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Közeleg a karácsony, már néhány hete a szívünket is ünneplőbe öltöztettük, hiszen az adventtel kezdetét vette a várakozás, mely az Úr eljövetelében teljesedik ki. A mai rohanó világban nehéz ráhangolódni erre a csodálatos ünnepre.
Az emberek a szürke hétköznapokban nem látják meg a kis
csodákat, a vásárlási láz elhomályosítja a lelki elcsendesedés
időszakát. Tegyúk félre ezeket és figyeljünk! A karácsony és
az advent időszakában töltsünk minél több időt családunk-

kal, b arátainkkal, a hozzánk közelállólÜo z. A gy erty agy úi
tással meghitt pillanatokat csempészhetünk a családunkba,
amikor is együtt lehetünk, közösen énekelhetünk, kívánhatunk valamit, de a legfontosabb, hogy beszélgethetünk, egymásra odafigyelve, végighallgatva egymást. Ugyanakkor ne
feledkezzünk el a szűkebb és tágabb környezetünkről sem.

F

t

. Mi történt az elmúlt ídőszakban
.

.

Jó tudni
Intézményi hírek

, Egyházihírek
. védőnői hírek

. Természetvédelem

Lz

egyéni és a közösségi életünket is ápo hatjuk ebben az
időszakban, segíthetünk másoknak, megnyithatjuk szívünket másoknak. Karácsony a Szeretet ünnepe. De mi is a sze-

retet?
,,A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély, Nem tapintatlan, nem
keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója

fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzeLmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél,
mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha." (Szent

Pál Szeretethimnusza)
Békés,áldott karácsonyt és egészségbengazdagboldog új
évet kívánok!

zsolnai zoltán
Polgórmester

t.

@e

r 21. Karácsonyi ünnepség
az iskolában
D ecembe r 22. Kar ácsonyi Mes eláda
Decembe r 23, Karácsonyváró délelőtt Mesevetítés
Decembe í 24. Éiíéli
mise P ásztoriátékkal
December 3l. Szilveszteri bál
D ecembe
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AZELMÚur IDÓSZAKBAI|',
Az önkormányzat az év utolsó időszakában is rendkívüI sok feladatot kell, hogy megoldion. Mind azt már

Ennek megfelelően felhívom a Tisztelt időskoní Lakosságot, hogy amennyiben kétkezi munkával a közelózőleg leírtam a közcélú munkásaink ielentős részé- vetlen megélhetésükkel kapcsolatos segítségnyúitásnek (2 fő kivételével)a szerződése - állami finanszíro- ra lenne igényük (fa bekészítése,faaprítás, téliesítés,
zása november 30-án leiárt. Ez nagyon bizonytalanná
gázpalackcsere, bevásárlás), úgy ielentkezzenek hivatatette volna a téli időszakot, főleg nagyobb téli csapadék
lunkban személyesen vagy telefonon a94/377-00l teesetén.
lefonszámon t va{y akár hívhatnak engem közvetlen a
December vé gétől2 fő foglalkoztatására pályáztunk 80 %
30 / 937 7 333 telefonszámon. Az igényeket rangsorolva
o/o
a
téli
közterület
ellátásra.
őnrészmellett
támogatás, 2O
megpróbálunk mindenkinek segíteni
A téli hó eltakarításra a helyi termelőszövetkezet vezetójével Kondics Józseffel megállapodást kötöttem, miszerint
A Vasszécsenyi Önkormányzat az idei évben regisztrált és beérkezett Bursa Hungarica ösztöndíiat az alába szövetkezet gépe és annak kezelője rendelkezésünkre áll
bi összeggel támogatta:

szükség esetén.

A fenti intézkedések és szervezések mellett

15 fő részesül ,,A'típusú Bursa Hungarica Ösztöndíjban,
ebből l0 fó 3000.- Ftlhó összegben, 5 fő 4000.- Ftlhó ösz-

Tisztelt Lakosságot, hogy a saiát ingatlaniáhoztartozó közterület téli takarítását és csúszásmentesítéséta helyi rendeletben szabályozott módon vé-

szegben. Az előző évben beadott,,B" típusűpályáző 1 ft| aki

gezze el.

en alakult: 50.000.- Ft

Felkérem

a

szintén 4000.- Ft/hó összegű támogatásban részesül.
A támogatás összege az egy Íőre jutó jövedelemtól függő-

alatti 4000.-Ft
közötti 3000.- Ft

Amennyiben valami módon akadályoztatva van ebbery
úgy jelentse be írásban, indoklással kiegészítve a hivatalba. A bejelentéseket rögzítjük és megvizsgálást követően,
indokoltság esetén magunk gondoskodunk a feladat ellátá-

lyázat benyújtását követően

sáról.

meg kell küzdeni a foglalkoztatás megvalósítása érdekében,

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a közutak sózása
helyett az idén is csak érdesítés(kavicsszórással) védekezünk a iegesedés ellen az utak, iárdák burkolatának
védelme érdekében. Ezért íokozott figyelmet igényel a
közlekedés minden esetben!
A Kormányhivatal Munkaúgyi Hivatalában

téli,,szociális feladatok e|látására" 4 fő foglalkoztatására kérelmet nyúj,
tottunk be. A kérelem pozitív elbírását követően december
15-tő14 fő ismételten közcélú feladatot lát el. Ennek finanszírozásár a tel| es munkaidős státuszt sik erilt 20 12. március
végéigbiztosítani, amelynek 100o/o-át támogatásként kapa

50.000-70.000.- Ft

Az előzőekben felsoroltakban egy-egy foglalkoztatási pálehetségesek. Minden esetben

akkor is, ha csak néhány hónapra is jelent ez megoldást.
Mindemellett jelentós feladatot jelent a folyamatos és utólagos adrninisztráció és a kifizetésekkel kapcsolatos teendók. De emellett az Önkormányzat nem csak azért használja ki ezen pályázatiprogramokat, mert ielenleg egyéb más

lehetőségek hiányában nem tudja ellátni ezeket a feladatokat, hanem azért is, mivel egy-egy ember megélhetésének
nem segéllyel történó segítésétjelenti ez a lehetóség.

Az Önkormányzat képviselőtestülete a kormányzat törvényalkotási menetrendjéhez igazodva gyakran ülésezik.
Több esetben rendkívüli gytíléssorán tudjuk a szükséges
önkormányzati határozatokat időben meghozni, amelyek

juk meg a pályáztatő Minisztériumtól a Munkaügyi Hivatalon keresztül. Elsősorban az esetleges közterületek biztosítása, téli karbantartása az elsődleges cél, de amennyi-

egy-egy átszervezés vagy akár pénzűgyi forrás igényléséhez

ben szabad kapacitás keletkezik, úgy elképzeléseim szerint
a község időskorú lakosságának való segítségnyújtássalkiegészítenénktevékenységüket.

gazdasági év zárása az ídénis a két ünnep közötti időszakra
jelent kiemelt feladatot. Fontos, hogy a döntések meghozatala ezekben a napokban jelentősen befolyásolják a következő év működési és fejlesztési lehetőségeit.

nélkülözhetetlen.

Az Önkormányzat pénzügyeinek végső rendezése és a

Vasszécsenyi Uzenet

Az

év végénjelentem sikerült befejezni a ravatalozó épű-

letének felújítását, Eszerint a falak repedéseinek megszüntetése mellett stabilizáltuk a további süllyedést. A nyílászárók lecsiszolását követően festésre került. A külső homlokzaton kőporos íakolat és annak színezése javításra került. A
fedett elótér burkolata és vakolata megújult, az utóbbi újrafestése átmenetileg néhány évre megnyugtatóan rendezte a
temetói szertartások lebonyolítására szolgá,ló épület sorsát.
A felú|ítás költségeit, az anyagok megvásárlásában az Önkormányzat, a felújítást végző munkások költségeiról felajánlásként magánemberként gondoskodtam.

