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Az önkormányzat ebben az évben is megszervezi ahagyományos nyugdíj as kirándulást.

A

tervezett útvonal: Vasszécseny - Rum - Zsennye
Csehimindszent - Oszkó - Vasvár - Vasszécseny

NÁPI(ÓZIy

rÁnon

Időpont: 2013. július 18. (csütörtök),

és programokat a

jelentkezők számára.

Aprogram:
Rum: Séta Széchenyi kastély parkjában,
Zsennye: A]kotó Otthon és az ezetéves tölgy megtekintése,

Csehimindszent: Mindszenry József bíboros felújítottszülőházánal9 illetve a templom meglátogatása,
Oszkó: a Hegypásztor Kör megismerése, hegyi vezetés
Vasvár: fiirdőzés, majd hazafelé szerény estebéd.
Jelentkezni a hivatalban Sebestyénné Jutkánál,
és a kultúrházban D évai- s zele zslzsannánál lehet.

Időpon§a: 20l3. július 22. -Z0I3. augusztus ló.
Helyszíne: Pungor Ernő Művelődési Ház és Könywtár
Jelentkezési határidő: 2013. július t2. (péntek)

Programok:
Kézműves foglalkozások, kirándulások, sport, egészség,
biztonságos közlekedés, könlwtári órák, környezetvédelem,
mese és játék (közösségi játékok, vetélkedők)

Díiai:
Az étkezésdíja: Ebéd Z78Ft/íő/nap
A programok, belépőjegyek költsége: 3.000 Ftlfőlhét
Bővebb információ és jelentkezés
Pungor Ernő Művelő dési Ház z 9 4 / 37 7 - 17 7, 30 / 7 03 - I I I 8

A tartalomból
. MI

TöRTÉNTAZ ELM(ILT

IDŐsZ^KBAN

NYÁRIDIÁKMUNKA
L§I{ETÓSÉG vAsszÉcsENyBEN l
.

.

JóTUDNI

indulás reggel 8 óra-

kor az eddigi helyszínekről.

a Pungor Ernő MííuelődésiHózban
Szeretettel várunk minden gyermeket a Pungor Ernő
Múvelődési Ház és Könyvtár napközis táborába!
A tábor ideje alatt hétfőtől péntekig reggel
7.30-tól 1ó.30-ig biztosítunk felügyeletet

-
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2013. iúlius

Tisztelt Vasszécs eny i L ak o s ok!
Kitört a nyfu az iskolai sziinettel együtt. Sokan a nyári nyaralás részleteit tervezikl de vannak olyanok, akik az elmaradt munkáikat szeretnék a nyári szabadidőben bepótolni.
Az Önkormányzat esetében is valahogy így van ez. Vannak feladato§ amelyek megvalósítása idóiárás és egyéb köriilmény miatt elhirzódott.

}
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Időszerú az utak felrtjítása, közterüeteink karbantartása,
a folyó beruházásaink is a finisbe értek.

Mára

A táiékoztatómat ezen feladatok köréből és azok köriílményeinek ismeretében válogattan össze.
Útepites - az idén közvetlen tavasszal az ú§avítást elsö körben megvalósítothrk. Komoly kátyúk nincsenek jelenleg az
ú§ainkon. Mint már említettem az idén is az állami koltségvetés szerény keretet biztosít a közutak javítására. Már most
látszilg hogy az égető feladatok a keret 3-4 szeresét is fel fogják emésztenl Ennek megfelelően a pénzügyr bevételeinknek megfelelően egy második körös általános felújítást tervezünk a belterületi utakon.

Az utak felújítására sok -sok éve nincs keret, de ennek el- egy szakaszt feluiítani. Az
lenére mindig próbálunk
belterület
összekótésében közel tíz
idén a kiilterületi út és a
éve elmaradt szakaszok (Dózsa Gy. u. eleje, Gyöngyös utca
vége) keriil portalanításra, A nyári idószalóan kiilönösen
nagy probléma, hogy az egyrc nagyobb forgalmat bonyolító ktiltertlleti útszakasz előtti roud belteriileti szakaszsza,
bályosan porfelhóben úszilg amikor elhalad egy gépjármú.
EzzelazAsványmúzeumot és a szakasz menténlévó lakóhá-

w

zakat veszélyezteti.

ry

t

i,
Ezért az említett útszakaszok portalanítását fogjuk elvégeztetni. Sajnos a meleg aszfaltos burkolatra nincsen forrásunk.
Továbbá

a

Lipárt utca végleges javítására is sor keriil hete-

AVASMZ

Zrt. illetékeseivel jrlnius utolsó napiaiban egyeztettem e tárgyban.
Az Önkormányzat határozatban rögzítette a közmú meghibásodásokból adódó károk utáni helyreáütás feltételeit és
ken beliil.

tájékoztatta erról a szolgáltatót.
ALipá* utca esetében a hibás útszakaszon kíviil aszfaltozásra kerül az utca körforgalomtól kezdódő része a volt Tsz
irodáig bezárólag. A kiegészítésjelentós terhet ró az település költségvetésére.

Meg keü, hogy említsem, hogy a sebesség megválasztása
is sokaknak gondot okoz annak ellenére, hogy több helyen
is táblák jelzik a kívánatos maximális sebességhatárt. Ennek
könnyebb betartása érdekében több ponton fekvőrendór
burkolatba építésevalósul meg az ősztgbezárőlag, Továbbá
sajnos számítani kell rá, hogy a települési utakat használiák
a munkagépek és a 3r5 tonnánál nagyobb szállitóeszközök
azntdii elkeriilése miatt. Az Önkormányzatnak semmilyen
előnye, bevétele nem származik az útdíiból, de az utak megnövekvó igenybevétele miatt fokozóűk azúterőzió. Mind-

a
J
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ez további költségvetési forrásokat köt le, illetve kötne le,

ha volna miből. Ezért az utak megvédéseérdekében az
Önkormányzat korlátozni fo gj a az áthaladó szerelvények
hosszát és sziikség esetén sűykorlátozást fog bevezetni.

A fenti három szakasz költségvetése mindegy 3 - 3r8
+ Áfa összeget emészt fel. A munkálatok
megkezdésére az edügi p§ázatainkba befektetett
ósszrgek megérkezéseuán lehetséges.
millió Forint

A jelenleg futó két nagyobb prgekt köziil a Bio kazán
program befejezésre és elszámolásra keriilt, A közel 18
millió Forint összeget az Önkormányzat állami és saját
forrásból elólegezte meg és június 30-án, mind szakmailag, mind pénzügyileg is elszámolt A hatósági eljárás
a használatbavételre vonatkozóan befejezódött. Ennek
megfelelően kiutalásra keriilt az utolsó részlet, melynek
összege csaknem 5 millió Forintvolt.
Az apritógép próba-iizemlése megtörtént, és megkezdődOtt a télre a tiizelóanyag elkészítése.A beltigyminisztérium helyszíni szemléje még ugyan hátra var1 de
a megvalósult mintaprogramot eddig tényleg mintaértékúnek tekintették a program gazdái.

t_í*#
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2013.

A múvelődési ház tetőtér beépítéseis befejezódött

iúlius

a

hó-

nap vegén. Itt a hatósági eljárás a napokban kezdódil9 s
várhatóan a hónap végérebefejezóök. Ezzel párhuzamosan a kifizetési kérelem felrögzítése és benyújtása is megtörténik. Aközel 9 milüó Ft összegben az Önkormányzat
által megelőlegezett beruházási értékkfizetését az MVH
-tól augusztus végéigvárjuk.
Így terveink szerint a két nagy prolektiink a nyár végére
lezárul és ismételten elmondhatjuk, hogy a telepiilésiink
komoly értékekkelgazdagodott.

