biztos, hogy csúszik a következő éwe.
Csapody Gábor tanakajdi képviselőtársunk, aki
elvállalta a tewezést, úgy nyilatkozott, hogy
eddig munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott
az üggyel (tervezéssel) foglalkozni.
Tájékoztatása szerint, az idén a szükséges
engedélyek beszerzéséigtudja az iskola
igazgatőjával, mint a projekt felelősével
e ljuttatni a tew ezett munkálatokat.

A

játszőtéri eszközöket Hor Zrt. (gyáító)
képviselőjével felülvizsgáltattam a kijavításra
árajánlatot és engedélyeztethető műszaki
megoldást kértem.
A játszőtéren összetört mozgássérült hinta újra
legyártásra került, a festést követően ismételten
használatba vehető. A rögzítéshez szükséges fem
tartőszetkezet gyártását Pődör Csaba
segítségévelsikerült mego ldanunk.

A
Az

június 29-i testületi ülésen történt döntés
alapján a Művelődési Ház művelődésszervezői

intézményvezetője a

személyzet
kiválasztását megkezdte és készülnek a szakmai
programok a működtetésre vonatkozőan. Eú" a
szakmai programot kíilső szakemberek
követően augusztus hónap közepén
értékelését
fogiák a testületek jóváhagyni a tervek szerint.
Az indulást megelőzően az idei év hátralévő
részérektilön költségvetés készül az intézmény
zav artalan üzemelé sének bizto sítása érdekében.

A beiratkozás folyamatos, a 20 ferőhelybőI 17
elkelt a várakozásoknak megfelelően. A

bölcsőde szeptember 2-i nyitásáig még sok
teendője mindenkinek, mind a hivatal és mind az

a

tntézménydo

1go

zó

inak.

Az óvoda konyhafeluj ításával kapcsolatban még
nem kaptunk tájékoztatást a pályínat
elbírálásáról.

Az

eredményhirdetés mtntegy 2

hónapos késésbenvan. Amennyiben a
támogatást megkapnánk, úgy augusztus
hónapban lenne a leállás alatt az átalakitás,
amennyiben késik, vagy a kivitelezés

feladataival Szele Zsuzsannát bízta meg, Szeder
Ildikó kolléganőnk rövidesen gyermeknevelés
örömteli feladatát látja el.
A Pungor Ernő Művelődési Ház vezetésváltására
július I6-án került sor, hivatalos átadás-átvételi
eljárás keretében. Szeder Ildikó felajánlotta,
hogy távollétében is segítséget nyújt lehetőség
szerint, a technika vívmányainak kihasználása
mellett, amit mi szívesen elfogadtunk.

A nyári

tábor július 2-án a személyi változások
kisebb
gyermeklétszám mellett az előző évekhez
hasonló tartalmas táborozásban van részíika
gyermekeknek. A tábor időtartama alatt az
önkormányzat dolgozóin kívül az iskola
pedagógusai is részt vesznek a mindennapi
programok szervezésébenés lebonyolitásában.

ellenére rendben elindult. A

Vasszécsenyi Üzenet
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Közvitágítás: az E-on új könllágitási rendszerre
kötött át, ezt követően a valós mérésváltja fel a
több tv éve működő kömilágítási naptár szerinti
elszámolást.

A község területén azBrt-SZER Kft. a villamos
hálőzati nyomvonalon fanyesést, gallyazást

végez. Erről értesítettiik a lakosságot. I(írokozás
esetén megpróbálunk eljárni szükség esetén.

A közséeben folvó felúiításokról:
Az idei év őszéig a ravataloző állagmegóvó
felujítását tudjuk elvégezni. Ezt a költségvetés

terhére tesszük Az

útrekonstrukciókkal
kapcsolatban a Lipátt utca kerül kijavításra, és a
Széchényiutca süllyedéses szakaszalből az
indokoltak. Ennek költségét a Yasviz Zrt.-nek
fenntartásra képzett keretünk terhére szeretnénk

elvégeáetni. Sajnos

ott is

megváltoztak a

lehetőségek, amelyek ebben az esetben minket is
kellemetlenül érintenek.

A vasivíz zrt.-vel

többször

felvettem

a

kapcsolatot a felbontott Lipárt utcai nyomvonal
mielőbbi szakszerú befej ezé sével kapcso l atban.
A^ a kompromisszumos megoldást találtuk,
hogy az általuk javasolt késő őszi természetes
tömörítést gépi erővel meggyorsítjuk, és rgv
legkésőbb szeptember közepéig aszfaltozásra
kerül a javított útfelület. Addig is további
megértéstkér a szolgáltatő és az önkormányzat
is a lakosoktól.

Az

önkormányzat tulajdonában lévő közterület
karbantartására szolgáló kézi flínyíró gépek
közül 3 darab, mig a STIHL-márkájú motoros
kaszáből 2 darab többszöri javitás után végleg
tönkrement, A gépek nem ipari kivitelűek, de az
elmúlt évek alatt folyamatosan üzemben voltak.
Az önkormányzat 288 ezeí Ft értékben1-1
darabot szerzettbe az eszközókből soron kívül a
munkavé gz és zav artalans ága érdekében.

A

hosszú szárazság után jelentős csapadék
érkezett iey a kaszálás és a területek
karbantartása jelentős munkát jelent az
ö

nko rmány zat kö zc élű á|lo mány ának.

A nyár hátralévő részéremindenkinek kellemes
pihenést, felüdülést - tartalmas időtöltést, és jó
egészséget kívánok!

_

Szalai Jani bácsi 90 éves születési évfordulóját
ünnepelte. Jókívánságaink kifejezése céljábó1
egy kis ajándékkal rneglátogattuk Bertók
Tiborné képviselőtársammal, Merkli Ferenc
plébános úrral és
szeder Ildikó
művelődés szerv ezőv el.

orbán

A

község lakosainak szolgá|atában,
a hivata| és

ügyintézéssel kapcsolatban

személyem is folyamatosan rendelkezésre áll.

zsolnai zoltán
polgármester

viktor

Miniszterelnök Úr ünnepi oklevele mellett egy
szerény ajándékkal köszöntöttíik fel.

,rMiért kell nekünk bölcsőde"

Úev

gondoltarrr, hogy néhány gondolatot
megosztanék a Tisztelt Lakosokkal, hogy az
egyébkéntjelentős kihívást polgármesterként
miként láttam a döntést megelőzően és a

beruházás

me

gvaló sulás át követő en.

Ha röviden kellene indokolnom a döntést, akkor
azt mondanám, hogy szükség van bölcsődére,
mert ezzel az intézménnyelés szolgáltatással
bővüt a település, és egy új értékteremtődött az
ezredfordulót követő máso dik évt izedben.

Vasszécsenyi Üzenet

Most azon szerencsés időszakot éljük, hogy az

Európai Unió
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tagjaként, terveink

megvalósításához olyan pénzügyi forrásokat
tudunk felhasználni, amelyek hiányában
bizonyos beruháaások, tervek, mint például ez is,
sohasem valósulhatnának meg, vagy csak ennél

jelentősebb áldozatok árán. Ehhez hasonló
gondolatokat és bátorító eszmefuttatást 2002
novemberében is megfogalmaztam, amlkor az
első uniós páIyázatot adtuk be. Most már van
szerencsém az elműh tu évre visszatekinteni és
megállapitani, hogy amennyiben akkor
úttörőként nem vágunk bele a tervezésbe és a
megvalósításba, akkor valószínűleg a
településünk faluképe nem a viszonylag
rendezett képet és középületek felújított
látványát mutatná. Nagy valószínűséggel éppen
ezen épületek fenntartása jelentené a legnagyobb
problémát napjainkban. Sajnos én még
emlékszem arra, hogy a művelődési házban még
2005-ben nem tudtak meleg vizben kezet mosni
a gyermekek. Jelentős évek voltak, jelentős
összefogással, kemény, de felelősségteljes
gazdálkodással.

Szeretném megjegyezni, hogy álláspontom
szerint a gyermeknevelés első szakaszában a

lehető legtovább kellene az anyának a gyermeke
mellett lenni, de az élet és a napjaink felgyorsult
valósága, vagy csak egyszerűen egy rossz
élethelyzet jelentő sen áttrhatja az eképzeléseket
és az igényeket e tárgyban Részben ezen
élethelyzetekhez szerettünk volna megoldást
találni, lehetőséget nyújtani. Úev gondoltam,
jobb, ha helyben adunk alternatívát, minthogy a
kialakult gyakorlat szerint a szülőkkel együtt
szombathelyi lakcím-bejelentéssel tudják
elhelyezni a gyermeket bölcsődébe (lakos
létszám csökkenés csökkenő normatíva).