A

falurészek kiegyensúlyozottsága miatt fontosnak tar-

torr1 hogy hasonló konstrukcióval, a tavasszal a Lipárti ra-

vatalozó is felújításrakerüljön.

A Szécsenyi temetőben

az elöregedett diófákat az önkor-

mányzat szakemberek bevonásával kivágatta. Az évekkel ezelőtt hatósági bej árás alkalrnával veszélyesnek nyilvánított

fák kivágására a Kulturális és Örökségvédelmi Hivataltól
kértünk engedélyt. A kivágást nem tudtuk halogatni annak
ellenére, hogy mintegy két éve figyeltük a fák életétbízva
a természet megújulásának lehetőségében. Tavasszal a sekrestyéhez vezető útra eső vastag faág leesése és a környező sírok hozzátaftozőinak kérésérea síremlékek védelmének érdekébenki kellett, hogy vágassuk a veszélyesnek minősítet 4 db diófát, A temetőkertben megmaradő 2 fát pedig felnyesték, megelózvén a téli gallyhullást és baleserveszélyt. A speciáIis és veszélyes feladatot szakemberek végezték. A kidöntés utáni munkálatokat az Önkormányzatközcélúdolgozói látták el, Az ágakat összeaprítottuk és a plébániára szállítottuk, Egy kis mennyiség jutott a bolcsőde
kazánjára is belőle. A törzset a plébánia és a helyi egyházközség értékesítia megbeszélteknek megfelelően. A sürgős
munkát és a hirtelen döntést a körülmények indokolták. Tavasszal a kivágott fák helyett úiat ültetünk.

Az önkormányzat az idén is megrendezte az idősek napi
rendezvénft a művelődési házban. A helyi óvodás gyermekek fellépéseés az asszonykórus fellépéseszínesítette a
programot.
A tartalmas időtóltés mellett kis vendéglátás is szerepelt a
hagyományokhoz méltóan a programban. Ezúton §zeretném megköszönni mindazok segítségét,akík részt vettek a program szervezésébenés lebonyolításában.

Az

Önkormányzat év végi nyilvános beszámolójára

Z0I2. december
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-

közmeghallgatás - falugyúlésredecember 3-án a hivatal
dísztermében kerii,lt sor. A tájékoztatás részletes anyaga a
hivatal jegyzókönyvei között megtekinthetó,

Az Önkormányzat nevében október 27-én saját készitésúpályázatot nyújtottunk be a Kormányhivatal Munkaügyi Hivatalába, amely a,,Bio kazán és közmunka mintaprograrn ' nevet viselte. December 10-én került kihirdetésre
a pá|yázat, miszerint ebben a mintaprogramban a regionális hivatal illetékességi területéről egyedüliként kaptunk lehetőséget megvalósítani egy részben műszaki, részben foglalkoztatási programot.
A beruházás Z0.27O.Z89,- Ft összeg IOO o/o-át önerő nélkül biztosítja a Magyar Kormány Nemzetgazdasági Minisztériuma.
Ebből két kozéptilettink az Óvoda (AranyJ. u. 9.) és az
Önkormányzati Hivatal épülete (netOfi S. u. 11.) fritéskorszerűsítésétoldjukmeg. Aprogram részeként automata Bio
kazánok kerülnek beépítésre,illetve a faapríték-túzelésú
kazán ellátásához mobil aprítógép beszerzésére nyílik lehetőség. Ahozzá kapcsolódó közmunkaprogram keretében december 15{ől két teljes munkaidős foglalkoztatású személy
felvételére került sor. Továbbá az önkormányzat orvosi rendelője mögötti területen zöldhulladék udvar kerül kialakításra tavasztóI és apríték-tüzelőanyag tároló épület felépítésére kerül sor.

Aielentős értékúfejlesztéseknek eredménye képen jelentős energia megtakarításra és annak költségének csökkenésével számolunk az előzetes számítások szerint. A gázener-

gia kiváltásával az energiafüggóségünk is csökken. Bízunk
benne, hogy feltevéseink rövidesen beigazolódnak.

Végezettil az év végéhezközeledve az elóttünk álló téli hónapokra tekintettel fokozottan szeretném felajánlani a Lakosságnak hivatalunk dolgozóinak és nem utolsó sorban jómagam segítségét.Megkérek mindenkit, hogy amennyiben
segítségreszoruló személyről tud, táiékoztasson akár engem, hogy segíteni tudjunk.

Megköszönue

egész éves figyelmüket, békés,bolilog, ól-

doít ünnepeket kívónok a jó egészség mellé községünk

minilenlakójónak'

ZsolnaiZoltón
polgórmester

Vasszécsenyi Üzenet

Z0I2. december

4

viselő-testületeinek nyilvános együttes képviselő-testületi ülése 2OL2, november 27 .

IoTUDNL
Tudósítás az elmúlt időszak
képviselő -testületi munkái áról

Napirend:

Vasszécseny, Tanakaid és Csempeszkopács Község

Önkormányzata Képviselő-testiileteinek nyilvános

Jelen lévő képviselők száma:28 fő
Hozott határozatok száma: 30

együttes képviselő-testületi ülése 2012. október 29.

Kihirdetett rendeletek:

N ap ir en il:
1. A szombathelyi járási hivatal kialakításával kapcsolatos
megállapodás tárgyalása

1.

Közös

Önkormányzati Hivatal létrehozása

-

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános képviselő-testiileti ülése 20 l 2. november 27.

Jelen lévó képviselők száma:
Hozott határozatok száma: 3

kihirdetett rendeletek:

14íő

Napirend:
1. 20 1 3. évi belső

ellenőrzési terv jóváhagyása

2. T ájékoztatás az önkorm ányzat haromne gyedéves gazdál-

-

kodásáról, a 2013. évi költségvetési koncepció tárgyalása

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselőtestűleténeknyilvános képviselő-testületi ilése 2O12.

dílak tárgyalása

3. 2013. évi közszolgáltatási
4. Beszámoló a két ülés között

végzeítmunkáról

október 29.
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő

Napirend:
1.

Hozott határozatok száma: 4

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztönűj p ályáuatngye

kihirdetett rendeletek:

-

2. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdalkodási
Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő:testü-

Önkormányzati Társulás ügye
3. Szombathely és TérségeSzociális és Gyermekjóléti In-

letének közmeghallgatása,

nyilvános képviselő-testületi

ülés 2012. december 3.

tézményfenntartó Társulás ügye
4. Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás ügye

5. Szombathety MJV Önkormányzata által AGORAmultifunkcionális közösségi központok és területi közmúvelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek

N ap ir en

il:

1. Beszámoló

avégzeLt munkáról, a jövőre vonatkozó el-

képzelések

kialakítása elnevezéssel benyújtandó TIOP pályázatának

Jelen lévő képviselők száma: 5 fő

ügy"

Hozott határozatok száma:

6. P ályázati lehető ségek ismertetés e
7. Beszámoló a két ülés között

Kihirdetett rendeletek:

-

-

végzett munkáról

A képviselő-testület nyilvános üléseiről készítettjegyzőHozott határozatok száma: 12

könyvek teljes terjedelemben megtekinthetók hivatali időben (hétfő-csütörtök: 08.00-tól tó.00-ig, péntek. 08.00-tól

kihirdetett rendeletek:

13.30-ig) a Körjegyzőségen, illetve a www.vasszecseny.hu

Jelen lévó képviselők száma: 5 fó
-

internetes oldalon.