A kazánok beépíűs€ből és hasmólaűból ailódóan múr
iün télenkomoly megtakaútó§ úrunk afűűsikölt-

az

ségek csöl&enése kap cs ón.

A múvelódési ház tetőtér beépítésesorán szintén a tetőszigetelés miatt hasonlóan megtakadtást remélün§ de az
igazi csökkenést itt is a Bio kazán beépítésejelentené, amire októberben szintén szeretnénk p ályávlll. Remélhetőleg
a sikeres mintaprogramban való részvétel is feljogosít minket a gazdasági indokoltság mellett.

Ésmég mindig szigetelés és energia megtakadtás: a múvelódési ház esetében a tetószigetelést említettem, de rnint
valószí:rűleg már el is felejtették sokan 20O6 -2aO7 -ben az
épiilet felrljításakor az alií<ori költségvetési keret és a pályázati lehetőség nem tette lehetővé a kiilső homlokzat szigetelésétcsak avakolását és a színezését.

Az

Önkormányzat, mint fulajdonos, és az ,Bgya[t

A

programról talán előzetesben annyit,

Vasszécsenyért" Egyesüet közösen páIyáaott a Leader
program keretein beliil az épület kiilsó hószigetelésére, valamint killturális rendezvény megrendezésére.
A kérelem első körben támogatást kapott a Vasi Órtorony közvetítő szervezetnél és a pályázat benyújtásra került az MVH - hoz elektronikus formában. A támogatás
l00% -os finanszírozás mellett, mintegy 5 millió Ft támogatás elnyerését jelentené a településnek.

ho$,

a

Vasszécsenyiek nagy találkozása" címet viseli, és 2014 tavaszán kerülne megvalósításra az Egyesület és az Önkormányzat közös szervezésében.

A fenti tájékoztatás lehet, hogy túl részletesnek túnhet,
kírói is számon

de hozzá kell szoknun§ ho gy apályáaatok

kérik minden esetben a tájékoztatást. Jelenleg a telepiilé-

selg már más formában nem remélhetnek fejlódésre lehetőséget, mint a folyamatos pályázatokon való részvételben.

Sajnos sok esetben így is csak a szemftiles, információval
rendelkező és az elókészítésbenélenjáró önkormárryzatok
tudiák kihasználni ezt, mert szinte minden esetben a for-

Vasszécsenyi Üzenet

rások nagyságrendekkel kisebbek, mind a pályázatot benyrtjtók igényei. Eme§ett mindenki szeretné a maximumot kihozni belóle a saját telepiilésének javfua. Ésmeg
kell hozni sok esetben olpn komoly kompromisszumokat is, mint az, hogy nem biztos, hogy a legfontosabb
legégetóbb feladatra lehet pályáznt Sainos szinte minden
esetben igaz az - az Önkormányzatoknál használt mond§
miszerint ramit ma megpáIyázhatsz, artne halasszad hol,

-

napral

Néhány rövid gondolat

a

nyárra vonatkozóan:

. Az önkormáayzat közcélú munkásainak száma 1
fóvel növekedett. Á közterületek karbantartása a legfőbb feladata.
mindenki figyelmét
felhívorn, hogy a kaszálás elmulasztása komoly bínággal
. Á parlagfil megjelenésétkövetóen

járhat az illetékes hatóságok tájékoztatása
"l"piár"
. A község közterii{eteire az idén is virágokat tiltetttink.

Az Önkormányzat dolgozói mellett tevékeny részt vállaltak a helyi Vöröskereszt

Z0I3. iúlius

4

szervezetének tagjai is.

. Áz rit mentén lévő virágtartókat Polgár Balázs helyi vál-

lalkozó és kollégái tiltették be, akiktól a telepüés űjmentesen kapta

a

jelentós mennyisegú virágot

Mittdm*furí* nagton szépen kőszJrrtöm a se§tséget
tánogatást a fubpűlís lahóí és uezctése Mlébqr.

és a

A falunap

megrendezésre keriil az idén is 2013. julius
l3-án. Aprogram a melléHetelrben és a plakátokon megtekinthetó.

Áz elműt évektól eltéróen egy szerérry vendégtátásra is
sor kerül a falunapon Vasszécseny Község Polgármestere
a falu kilátogató lakóit vendégiil látja egy tál ételre.

Az ételt segítóim

magamkészítem.
Eú f,zárt líellkihangsúlyoaní, míuel az Önkormbtyzat
és azEgtesület 4 tu,úbbiakbail semaégezlrct engedélyek
és saját

híónyóbanétkeztsisz.olgóUatást.
Íg7 magánszemélyként állom annakkOltségeit és vendégelem meg a lakosságot.

Aki úgr gondolia, hogy Önmaga is megxlróbálkozna

a

helyszíni főzéssel, az mielóbb jelentkezzen a fózóverseny-

re Szele Zsuzsanna múvelődésszervezőnél30/7031t18
I

telefonon.
Természetesen mindenkit nagr szeretettel vfuok
runk a rendgzvényre.

A nyórra mínilenkinek killcme§ iilőtőltést
kíuánok!

és j ó

-

vá-

pilmést

Tsz.bletfull

zsolnaizolűn
polgótmcstzr

Kö zti s ztiu

e sI

ő

i k er ekp ártúr a

településünkön
2013. július 1-jén a Köztisztviselői

Nap alkalmából a Vas
Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalának
munkatársai Görtz Gyula Csaba hivatalvezetó úr vezetésével kerékpártúrát szerveztek. Településünk nevezetes,. l

§]

ségeinek megtekintését követően

a Plébánia udvarán egy

ebéddel vendégelte meg a Vasszécsenyi Önkormányzat
nevében Zsolnai Zoltán polgármester úr és Gáspár Tivadar jegyző úr a hivatal munkatársait.
D éuai- Szele Zsuzs aflfla,

műuelődésszeruező
l_
.2N
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iúlius

nrzínr p úrturumxe LEHET ÓsÉc uAs s zECsEN]tsENl
Tájékoztatom

a

községben lakó tanulókat, illetve hall-

gatókat, hogy 2Or3.

iűius

r

1. napiától önkormányza-

tunlrnát lehetőség nyílik nyíri űákmunka végzésére.

A programot

>\

\
a

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathe-

lyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

koordi

nálja, a munkavégzés helye Vasszécseny község közigazgatási teriilete.

Diákmunkára jelentkezhet minden felsőoktatási tanulmányait folytató 25, életévétmég nem betöltött
továbbá ló, életévétbetöltött,

hallgatd

nappali tagozatos középis-

A

diá{<ok az elvégzett

kolai tanulmányait folytató, vagy középiskola tanulmánya-

ge ó órás

it idén befejezett diák fiiggetleniil attól, hogy ót felsőokta-

tó: 37.089._ Ft/hó)

munkáért bért kapnak, mely össze-

foglalkoztatás esetén bruttó 56.625.- Ftlhó. (net-

tási intézménybe felvették-e vagy sem.