Szombathelyen még nem olyan régen közel

hatszázezer forintot kellett volna a vasszécsenyi
Önkormányzatnak ftzetni egy vasszécsenyi

gyermek bölcsődei elhelyezése után. Ma

annyiban váItozott a he|yzet, hogy felosztya az
összeget havi részletekben a szülőtől gyermekelhelyezési díjkéntszedik be a havi több tuezer
forintot, a lakos meg menjen a saját
településéhez,kérjen segítséget, ha tud. Ennek
'
kapcsán a szülők elgondolkodnak, hogy
megoldás- az, amkor szinte egy keresetet kell
fizetni az elhelyezésért. Természetesen a válasz
az,hogy ez sem megoldás.

Ha már a pét:znéltartunk: a kezdet kezdetén is
mindannyian tisztában voltunk vele, és magunk

is feltettük a kérdést magunkban, hogy amlkor az
önkormány zatok állami normatíváj ának j elentő s
részétaz intézmények finanszlrozására költik,
akkor kell-e ebből egy újabb. Aválasz az,hogy a

trendet

kell

megfordítani,

és ezért kell

átmenetileg á|dozni rá esetleg többet. Köztudott,
hogy az intézmények finanszírozása alapvetően a
gyermekek számának csökkenése - az egy fore

jutó állami támogatás arányos hiánya -

a

pérungyi problémák alapja már régőta. A^

No, de a

témátő| nem elkanyarodva a bölcsőde

megépítésénekés tervezett üzemeltetésének
egyszerű igénye, hogy a szerencsés módon
helyben lévő közoktatási rendszertink kibővül
egy újabb láncszemmel, az első lépcsőfokkal.
Aki az elmúlt évek történéseit nyomon követte,
az már évekkel ezelőtt láthatta) hogy a
foglalkoztatási nehézségek pont azokat a
kisgyermeket nevelő anyákat fogiák sújtani, akik
kérdéselé lettek állitva, hogy: ,,egy kereset
kiesése, vagy szombathelyi bölcsőde?"

gondolom, hogy abban mindenki egyetért, hogy
egy közel 1500 fos település, mint a miénk is,
kell, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy helyben
legyen az ővoda és az iskola is, ha egyszer már
elődeink megteremtették ennek a lehetőségét.
Tudom, hogy vannak, akik esetleg úgy
gondolják, hogy a busz majd elviszi a gyereket
az iskolába, akár Szombathelyre, de én ezzel
nem tudok egyet érteni. Több esetben hoztam fel
társönkormányzatunk,
példának
Csempeszkopács esetét, ahol valószínűleg a mai
napig megadnának mindent annak érdekében,

Vasszécsenyi Üzenet
működhessen iskola. De sajnos olyan példát is
tudok mondani nem olyan messziről, hogy azt
várja a testület az államtől, hogy ő mondja ki,
hogy megszűnlk az iskola. ,,Mert ugye nem
mindegy, hogy ki mondja ki". Véleményem
szerint nektink ezen nem szabad gondolkodni,
kiváltképpen azért, mert akkor hamarosan azon
is el kell merengnünk, hogy néhány év rnúlva
kiket kérünk fel az idősek napján, vagy
karácsonykor, vagy a falunapon a szereplésre.
Ha nincs iskola, nincs közélet, ha nincs óvoda,
akkor nincs első osáályos gyermek, és igy
tovább. Éstermészetesen az édesanyáknak és a
nagymamáknak kell buszra szállni, ha látni
akarják szerepelni a gyermeket, unokát, akár egy
anyák napján...

2012. júüus
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bűtorzatra, irodai berendezésekre, használati
eszközökre, gépekre, játékokra fordított kiadást
is. Igy tűlzás nélkül az egyik legmodernebb
bölcsőde tulajdonosai vagyunk. A fenntartási
költségekben jelentős megtakarítást várunk,
illetve minimális működtetési költségekre
számítunk az ener giafelhasználás terén.

Napkollektor termeli lehetőség szerint a meleg
vizet, számitőgép vezérli a legoptimálisabb
energiafelhasználást a flítésterületén, vegyes
tüzelésű és gázkazán egyaránt beépítésrekerült.

l,

Ésakkor a bölcsőde, hogy is kapcsolódik ide?
Hát űgy, hogy ha van bölcsőde, akkor még
nagyobb szükség van az óvodára. Ha nincs
helyben annyi gyermek, akkor felvállaljuk a
körzeti szerepet és környező településekről
fogadunk gyermekeket. Ezt követően már
rajtunk, nevelőinken és a pedagógusainkon

l
I

l
I

l

múlik, hogy a gyermekek jől érezzékmagukat és
a szülő elégedett legyen gyermeke fejlődésével.
Aztán a művelődésihá'z, a helyi sportközösség és

ll

még sokan mások gyarapodhatnak az
intézményeinkből. Nem utolsó sorban a

gyermekek egyszer felnőnek, és ha a jó példa és
az élhető környezet láttán úgy döntenek, hogy
helyben telepednek le, akkor ez a folyamat
előbb-utóbb önellátó, önmagától működő

folyamat lesz.

Es akkor már csak azon kell

gondolkodnunk, hogy mikor és hova építsünk
egy időskoruak nappali foglalkoztatója nevű
intézményt,ahol majd a helyben szép időskort
megért emberek ellátásáró l tudunk gondoskodni.
Igy lenne kerek a történet.

Péture lefordítva megelőlegezziJk a gyermekek
első lépcsőfokát, hogy legyen második is, no
meg harmadik, nagyobb a létszám. több a
normatíva, kevesebb a település normatíván
felüli kiadása, csökken a kiadás, több marad a
felújításra, fejlesztésre. Nehéz időket élünk,
nehéz a gazdálkodás. A beruházást mégis
sikerült végrehajtani, a tervezett összköltség
8I.518.776 Ft volt, amihez a Nyugat-dunántúli

Operatív Program

keretében
90%o-0S
3,366.898 Ft-ot hívhatunk le.
Ebből az összegből nemcsak az épilet készült el,
de tartalmazza a konyhai berendezésekre,
támogatást,

7

A

flítéshezmindegy 1500 l-es puffer-tartály
került beszerelésre az energia tárolására. a f,ítési
energiát a téli időszakban a szociális dolgozók
által kivágott faanyag elégetésévela közös
intézmény gondnoka és a közcélű dolgozók
biztosítják. Az extra hőszigetelésű A+
energetikai minősítéssel rendelkező bölcsőde
reményeink szerint nagyon alacsony koltségen
lesz üzemeltethető. Úey gondolom, hogy
átgondoltuk és még sok-sok érv
felsorakoáatható lenne mellette és természetesen
akár ellene, de ahogy azt több alkalommal
mondottam, hogy évekkel ezelőtt a fejlődésre
tettük le a voksot, és a mai törékeny helyzet
mellett is az a célunk, hogy mindenki felérjen a
lépcső legfelső fokára. Mi mindannyian, akik
támogatják településünk fejlődését,azért
dolgozunk, hogy ezek és az ehhez hasonló álmok
valóssággá váljanak.

zsolnai zoltán
polgármester

Vasszécsenyi Uzenet
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Tudósítás az elmúlt ídőszak képüselő-testületi munkái áróI
Vasszécseny Község Önkormányzat
Kópviselő-testületének
nyilvános képviselő-testületi ülése 2012. máj us

Vasszécseny Község Önko rmányzat
Képviselő-testületének
nyilvános képviselő-testületi ülése 2012. június

10.

11.

Napirend:

Napirend előtt:

l.

2.
3.