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács, Rum,
Rábatöttös és Zsennye Községek Önkormányzata Kép-

Góspór Tiuadar

körjegyző

Vasszécsenyi Uzenet
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IoTUDNI!
2OI2. december 3l. napiával
megszűnik a vasszécsenyi Köri egyzőség

Vasszécseny, Tanakajd

és Csempeszkopács

községek

képviselő-testületei a 2012. február 13. napján megtartott

Ezúton értesítem a Körjegyzőség Tisztelt Ügyfeleit,
Vasszécseny község polgárait, hogy 2012. december 3l.

lag támogatták a szomszédos önkormányzatok

napjával a Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Köz-

egyben felhatalmazták a polgármestereket és a jegyzőket,

ségek Körj egyzősége megszűnik.

hogy tegyenek javaslatot

2013. január 1. napjától változatlan helyen és ügyfélfoga-

dási időben a Vasszécsenyi Közös

Önkormányzati Hivatal

vár)a a Tisztelt Úgyfeleket.

együttes ülésükön meghozott határozataikban egyhangú-

és Zsennye községek képviselő-testüle-

tei az idei év januárvégén megtartott képviselő-testületi ülé-

önkormány-

sükön kifejezték azon szándékukat, hogy közös

közös

hivatal múködésére vonat-

kozóan. Az előkészítő munka a határozatban foglaltak alapján megkezdődött,

több alkalommal tárgyaltak az ügyben a
székhely községek polgármesterei, illetve a hivatalok jegy-

zői. A közös

Rum, Rábatöttös

a

szándékát,

hivatal működtetésére vonatkozóan megállapo-

dás tervezet készült.

A 2012. november

27

. napján megtartott együttes ülésü-

zati hivatalt kívánnak létrehozni Vasszécseny, Tanakajd és

kön

Csempeszkopács községek önkormányzataival.

2012. december 31. napjával hivatalaikat (vasszécsenyi- és
rumi körjegyzőség) megszüntetik és 2012, január 1. nap-

Magyarország helyi önkormányzatairól

szőló

20IL

évi

a

hat település képviselő-testülete úgy határozott, hogy

jával új hivatalt hoznak létre a két hivatal egyesítésével

törvény 85. §-a értelmében közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson beltill kozségi ön-

Vasszécseny székhellyel, Vasszécsenyi Közös

kormányzatok, amelyek közígazgatási területét legfelj ebb

ben állandó kirendeltség működik január 1-től.

CLXXXX.

Önkormány-

zati Hivatal elnevezéssel. A döntés értelmében Rum község-

egy település közigazgatási területe választja el egymástól és
a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.

A

önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összla-

közös

kosságszáma legalább kétezer fő vagy

a

közös

hivatalhoz tar-

A törvény fenti rendelkezései 2013. január l-én lépnek
hivatalt

a

Amennyiben

a

határidőn belül nem kerül sor

a

kózös ön-

kormányzati hivatal létrehozására, akkor a Kormányhivatal
vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijeközös

a

közsé-

gek lakóinak, tisztelettel állunk a Körjegyzőség eddigi és a

Önkormányzati Hivatal új ügyfelei rendelkezésére a

megszokott helyen és időpontokban.

A vasszécsenyi Körjegyzőség valamennyi dolgozója nevében kívánok a Tisztelt Olvasóknak áldott Karácsonyt és bé-

hozni.

a

fenti döntés értelmében az eddiginél

hatályba lépéstőlszámított ó0

napon belil, azaz legkésőbb 2013. március 2-ig létre kell

löli

a

még színvonalasabb ügyintézést tudunk biztosítani

Közös

tozó települések száma legalább hét.
hatályba és a közös

Bízva abban, hogy

önkormányzati hivatalhoz tartoző településeket,

kés, boldog új esztendőt!

Tisztelettel:
Gáspór Tivgdgr
körjegyző

Vasszécsenyi Üzenet
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ahol kötetlenül, 1ó han-

gulatban megbeszéltük
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a beszoktatás tapasztala-
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Az elrnúlt negyed

év zökkenőmenteserr,

élményekbengaznem
okozott
nagy
traumát kisdagon telt. A beszoktatás
gyermekeinknek. Minden gyermek beszokott a bölcsődei
életbe, örömmel, szívesen iönnek reggelenként!

A szülőkkel való fokozatos beszoktatás

egy humánus eljá-

rás, ami során fokozzuk a bölcsődében töltött

időt, és a szülőtől fokozatosan válik le a kisgyermek, Az első napokban a
szüIők és a gyermek is ismerkedik az új környezettel, a csoportszobával, a kisgyermeknevelőkkel, alkalmazottakkal és a
gyermektársakkal. Majd a szülók nélkül csak a délelőttot tolti
a bölcsődében a gyermek, a második hét közepén az alvás lehetőségét is felkínáljuk.
A beszoktatás után október közepétől heti rendszerességgel, tervezétt programot végzünk a kisgyermekekkel. Hétfőn
játékos mozgást, gyermektornát, kedden az ismeretbővítést,
ének-zene fogszerdán ábrázo\ő tevékenységet, csütörtökön
lalkozást, pénteken a mese és vers programot végezzük awermekekkel. Ezekkel a foglakozásokkal sok új ismeretet nyújtunk számukra. Tágul szemléletük, a megismerő képességük,
fejlődik a mozgáskoordinációjuk, új anyagokkal és ábrázoló technikákkal, sok mondókával, verssel, és nem utolsó sorban mesével gazdagodhatnak. Motiváljuk a kisgyermeket, aki
maga dönti el, részt kíván venni a tevékenységben, vag"y nem.
A bölcsődei életüket elsősorban a játék tölti ki, a kisgyermek
számára a játék a fo tevékenységi forma.
A szülők részéreszerveztünk szülőcsoportos beszélgetést,

tait. Itt elmondhatták az
anl.rrkák, hogyan élték
meg ők is a gyermekeikkel együtt a beszoktatást.
A hosszú ősz lehetőséget biztosított számunkra,
hogy minél több időt töltsünk a szabadban, a teraszon és az udvaron. Örömmel labdáztak, motoroztak, csúszdáztak és homokoztak gyermekeink.

Az ádventi koszorúkötésre november 14-én délután került sor. A szülők nagyon aktívak voltak, nagyon szép mun-

kák születtek.

Most már nagyon várjuk Mikulást, énekeljük a Mikulás dalokat, mondogatjuk a verset, mondókát. A környezetünket is
az aktuális ünnepeknek megfelelően díszítjük, szépítjük.
Reggelente öröm betérni a bölcsődébe, ahol sok boldog arcocska vár bennünket nap, mint nap
!

Németh Orsolya
Bölcső dei szakmai u ezető
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A rúlrornonszÁG Óvonl ruínnt
Min ilen éub en a legszebb
iinnep a karácsony napj a,
ünnepel az egészúIóg
apraja és nagyja"

két, élményel

,,

Titokban készülődünk ajándékkal,
/Orgovónyi Anikó/

A téli ünnepekre való készűlődés az óvodai élet szerves réAz ünnepek mindig valami hétköznapon kívül eső, varázslatos történést jelölnek a gyermekek és természetesen a
sze.

felnóttek számára. Az ünnepek körforgásán keresztül könynyebben tehetjük érthetővé az idő múlását a gyermekeink
számára. Megértethetjük velű§ hogy hogyan követik egymást az évszakok, hónapok. Másrészt pedig, ha például a
karácsonyi készülődés időszakában, az előző év azonos időszakából származő fényképeketnézegetünk, akkor ez segítséget nyújt a saját élettörténetük áttekintéséhe z is. Erzékelik, hogy hogyan cseperednek ók maguk is éwól évre. Az
ünnepi rituálék, tradíciók a családban és a közösségben egyaránt a biztonság érzésétnyujtják a gyermekek számára.
Az óvodában mi is arra törekszún§ hogy feledhetetlenné
tegyük az ünnepeket. A meghittség és a biztonság élményének megteremtéséhez a gyermekek is hozzájárulnak. Nagy
élménytjelent, amikor a gyermekek maguk is részt vesznek környezetük feldíszítésében,amikor ők maguk is hozzájárulnak az ünnep szépségéhezsaját alkotásaikkal, A közös tervezgetés, csoportszoba, folyos§ öltöződíszítés, a festett és barkácsolt díszekkel, a mézeskalács sütés az ,,egyittcsinálás" örömét adja a gyermeknek.
A díszek láWánya még az ünnepek után is visszaidézi a
gyermekekben a közös készűlődésmeghittségének emlé-

\
I

i

l,t

amely által megtapasztalják, hogy nem
csak kapni, de adni is

"I
l

"f'

öröm.