Arnennyiben a községben végezhetó nyári diákmunka
A foglalkoztatás időtartama ó órás részmunkaidős foglal-

lehetósége felkeltette érdeklődésúket,kérem szíveskedje-

koztatás, mely során lehetóség nyílik az önkormányzatníI,

nek jelentkezési szándékukat személyesen

annak intézményeinélkönnyű frzikai, illetve adminisztra-

késóbb 2013. julius 10. napjáig

tív feladatok ellátására.

kormányzati Hivatalban ügyfélfogadási idő alatt jelezni!

a

Vasszécsenyi Közös

Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatása
Tisztelettel várjuk mindazon érdeklódő jelentkezését,

mielőb§

alapj án a

de leg-

Ön-

A

betölthetó

helyek száma korlátozott.

akikedvet érez ahhoz, hogy munkájával anyáriszünet ideie alatt telepiilésünk csinosításához, működtetéséhez hoz-

zájáruljon-

A Hivatal (Vasszécseny, Petőfi u. 11,) az alábbi időpontokban áll az ügyfelek rendelkezésére:
Hétftí-kedd 08.00-1ó.00, szerda: 08.00-17.00, csütörtök:

Az önkormányzat

a

program ideje alatt - a teljesség ige-

nye nélkiil - a következő

munkalehetóségeket kínálja

a

di-

ákok számára:

Amennyiben a nyári diákmunkával kapcsolatban továb-

. segító közreműködés a község rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában (Falunap),

.

a község közterületein

végzendő könnlni fizikai mun-

kavégzés, pl. ürágosítás, növények gondozása, öntözése,

utcabútorok, játszótéri eszközök
. az önkormányzat

08.00-r6.00, péntek: 08.00-1 3.30.

a

kérdések megvalaszolásáraZsolnúZo7-

tán polgármester a 3O/9377333 vagy Tóth Ottóné igazgatási elóadó a94/377-001 telefonszámon áll szíves rendelkezésére.

festése, stb,

intézményeinélsegítő közremúködés

az adminisztratív feladatokban, továbbá takarítás, ablaktisztítás, stb. (Ttindérország Óvoda és Körzeti Bölcsóde,
Pungor Ernó Múvelődési Ház)

bi kérdéselenne,

Vasszécseny, 2013. julius 3.

Tisztelettel:

zsolnaizoltán
polgírmester

Vasszécsenyi Üzenet
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kihirdetett rendeletek:

IoTUDNL

-

Vasszécseny Község Önkorm ányzataKépviselő-testületének

nyilvános rendkívúliképviselő-testtileti ülése 2013. június 7.

Tudósítás az elmúlt időszak képviselő-testii-

letimunkáiáról

Napirend:
1.

Vasszécseny Község Önkormányzata Képüselő-testiiletének nyilvános képviselő-testiileti ülése 20 l 3. április 3O.

Döntés az "Együtt Vasszécsenyért" Egyesület által benyuj-

tandó Leade tp

ály ázat támo

gatásáról

Napirend:

Jelen lévő képviselők száma: 4 fő
Hozott határozatok száma: 3

1.Az önkorm ányzat2O|Z. évi költségvetési rendeletének mó-

kihirdetett rendeletek:

-

dosítása
2.

Az önkormányzat2Ol2. évi gazdrálkodásáról szóló beszá-

moló tárgyalása

3.AZOIZ. évi belső ellenőrzési jelentés tárgyalása
4. Gyermekvédelmi tevékenységról szóló beszámoló tárgyalása
5.

Vasivíz Zrt. Bérletiüzemeltetési szerződésének tárgyalása

6.

Tündérország Óvoda

és KörzetiBölcsőde

nyárizárvatartási-

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testiiletének nyilvános rendkívüli képviselő-testületi ülése 2013.

iúnius 20.

Napirend:
Javaslattétel a Vasszécseny községben dohánytermék-kiskereskedelmi j ogosultság gyakorlását folytató vállalkozásra
1.

és a beiratkozás időpontjának jóváhagyása
7.

Döntés az óvodakonyha felújítására pály.ízat beadásáról

8,

Beszámoló

a

két tilés között

végzett munkáról

Jelen lévő képviselők sz áma 4 fő
Hozott határozatok száma: 1

kihirdetett rendeletek:
Jelen lévő képviselők sz áma: 6 fő
Hozott határozatok száma: 8

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testiiletének nyilvános képviselő-testiileti iilése 2Ol3. iúnius 24.

kihirdetett rendeletek: 2

Kihirdetésre került az önkormányzat 2Ol2. évi költségvetésénekmódosításáról szóló t/2Dl2. (ll.tZ.) önkor-

mányzati rendeletének módosításáról sáló 4/2Ol3,
(V.Z.) Ont<ormányzati rendelete, illetveaz önkormányzat 2Ol2. évi beszámolójáról

sző|ő

-

5

/ 2O1S.

(V.Z.) önkor-

Napirend:
1.

Az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának

tárgyalása
2.

Nyugat-dunántuli Regionáüs Hulladékgazdálkodási Társu-

lás ügye

mányzati rendelete.

Vasivíz Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződésének tárgyalása
4. Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (SzivtSz)

Vasszécseny és Tanakaid Községek Önkormányzatai Kép-

5,

Szándéknyilatkozat települési értéktár létrehozásáról

viselő-testiileteinek nyilvános képviselő-testiileti iilése

ó.

Beszámoló

2Ol3. máius 30.

7. Egyebe§ folyó önkormányzati

3.

a

két ülés között

végzett munkáról

feladatokkal kapcsolatos

döntések meghozatala

Napirend:
1. Vasszécseny és Tanakajd Községek Nevelési lntézmény-

fenntartó Társulása, illewe

a

gyermekek napközbeni ellátását

biztosító bölcsódei feladatellátásról szóló Megrfllapodásának
felülvizsgálata
2. Szombathelyi KistérségTöbbcélú Társulása ügye

(Társulási Megállapodás módosítása, illetve a munkaszervezet és a feladat-ellátási megállapodás megszúnése)
Jelen lévő képviselők száma: l0 fő
Hozott határ o zatok száma: 7

Jelen lévő képviselők sz ánra: 7 fő
Hozott határozatok száma: ó

kihirdetett rendeletek:

1

Kihirdetésre került az önkormányzat Szervezeti és Múködési Szabáűyzatáról szóló 8/2O1l. (V.S.) 0ntormányzati rendeletének módosításáról szólő 6/2Ot3. (VI.28.)
önkormányzati rendelete.

Vasszécsenyi Üzenet
A
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képviselő-testület nyilvános üléseiről készítettjegyző-

könyvek teljes

terj

edelemben megtekinthetők hivatali idó-

ben (hétfő-kedd 08.00-16.00 óráig, szerdán 8.00-17.00 óráig, csütörtökön

" l,",

8.00-1ó.00 óráig, péntek, O8.00-tól 13.30-ig)

a Vasszécsenyi Közös

Önkormányzati Hivatalbar1 illetve

l

a

www.vasszecseny.hu intemetes oldalon.

Gáspárrr:"O*_
1eglzo

a

akadályozni, illetve ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

ftrunNlí
hogy ismételten itt

us 30. napjáig köteles az ingatlanán a parlagftí virágzását meg-

A

gyommente§ítés az egyéb

gyomnövényekre is vonatkozik.

A jogszabályban előírt kötelezések (pénzbírság kiszabása,

parla gfű szezon!

a

munka közérdekből történő elvégeztetése) elkerülése érdekében kérem a Tisztelt Földhasználókat

Felhívom a Vasszécseny község területén termőföldet,

egyéb

a

fentiek fokozott be-

tartására!