Az önkormányzat2Dll. évi

gazdáko dásáró l szó ló beszámoló tár gyalása
Szociális alapszolgáItatási és gyermekjó léti
feladatellátásról szóló társulás ügye
Képviselő-testületi döntést igénylő
kérelmek tárgyalása

Jelen lévő képviselők száma:7 fo
Hozott határozatok száma; 5
Kihirdetett rendeletek: 2

Vasszécseny és Tanakajd Községek
Önko rmán y zatai Képviselő-testületén e k
nyilvános képüselő-testületi ülése 2012. máj us

Kádár Zoltán képviselő ismerteti az ő és három
képviselőtársa által alátlt qyílt levelet, melyben

lemondásra szólítják fel Kovács Szilvesáer
képviselőt. A nyílt levél teljes szövege a
j

egyzőkönyv mellékletét képezi.

Napirend:
1. Ideiglenes

2,

10.

Napirend:
4. Tündérország

Óvoda Vasszécseny

átszervezése

Jelen lévő képviselők száma:6 fo
Hozott határ ozatok száma; I
kihirdetett rendeletek: -

Vasszécseny Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
nyilvános képviselő-testületi ülése 201 2. máj us
21.

Napirend:
1.

Pályázat kiírása művelődés szervezői
munkakör betöltésére

bizottságtagjainak

megv álasztása a meghirdetett
műve lő dé s szerv ező i állásr a beérkező
pály áuatok előzetes vé leményezése

érdekében
Tündérország Óvoda Vasszécseny
T e lj e s ítményért éke lé s i Szabály zatának
jóváhagyása

Jelen lévő képviselők száma:6 fo
Hozott határ ozatok száma; 2
kihirdetett rendeletek: -

Vasszécseny Község Önkormányzat
Képüselő-testületének
nyilvános képüselő-testületí ülése 2012. június
29.

Napirend:
1. Művelődés szervezői pályázatok
2. Az önkormányzat lejárt likvid

3.

elbírálása

hitelkeretének felülviz s gálata
Beszámoló a két ülés között végzett
munkáról

Jelen lévő képviselők száma:4 fo
Hozott hatarozatok száma; l
kihirdetett rendeletek: -

Jelen lévő képviselők száma:6 fo
Ho zott hatér ozatok száma; 3
Kihirdetett rendeletek: -

Vasszécseny Község Önkormányzat
Képüselő-testületén ek
nyilvános képviselő-testületi ülése 2012. máj us

A képviselő-testület nyilvános üléseirő l készített
jegyzőkönyvek
terjedelemben
teljes
(hétfö-csütörtök:
megtekinthetők hivatali időben
08.00-tól 16.00-ig, péntek. 08.00-tól 13.30-ig) a
Körjegyzőségen, illetve a www.vasszecseny.hu

30.

Napirend:
1.

Tájékoztatás a bölcsőde projektről, döntés
az eszközök beszerzé sérő l

Jelen lévő képviselők száma:5 fo
Hozott határ o zatok száma: 4
Kihirdetett rendeletek: -

internetes oldalon.

Gáspár Tivadar
körjegyző

Vasszécsenyi Üzenet
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JÓ TuDNI!

a képviselő-testület 2012. ápriüs 27.napján megtartott ülésénmegalkotta a
tíltott, kidvóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 912012.
(IV.28.) önkormányzati rendeletét

Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartás elkövetőjével
szemben ezer forinttól ötvenezer forintig terjedő
pérubtrság (igazgatási bírság) szabható ki.
tiltott, kirívóan közösségellenes
A
magatartásokat a rendelet II. Fejezete
tartalmazza.

vonatkozó rendelkezések megsértése

7.§

Aki

Vasszécseny Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi címer és zászlő
alapításának és használatának rendjéről szóló
4lI994, (IV.11.) önkormányzati rendeletében

önkormányzat

Az állattartás rendj ének megsértése

Települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás igénybevételére
vonatkozó rendelkezések megszegése

8.§

Aki

Vasszécseny Község Ötlkormányzat
Képviselő-testületének a települési hulladékkal
közszolgáltatás
igénybevételérőlszóló I0l2002. (XII.20.)
foglalt
rendeletében
önkormányzati
kötelezettségeit, illetve tilalmakat megszegi,
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
valósít meg.

10.§

Aki

Vasszécseny Község Önkormányzat
Képviselő-testületének az áIlattutás helyi
szabályakől szóló 9l20II. (X.15.)

önkormányzati rendeletében foglalt

kötelezettségeket, illetve tilalmakat megszegi,

tiltott, kirívóan közösségellenes

maga1'artást

valósít meg.

jelképeit

engedélytől eltérő vagy a
közösséget sértő módonhasználja fel, illetőleg e
rendeletben foglalt rendelkezéseket megszegi,
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
valósít meg.

helyi

magal'artást

valósít meg.

A helyi címer és zász|ő haszná|atára

kapcsolatos

és a

szóló 412005. (V.20.)
önkormányzati rendeletében foglalt

temetkezésről

magatartás ok

közösségellenes

az

Vasszécseny Község Önkormányzat

Képviselő-testületének a temetőkről

tiltott, kirívóan közösségellenes

"II. Fejezet
Az egyes tiltott, kirívóan

jogosulatlanul,

Aki

9.§

kötelezettségeket, illetve tilalmakat megszegi,

Részlet a rendeletből:

foglalt, az

Temető rendjének megsértése

Köztisztasági

rendelkezések megsértése

11.§

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
követ

elaz,aki

a) az általa hasznáIt, illetve tulajdonát képező
ingatlant, nem Ártsa rendben, parlagfrí
kivételévelmás gyomtől, gaztől nem tisztítja
ffi€8,

b) az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó
eltakarításáról, síkosság-mentesítésről) nem
gondoskodik,

c) az

ingatlana előtti árkot, folyokát,

csatornanyílást, áteres zt nem tisztítja, vagy a
csapadékvu zavartalan lefolyását nem
biztosítja,

d) a beépített, illetve beépítetlenbelterületi

ingatlannal határos járdán, illetve mellette
nőff gart nem ktja, a kinyuló ágak és bokrok
nyeséséről nem gondoskodik,

Vasszécsenyi Üzenet
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b) közterületen elhelyezett,

általa

8

é) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem
a saját területén helyezi el,

0 a

járdárőI letakarított havat a gyalogos,
illetve járműközlekedést akadályoző módon

rakJa le, a havat űtkereszteződésben,
kapubejárat elé,
úttorkolatban,
tömegközlekedéshez szolgáló jármű

megállóhelyénél, a közúzemi szolgáltatási,
fe lszere lé si tár gyr a, kö zérdekű léte s ítményre,
illetve parkosított területre rakja,

g) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő
égetésétnem a rendeletben foglaltak
szerint végzi.

h) ingatlanán szemetet halmoz fel, rothadó,
bűzös szemét hulladék elszállitásáról,
megsemmisítéséről nem gondoskodik.

Közterület haszná|atának megsértése
12.§

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
követ el az, akt

A

beszennyezett felszerelési és berendezési
tárgyakat nem tisáítja meg,

c) vállalkozói

tevékenységellátásához,

magángazdálkodáshoz szükséges gépet,

gépjárművet kö*eruleten tárol,

d) közterületen hirdetménf, plakátot nem az e
célra rendszeresített helyen helyez €l, az
idejét múlt hirdetménf, plakátot nem távolít
Ol,

e) közterületen bárminemű burkolatot engedély
nélkül bont fel

D

közterületen

járművel

A

ráhajt y

a

zöldterületre bármilyen

agy azon parkol. "

tiltott, kirívóan

közösségellenes
magatartásokkal kapcsolatos közigazgatási
hatósági eljárás lefolytatása 2012. december 31ig a polgármester, 2013.január 1-től a körjegyző
hatáskörébe tartozk.
A helyi rendelet rendelkézeseit 2012. április 15.
napjától kell alkalmazni.

Gáspár Tivadar
körjegyző

engedély nélkül veszi igénybe,
vagy az engedéllől eltérően használja, és e
tevékenységévelfelhívás ellenére sem hagy

a) a közterületet

fel,

A vASSZncsnxyI KÖRZETI BÖLCsŐoB

üxxnpsncn

,,Gyöngyös parton öreg fűzfák
Hívogatnak: ugye jössz már.