Az ünnepi készülődés
már hagyományként, a szűlőkkel közös estébe nyúIó adventi készülődéssel vette kezdetét. Halk karácsonyi zene mellett, szorgo§ kezekkészítették a szebbnél-szebb asztali díszeket, angyalkákat. Köszönjük

jelenlévőknek az aktív részvételt, és a sok felajánlást.
Advent első vasárnapja után mi is meggyújtjukaz adventi
koszorún az első gyertyát,beszélgetünk családról, szeretetről. A gyerekek a gyertya fényénélmeghallgatnak egy-egy
karácsonyi éneket, zenét, verset, történeteket arról, hogy
hogyan készülődhetünk az ünnepre.
a

December 5-én a tanakajdi Petőfi Sándor Művelődési
Házban ingyenes színházi előadáson vehetünk részt.
December 6-án érkezikhozzánka Télapq akinekmár elküldtúk levelünket, amelyben megírtuk, hog-y nagyon várjuk érkezését.Rajzokat is tettünk a bodtékba, ezzel kedveskedtiink a Télapónak.

Óvodánk legnagyobb gyermekei a Kerekerdó csoport
óvodásai Vasszécsenyben és Tanakajdon az,,idősek napján' egy színdarab előadásával igyekeznek színesebbétenni az együtt töltött délutánt.
December 13-án, Luca napján az iskolások jönnek el
hozzánk és a népi hagyománynak megfelelően előadják a

Vasszécsenyi Üzenet

l

§M

}

!l

W
ir"***

termékenységvarázsló éneket, verseket.
Tapasztalataink szerint a gyermekek lelkesen készülődnek, szívesen kántálják a ,,Lvca, Luca kitry-kotty" kezdetú
dalt. Megismertetjük óket a Luca széke történetével és csi
ráztatunk búzát, amely ha karácsonyra kizöldűl jó termés
lesz. r,Mert a népi játék: az anyanyelv, a dallam, a mozdulat
és az ünnepi viselet legszebb együttese, s ez által teljesedik

r. l
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meg. A játékok kiválasztásánál fontos szempont, hogy a
gyermekek mozgásfejlődését és az egész személfiségfejlódést szolgáló eszközöket váasszunk.
A csoport közös ünnepi hagyományai, az év e kiemelkedő napjának együttes átélése, megélése a csoporthoz tartozás érzését,a csoport összetartozását is erősítik.
Ezúton kívánok mindenkinek meghitt, szeretetteljes adventi készűlődést és szép ünnepet, valamint Boldog Uj

Esztendót!

Pappkfuánné
óvodayezető

,,föhet már az egész csalód,

ólljuk alótkőrbe,

ragyogja be az ünnepet
a szeretetfénye."

/orgouátryiAnikó/
',

7
'

gyermekeink személyisége]' /VoLIy /
Mindezt ma már tanítani kell, de ha már ísyvan, tanítsuk
óket, hogy gyermekeink értékeset, szépet, jót játszanak!
December 19-én ingyenes színházi előadást tekinünk
meg Szombathelyen.
December 21-én, pénteken az izgalomrnal teli várakozás csúcspontiaként mind a három csoport karácsonyfa illattal telik meg. A nagycsoportosok ünnepi műsorral kedveskednek a kicsiknek és a középsósöknek. A karácsonyfa alatt sok-sok játék várja a gyermekeket, melyet az ővoda alapíwányának számlájára befolyt összegből vásárolunk
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AZ AMBRÓZV-MIGAZZI
2013. január r-iétől iskolánkat a fenntartók döntése
alapián a Klebelsberg Intézményiránltó Központ veszi át működtetésre. Ez azt ielenti, hogy a pedagógusok és a pedagógus munkát segítők munkáltatóia a KIK
Iesz és a működtetést is a központ biztosítja. Reméliü§
hogy az átmenet zökkenőmentes lesz és az áwételt tanulóink a legkevésbé fogiák megérezni. Ezzel párbazamo§an zailik az intézményidokumentáció (SZMSZ,
pedagógiai program) frissítése is.

A

szeptemberi induláskor l44 tanulónk volt, azóta
1 tanuló távozott, 1 érkezett. Uj k"ilegai"k a tanévben
Némethné Horváth Klára tanítónó és Sípos Ákos, aki a magyar órákon és a napköziben végzi munkáját. Molnár Erzsébet nyugdíjba vonult, Horváth Krisztina pedig anyai örömök elé néz. Szemesné Horváth Rita a konyhán és az iskola tisztántartásában segít. Elsó osztályosaink osztályfőnöke
Szabóné Csonka Erika. A logopédiai ellátásban továbbra is
segít minket Takács Józsefné. A napközit a nagyszámú je-

lentkezés miatt több csoportban kellett megszerveznünk.

A Szülói Munkaközösség elnöke ebben a tanévben is
Kiss László lett. Az SzM bál bevételétiskolánk kerítésének
javítására fordítják.

A tanévben indult szakköreink: rajz, kézműves, néptánc,
számítástechnika, barkács, kézilabda, labdarúgás. Biztosítjuk magyar, matematika és német tárgyakból a középiskolai felkészítéstis.
Szeptember 21-én csatlakoztunk a Magyar Diáksport
Naphoz. Minden tanulónk több, mint 1 órát mozgott és teljesítette a20|2 méteres futás távját is.

7. osztályosaink adták az október 6-i műsort mindkét
községben, október 23-ára a nyolcadikosok emlékeztek.
Október 23-án immár 7. alkalommal adott otthont intézményünk az Lmbrőzy-kupa asztalitenisz és sakk versenynek. A tob§ mint 150 résztvevővel lebonyolított verseny az
egyiklegnagyobbá nőtte ki magát a megyében.
Nyolcadikosaink részt vehettek a középiskolai nyílt napokon, valamint a szombathelyi képzésivásáron. Emellett jó
néhány középiskola iskolánkban tartott ktilön tájékoztatót
is. Szüleik számára november 14-én pályaválasztási sziiLlői
értekezletet tartottunk, 6 tanulónk jelentkezett a központi
írásbeli felvételire a december 10-i határidőig.

Meghirdették a tanulmányi versenyeket is. Eredményekról késóbb tudunk beszámolni.

Az idei tanévben az Ambrózy-hétbezkapcsolódóan meghirdetttik természetismereti vetéIkedőnket, amelyre eddig
5

iskola jelentkezett.

Alsósaink több alkalommal voltak színházban az ősz íoAz idei utolsó színházlátogatás december 19-én

lyamán.
lesz.

Méltóképpen emlékeztünk a magyar nyelv napjára november 13-án. Minden osztály készűlt erre a napra, a faliújságon megtekinthető munkájuk eredménye.
November végéntartottuk hagyományosnak mondható
egészségnevelési napunkat, amelyen az ővoda nagycsoportosai is részt vettek, A színes feladatok végrehajtása után az

elkészített gyümölcstálakat

nagy kedwel fogyasztották ta-

nulóink.
Idén is a toronyi iskolával karöltve szerveztük meg a városkörnyeki iskolák sportversenyeit, amelynek küzdelmei
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az ősz íolyamán megkezdódtek és májusban fejeződnek be.