GóspórTiuadar

földtertiletet használókat, hogy a földhasználó adott év júni-

jegyző

}

1
\

í

t1l

.&I

.l.-L. I Ít
édesanyákat, akik meglratódva fogadták

A

tavasz beköszöntese

után az anyák napja es a gyermeknap

a

köszöntést

Május 24-én pénteken tartottuk a gyermeknapot a bölcső-

volt a két legfontosabb esemény a bölcsődés kisgyermekek

dében Feldíszítettük

életébenAz édesanyák köszöntésére szánt kis versikét sok

is. Ezen a napon sok érdekes, új játékot is játszottunk a gyer-

szor mondogatfirk, ismételgett"uk az apróságokkal, énekeltiik

mekektel,

a

nap minden szakában az Oqgona ága, barackfa ürága... kez-

detú kösóntő

dalt Az tinnep napján, az anyuk;ák amikor meg-

az

udvart, az átadót es

a

gyerme}szobát

Az udvaron versenyt futottalg sárkányt

ereget-

tiink, kosárba, célba dobtunklabdárral. Ezt követően pihenés
képpen a tér{<öves részen aszfaltkretával rajzoltak a gyerekek.

érkeztek, egymás utín mentek be a feldíszített szobába, ahol a

A sziilőkfinom süteményeket, gyümölcsitalt

kisgyermektik az öliillbe kuporodva mondhatta el a verseL Ez-

mekeik számára, amit a megtedtett asztal melleft fogyasztot-

után

tak el a kicsik.

a

kisgyermekek által készítettajándékkal is meglepttik az

rF-

is hoztak gyer-

A napirendet betartva ebéd utárj nagyon

el-

fáradva, hamar álomba szenderii{tek a kis pillangó csopor-

tos,,pillangóli! A délutáni hazaadáskor mindenki vihette az
ajándélrba kapott papírsárkányt, kis csomag gumicukrot és a

a

papírkoronát.Vidáman, jó hangulatbantelt el ez
Vasszecseny

2O I 3.

jtnius

27

a

nap is!

.

NenethOrsolya
/b alrső ile sznkm ai v ezető j e/

Vasszécsenyi Üzenet
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,,Játszom én és táncolok,

\

látsznm én, mint sok dolog

l )j

L át szn m Jényb e és tükörb e
j

átszom

egy re

kiirb e-körb e."

Ko sztolány

i

D

ezs ő :

A Tündérország Óvodában
a

*a

p,

*\

A J áték

,l

az

idei tavaszon sem maradhatott el

várva várt kirándulás, A Bóbita csoport kiscsoportosainak ap-

raja-nagyja felkerekedett és útnak indult, ki gyalogszenel, ki-ki

a

fejen, labdavezetés

lábbal hajtós motorral, biciklivel, kisszekérrel. Birtokba vették a

célbadobás, egyensűyozás babzsákka]

vasszécsenyi játszóteret, s ha megéheztek letelepedtek és az útra-

tollasütővel. Hogy ne Iegyen az anl,ukáknak, apukáknaktul köny-

valónak hozott elemózsiából falatozhattak. Jól éreztékmagukat,
emlékezetes lesz ez a kis kirándulás számukra.

nyű a dolguk, nekik nehezítettiink a feladatokon. A versenyek
győztes családjai összevetésen veftek részt, ahol komoly nyere-

ményekvártak a legügyesebben táncolókra. Az elsó helyezett kupát kapott, a többiek is értékes nyereményel térhettek haza.

den résztvevő emléklapot kapott.

Min-

A nap folyamán még számos

szórakozási lehetőség köziil valaszüattak a gyerekek. Kipróbálhatták a horyászatot, ping-pong labdafujást, lufifrrjást, játszhattak
fajátéko}&al, a kis művészek rajzversenyen mutaüatták meg mi-

lyen tehetségesek és persze

a

testrnatrica sem hiányozhatott. Egy

kis óvodás sem maradt jutalom nélktil, kedvükre válaszüattak a
finomabbnál-finomabb édességekközü, amit az SZKvásárolt.

Aki megéhezett-megszomjazott, pogácsáva| szölppel vendégelttik meg.

Mind a gyerekek, mind a felnőttek jól

jól sikertiüt ez

A Katica csoport középsősei

és a Kerekerdő csoport nagycso-

portosai a Farkincás-tóhoz mentek kirándulni, az iskolabusszal.
Ezúton szeretnénk megktiszönni, hogy igénybe vehettiik

A tóníl

a

buszt.

érkezésünk után letelepedtiin§ lepakoltunk és útnak

eredttink, hogy körbejárjuk

a tavat.

Megcsodáltuk

a

tó szépsége-

a

érezték magukat,

vidám délután és még az idő is kegyes volt hoz-

zánk.

Óvodánk mindhárom csoportja ellátogatott a hrlturházba
madárkiállításra, amit

a

a

Hagyományőrző Klub szervezett. Agye-

rekek megismerhettek kiilönböző

madárfajokat és érdekes tör-

téneteket hallhattak az elóadókól. Ceruzát és papírt kaptak, és

it. Láttak a gyerekek tavon úszkáló hatryukat, amiket meg is etet-

akinek kedve volt lerajzolhatta azt a madarat, amelyik a legjob-

tiink. A legnagyobb élményaz volt

ban tetszett neki. A szép raizokért emléklappal és édességgel )u-

a

gyerekek számara, hogy lát-

tálg amikor egy horgász kifogott egy óriási harcsát, és még meg is

simogaüatták, A séta után falatoztunkl majd egy szép zöld réten
focizhattalg fogócskázhattalg labdázhattak a gyerekek. Hazafelé
megálltunk Rumban fagyizni és indultunkvissza, sok élménnyel
a tarsol1.unkban az

óvodába. Gyermekeinklelkesen meséltek él-

ményeikről szüleiknek délutáry amikor jöttek értiik az óvodába.
Ez egytartalmasan eltöltött

szép nap volt!

Mint minden évbery idén is megrendezésre kerii,lt

a gyerekek

nagyon várt, kedvenc eseménye a gyereknap, Izgatottan késziil-

tek a családi vetélkedőre. Sok család jelentkezett, hogy összemérjékerejiiket. Kiscsoportosoktól a nagycsoportosokig bárki
kipróbálhatta milyen ügyes. Volt karika összeszedés bólyákról,

Vasszécsenyi Üzenet

talmazták őket

a

szervezők,

bé tenni.

A nagycsoportosaink életébenjelentős esemény volt

a

b"ll"g"*

3 éve, üdám napok szép

Meghatódva szavalták,,Óvodánknak

em]éke elbúcsúzomtőled.,." kezdehí sorokat és elköszöntek

a

többi óvodástársuktó| az óvodában dolgozóktól. Kiscsoportosok, középsősölg

konyhásnénik ajándékokka| versekkel kedves-

kedtek aballagóknak.

A

csoportosok évzáró műsort adtak elő

napok lezárásaként
a

által vásárolt játékokat, kapukx, labdákat, ho-

mokozó eszközöket

nagy örömmel

vették birtokba a gyerekek.

Kaptunk egy szép napemyőt is, melyet kiválóan tudunk alkalmazni

a

homokozó ámyékolására.

Kívánunk minden ovisunknak, sziilónek tartalmas pihenést,
feltöltódést

a

nyárra.

a

nagy-

lusú gyermekjátékokkal az évszakok váltakozását és jeles ünnea szülőkkel és az érdeklődőkkel, akik

felejthetetleniil szórakozhattak, A gyerekek kitettek magukért és
ók is és mi is boldogan fogadtuk az elismeréseket, dícséreteket.

Nyáron óvodánk nyitvatartása változatlan. Számos programa

PőilörnéSüő.Alk

fonott copfos kislány-

o§ kalapos kislegények jelenítették meg a színpadon népies sti

A kulturhriz megelt

kolapad.