A felnőttek kezét fogva
Eljárok én míndenhova.oo
/Pődör Györg,l : Szülőfalum Vas szécseny/

l,

,l

A

ÁranÁst ns AVATÁSI

bölcsőde épületének alapkőletétele tavalyi év
augusztusában, a vasszécsenyi búcsúnapján,
ünnepélyes keretek között zajlott. Nem egészen
egy év elteltével, 2012. június 24-én a lipárti
búcsúnapján átadásra került az elkésnjlt, jól
felszerelt, minden igénl kielégítő
gyermekintézmény. Meleg, nyári vasárnap
délelőtt a Vasszécsenyi Körzeti Bölcsőde épülete
előtti flives részen, a na1y fak árnyéka alá
hi,ződő vendégeket először Szeder Ildikó, a
vasszécsenyi Pungor Ernő Művelődésj Ház
vezetője köszöntötte, majd Zsolnai Zo|tán
Vasszécseny község polgármestere beszédében
összegezte az elmúlt időszak legfontosabb
lépése it, munkafo ly amatait.

vasszécsenvi Üzenet
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Elmondta, hogy a fejlesztés az Eurőpai Unió
támo gatásáv al, az Európai Regionális Fej lesztési
Alap társfi n anszir o zásával való sult meg, mintegy
nyolcvanmillió forintből ta százalék önerővel.
250 négyzetméter,teljesen akadálymentes,
minden igénynek megfelelő, korszerű nevelési
intézménnyellett gazdagabb községünk, ahová a
20 férőhelyre már előzetesen 16 bölcsődéskorú
vasszécsenyi és a környező falvakban élő
kisgyermeket írattak be.
Beszéde végénmegköszönte mindenkinek, aki
valamilyen formában részt vett illetve szakmai
tanácsaival közreműködött abban, hogy a falu
nevelési-oktatási intézményrendszereezzel a
bö

lcsődével bővülhetett.

Beszédétkövetően Merkli Ferenc plébános úr
ünnepélyes keretek között megszentelte a
bölcsőde épületét, majd a polgármester úrral,
államtitkár úrral közösen átvágtuk az épület
bejárata elé feszített nemzetiszinű szalagot, ezzel
is jelképesen jelezve, hogy a felavatott bölcsődét
megnyitjuk minden érdeklődő vendég előtt.
Közös intézményvezetőkéntszívesen tettem
eleget annak a felkérésnek, hogy mint egy
,,idegenvezető" ennek a korszerű, szép nevelési

intézménynek minden

egyes

helyiségébe

bekalauzoljam a vendégeket, elmondjam azok
szerepét, funkcióját. Örömmel láttam, hogy a
leendő bolcsődés gyerekek a szüleik kíséretében
már most milyen örömmel vették birtokukba a
bákat, az ott találhatő plü s smackó kat,
babákat, kisautókat, építőjátékokat.
c so p

A

program további részében a mi óvodásaink
mindhárom csoportunkat képviselve körjátékos,
gyermekdalos, verses, táncos műsorral
kedveskedtek a vendégeknek; a megjelent leendő
bölcsődés gyermekeknek é's szüleiknek. A vidám
hangulatú, felelgetős kis műsort a kiscsoportosok
köszöntője után Pődör György: Szülőfalum
Vasszécseny című verse nyitotta meg egy
nagycsoportos kislány és kisfiú tolmácsolásában.
Befejezésül láthattunk egy közös gyermektáncot,
melyben kisfiúk és az őket körültáncoló
kislányok is örömmel, vidáman vettek részt, jő
játékkéntmegélve azt. A Tündérország Ovoda
gyermekeinek szereplésétnagy taps jutalmazta.
Ezűton is szeretnénk megköszönni a gyermekek
szüleinek segítségét,együttműködő-készségét
!

Ezt követően V. Németh Zsolt aMezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára
ünnepi beszédében kihangsúlyozta, hogy
örömmel tapasztalja évről évre a község
fejlődését, gazdagodását, ami az itt élők
összefo gásának erejéből táplálkozik.

ort szo

Papp Istvánné
Intézményvezető

Vasszécsenyi Üzenet
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sTvÁN ÁLralÁNo

Június 8-án tartottuk második alkalommal
családi riapunkat, amelyen az első osáályosok
iskola polgáraivá avatása után kötetlen

programokkal,

jó

hangulatban töltötte

gyerek, szülő, pedagógus,

Ugyanekkor köszöntötte

2012. júüus

10

S

I

SKoLA HÍnnr

Ugyanezen a napon fejezte be pedagógus
pá|yáját Molnár Erzsébet tanítónő. Nyugdíjas
éveihez jó egészséget kívánunk!

idejét
hozzátartoző,

a

Szülői

Munkaközösség iskolánk pedagógusait.

I4-én volt a diákönkormányzati nap, amelyen

érdekes feladatokat
oldhattak meg, kipróbálhatták kézügyességüket,
sportolhattak egy tartalmas délelőttön.

\

kisebbek-nagyobbak

15-én volt a nyolcadik osztályosok ballagása és a
tanévzárő ünnepély.

Öröm számunkra, hogy közel 70 tanulónk kapott
jutalomkönyvet tanulmányi, művészeti,
sportversenyeken elért eredményeiért, illetve a
közö sségértvégzett munkáj áért. A megérdemelt
jutalmakat Kiss Zsanett és Zsolnai Zoltán
polgármesterek, Kiss LászIő, az Sz}i{ elnöke,
Kiss Ferencné, az Együtt Vasszécsenyért
egyesület elnöke adta át.

28

tanulónk kapott kitűnő bizonyítványt.
Közülük kiemelendő Tóth Magdolna 8. osztályos
tanulónk, aki mindvégig kitrinő volt, emellett
nagyon sok szép helyezést ért el kiilönböző
tanulmányi és művészeti versenyeken,
Sajnos 6 tanulónknak nem sikerült a tanév
követelményeit teljesíteni, Számukra a javitás

lehetősége augusztus 29-én és 30-án

javítóvizsgán lesz.

a

A nyári szünet

időtartama alatt minden

pedagógusunk egy heti napközis táboroztatással
segíti fenntartó önkormányzatainkat. Emellett
barkács és kézműves tábor is volt júliusban,

Augusztus végénpedig az immár
hagyományosnak mondható nulladik heti
táboraink következnek. Tanítónőink a pontos
időpontokról értesítik a szülőket.

A tankönyvosztás augusztus utolsó hetében lesz.
A községbkben a hirdetőtáblákon, illetve a
buszmegállókban közöljük

majd a

pontos

időpontot.

A

tanévnyitó ünnepély szeptember 2-án
Az első tanítási

(vasárnap) 17.30-kor kezdődik.
nap pedig szeptember 3-a|esz.

A nyári

szünet hátralévő részéhezkívánok

mindenkinek
időtöltést!

jó pihenést, feltöltődést,

tartalmas

pozsár Lászlő
igazgató

Andók veronika: vakáció
Láttam a napot, súgta a szélnek:
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűs ítő tav akr a, strandokra j árunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.

Két hónap napfeny vár ránk anyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűsítő tavak a, strandokra j árunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.

Vasszécsenyi Üzenet
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AZ ISKOLAI SZÜr,Ór uuNKAKÖzÖssnc HÍnEI
Itt van a nyár, a vakáciő, a diákok

önfeledten élvezik a szabadságot,

már

Az

SZI|I4 életébenis ez a pihenés időszaka, de
azért most sem tétlenkedünk.
Tervezzúkmár a következő tanév programjait.

A

május vége és a június eleje sem telt el

eseményelenül.
Az iskola természetismereti vetélkedőjén, az első
és a második helyezést elért csapatból 6-an
jutalomkiránduláson vehettek részt, amit a Szülői
Munkaközösség pénzbeli hozzájárulással
támogatott.

Június 8-án került sor családi délutánra. Az

osztályok a szülőkkel együtt készülődtek a közös
fozésre. Az egész délután jó hangulatban telt.
Az iskola udvarán büfét állítottunk fel, ahol
üdítőt, kávét és rágcsálnivalót kínáltunk,
valamint kenyeret biztosítottunk' a fozött
ételekhez. A délután folyamán a gyerekekkel

közösen,

virággal köszöntük

meg

a

pedagógusoknak és az iskola dolgozőinak az
egész éves munkát.