Az eddigi fordulók során kézilabdás lányaink magabiztosan
verték ellenfeleiket, a focisták vegyesen szerepeltek a három korcsoportban. Leadtuk nevezésünket a diákolimpia
versenyeire is. A tápláni Advent-kupán a II. korcsoportosok
1. helyezést értek el, a kisebbek ugyanott negyedikeklettek.
December l.je az adventi készülődés jegyében telt. Ala-

pítványunk hathatós támogatásával szebbnél szebb munkák születtek. Örülünk annak, hogy sok szülő is el tudott
jönni és velünk tolttitték ezt a hangulatos napot.
December 6-ón megérkezett a Mikulós, 13,ón peilig a
negy eilik o sztóly o s fiúk lucóztak Jaluszerte.

Az elmúlt hónapokban

a Művelődési Házban sorra követ-

ték egymást az események.

Rendszeresen találkoznak a legkisebbek az Angol csoportban, ahol Irimiás Beáta segítségéveljátékosary szórakozva ismerkednek az angol nyelwel a gyermekek. Továbbra is lehet
jelentkezni angol nyelvoktatásra kicsiknek és nagyoknak egyaránt a következó telefonszámon: 06-30 / 499-2404,
Rendszeresen járnak a hölgyek aerobic-ra, ahol átmozgatják izmaikat és a jókedv sem maradhat el ezen találkozások alkalmával. Minden héten hétfőn és szerdán 18.00 órától várják
azújabb csatlakozókat, a mozogni vágyókat!
Novemberben két kézműves foglalkozáson is részt vehettek
az érdeklődők. November 9-én Szent Márton életéhezkapcsolódóan libás lampionnal emlékeztünk meg Szombathely
híres szülöttjéről. November 30-án pedig a közelgó ünnepekre készültün§ először egy Mikulás-frgurát készítettünk, majd

,1T

H

t

Karácsonyi ünnepélyünket december 21-én 15.00
órakor tartjuk az iskola udvarán. Mindenkit sok szeretettel várunk.
A téli szünet december 27-étól január 2-ig tart. Az elsó
tanítási nap január 3, (csütörtök) B hét szerinti órarenddel. Az első félévutolsó napja január 11. (péntek).

Munkatórsaim neu éb en kípónok mindenkinek b ékés,
bolilog karócsonyi ünnepeket és eredményekben gaz,
ilagúj esztendőt!

'"""::,:í:u
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ben már nem szívesen mozdulnak ki a jó meleg otthonukból.
Kora tavasszal ismét szervezünk egy jó hangulatú vásárt, ahol
már a húsvétrakészülünk,bizva abban, hogy a jobb időben
bátrabban térnek be hozzánk a vásárlók is.

A novemberi programok között

Foltvarró Kör tagjai ellátogattak Csepregre, ahol közösen tekintettek meg egy fafaragó valamint egy foltvarrós kiállítást. A hónap végénpedig az
OÁMK-Savaria Ifúsági Centrumban tartott foltvarró napon
vettek részt, ahol tovább képezhették magukat. A Kör tagjai
továbbra is szeretettel várnak minden érdeklódőt keddenként
17.00 órától a Művelődési Házban.

ezt követően angyalkás konyvlelzOk is készültek. Az iskolával együttműködve a Kézműves Szakkör tagjai is részt vettek ezen a programon. Akik még tovább maradtak, azok néhány egyszerű karácsonyfadísszel térhettek haza még. A foglalkozások nagyon jó hangulatban teltek, ió volt nézni, ahogy
a gyermekek készülnek már a várva várt ünnepekre.

a

December hónap első szombatján az időseket köszöntöttük a Művelődési Házban, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik
hosszú, munkában eltOltott évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Az óvodások karácsonyi hangulatot
csempésztek a Múvelődési Házba kis műsorukkal.

er

A két foglalkozás közöfti időszakban megrendeztük

a már

hagyományossá vált Babaruha Börzét, ahol kínálatból nem

volt hiány, azonban az érdeklődők, ú$/ látszik a hideg idő-

Vasszécsenyi Üzenet
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a Rozmaring Asszonykórus szórakoz-

tatta műsorával az egybegyűlteket, valamint a nyári szépkorúak kirándulásán készült képekből készült vetítést nézhettük
meg közösen

és vidám

emlékeket idézhettünk fel.

Ugyanezen napon a Könyvtárban a már hagyományos,
sá váló Karácsonyi Szeretetvásárt rendeztünk, ahol az adventi hangulat átjáíta az embert. A vásáron a Foltvarrók és
Rátz Györgyné Kati néni kínálták karácsonyi munkáikat, díszeiket, valamint a helyi kézműveseket, termelőket képviselte Domján Zsoltné, aki gyöngycsodáival kápráztatott el minden érdeklődőt és KáldyJenő méhész, aki igazi karácsonyi illatokat csempészett a Könyvtárba a különleges viaszgyertyáival. Az érdeklódők nem térhettek haza üreskézzel, aki betért a
Könyvtárba, biztos vagyok benne, hogy nem csalódott.

A Polgármester úr köszöntötte a megjelent időseket, majd
egy kis szerény vacsora elfogyasztása után következett a beszélgetés a réglátott ismerósökkel vagy éppen táncra is perdülhettek a résztvevők. Induláskor minden kedves vendégünk az iskola diákjai által készítettadventi asztali dísszel
térhetett haza. Ezúton is kívánunk minden kedves szépkorú
vasszécsenyi lakosnak nagyon jó egészséget,hosszú, boldog
életet, valamint, hogy érezzékkörnyezetük figyelmét, családjuk szeretetét.
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December 8-án szombaton a legkisebbekkel vártuk közösen a Mikulást, aki a Művelődési Házba is ellátogatott. A kicsikkel közösen játszottun\ kézműveskedtünk, amikor is
megérkezett a Mikulás, A gyermekek énekkel köszöntötték a
nagy útról érkezett Mikulást és segédjét, a IGampuszt, A kicsikkel beszélgetett egy jőt a Mikulás és a puttonyában minden gyermek számára rejtőzött egy kis ajándék is.

Ezúton kíuánok Minden uasszécsenyi lakosnakbékés, óldott karócsonyi űnnepeket és szerencsében gazd,agbolilog új
évet! Találkozzunk 2013-ban is a Pungor Ernő Műuelőilé-

siHózban!
Dévai-Szele Zsuzsanna
műuelődésszeruező

A Rózsafüzér társulat zarándoklata és ádventi
programok a z e gyházkőzs égb en

l
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A falunkban működó Rózsaftizér Társulat tagjai minden
szerdán délután összegyúlnek a templomban és imádkoznak a plébánia megúiulásáért. Mintegy 25-30 ember vesz
részt ebben, zömében szécsenyiek, s ajövó évfeladata, hogy
a lipártiakat is bevonjuk ebbe az imádságba, mert az imádság és a liturgia a legfontosabb a keresztény ünneplésben.
Imádság nélkül nincs lelki és vallásos élet. Mi imádkozunk
Ennek imhétfől hétre a plébánia tagjainak megtéréséért.
már kézen fogható jelei vannak, hiszem egyre több gyermek
és fiatal jár templomba, de még mindig sokat kell imádkozni értük és magunkért.