Pungor Emő Múvelődési

Házban. Kékfestő szoknyácskába öltözött,

ma| új játéktal próbáljuk

A SZK

Várunk üssza mindenkit ősszel, nagyjainkat pedig várja az is-

3 év és a nagycsoportban eltöltött

peit.
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gyerekek nyári óvodai életétszíneseb-

ouono
,... június nyárelő
messzihegy lékíUő
júIius nyárlegerry

fürödni megyek én.
auguszttts melenget

jó krdvet emleget."
Devecsery László

:

Hónapkergető

Mffi"%tfu,f,WvtM
ffiIfi@ftl.t

rTftTtTt

Május második hetében rendeztiik névadónk hetét.
Hétfőn az Ambrőzy szobor koszorúzásával kezdődött
a prográm, majd a folyosógalérián a Tóth család kiállításának megnyitóját tartottuk. Ezután az édesanyákat
köszöntötték osztályaink, valamint nyílt tanítási napot
tartottunk. A keddi nap hagyományosan a versmondásé volt. Tanítványaink sok szép helyezést, különdíjat érdemeltek ki a szakavatott zsűritől. A szerdai az ímmát
iskolák közötti természetismereti verseny napja volt. 7
csapat mérette meg magát, iskolánkat két négyfős gárda képviselte, akik az első két helyen végeztek. A csapat tagjai: Horváth Patrik, Boros Bálint, Hersics Krisztián és Czinki Benjámir1 illetve Verhás Emese, Németh

Luca, Pungor Laura és SzakályÁdám voltak. Pénteken a

sporté volt a főszerep. Mind focistáinl9 mind kézilabdás
lányaink az első helyen végeztek. A hét minden versenyzőjének és felkészítőiknek gratulálunk, valamint a szer-

Vasszécsenyi Uzenet
vezóknek és támogatóknak ezúton köszönjük

segítsé-

güket!
Az egervölgyi matematika versenyen Pődör Bence és
a csapat is 3. helyezést ért el.
Má|us 30-án ó. és 8. osztályosaink vettek tészt az országos kompetenciamérésen. Eredmények kb. 1 év múlva várhatók. Idén is megrendeztük családi délutánunkat. Sajnos az időjárás nem fogadott minket kegyeibe, ennek ellenére nagyon sokan megtiszteltek minket
részvételükkel. Remek hangulatú közös délutánt töltöt-

tiink el.
Június elsó hetében voltak osztályaink kirándulásaikon. Szép helyeken járva, sok élménnyelgazdagodva
tértek haza.

2013. iúlius
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Az utolsó héten tartottuk a hagyományos túranapot a
Csónakázó-tó és a Parkerdő környékén. A csütörtökpetettek meg bennünket. Az országos diákoümpiánZsoldig a diákönkormányzaté volt. Akadályverseny, sportnai Ákos bronzérmet szerzett, az országos amatór baiversenyek színesítettéka délelőttöt.
nokság dobogósai; Gyürüs Bence 3., Horváth Henriett
búcsú3., Artner Rajmund 3., Zsolnai Ákos 3. Gratulálunk!
Jrinius 14-én 74 nyolcadik osztályos diákunk
zott iskolánktól. Nekik sok sikert kívánunk középiskoA nyári szünetben 4 alkalommal, szerdai napokon lesz
lás éveikhez!
lehetőség hivatalos ügyek intézéséreaz iskolában 8 és
A tanévzáró ünnepély után tanulóink közül l 2-en ve12 óraközött. Ügyeleti napok: júIius 3., július 17., július
jeles
bizonyítványt. Négyen az 31, és augusztus 14.
hettek át kitúnQ 27-en
augusztusi javítóvizsgán javíthatnak év végi eredméA nyár folyamán iskolánk pedagó gusai Vasszécsenyben
nyükön.
és Tanakajdon segítik a napközis táborok munkáját.
A tanév lezárása után került sor zánkán a kisiskolák
A javítóvizsga idópon§a: augusztus 27.8.30 őra
diákolimpiájának országos döntőlére, ahol megyei bajA tanévnyitó ünnepély szeptember l-jén 17.30-kor
nokként a kézilabdás lányok képviseltékiskolánkat. A lesz.
gyóztesen megvívott csoportmérkózések és negyedAtankönyvek kiosztására a könyvtárellátó által kiküIvereszenvedtünk
elóször
az
elődöntőben
döntó után
dött csekk befizetése után lesz lehetőségl a pontos időséget, de a bronzmeccset magabiztosan iátszva nyertük
pontról a hirdetótáblákról táiékozódhatnak.
meg és lettünk országos 3. helyezettek! A csapat tagjai:
Megköszönöm
a tanévben nyújtott segítségétminBaranyai Cintia, Becker Viviery Biácsy Laura, Joó Gedenkine§ kiilönösen alapítványunknak, szülói munkaorgina, Kovács Alexandra, Molnár Adél, Németh Fanközösségünknek és önkormányzatainknak.
ni, Németh Petra, Óri Vivien, Pál üktória, Porga StelA nyárra mindenkinek kívánok jó pihenést, feltöltőla, Tar Adrienn. Felkészító: Kiss Ferencné. Kimagasló
dést, sok élményt,tartalmas időtöltést!
eredményükh őz szivből gratulálunk!
\\(,(tr?
+
Görkorcsolyásaink is szép eredményekkel örvendez- i'
PozsórL,ószlő
ígazgatő

Vasszécsenyi Üzenet

Megint eltelt egy tanév, már a nyári szünet első heteiben
vagyunk, de a munkaközösség most sem pihen. Az őszszefogás, és az egész éves munka sikeres eredményeként a
nyár folyamán megújul az iskola kerítésénekegyik oldala,
amit már többször is említettiink. Terveink szerint új oszlopok, és új kedtésháló kerül ma|d a régi helyére, valamint
egy nagyobb (5 m-es) és egy kisebb ( t,5 m-es) kapu kerül
kialakításra. Akisebb kapu apálya mögötti
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részen található

majd, hogy a kiesett labdákat ne a háló rongálásával lehessen csak üsszahozni az iskola területére. A kivitelezést úgy
dtintOtttin§ hogy szakemberekre bízzu§ és már tárgyalási

csolyapálya melyik teriileten kerül megépítésre.Ehhez nagy
valószínűséggel egy újabb év munkája sziikséges, mivel az
év közbeni kiadásokról sem lehet megfeledkezni (sportszerek, zsákbamacska, farsangi támogatáso§ jutalomkönyvek,
gyereknapi fasyl"lÜ,
az elSzeretnénk köszönetet mondani mindenkinelg
múlt tanév során segítette munkánkat, részt vett a rendezvények lebonyoütásában, bármilyen módon hozzájárult a si-

fi

kerek eléréséhez!

Nagyon kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk!

SzűlőiMunkaközösség

szinten tartanak az előkésziiletek.
A jövőre nézve szeretnénk esetleg a kedtés más részeit
is felujítani, annak fiiggvényében,hogy a tervezett görkor-

HAGyoMÁNyÓRzÓ

I<Lr]B ruÍngit

Az

előző számban sajnos technikai okok miatt nem kea Hagyományórzó
Klub ferfi t€jai és i{ú legényei májusfát állítottak a falu hölgy lakói számára, a Művelődési Ház előtt lévő tefiiletre. A fa állta az idójárás olykor zord időszakait is, jelezvén, hogy erós keze§ tiszta szívből, szeretettel állították.
,,Egy l9.századi szokásgyújtemény szerint SzentJakab és
Szent Fiilöp téríteni jártak és ú§uk során melléjiik szegődött egy Valburga nevú szűz hajadon. A pogányok a lányt
ezért ttsztátalannak nyilvánították, és rágalmazni kezdték.
Valburga leszúrta a vándorbotját a foldbe és imádkozni
kezdett, erre a bot kizöldiilt. lnnentól fogva a nótlen ifak
zöld ágat kezdetek állítani a jó magaviseletú, jó erkölcsú hajadonok ablaka előtt észrevétleniil.,,
Eltelt az esztendő ötödik hónapja és eljött a májusfa kiaz óvoszedésének is az ideje.Ezeaesemény színesítésében
da nagycsoportos gyermekei és nevelőik vettek részt. Körtáncaik, énekeik igazi hangulatot adtalq amit még fokozott
Németh IsWán tangóharmókás kísérete.

riilt bele, hogy

2013. június 4-él a
93.