Örömmel láttuk, hogy az SZM által vásárolt
rö p labdahá ló t é s az általunk ké szitett faj át éko kat
milyen lelkesen használták a gyerekek.
Itt ragadnánk meg az akalmat és mondanánk

köszönetet

azoknak, akik

elkészítésébensegédk eztek.

a

fajátékok

Június I4-én a sport- és gyereknap alkalmából
jégkrémmelkedveskedtünk a diákoknak.
Ebben az évben is, osztályonként két-két
könyvet ajánlottunk fel, amit kozösségi
tevékenységért,sportversenyen, valamint
tanulmányi versenyen elért jó eredményért
vehettek át a tanulók atanévzárő ünnepségen.
Az ünnepély keretén belül a 8. osztályos SZMszülőktől is búcsúztunk, és köszöntük meg az
évek munkájukat.
visszatekintve az elmúlt tanévre: sikeres volt a
tevékenységünk, sok mindent valósítottunk meg,
ami a munkaközösség tagjainak odaadása és
tenni akarása nélkül nem sikerülhetett volna!
m indenkinek az egyittműködésért
zeptemberben fo lyatjuk

Kö szö net
S

!

!

Kiss Lászlő SZM elnök
Borosné odor Andrea helvettes

Az óvoDAI szülőx rözössÉcn Hínrr
2012. május 25-én gyermeknap

került

megrendezésre az Óvodában. A Szülők
Közössége, mint minden évben most is
édességgelkedveskedett az ővodás gyerekeknek
és persze a kisebb-nagyobb testvéreknek
egyaránt. A hagyományoktól eltérve idén a
Capitó gitár klub szőrakoztatta a közönséget, az

ismert gyerekdalokat az óvodások is velük együtt
énekelték.

Izgatottan, és nagy lelkesedéssel teljesítettékaz
akadályokat egészen a célba érésig.Volt zsákban
ugrálás, vizhordás, gumicsizmás talicskatoló
verseny. A nevetés és a jó kedv garantált volt, a
gyermekek kitartóan küzdöttek a finomabbnálfinomabb díjakért.

ffi§
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Az

ovi udvarán volt

aszfa|trajzverseny,

gyerekeknek

lufi fujás,

és ki.ilönböző

horgászat,

tetoválás a
ügyességi fa

játékok minden korosztály számára.

Természetesen minden helyszínen édességis

vártaagyerekeket.Asorversenyek

korosztályonkénti győáesei kalapos tánccal
döntötték el a végleges helyezéseket. Az í.
hely egy serleg és egy torta, a 2. hely egy
családi fagyizás, a 3. hely egy gyümölcskosár
volt, Két ktilöndíj is helyet kapott a 4. és 5.
he|y ezett egy virágkosárral, valamint szintén

egy tortával került

júaknazásra. A

visszajelzések a|apján az új arculatú
gyereknap felejthetetlen élménytnyújtott
szülőnek, gyermeknek egyaránt.

2012.

július

az Általános Iskola Szülői Munkaközösségének

a fa játékokért és mindenkinek, aki segítségünkre

volt.

Terveinkben szerepelt az Óvodában a csoportok
teraszai felett lévő pergola visszaállítása, mely a
napokban megtörtént, Köszönjük a munkát Kiss
Tamásnak és csapatának.

Az

SZK

hozzájáruIt a

újrabetonozásához, valamint

a

vásárolt homokot, melyet

mászőka
homokozóba
augusztusban

zeretnénk telj e sen fe lt o lt eni.
Összességében nagyon jó évet zárt az SZK,
búcsúzunka Nagycsoporttal kimaradt tagoktól és
várjuk a leendő Kiscsoportos SZK tagokat.
egész éves munkáját.
Mindenkinek köszönömaz
fe laj

ánlásbó

1s

A

Szülők Közössége köszönetet mond Imre
Tibornak, Angler Jánosnak, ZsédernéPál
Edinának, Fekete Józsefnének, Czömpöly

szilvás Andrea
SZK elnök

Eleonórának a felaj ánlásokért,

A PUNGOR ERNŐ ruÚvnr,ÓonsI rulzHÍnEI
Az elmúlt 3

hónap sem telt eseménytelenül a
Művelődési Házban, több program, rendezvény
várta az érdeklődőket, és időközben személyi
változás is történt.

Elsőként szeretném kiegészíteniaz előző

számban megjelent híreinket, hiszen a Költészet
Napja alakalmából rendezett szavalőverseny
zsűrijének névsora hiányosan jelent meg. Az idei
évben, nagy örömömre elfogadta a felkérést
Baumgartner Dóra is, aki sok-sok versenyen vett
már részt szép eredménnyel szavalóként, idén
pedig a zsűri munkáját erősítette. Nagy Emília,
Nagy János és Pődör György mellett eáton neki
a részvételt és a munkáját!
is köszönöm

Május elsejének reggelén mátr áIIt a májusfa

Házzal szemközti területen,

a

amel5mek

díszítésébena Hagyományőrző Klub hölgy tagai

felállitását viszont a
hagyományok követésével, már a klub férfi
tagaka bizták. A bő egy hónap alatt sokan
segédkeáek, a

csodálták meg a májusfánkat.

Május 72-én Madarak és Fák Napja alkalmából
biciklitúrát szeryezett a Hagyományőrző Klub.
Reggel 9 órakor gyülekeztünk a Művelődési Ház
előtt, ahonnan egy gyors, de annál alaposabb
közlekedésbiztonsági eligazitás után indult el a

csapat Csempeszkopács trányába. A

Csempeszkopácsi Helyörténeti Múzeumhoz
érve egy kis pihenőt követően Verhás Miklósnét
köszönthettiik körünkben, aki a gyűjteményhez
való kötődése révénsok érdekes gondolatot,
ismeretet, információt adott át nektink, majd
megtekintettük a tárlatot.

Vasszécsenyi Üzenet
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július

Ezután űjra űtra keltünk, a rumi fagyizőt vettük
célba, majdhazafelé vettük az kányt.. A délutánt
a régi iskola udvarán töltöttük, sütögetéssel,
beszélgetéssel, közösségi játékokkal. Nagy öröm
a Klub számáta, hogy ennyien csatlakoztak a
turához, reméljük, még sok ilyen vidám őrában
lesz együtt részünk.

Május l5-én került bemutatásra Pongrátz Péter
Szeretetben testvérem című kötete. A könyvről
maga a szerző beszélt, és bár kevesen ültünk a
nagyterem székein, de aki ott volt, igazán
felemelő és tiszta gondolatokat hallhatott és

vihetett haza Dr. Papp Lajos szívsebész
professzor úr igazságárő| életénekkevéssé
ismert részleteiről, a segítés szépségéről.

Május 23-26-ig került sor Horváth Zoltán

szervezésében, a Vasszécsenyi Hagyományőrző
első
élő
egzotikus- és díszmadarak, ismeretterjesztő
fotók,
tárlatvezetés, rajzverseny,
természetvédelmitotó várta az érdeklődőket,
családokat, gyermekcsoportokat. A bemutatón
több mint 25 faj közel 60 példányát tekinthettük
meg a néhány napig trópusi esőerdőt idéző
környez.etben. A négy nap alatt több százan
voltak kíváncsiak a rendezvényre, A kiállításra
való belépésdíjtalan volt, köszönhetően annak a
közösségi összefogásnak, amely a mai világban
sajnos nagyon ritka, de annál inkább
megbecsülendő kincsünk.

Klub és a K.I.T. Kft. támogatásával az
vasszécsenyi madárbemutatőra, ahol

§

f

Bár az időjárás nem kedvezett

a
megemlékezésnek, és így kevés érdeklődő jelent
meg, de a Klub tagai ismét méltón emlékeztek a
Nemzeti Összetartozás Napján a 1920.június 4-i
történelmi eseményekre.

Másnap nagy sürgés-forgás fogadta

a

Művelődési Házba érkezőket, hiszen a helyi
foltvanók már lázasan készülődtek a 6-án nyilt,

már hagyományosnak tekinthető kiállításukra. A
kör tagjai immár harmadik éve mutatják be egész

éves munkájukat a

nagyközönségnek. A
látogatók pedig idén sem csalódtak: gyönyöní
munkák, űjszeru technikák, vidám hangulat és
tombolatárgyak várták őket. A kör vezetője:

Némethné Singer Judit.

Június 9-én délután zajlott a nagleremben az
óvoda nagycsoportosainak évzárő-úmepsége,
ahol ismét egy nagyszerű, sokszor megható,
sokszor arcokra mosolyt csaló műsorral
búcsúztaka ,,nagyok" az ővodátől, az óvodai
élettől.