Merkli Ferenc plébános az év végénhálaadó zarándoklatra vitte el az egyesii{et tagjait. Mintegy 38-an mentiink el
zarándoklatra Ausztriába, Maria Bild festói tájaira és temp-

lomába. Az ottani plébános várt minket, § nagy szeretettel
mutatta be a templomát. A szentmisét is ott mutattuk be.
A szentmise után agapé következett a plébánián, mindenki nagyon jől érezte magát. Irén néni, Feri atya édesanyja is
velünk tartott. Ezután a mogersdorfi (szentgotthárdi) csata színhelyérementünk el. A múzeuinban megtekintettük a
szentgotthárdi l664-es csata történetét, annak pontos lefolyását a áluban, a Rába mindkét oldalán.
Ezután Benkó János buszsofor Magyarországra kalauzolt
minket, s a szentgotthárdi barokk templomot tekintettük
meg, amelyet most tatarozták. Ez az országmásodik legnagyobb barokk temploma, s lassan teljes pompájában fog ragyogni, Betekintést nyertünk a helyi piac életébe,melynek
különlegessége, hogy vásárlói szinte csak osztrákok voltak.

n
Ezután a rönöki

..\

Szent Imre templomot tekintettük meg,

mely a határtól csak 20 méterre van, s amelyet a szovjet katonák annak idején feldúltak, benne aludtak, üzet raktak, illemhelynek használták, lóistálló is lett belőle, Ott imádkoztuk el a litániát. Ezután hazafelé tartottunk. HáIát adtunk a
Jóistenne§ hogy a zord idő'ellenére is imádkozós, jó hangulatú zarándoklaton vettünk részt. A heti imádságot pedig
folytatjulg várunk mindenkit, a lipártiakat is, másokat is, új
tagokat is erre az imádságra.

Ádu enti és kar ócs
Dec.

73.

o

ny í pro

gramok:

Zaróndoklat Sümegre

1 5. Ádu enti kon cert Tan akaj don 1 8.0O ór ótól
Dec. 7ó. Lelki nap és nagygyóntatósVasszécsenyben,
ilélutón 14-17 között.
Dec. 24. 17 oo. Í:ifeli mise pósztorjótékkal
Dec. 25, 83a Ünnepi mise
D ec, 26. Csalóilok megaldósa Lip órtb an
Dec. 27, Bor mególilósa és minisztrónsloglalkozós

D e c.

iléIután 16.0O órótól

Dec.31.Hólaadós
I anu ór el ej e Hózszentelés

I4

Vasszécsenyi Üzenet

20|2. december

Louas Egyesület hírei
Az elmúlt időszakban az egyesület lovasai több versenyen vettek részt, ahol az alábbi eredmények születtek:

08. 11. |ókfa:
C0 kategória: l. I(iss Tamás Cortezar nevú lován 0 hp.
Derby versenyszám: 5. Fábián Zoltán
Junior nevű lován 4 hp.
09. O1. Kissomlyó:
B1 kezdő lovas kategória:
10. Bíró Dániel

Gilmore Góliáth nevű lován

-^
09.30.Döbrönte:
C0 kategória: 7. Kiss Tamás Cortezar nevű lován 12 hp.

ó hp.

B1 nyitott kategória: 9.Magyar Balázs Tekila
nevű lován 0 hp.
19. Kiss Tamás Cortezar nevű lován 4 hp.
B2 kategória: 8. Fábián ZoltánJunior nevű lován 8 hp,
11. Magyar Balázs Tekila nevú lován 11 hp.
83 kategória: 5. Fábián ZoltánJunior nevű lován 8 hp.

09. 1 S. Csempeszkopócs:
B0 kategória: 10. Csoknyai József Varázsló
Vértes nevú lován 21 hp.
B1 nyitott kategória: 17. Kiss Tamás Cortezar
nevű lován 8 hp.
19. Magyar Balázs Tekila nevű lován 12 hp
82 kategória: 6. Fábián ZoltánJunior nevű lován 0 hp.
ló. Magyar Balázs Tekila nevű lován 16 hp.

C 1 nyitott kategória: 2. Kiss Tamás Cortezar nevú lován 0 hp.

10. 07. Körmend:
B1 kezdó lovas kategória: 13. Bíró Dániel Gilmore
Góliáth nevű lován 16 hp.
B1 nyitott kategória: 18. Kiss Tamás Cortezar
nevú lován 12 hp.
Gy ermekügy

Fl

ess

égi er e dm ény ek

:

kategória:

: 7 . Magyar Dorina
Csempeszko pács: 2. Magyar Dorina
Vép: 5. Magyar Dorina

Kissomlyó

Bozsok: 3. Magyar Dorina
Szinese major: 1. Magyar Dorina

WNMII

Fóbián zoltón

Fertőző mirigylóz
( Mononucleo sis infectio s a)
Ez a fertőző betegség leggyakrabban serdülőket és fiatal felnőtteket érint. A fertőzést a herpesvírusok közé tartozó Epstein-Barr-vírus okozza, fertőzött nyállal, cseppfertőzéssel terjed. Látható, érzékelhető tünetei lehet-

J

Á

t

\

T
I

nek a következők: láz, nyirokcsomók duzzanata, íejfájás, a

nyelés fájdalmas, gyakran, de nem minden esetben

arcoedema is jelentkezhet. Több hasonló betegségtől is el
kell különíteni a mononucleosist, ebben az orvosok segítségérelehet egy specifikus(jellegzetes) ellenanyagvizsgálat,
vérkép,és a látható tünetek.
A vírus a B lymphocytákat íertőzi meg, a vérképen
atípusos(nem jellegzetes) lymphocyták és monociták láthatók. Lappangási ideje 1-3 hét is lehet, a2-4hétigis elhúzódhat a betegség.
Tüneti kezelés az esetek többségében elegendtí, antibiotikumot kapnak a betegek: penicillint.

A betegség általában magától győgyul, tartós védettséget
ad az átvészelése. Ritka szövődmények lehetnek: agyvelőgyulladás, lépruptura (léprepedés).

A fertőzés ellen védőoltás egyenlőre nincs. A higiénés
rendszabályok betartásával csökkenthető a megbetegedés
kockázata.

Avérképnormalizálódásáig folyamatos ellenőrzés szükséges,
Mészóros Líuia
Véilőnő

Vasszécsenyi Üzenet

Tisztelt Olu a sók, Kedves v asszécseny i lakos ok!

Mikor e sorokat olvassák, az év utolsó hónapjának második felében járunk, a tél első hónapját koptatjuk. December. Ennek a hónapnakvalahogy különös
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varázsa van,

maga a szó is talán szebben cseng a többinél. Alighanem
a Karácsony, a Szeretet Ünnepének Csillaga, ami jobban
beragyogja ezt a hónapot, szivünket, lelkünket. Ilyenkor
az ember visszatekint, ha nem is a múltba, de az elmúlt,
hamarosan Óesztendónek nevezett viszontagságos, soksok fáradtsággal, bosszúsággal, ugyanakkor örömmel, boldogsággal tarkított évbe és számot ad az e|végzett feladatokról, avagy az éppen el nem végzettekről, a történésekről, magáról az életről, A természetben sincs ez másképp.
Ilyenkor megfárad a természet minden szerves résztvevóje, nem hal meg, csak téli álmot alszik, lelassul, mint a vénember, aki óvatosan botorkál botjára támaszkodva, s tekint a jövőbe, s talán szíve mélyén újra a tavaszt, a kikeletet várja. Na, de ne rohanjunk előre az időben, hisz a tél
még csak most kezdődik, és hiszem, hogy megannyi varázsavan, mint mondjuk a nyárnak. A gazdák a földeken
minden betakarítással végeztek, a termésátlagok- különösen a nyári aszály míatt- változóak lettek.
Aki úgy gondolta, elvetette már a magot, gondolva a jövőre, vagy majd a tavasszal vetendő területet felszántotta,
fogalmazván: jöhet a tél. Alighanem a házak körül, a kertekben is mindenki felkészült a tél, a fagy fogadására. A
kiskerteket felásták, a madáretetők karbantartott állapotban, magokkal, eleséggel, szalonna darabkákkal feltöltve
várják a kis tollas, éhes vendégeiket, a madarakat, Annyiszor említettem már- de soha nem lehet elégszer-, hogy

a madarak téli etetése nagyon fontos, hisz a nagy hóban,

kemény fagyban nem találnak eleséget maguknak, és bizony emiatt nagyon sokan elpusztulnak. Minél több helyen van kinn etetni valo, annál nagyobb számban fognak
madaraink megjelenni a portánkon. Ne feledjük az etetőket az esetleges hótól megtisztítani, hogy belül a magok is,
és a madarak is szárazon legyenek. Az etetők köré a földre pár darab almát is dobhatunk, ezt a rigőfélék előszeretettel fogyasztják.