TRIANoNI BÉKBSZERZÓoEs

ÉVFORDULÓJÁN megemlékezésttartottunk

a

lipárti

emlékműnél.Néhány gondolatta| gyerekek szavalta versekkel és szívbe markoló dallamokkal emlékeztiink .
Hagy omóny őrző Klub Vasszécseny
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Á PUNGOR ERIÜO MUVELODESI HÁZ HIREI
.
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Az elmúlt két hónap a Pungor Ernő Múvelődési Házban
sem telt eseménytelenül, volt itt kézműveskedés, elóadáso§
kiállítások, hangverseny. De nézzük óket sorban.
A májusi Üenet címlapján az anyákat, nagymamákat köszöntöttük. Ehhez a nemes naphoz kapcsolódóan az iskola
kézműves szakkörösei május 3-án ellátogattak a Pungor Emó
Múvelódési Házba, ahol szebbnél szebb ajándékokkal készülhettek az ünnepre.
Ugyanezen hétvégéna Múvelődési Ház biztosította a helyszínt egy kulturális programhoz, a már hagyományos szlovén
naphoz kapcsolódóary melyet Merkli Ferenc plébános szervezett, s melyre idén is szép számban érkeztek Felsőszölnökről,
valamint Vasszécsenyből is. Ezúton köszönjük a szervezést, a
fantasztikus előadást, a táncosok és zenészek jókedvét, mely
minden részvevőre átragadt,

ffi

,,
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A következő héten Horváth zoltán szervezésében és a
Vasszécsenyi Hagyományórző Klub támogatásával keriilt
megrendezésre a szintén hagyományos Madárbemutató. Az
óvodáso§ valamint az iskola összes diákja ellátogatott hozzán§ ahol élő egzotikus- és díszmadarakkal ismerkedhettek. A délutáni órákban inkább ahazatérő családok tekintették meg a kiállítást. A Madarak és Fák napja is eííeaz időszakra esett, ígyvoltakkörnyékbeli falvak, ahol az iskolaiprogram-

ba építettékbea bemutatót, így jöttekhozzánkYépről,

Rumból, a hétvégénpedig sok család látogattak ki Szombathelyről
és kömyékéről is.
A kiállítás ideje alatt ismeretterjesztő fotókat is megtekinthettek az érdeklődól9 valamint idén is volt a gyermekek részére rajzverseny és természetvédelmi totó. A feladatlapok kitöltésére és a rajzok elkészítésérerengetegen vállalkoztak, sok
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gyermek maximáIis pontszámmal végzeLt, ezért a díjazásnál
nagy örömünkre sok-sok gyermeket jutalmazhattunk. Ezúton
is gratulálunk a nyerteseknek!
A következő eseményre május 28-án keriilt sor, ahol a Bartók Béla Zeneiskola növendékei tanéwégihangversenyt adtak a családtagok és a falu lakói számára, ahol megmutathatták magukat a nagyközönségne§
bemutathatták mi is történt
az elmúlt egy tanévbery mennyit fe/ódte§ ügyesedtek. A diákoknak e z e gyb en e gy záróvizs ga i s vo|t, ame|y r e a Zen ei sko la több oktatója is eljött. Ezúton köszönjük a színvonalas előadásokat a gyermekeknek és felkészítő tanáraiknak.
Június 8-án a Művelődési Ház biztosította a helyszínt az
óvoda nagycsoportosainak ballagására, évzáró músorára,
amelyre a kis lurkók hetek óta készülte§ és mellyel végül sikerült mind a szülő§ nagysztilő§ mind az óvonéni§ óvodai
dolgozók szemébe is könnyet csalni. Sok sikert és élményekben gazdag iskolaéveket kívánunk az elbúcsúzottóvodásoknak.
A vasszécsenyi Foltvarró Kör,,Kedvenceink" című színes és
kreatív kiállítására került sor június 12-én, amelyet Némethné
SingerJudit, a foltvarrócsoport vezetője ajánlott az érdeklődő
közönség figyelmébe.
A tárlatnyitó után Pődör György Ítéletidő című új kötetével ismerkedhetett meg a közönség. Akötet szerzőjével a költő-kolléga, Devecsery Lászlő, valamint Madár János, a Rím
Kiadó vezetője beszélgetett. Az est során közremúködött
Baumgartner Dóra,Joó Georgina és Verhás Emese.
Ígérjtik, az idei év még bővelkedik majd programokban. De
még előttünk a nyár, vár minket a falunap, a szépkorúakkirándulása, nyári tábor. Minden rendezvényünkre sok szeretettel
várjuk Vasszécseny lakóit.
Minden kedves Olvasónak jó nyarat, kellemes idótöltést kívánok!
Déuai-Szele Zsuzsanna
műaelődésszeryező
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Hittantábor gyereknek
A Vasszécsenyi Plébánia 2. alkalommal is megszervezte hittantáborát. Idén Kószegszerdúulyr" mentiink el, s
az ottani plébánián - ahol Pungor László volt a plébános
21 éven keresztiil, -laktunk június 24-28-ig. A gyerekek
létszáma 25 volt, csak 5-8. osztályosok jöhettek el, s volt
némi felnőtt segítség is, Mária néni és Merkli Ferenc plébános is elmentek a gyerekelrkel. Segítettek a szállításban a
szüó§ valamint a tanakajdi és a nemeskoltai önkormányzat. Atáborozás költségeit a múltkori bál fedezte.
Hétfó reggel volt az indulás szakadó esőben. Istenem,
mi lesz velünk? Kérdeztiik mi felnóttek. Hogyan mutassuk meg Kószeg és Hegyalja szépségeit,ha rossz az idő.
Az első nap kipakoltun§ sokat beszélgettiink, ismerkedtünk, beosztottuk a szállásokat, hiszen sok lány is elOtt
a táborba. Gond nem volt, sem a fiúkkal, sem a liínyokkal. Nagyokat főztün§ csináltunk pörköltet, rizibizit, lángost, nutellás palacsintát, spagettit, és minden jó falatokat. A reggeli mindig a magunkkal hozott jőhazai kolbászokból, kenőmájasokból került ki. Ági nénio Klári néni által mindig volt valami finomság az asztalon. Kedden Btikíiirdóre mentiink el fiirdeni egész nap, s ez a gyerekeknek
nagy örömet szerzett, hiszen egész napos csobbanásban
volt részünk. Persze minden nap volt szentmise, ima, lelki élrnényis. Idén a négy sarkalatos erényt vettiik: okosság, igazságosság, mértékletességllelkierő. Gitáros miséket tartottunk a helyi templomban. Mindenkinek volt
egy Órangyala, a tábor vegére ki kellett talátni ki volt az.
A harmadik napon bátorságpróba vol! sportos nap volt,
hiszen sok ügyességi feladatot kellett megoldani. Az elsó
helyezett nagy ajándékot kapott, az utolsó mosogathatott. Ügyeltiink, hogyne legyen csúnyabeszéd a táborban.
Akinek kicsúszott, mehetett mosogatni. A harmadik nap
este az erdóben volt a bátorságpróba, de mindenki túlélte a megpróbáltatásokat, s az éjszakai gyaloglás mindenkinek jót tett. Utolsó nap már mindenkibánkódott, hogy
itt a tábor vége. De még azért megmásztuk a Szent Vid kápolnát, s meüeüe elmenve eltévedtíink, így az Írottkőig jutotfunk. Ott átlendtiltiink a holtpontorr, s nagy lelki eróvel indultunkvissza. Aplébános tartotta a lelket mindenkiben, s a többórás gyaloglás után mindenki boldogan ette
a lekváros, kakaós, nutellás palacsintákaL De elOtt a tábor
vége, s mindenki hazafelé indult. Nagyon iól éreztük magunkat a táborbary annyira jó volt emberileg is, meg lelkileg is. Mindenki azt mondtg ha tuó jövőre is eljön.
Adja Isten, hogyígylegyen. Ámen.