A Hagyományőrző Klub az évzárőt követően
szerette volna megtartani a Májusfa-kitáncolást,

Sajnos az esős, borus idő nem kedvezett a
terveknek, így a Klub férft tagai a szemerkélő
esőben emelték ki a májusfat a helyéről.

Június 4-én a hagyományőrzők Trianonra
emlékeztek a lipárti falurészen.

Július 16-tól egy időre Szele Zsuzsanna vette át a
Művelődési Ház és Könfiár vezetését.Ezűton
kívánok neki jó munkát, és azt, hogy
munkájában mind a falu lakói, mind ő maga lelje
örömét!

szeder lldikó
művelődésszervező

BEKöSzön

lz

Zsuzsanrn vagyok az űj míiv elő désszervező.

Néhány

szőt

magamró1:

születtem,
1981-ben
születésem óta Söptén
2012-ben
laktam,
be
költöztem
A
Szombathelyre.
Szombathelyi

Közgazdasági
Szakközépiskolában
érettségiáem,

majd azt követően a Berzsenyi Dániel Főiskolán
tanitő (vizuális műveltségi területtel), valamint
műve lő dé s szew ező l r endezv ény szerv e ző
végzettségetszereztem. A foiskolai éveim alatt is

sokat tevékenykedtem civil szervezeteknél, majd
az utolsó szemesztertől már a kerekerdő
Alapítványnál dolgoztam hét éven keresztül,
mint környe zeti tanácsadó, pro gram szervező.

Az

alapitvány elsődleges feladatai között volt a
környezeti nevelés, ennek kapcsán a kezdetektől
részvettem a táborok, erdei iskolák, előadások,
szervezésében,
programok
lebonyolításában.
Az alapitványi éveim alatt elvégeztem egy OKJs pénzügyi-számviteli tanfolyamot, a Pécsi
Tudományegyetem kiegészítő szakján is sikeres
zárővasgát tettem művelődés szervező szakon.

kulturális

a

Gyermekek Házában is

tartottam kézműves foglalkozásokat, valamint a
Savaria Történelmi Karnevál idején a Gayerparkban aktív taga voltam és vagyok a
kézműves csapatnak, emellett a nagyobb városi,
illetve céges rendezvényeken is szívesen
segítettem ki a szervezőket.

A

20101201 1. tanévet a Brenner János

július

úr rvrűvnr,őunsszpRvEzó

Engedjék ffieg, hqgy bemutatkozzam, Szele

Mindezek mellett

2012.

I4
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Áhalános

Iskolában kezdtem, mint helyettesítő napközis
nevelő, ahol két évet töltöttem el. Az iskola

keretein belül szerv ezett pro gramok aktív részese
voltam, mindig is szerettem a kihívásokat.
Példakéntszerettem volna a diákjaim előtt állni,
hogy megértsékaz élethosszig taftő tanulás
fontosságát, ezért folyamatosan képeztem
magam, a tanítási évek alatt elvégeáem egy
tanfolyamot, ahol az ,Pgészségeséletre nevelés"
kapta a legnagyobÜ szerepet, ahol az
önismerettel, társi'smerettel, családi életre
neveléssel foglalkoztunk.

Most egy újabb időszak következik

az
életemben, hiszen egy művelődésiház vezetése
újabb kihívásokat állít elém.
Először is a falunap megszervezése, hiszen mint

is ez egy igazi
társadalmi esemény, ahol a falubeliek
beszélgethetnek,
összejöhetnek, jókat

minden falu életében,itt
szőrakozhatnak.

Beismerem nehéz úgy programot szewezn|
hogy nem ismerem a helyi lehetőségeket,
igényeket, de saját tapasztalataimból próbálok

minden igénynek megfelelő
összeállítani.

Szívesen fogadom

rendezvényt

a falu

apraja-nagyjának a
segítségét,ötleteit, hogy minél
gördülékenyebben bonyolódhassanak le a falu
programjai.

Ezíton szeretném megköszönni Ildikónak a sok
segítséget,illetve, hogy egy ilyen jól működő
intézménybejöhettem, valamint szeretnék
gratulálni a kisbabához, aklhez sok jókedvet,
mosolyt, türelmet, nyugalmat és egészséget
kívánok.
sze|e zsaz§anna
művelődéssbrvező

Vasszécsenyi Üzenet
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A sPoRTEGYBSÜrnr
Szép és eredményes szezont zártak labdarugóink
júniusban. Felnőtt csapatunk - szinte végig
vezetve - a bajnokságban az első helyen végzett,
így két év után ismét a megyei első osáályban
szerepelhet. A Baranyai Tibor edzette csapat
megérdemelten szerezte meg a bajnoki címet.
Együttesiink lőtte a harmadik legtóbb gólt és a
legkevesebbet kapta. A házi gólkifály a tavaszt

már Ausáriában töltő Pungor Tamás lett 12
góllal. Mögötte 9-9 gőllal Horváth Gergely és
Yadász Tibor végzett. Külön kiemelendő a
csapat egysége, amellyel sikerült ellenfeleink
ftlé nőnünk,

július

HÍnu

Gerencsér Tibortól és Szerdahelyi Jánostől. Az
éremátadást vaskeresáesi, valamint háromnapos
keszthelyi összetartás követte.

A

tavasz folyamán feldítottuk az öltöző
klubhelyiségét, valamint átalakitásra került a
felnőtt csapat öltözője, Jelenleg a labdafogó háló
felújításazajlk. Köszönet mindenkinek, aki
társadalmi munkájával segített !
Július l7-én kezdődött meg a felkészülésaz új
szezonra. Játékoskeretünkben eddig történt
változások. Erkezett Boda Gábor, Polgár Milán
és Szalai Dávid. Távozott Horváth Gergely
(abbahagyta a futballt), Szemes Zoltán, Bíró
Norbert, Móricz Gergő. Az átigazolási időszak
végéigmég mindkét névsor bővülhet.

Július 28-án szombaton 6 csapatos felkészülési

tornát rendezünk Vasszécsenyben. A
résztvevő csapatok: Haladás U-19, Vasvár,
Tanakajd, Vép, Bak és Vasszécseny). A kezdés
12.15 órakor lesz.

A
Ifistáink is a dobogón végeztek. A második
helyezés mellett messze a legtöbb gólt rugtuk
(159-et) és mi adtuk a csoport gólkirályát Kiss
Tamás személyében (60 góllal) és a góllövő lista
másodikját is (Lőrincz Tamás - 36 gól).

A

megérdemelt érmeket és a bajnoki kupát a

június 23-i évzárő banketten vehették át

felkészülés része még a vépi tornán való
részvétel.Augusáus 12-én ÖltOn játszunk
Magyar Kupa mérkőzést, majd következhet az
augusáus 19-i bajnoki rajt a Vép ellen. Az ,ilj
idényben U-l6-os és U-l3-as csapatot is indítunk
a

Vasi Fociakadémiával együttműködve.

Mérkőzéseinkre minden szurkolót, érdeklődőt
szeretettel várunk!
Pozsár LászIő
elnök

játékosaink

A LovAS EGYESÜr,nr
2012. 06. 10-én újra megrendezésre került a

Vasszécsenyi Lovas Egyesület szerv ezésében,az
Uj-Ebergényi kastély parkjában az immár
hagyománnyá vált lovasverseny, amely egyben a
Vas megyei díjugrató bajnokság III. fordulója
volt, ahol több, mint 60 lovas és ló képviseltette
magát, a nem túl kedvező időjárás ellenére.

Az

rrÍnu

egyesület lovasai közül Csoknyai József,

Bíró Dániel és Magyar Balázs

vett részt a

versenyen.
A versenyen az alábbi eredmények születtek:

B0

kategória: 15. Csoknyai József Yaránslő

Vértes nevű lován 4 hp.

Vasszécsenyi Üzenet

I6

2012.

július

B1 kezdő lovas kategőria: 8. Csoknyai József

B1 nyitott

hp.

B2kategőria: 3. FábiánZoltán Junior nevű lován

Yarázsló Vértes nevű lován 4hp
12. Bkő Dániel Gilmore Góliáth nevű lován 12

B1 nyitott kategória: 24. Magyar Baláas Tekila

kategória:
nevű lován 0 hp.

2. Kiss Tamás Cortezat

0 hp.

nevű lován 16 hp.

B2 kategória: 20. Magyar Balá.zs Tekila

nevű

lován 28 hp.