Nem kimondottan a,,természetvédelem" részétképezi,
de úgy gondolom, hogy az emberek, különösen a magyar,
vidéki emberek életében nagyon nagy szerepet játszott valaha a téli disznóvágás. A statisztikákat figyelve ez a jó szokás újra kezd feléledni, habár aházná| tartott sertések szá-

ma a 2000-es évek elején jelentősen lecsökkent, ezen állatok tartásának súlypontia azőta áthelyeződött a kimondottan sertések nevelésével foglakozó nagyobb gazdaságokra, viszont az itt nevelt állatok megvásárlásával- természetesen ha a disznóvágás feltételei és eszközei adottak-,

magunk is vághatunk disznót, ezzelbíztosítva tulajdonképpen családunk egész éves hús fogyasztását.Ez esetben
legalább tudjuk, mi kerül a család asztalára, hisz saját magunk dolgoztuk fel a számunkra megfelelő alapanyagok-

ból!
Es mint ahogy az előző számban említettem, vizsgáljuk
meg, melyek a kúlönböző természeti értékek,és a természet védelmének mely formái ismeretesek.
Természeti értékek:
-

földtani érték
víztani érték
- növénytani érték
-

állattani érték
tájképi érték

-

kultúrtörténeti érték

-

A természet védelmének

#

formái:

llrli'ii§rn,,

- terület nélküli védelem (8o*bák, ásványok, barlangok, nö-

vény- és állatfajok)
- területi védelem:
- nemzetközi jeléntőségű
- országos jelentóségű (nemze-

ti parkok, tájvédelmi körzetek,
természetvédelmi területek, természeti emlékek)

20IZ. december
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helyi )elentőségű (ennek iogát az Önkormányzatok gyakorolják)
Következó számunkban a természeti értékeket ve,szélyeztetó tényezőkről és a természetvédelem szervezetével ismerkedhetünk meg.

Es végezetü| de nem utolsó sorban néhány időjárási

-

Nézzünk néhány növényt, melyek megint ósak kiemelkedő gyógys zertaní,illetve egészs égmegőrző hatásairól ismeretesek.

Dió (Juglans regia): a dió Ázsiából származik, és az

egyik legismertebb és legtöbbet fogyasztott olajos mag.
A le gyengült szervezetet, táplálja, kedvező hatású az ide g,
rendszerre. Káliumot, kálciumot és foszfort tartalmaz,
megíelelő és rendszeres fogyasztása esetén a vérnyomást
is optimalizálja.
Tyúkhúr(Stellaria media), (egyes régiókban ejtve: tikhúr). A tyúkhúrnitrogénban gazdag talajokat kedveló
gyomnövény. Fogyasztása javítja a vérkeringést, növeli az
éhségérzetet,ezért étvágyfokozó hatású. Szaponin tartalma miatt nagyobb mennyiségű fogyasztása egyes állatoknál (birka, ló, szarvasmarha) hasmenést okozhat,

j

óslás, időj ár áshoz íűződő magyar hagyomány:

Katalin napja: ha Katalin kopog, Karácsony locsog.
Luca: A következő év termésétpróbálták megjósolni a
Luca-búza keltetéssel. Luca napján búzaszemeket kezdtek csíráztatni a kemence közelében, amelyek karácsony
tájára zöldültek ki. Később a kikelt bűzával az adventi oltárt díszítették.
A téli időjárásra a székelyek hagymából jósoltak. A vöröshagymából lefejtettek 12 réteget, ez az év egy-egy hónapjának felelt meg. Mindegyikbe qgy kevés sót szórtak, amelyikben elolvadt, az a hónap esősnek ígérkezett,
a többi száraznak.
Engedjék meg, hogy ez úton megköszönjem azŰiság
olvasóinak, hogy kézbe vették, olvasták a ,Természetvédelmi Rovatot" ZOLZ-ben, Bízom benn, hogy ez azŰi
esztendőben sem lesz másképp.
Minden kedves olvasónak kívánok Boldog, Aldott Karácsonyt, és sok Erőt, Egészséget az Uj Erre eltervezett
teendők megvalósításához !

Bejczy Norbert

Karácsonyi

Ir

sütemény ötlet:

s

Naranc§o§
túrókrém

f*

fü

,t

ü

Hozzávalók:
- 6 narancs
-

77 ilkg mascarpone, uagy natúr tejszínes krémsajt

- 3 d.kg

finomkristólycukor
slikőr
-7 zacskó uaníliós cukor
- 7 -

-

1

2

ev

őkan ól to j ó

7 ilkg félzsíros tehéntúró

- a díszítéshezcsoki

csillagokaagy tortadara

Elkészítés:
Egynek a héját a fehér réteg nélkül lehámozzuk, és vékony csíkokra metéljük.
A többi narancsról a héiat, a fehér réteggel együtt levágjuk. A gerezdeket a hártyák közül kiemeljük, a levet felfogjuk. A
mascarponét a cukorral, a tojáslikőrrel, a vaníliás cukorral, a túróval, és |z dlnarancslével összekeverjük. A narancsgerezdeket _ 8 darab kivételével - mély üvegtálba fttegezzik, majd ráöntjük a krémet. Csokoládé csillagokkal, a félretett narancsgerezdekkel díszítjük.
Elkészítésiidő: 35 perc

A narancsokat megmossuk, megtöröljük.

Vasszécsenyi Üzenet
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Január 20. Magyar Kultúra Napia
1989 óta ünnepeljük meg január 22-én a Magyar Kultúra Napját, annak emlékére,hogy - a
kézirat tanúsága szerint - Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztáztale Csekén a Himnusz
kéziratát.
2013-ban január 2D-án,vasárnap várjuk a Pungor Ernó Múvelódési Házba a vasszécsenyi lakosokat az ünnepségre, ahol a Szécsenyi Szivárvány Színkör ismét egy színdarabbal emlékezik meg
a Magyar Kultúra Napjára.

TISZTELT VASSZÉC SENrI LAKO SOK

!

A Vasszécsenyi Hagyományőrző Klub szervezésébena
HAGYoMÁNYŐRZÓ DlsznÓvÁcÁsÁr 20 1 3.ianuár

Hagyományőtző Klub

község

26-án,

szombaton tartjuk a község Mezóóri helyisége környékén.
Természetesen a részletekről, színes prog-ramokról szórólapon informáljuk a falu lakóit.
Minden kedves látogatóra feltétlentil számítunk!
Bolilog, Szeretetteljes KarócsonyiÜnnepeket és BékésÚj Eszten-

Vasszócs€fiy

ilőtkíuónunk!

Hagy om óny őrző KIub Va s szé cs eny

.

Etka-iőg^

",r.r,

Erőgyűitő Módszer

Ingyenes bemutató foglalkozás
2013. ianuár 4-én, pénteken 18 órátóIVasszécsenyben
Moűtó: ,,Mozdulj Te is úgy, ahogyan kezilted, meglepődsz,

Mi is az Etka-iőgaBrőgyűitő Módszerl
Kártrikné Benke Etka, Etka Anyó módszere, felismerése. A velünk született ősi képességeinkújra felszínre hozása, a természetes
légzés,a természetes testtartás és a természetes mozgás elsajátítása

Kinekaiánlott Btka Anyó módszere?

energiahiányos állapot, stre§szes életmód, depresszió és gerincproblémákesetén.
a

hatása?