MerkliFerenc
Plébános

Jt,
l

megmásztuk

a Szent

Vid kápolnát..J'
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Véget ért a tavaszi szezlíl és máris késziilhetünk a2OI3/
l4.évi bajnokságra.
Saj

nos nem úgy sikerült

a

bajnokságot

b efej

ezti, mint ahogy

elterveztük.
Ezértvattoztatásokra kerül sor nemcsak

a csapat

vezetésétil-

letően, hanem a csapat
összetételében is.

Amikor ezt
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XIX. Uniós Fejlesztések fejezet
Társadalmi Megújulás Operatív Program jogcímcsoport Új
Széchenyi Terv előirányzatból
egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesültiink.

Az MLSZ

-nél beadott pályázatunk, ami a sportpálya bizton-

ságát szolgálja, megnyertiik és

a cikket írom még nem tisztázott a vezető edző

rövidesen megkezdődnek a munkálatok.
átalakítása és a csukamosó felszerelése juliusban

Az ö|töző

megtörténik.

és a távozó játékosok neve §em.

A csapatok: felnőtt
Ami viszont biztos:

A benyújtott pályázatok közül a K-2013Íauo p-0. t .z- n / L -O 6 65 90/ 3 0 Ui Széchenyi Terv Társa1

1

daimi Megujulás Operatív Program támogatási rendszeréhez
" Petőfi SE Egészségrenevelő és szemléletformáló program-

ja" ctrnű, rÁuop_o,t.2-II/|-2012-0926

jelű pályázatát

a

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője
9.9 89.9 90 Fq azaz kilencmillió -kilencszáznyolcvankilencezerkilencszázkilencven Forint összegű támogatásra érdemesnek
ítélte.Az előirányzat az Európai Szociális Alapból támogatott.

Az elfogadoft támogatási intenzitás:

A Támogatói Okiratban

és Ul9 pályázatből megnyert új szerelé-

seket kapnak.

Tudom, most már a kijáró nézők szórakoztatásáról is gondoskodni kell!

Remélhetőle8 e{y űj, mindenki számára elfogadható fedett
helyett alakítunk ki a régi
büfé egyideiű áthelyezésével. Lehetőséget kívánunk biztosítani olyan rendezvények
lebonyolítására is, ami bevételt jelentene a sportkör számára. Bízom abban is, hogy a második félévbenaz Önkormányzat részérőlis érkezik támogatás!!

pammerIstyón

100%

sportköri elnök

és a pá|yázatában foglaltak szerint

Az elmult idószakban az egyesii{et lovasai több versenyen
vettek részt, ahol az alábbi eredmények sziilettek:

05.01. Bozsok:
B0 kategória: 2. Fábián Zoltán Faustus Felicity nev(i lován

0hp.
B1
B1
82
82

kategória:
kategórial
kategória:
kategoria:

19. Kiss Tamás Cortezar neyú lován 4 hp.
14. Magyar Balázs Tekila

nwú lován

0 hp.

11. Magyar Balázs Tekila nevú lován 6 hp.
12. Fábián ZoltánJunior nevú lován 8 hp.

05. 12. Körmend:

B0 kategória: 8. Fábián ZoltánFaustus Felicity nevú lován

0hp.
B1 kategória: l. Kiss Tamás Cortezar nevú lován 0 hp.
05. 19. Rádiháza:
B1 kategória: 1ó. Kiss Tamás Cortezar nevű lován 4 hp.
Ride & Bike: l. Kiss Tamás Cortezar neyú lován 0 hp.

83 kategória: 19. Fábián ZoltánJunior nevú lován 1ó hp.
06.0Z. Körmend:

81 kategória: 8. Magyar Balázs Tekila nevú lován 0 hp,
82 kategória: 9. Magyar Balázs Tekila nevú lován 4 hp.

0ó, 08. Veszprémgalsa:

B0 kategória: 13. Fábián Zoltán Faustus Felicity nevű lován

0hp.
06. 15. Sárvár:
B0 kategória: 9. Fábián Zoltán Faustus Felicity nevú lován 0 hp.

Vasszécsenyi Üzenet

I6

81 kategória: 2. Kiss Tamás Cortezar neyú lován 0 hp.
81 kategória: 23. Magyar Balázs Tekila nevú lován 8 hp.
B2 kategoria: 15. Fábián ZoltánJunior nevú lován 4 hp.
B2 kategoria: 25. Magyar Balázs Tekila nevú lován 14 hp.

06.22.Kataá:

Tisztelt Olvasók, Kedves vasszécsenyi lakosok!
Nyár. Ez az egyszerű szó bízonyára mindenkinek kedves,
ha az évszakokat tekintjük, talán a legkedveseb§ már rágondolva is egyfajta melegséget érzünk. Ahogy a tavaszt a szerelem évszakának tekintltik, úsI a nyár a vidámság, nyaralások, a jókedv, s nem utolsó sorban a nebulók körében a vakáció időszaka. Bár szintén nehezen akart kibontakozni, mintha
nem tudná eldönteni: jOjjek? Hozzak meleget, örömet, boldogságot, jókedvet? Aztán megérkezett, de igen fiatalos, viharos lendülettel, a Dunán soha nem látott árvizet okozva, nappal 36 fokos kánikulával, hajnalban 6 fokos lehúléssel, olykor-olykor erős széllel. Ezek szintén aztbizonyítjá§ hogy fel
kell készülnün§ alkalmazkodnunk kell a megváltozott éghajlati körülményekhez. S amit nem győzökhangsúlyozni: mivel jobbára az emberiség miatt alakul ez így, tenni kell ellene,
lassítani kell a folyamatot, elsősorban a környezetünk tuda-

2013. iúlius

3. Fábián ZolánJunior nevú lován 0 hp.
82 kategória: 13. Magyar Baláa§ Tekila nevú lován 8 hp.
Derby: 4. Fábián ZoltánJunior nevú lován 8 hp.
Derby: ó. Magyar Balázs Tekila nevü lován 12 hp.
Deóy: 7. Kiss Tamás Cortezar nevú lován 14 hp.

82 kategória:

egy előzetes kalkulációt is a megtérülésről, hisz ez a megoldás is pénzbe kerül, s Magyarországon lakossági fogyasztóknak jelenleg nincs rá vissza nem térítendő támogatás. Ennek
ellenére egyre jobban kezd elterjedni ez az energia előállítási
mód mellyel jelentősen hozzájár,,lhatunk környezetünk védelméhez! A többi ismertebb alternatív energia előállítási lehetőségről a következő számokban számolok be.
S ennyi műszaki információ után térjünk át a bizonyára kellemesebb témára, a gyógynövényekre, melyekre rohanó világunkban egyre nagyobb szerepet kell tulajdonítani.
Kerti Kapor (Anethum graveolens), kiváló vízhajtg izomlazító tulajdonságairól ismeretes. Főzetét régen szemgyulladásokra használták.

tos védelmével!