B0 katgória: 5. Bíró Dániel Gilmore Góliáth
nevű lován 0 hp.

81

kezdő lovas kategória:

4. Bíró Dániel

Gilmore Góliáth nevű lován 4 hp.

2012. 06. I6-án az egyesület lovasai Katafán
vettek részt a soron következő megyei díjugrató
versenyen, ahol eredményesen szerepeltek.

vnnŐnŐI ROVAT
A GENNYES AGYHÁRTYAGYULLADÁSRÓL
lágyagyh ártyák gennye s gyulladását nev ezzik
meningitis purulentának, a betegség súlyosabb

a

kiterjedhet.

Véralvadási zavar jelezheti a súlyos szepszist.

A

esetben

lefolyása

a mélyebb agyi struktúrákra is
A gyermekkori meningitis tünetei,
és ebből adódó kezelése fligg

a

gyermek életkorától.

meningitisénéla leggyakoribb
kórokozó az E.coli, míg újszülötteknél B
csoportú streptococcus, E.coli és Listeria
monocytogenes fordul elő leggyakrabban.
Gyermekkori meningitisek döntő többségét
Koraszülöttek

meningococcus, pneumococcus és Haemophilus
influenzae okozza.

dominánsak. Megváltozott sírási hang,
táplálhatatlanság, izomtónus csökkenése vagy
fokozódása, bőrvérzések fordulhatnak elő.

A

betegség gyanúja esetén a legrövidebb időn
belül liquorvizsgálatot kell végazni. Minden
esetben
kötelező
fiilészeti- és

szemfenékvizsgáltat, Röntgen,

vizsgálatok is segíthetnek.

CT,

MRI

A betegség megalapozott gyanúja esetén azonnal
el kell kezdeni a kezelést antibiotikummal. A

gennyes

kezdődik. Gyermekeknél és

agyhártyagyulladásos
beteg
elhalálozásának fr oka a késői felismerés és a
későn elkezdett hatásos antibacteriális kezelés.
Tüneti kezelés is szükséges, amellyel
elkerülhetők a maradvánfiünetek, és az
életveszélyes komplikációk.

fordulnak elő a betegségnél.Kora- és
újszülötteknél más tünetek vannak. A lán

Megelőzés:
A H. influenzae B elleni oltóanyag a csecsemő
kori oltásokban benne van, később emlékeztető
oltás szükséges. Nem kötelező, de ajánlott
védőoltás van meningococcus és pneumococcus
ellen is.
Mészáros Lívia
védőnő

A

betegség felsőlégúti hurutos tünetekkel

nagyobb
csecsemőknél szinte mindig előfordul hányinger,
hányás, láz, fejf;íjás. Tarkókot<ittség is
előfordulhat nagyobb gyerekeknél. Elő fordulhat
még nyugtalanság, étvág5talanság, csecsemőknél
a kutacs elődomborodása, kisebb-nagyobb
bőrvérzések. De az utőbbi tünetek nem mindig

hiányozhat, Iégzészavarés szeptikus tünetek

Vasszécsenyi Üzenet
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TERMESZETVÉDELEM
Tisztelt Olvasóko Kedves vasszécsenyi
lakosok!

A ,,Természetvédelem"
rovat ezen hasábjait
olvasva már javában benne
vagyunk a nyárban,
élvezhetjiik a bizonyára

sokak

számára

a

kikapcsolódást, pihenést,
kirándulásokat rejtő meleg,
nyári hónapokat.
Az idei nyár dereka, június
vége, július eleje kánikulai
meleggel köszöntött ránk.
Ez természetesen nem csak bennünk, embereket,
szervezetiinket viselte meg, hanem az élővi|ág
jeles alkotóit is, az állatokat és a növényeket.
Sajnos mivel a növények helyhez kötöttek, csak

a túléléstjelentő öntözéssel

lehetett

megakadályozni kiszáradásukat. Azonban az
öntözések nem pótolják a jótékony hatású,
csendes eső, zápor hatását, ezért sajnos az idén-

fbleg a szikesebb talají ültetvényekbenkevesebb terméssel számolhatunk. A kánikulai
meleget a légkörben váltó hidegfrontok hatására
létrejött égi háboruk következményeként jégesőt
is megtapasztalhattunk, mely sajnos elsősorban a
gyümölcsösökben és a szőlőben tesz kárt. A
fejlődő, vagy már kifejlett gyümölcs húsát a jég
megvágja, és ezen a helyen a termés rothadásnak
indul, pár napon belül egyszetúen leszárad a
szánől! A jég azért is ki,ilönösen veszélyes, mert
védekezni ellene tulajdonképpen nem lehet,
minél szárazabban esik, annál veszélyesebb,
nagyobb a vágő ereje. Az érett gabonákban a
szemet kiverheti a fbldre, amelyet már
betakarítani nem lehet, a2 erős szél és nagy eső
megdöntiaszalmaszáiat,melyutána-érettségétól
fiiggően- már nehezen áll fel újra, ami szintén
megnehezíti az adott termény (elsősorban
kalászosok)betakaritását. A kánikulai hőség és a
csapadék nélkiili aszályos időjárás az állatokat is
megviselte, bár azok árnyékot találva maguknak
könnyebben elviselték a nagy meleget. Azonbanmivel ez az időszak az állatvl!ágban az
utódnevelés időszakának első fazisa- a gyenge
szewezetű, kicsiny utódok (fiókák, kölykök)
elpusztultak. A vadon élő állatok elvándoroltak a
sűnibb, nagyobb árnyékot és takarást nyújtó,

összefiiggő erdősültségekbe, ahol lehetőleg a
közvetlen közelben patak, tő találhatő, hisz a
rendkívüli melegben jóval többször van
sziikségtik a viz felvételéreés testüket hűsíteni
szándékozőan a fiirdésre, dagonyénásra.
Mostanra a ,,rend" helyre állni látszik, az állatok

(családok/egyedek) visszatértek

saját

territóriumukba. A ház körül élő állatoknakelsősorban madaraknak- is nagyon fontos a viz.
Itassuk őketl yu tárolására alkalmas, nem túl
mély (ebbe az ál|at bele fulladhat), bármilyen
edény megfelel erre a célra. Nagyon fontos, hogy
folyamatosan fel legyen töltve friss vízzel, hisz
ha a madár megszokta a helyet, folyamatosan
visszajár oda. Nem csak inni, de testét hűteni
szándékozőan fiirödnek is benne.
A nyári hónapokban már javában élvezhetjük -

folyamatosan-akertjeinkbenatavaszi

munkálatok és áldozatos gondoskodásunknak
köszönhetően konyhanövényeink terméseit.
Először talán a hónapo s r etek ize jelezte a tavasz,
nyárelő vitamindús tápIálkozási lehetőségét,
aztán szép lassan a többi növény, zöldség, is
meghálálta a gondoskodó, szorgos kezek
munkáját. Már nem csak foliasátorban, vagy
melegágyban, hanem a szabadban is szedhetjük
a paprkát, paradicsomot, uborkát, hagymát. Az
idén a kulturnövények fejlődési szakaszában talán a meleg miatt- többször talákozhattunk a
növényeinket karosító rovarokkal, atkákkal.
Ezeket elpusztítani, növényekre káros hatásukat
megszüntetni hatékonyan sajno s csak vegyszeres
kezeléssel lehet. Viszont azt mi, saját magunk
látjuk és ezáltal döntjük el, hogy hányszor és

milyen erősségű, összetételű

permetszerrel
permetezünk. Itt szeretnék utalást tenni az előző
rovatokban már jelzett gondolatokra, miszerint
újból hangsúlyozom a saját konyhakert, ezáltal
saját magunk által előállított fogyasztási
élelmiszerek (zöldség, gyümölcs, adott esetben
húsok) jelentőségét! Ezeknél ugyanis tudjuk,
hogy mivel, milyen sűrűn és mikor permetezttik,
tudjuk, hogy a fogyasztásra kerülő élelmiszer
mikor nem hordoz már a permetezésből adódó
káros összetevőket, ezeket az élelmiszereket
mikor tehetjük fogyasztás céljából a család
asztalára, gyermekeink elé! Amit a
multinacionális élelmiszer boltok pultjáról
emelünk le, azt abszolút nem tudjuk, maximum
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csodálkozva nézÁik, hogy' tudott ekkorára
megnőni, ilyen szépre gyarapodni. Viccesen
szokták mondani: ,,ha kicsi is, csúnya is, de a