Egyre fokozódó energia, szebb testtartás, nagyobb tüdő kapacitás,
hajlékony, rugalmas test, jó vérkeringés,erősödó

mélyizmok, egyre javuló kőzérzet, jő kedv

csontok, izmok és

és életöröm

Atestélettanilaghelyeshasználatávalújravisszaszerezhetóekave-

lünk született képességeink,a gerinctartó izmok és a mélyizmok is
megerosooneK,

a

Mit tapasztaltak

a foglalkozásokra járók? Milyen hatással
van az életükre az EtkaJóga Erőgyűitő Módszer?

Ágota (55éves)

JoUl

a közérzetem. Hailékonyabbnak

ér_

zem mag.rm. Nincsenek derék-, hát- és nyaki fájdalmaim."

(ól éves) ,,Kife;ezetten jó, fizikailag, szellemiieg.
Reumatikus gondjaim enyhültek. Kiegyensúlyozottabbnak

V, M.

mindenkine§ aki szeretné jól érezni magát a bőrében, §zeretne energikus, mozgékony és hailékony lenni!
Kiemelten javasolt ez a mozgás csontritkulás, tartási problémák,
3-tól 103 éves kor között

Mi

aMűvelődési Házban
hogy mit bír el a tested!" Etka Anyó

,

mozgas urra oromtelrve vallK és marad.

érzem magam."
H, Judit (6z eves) ,,Energikusabb, fittebb, kiegyensúlyozottabb vagyok. Kevesebbet problémázok, másokkal elnézóbb
vagyo'k"

Hajni (63 éves) ,,Nóvelte az állóképességemet, fokozta a
hajlékonyságomat, Testetlelket üdítő foglalkozást nyújt. A
csontritkulásom javult orvosi vizsgálattai igazoltan."
Péter (57 éves) ,,Nem hull a hajam, jobb a kózérzetem, fogytam, kevesebb alvás kell, nem vagyok fáradékony."

Tné Erzsi (sz oves),,Izomzatom feszesebb, izületeim rugalmasabbak, derekam nem fáj. Mozgékonyabb lettern, köny'Iöbb fizikai
nvedebb a mozgásom,
nYedebb
mozgásom. Több
hzikai munkát tudok elvégezni,
elvésr
Szellemileg frissebb vagyok."

Vasszécsenyi Üzenet
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tött ponttal.

A gólarányon is van mit

javíta-

ni: 11 rúgott mellett 33 kapott gól van a tarsolyban. Legeredményesebb futballistánk Va-

,§

dász Tibor 3 találattal.

Az is hozzátartozIk

az

őszi szerepléshez, hogy rengeteg sérülésés eltiltás
sújtotta a csapatot. Pozitívhozadéka is van az évadnak,
vasszécsenyi illetőségű tizenéves fiatalok egyre több és

20l2-ben a Vasszécsenyi Sportegyesület a sok nehézség
dacára ismét eredményes évet tudhat maga mögött, köszönhetően

a

nagyobb szerepet kaptak az ősz folyamán.

S ha már

labdarúgók teliesítményének.

félidényttudhat maga mögött,
ter edzette társaságot.

sportágaknak adott társaságiadó-kedvezményekből (TAO)
p ály

ázatot sikeres en

ab

Ifi csapatunk a 8. helyen telel, 15 mérkőzésen betakarított

szol-

22pontjával,mely7 győze|emre, egy döntetlenre

váltuk és az ígybeíolyó patronálásból egy teljes szett sport-

Az őszvasszécsenyi szempontból legeredményesebb labdarúgója Kiss Tamás volt, aki a tavalyi

sok rúgott gől: 43-48,

felújításra került a labdafogó-há|ő, Az őszi tender még nem

került elbírálásra,
a

szezonban megszerezte a Megyei II. osztály 19 évesekver-

Megyei II. osz-

sengésénekgólkirályi címét,Az ősszel 11 gólt termelt.

tályú bajnok ság 20I I -201 2-es küzdelmeit, augusztustól az

Az elnökség mandátuma 2012. december 3l-ével lejár,

eggyel magasabban jegyzelt osztályban kezdhette meg sze-

december 27 -énleszElnökségi Gyúlés,melyen meghatáro-

replését.

A feljutás kötelezettségekkel is járt, U16-os
patot kellett indítani. Ez ügyben

a

zásra kerül a közgyúlés időponta. Rengeteg kérdőjel mel-

és U13-as csa-

lett csupán egy biztos; a cél, amely a biztos bennmaradás

Vasi Futballakadémia se-

kiharcolása.

gítette ki egyesületünket, nélkülük nem tudtuk volna meg-

Bízzunk a jobb folytatásban és szurkoljunk együtt a csa-

valósítani e feltételeket. A csapatokban lehetőség nyílik he-

lyi gyerekek számára

a

patnak, a csapatért.

focizásra szervezett keretek között.

Több változás is történt a felnőtt csapat keretében: Hor-

Pungor Lószló

váth Gergely felhagyott aktív pályafutásával, Papp János játékvezetői és családi kötelezettségei miatt nem tudta vállalni

SEElnökségi tag

az évadot. Ugyanakkor Boda Gábor Ausztriából tért vissza,
s Polgár

Milán szintén Ausztriából koltozOtt

öltözőbe,

a

vasszécsenyi

a csapat gerince azonban egyben maradt,

íwjog-

gal bizakodhattunk a jó szereplésben Baranyai Tibor vezetésével.

Az őszi

szezon viszont nem sikerült olyan fényesen, mint

és 7 vere-

ségre oszlik el. A gólarány itt is negatív, viszont pozitívum a

felszerelést kapott a csapat, új labdákkal kiegészítveilletve

Miután labdarúgó csapatunk megnyerte

annak ellenére, hogy a sza-

bálymódosítások több oldalról sújtották a Kovács Szilvesz-

Tavasszal és ősszel is beadtuk pályázatunkat a látványnyerhetó támo gatásra, a tavaszi

fiatalok, az U19-es korosztály sikeresebb

7

az azt mege|őző évben. Csapatunk a 1ó. helyen áll a tizen/
hat csapatos bajnokságban, 15 mérkőzésen győzelem nétkül

7 döntetlen és 8 vereség társaságában, mindössze hét gyíi-
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06-7Ol 513-5820 . Tel./Fax.z06-941 461-235
e-mai!: info@compari.hu web: www.Gompari.hu
iroda: H-9763 Vasszécseny, Lipárt utca 29.
Te!.:

Nem indul a PC, a Windows? Lelassult, lefagyott a rendszer? Vírusos? Nem tud dolgozni, internetezni, játszani? Telefonáljon, mi megoldjuk a problémájárl RÖvlD HATÁRIDŐN BELÜL!
Új és használt számítógépek, notebook-ok, monitorok, nyomtatók és kellékanyagok beszerzése, javítása és karbantartása. Számítógépek fejlesztése, bővítése. Szoftverek beszerzése és telepítése.NOD32 vírusvédelem viszonteladó. tnternet és drótnélküli hálózat kiépítéseés biztonságos beállítása. Személyre szabott szaktanácsadás az ügyfél igényei
szerint. Garanciakeze!és.
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Csillog sok hókristá|y,
szé}fújja a fákat.
Jégcsengó szól is már:
elolvad a bánat.

.á:,S,,

December 22. szombat 9.00- 1 r.30
karácson;,váró délelőtt mesével, iátékkal, barkácsolással
9.3O-tól Karácsonyi Meseláda

o

,

Földre hullt morzsákat
csipeget a cinke.
Gyors szánján sok zsákkal
Télapó megy címre...
Figyelik csillagok,
sok ezernyi szempár.
A remény is ragyog,
az égbolt a Menny már.

December 23. vasárnap 9.00-11.3O
Karácsonl.váró délelőtt - Mesevetítés

valahol valakiért
halkan szól egy ének.
Ez a perc amiért
ajándék az élet...
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