Kamilla:(Chamomilla Recutita) Nagyszüleink,
elődeink tapasztalatain nyugvó elmondásaiból
következtetve tulajdonképpen,,mindenre" jó.

gondolnánk, hogy ezáltal miár rengeteget tettünk
egészségének
megőrzéséért.Fogyasszunk minél több zö ldséget
és- gyümölcsöt, hisz most van a szezonja!
Ezekkel rengeteg- az emberi test számára
juttatunk
nélktilözhetetlenvitamint
lehetőségünk
van íá,
Ha
szervezetiinkbe!
gyorsfagyasáásos oljárással (hűtőszekrény,
hűtőláda fagyasrtőjába csomagolva) tegyünk el
ezekből az élelmiszerekből az őszí, téli, kora
tavaszi időszakokra is, és ekkor szezonon kívül
is évezhetjiik a megtermelt zöldségek,
gyümölcsök vitamindús, jótékony hatását.

kifejezetten ajánlott. A növény virágát kell
begyűjteni, azt leszáritani. Utána egész éven át
használható, ktilsőleg forralt vube áztatva a

miénk". Hát legyen iga, ez
megtermelt élelmiszerekre is!

a magunk
Nem is

magunk és családunk

hónapokban a természet teljesen
kizöldült nagyon sok vadon nőtt növény ereje
teljében van. Aki ismeri a vadon . nőtt
növényeket, biáosan ismeri azt a régi mondást,
hogy,,fliben- f;íban az orvosság". Igen, rengeteg
növény gyógynövény, melyek nagy részét
közvetlen környezetiinkben lehet gyűjteni,
nagyon sok megbetegedés ellenszere, a
betegségek megelőzésének hatékony forrása,
rengete g gyó gyszeripari ké sz ítmény alap any aga.
Ebben a rovatban párat említenék,s majd
folyamatosan ismertetem a legelterjedtebb
gyógynövényeket, azok szedését,tárolását,
akalmazását éppen az adott időszakoknak,

A nyári

évszakoknak megfelelően.

Elsősorban nyugtató hatású, szemégésre,
gyulladásra, gyomor panaszokra, görcsre

virágot, belsőleg teaként leszűrve.
Csalán : (Urtica Dio ica) kimerültség ellen nagyon
hatásos, vércukorszint csökkentő, reumatikus
panaszok ellen használatos, gyomor, bélrendszer
tÁnitására, köhögés, asztmatikus tünetek
keze lé s ére haszná|ják, v izhajtő hat ású, rendkívü l
egészséges,A csalán levelét kell leszárítani, igy
egész éven át lehet tárolni. Forralva és leszűrve
télen is kitűnő vitaminbomba. Nyersen levesbe,
fözelékbe is tehető és azonnal fogyasztható!
Hársfavirág: (Tiliae Cordata) Nátha, influenza,
köhögés ellen hatásos. A hársfa vkágátleszárítva
|Eész évben e|áll, fonázva teaként fogyasztható.
Es végül néhány aktuális népi megfigyelés,
hagyomány: az egyk legfontosabb nyár derekán,
Péter-Pál ( Július 29 .) az aratás kezdetét j elképezi
nagyon régőta vidéken, Nagy' ünnep volt ez
régen faluhelyen! Jakab napja (Július 25.). Ha
Jakab napja derűs, jó gyümölcstermésre
számithatunk. Ezen a napon áll rneg a szőlő
növekedése és kezd édesedni.

A

következő rovat megjelenésekor már az őszi
szelek simogatják bőrünket, addig is minden

kedves olvasónak kívánok gondtalan,

egészségbenbővelkedő, szép nyarat, kellemes
időtöltést a szabadbanl
Bejczy Norbert

AI\rYAKÖI\rWI rrÍnn r r.
201l. január 1 -től 2012. július 27-ig
Születés:
- Németh Adrienn és Kis Bertalan
- Veidinger Judit és oláh Miklós
- Molnár Eszter és Tóth Csaba
- Szapor Edit és Baumann Csaba
- Derdák Agota és Kiss Péter
- szemes Anikó és soós zsolt
- Talabér Edina és Horváth Zsolt
- Horváth Klaudia és Kölkedi Dániel
- Tanai Krisáina és Horváth Balázs
- Horváth Alexandra Klaudia és Fekete József
- Erdősi Krisáina és Farkas Ákos
- staritzbüchler viktória és kovács Tivadar
- KáldyNóra és Román Péter

fia: Kornél (20IL,02.12.)Ebergényi fasor
fia: Máté (2010. II.29.) Széchenyi u.51,
Ieánya: Elina (2011.01.16.) Ebergényi fasor 8.
leánya: Zoé Hanna (20l I.03.27 .) Ady u. 33.
fia: Bálint (2011.05.10.) Lipárt u.
fta: Zsolt Dániel (2011.0,7 .28.) Petőfi l. 42.
fia: Alex Noel (201 1.08.26.) Vörösmarty v 25.
leánya: Fanni (20II.07.05.) Széchenyi v 3lI.
leánya: Boglárka Ykág (2011.09.I2.) Dózsa u. 35.
fia: József (2I1.09.28.) Lipárt u. 23.
fia: Ármin (2011.11.16.) Széchenyi u. 5.
fia: Aron (2011.12.23.) Adyu.22.
fia: Bulcsú (20| I.1 2.05.) Széchenyi u.27,
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Színpad és környéke

-

-

Reggeli ébresztő
Ingyenes vérnyomás- és
vércukorszint mérés
Tábori mise
Utcák közötti fözőverseny
Pogácsasütő verseny
Energy Dance Team
Mistyc Orient hastánc-bemutató
Salsa bemutató
Operett és könnyű dallamok a

s

ztrő

4

-á

Big

Mouse Band-től
Tavaszi Szé1 Citerazenekar
T áplánszentkere

n,É;i r§

1

Garabonciás néptáncegyüttes
Zenés-táncos műsor
shanti ska Tones zenekar
Szombathelyről
Tábortaz

Játszőtér

-

Aszfaltrajzverseny
Fajátékok
Kézműves foglalkozás
Arcfestés
Kerékpáros és Kresz vetélkedő

5LET buli

Focipálya és környéke

-

-

Amerikai futball edzés az
érdeklődők részvételével
Pom-pom lányok jelentkezését is
várjuk műsorral
Lovasbemutató és lovagoltatás
Íliaszbemutató
Sólymász bemutató
Avon bemutató
Kerekerdő Alapítvány: ,,Apapt"
Nagypályás foci (Lipárt-Szécseny)
1l-es rugó verseny

A rendezvény folyamán: büfé, pop-corn,
édesség

Egész nap látogatható az Asványmúzeum,
hosszabb tárlatvezetésre a következő

időpontokban kerül sor: 10.00, 13.00,
16.00

A változtatás jogát fenntartjuk!
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A szombati fözőversenyre

csapatok jelentkezésétvárjuk!
Amit minden csapatnak biztosítunk:
bogrács+Iáb, 2 kg vadhús

(Jelentkezés : Sze le ZsuzsannánáI
I7 -én délutánie a 30 17 03 -1 1 1 8-es telefonszámon)

pocÁcsnsürŐ vERsENy

2012.

Nevezni lehet egy kosárka pogácsával
szombaton 10 órától 13 őráíg a Falunap helyszínén!
A legjobb pogácsát sütő
egy évig birtokolhatja a Pogácsa-kupát!

ANYAKÖNYVI
Házasság:

-

nÍnrr rr.

Tanai Krisztina és Horváth Balázs(2}Il.04.15.)
Horváth Alexandra Klaudia és Fekete Józse(201 1.05.14.)
Katona Tamás és Szalai Viola(2011.08.13.)
Staritzbüchler Viktória és Kovács Tivadar Krisztián(201 1. 10.01 .)
Illés Katalin és Horváth Imre (2011.II.26.)
Tóth Mária és Soós Jőzsef(20l2.01.2I.)
Kviring Bernadett és Horváth Zsolt(20l2.05.26.)
Kiss Gabriella és Biró Gábor(2012.07.I4.)
Geröly Lilla és Boda Gábor(20l2.07.2I.)

Dávid Katalin és Barkovics Balázs(20l2.07.2l.\
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