Ígéretemhezhíven tekintsük át, hogy milyen zöldenergiaa háztartásokbary amelyek nem használnak fel fosszilis energiát. Villamos áram előállítására leginkább az ún. napelemeket haszná,ljuk. Ezek fotovoltaikus elemek, melyek szilícium kristályok kémiai folyamatával állítanak elő villamos energiát. Ezt az elektromos áramot villamos
készülékeken keresztül a lakossági fogyasztói hálózatba lehet
termelni. Hatásfoka nagyon jó már írásos megállapodások is
vannak az Áramszolgáltatókkal esetleges túltermelés esetére:
a napelemmel megtermelt villamos áramot, melyet aháztartási fogyasztás már nem igényel (többlet termelés)az Áramszolgáltató megvásárolja. Ennek lehetősége egy ún. ad-vesz
fogyasztásmérőn keresztül történik, melyet az érintett épület
(pl: családi ház) jelenlegi fogyasztásmérő órája helyere építenek be. Komplett csomagokat is lehet vásárolni a szakkereskedésekben: napelem, inverter, túlfeszültség-villám- és zárlat
forrást lehet alkalmazni

elleni védelem, speciális vezetékelg stb. Javaslom, hogy mindenképp szakemberre|, vagy napelemek telepítésévelfoglalkozó céggel végeztessék a kivitelezési feladatokat. A szakemberek modellezik a háztartásban szükséges villamos teljesítményt, ehhez számolják a szükséges cellák számát, elvégzik
a telepítést,sőt az Áramszolgáltatóval szükséges egyeztetéseket és szerződéseket is elintézik. A telepítések előtt készítenek

Apróbojtorján (Agrimonia eupatoria): főzete védi a hangszálakat, torok-mandulagyulladás hatásos ellenszere, fiirdőt
készítve belőle hatásos a reumatikus panaszokra is.
Végezetül nézzünk az évszaknak megfelelő népi megfigyeléseket, szokásokat;

,Jakab napja vihart szül, Magdolna sárban csücsiil".
Sarlós Boldogasszony: Az aratás kezdete. Az Edesanyát,
Máriát ünnepelték. Ezen a napon mindenki vágott egy rendet
a búzábary de az igazimunkát csak másnap kezdték el.

Minden Kedves Olvasónak kívánok örömökbery

pihenés-

ben, feltöltődésben teli nyári kikapcsolódást!

BejczyNorbert

Vasszécsenyi Üzenet
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Kétnapos ásvány- és kövületgyujtő túrát szerveztünk

a he-

lyi rfltalános iskolások részérejúnius24-25-én. Gazdag programterwel

és jó

idő reményébenvágtunk neki

a

túrának Eni-

kó tanámő közremúködésével. Az első célállomás a sümegi
kőfejtő volt, ahol

a

bányavezető engedélyevel a 100-150 mil-

lió éwel ezelőtti (kréta-kori) tengeri állatok épen maradt vá-

zait (fossziliáit) gyuithették a gyerekek. A répa nagyságú
hippuritesze§ a hasonló méretű korallok és kagylók belseje
tele volt kalcitkristályokkal.

A fárasztó kalapálás után Nyirád

felé vettük az irányt, ahol a bauxitbánya melletti homokgöd-

rökben eocén cápafogakat lehetett gyújteni nagyobb figye-

lem és kevésbé megerőltető munka árán! Persze ehhez jó
szem is kellett! Itt már seitett&, hogy gond lesz, mert az eső-

felhő§

a dörgés és villámlás je|ezte, a gipszkristályok

gníjté-

sére és az úrkútibánya megtekintésérema már nem kerül sor.

Rövid egyeztetés után a farkasgyepüi szállás vezetője jelezte,
korábban is érkezhetiink.

A Boroszlán motelban eddig még

§

nem szálltunk meg, véletlenszerúen választottuk

de sze-

rencsénk volt: a szifllás és ellátás kifogástalan volt. Hatalmas,
gőzölgő

tálakban kirakott húslevesből és a rizibizivel feltálalt

pulykamellekből mindenki degeszre ehette magát.

Az

éjszaka egy részébenaludtak is a gyereke§ bár az eső

nem akart elállni. Másnap szemerkélő esőben szemléltiik a
Íe|ágott talajt, igy az iharkuti dinoszaurusz lelőhely megte-

kintésétaz őszre halasztottuk. Helyette

a

zirci természettudo-

mányi múzeumot tekintettiik meg, ahol a Bakony ásványaival, kőzeteivel, ősmaradványaiva| a jelen növény- és állawilá-

gával ismerkedttink. Az átrendezett kiállítótérben helyet kaptak

a

legújabb leletek (mammuto§ orrszarvúak, stb.), igényes

és látványos

tárlókban.

A múzeumból kisétálva próbáltunk

a

jármúvel olyan irányt

venni, ahol nem eshet az eső és sár senr, ami nem volt egyszerű, Végül a szőci dolomitbánya mellett dontOtttink, abban a
reményben, hogy annakszlárdatalaja.

Nem csalódtunk,

s az

időjárás is kedvezóbbre fordult.

Az

eső mosta dolomittömbökbenüvegszerúen

citkristályokból mindenki kedvére gyújthetett,

csillogó kal-

A lelkes kis

csapat jókedvűen és vidámar1 sérii{ésmentesen (senki nem

ütött az ujjára kalapáccsal) tért haza.

Pőilör György

Nekidőlve

!

Cápafog keresés

Vasszécsenyi Üzenet
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JÚLIUs
Július vary július,
süt a Nap, ez logikus:
ott az

árnllg

iht

aviz,

ne légyfehér, mint a gipsz!

Július var9 július,
a pipacs is túl piros,
beérett abúzaszá|,
Józsi bácsi úgy kaszál.
Július varl július,
Juliska ma túl csinos,
anyja meg azt sajnálja,

Pőilör György

poros lesz

AzEpEKEDór,rpxp

Július van, július,
kis Pistike kubikus,
kitartó és konok már,
megépül a homokvár!

Szárnyat verdes,
sír a lepkg
társat keres

a

szandálja.

epekedve,

Július van, július,

Erdőrlréten

fecskemama súgja:huss!
Repülj etek kisfecskélg

minden madár
a kék égen

kék az ég s nincs restség!

párra talál.

Július varl július,
hogyhová is bujt Ilus
azt én már nem láthatom:
kalap van a házakon!

csak énnekem
nincsen párom,
a szégyenem
nagyonbánom.
Lepketá,rrcot

kivel járolg
nehéz bábot
kiért váltok?

Elvillanó
nyári fényben
kis pillangó
hozzám térj meg!

Legyélpárom,
járjuk szépen
lepke-bálon
tarka réten!

Hív a párod
égben járni:

boldogságot
megtalálni.
(;atekos világ-2013)

(Jatekos világ, 2013)
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EGÉSZ-SÉGrouat
Kedryes Olyasó!

a személyiségem formá-

\.

lódásáról és egy rendMinden új rovat bemutat&ozással kezdőük.
Tirlán ettől el is tekinthetnék, hiszen a Zsolnai Sütőipari
Kft, egészségfejlesztésiprojektje keretében sokukkal talál-

koztam. A rend kedvéértazért néhány gondolat magamról és arró| milyen témálrról olvashatnak

a

továbbiakban.

Zsolnai futa vagyolc Végzettségemet tekin&e gyógyszea kémcsöve§
hiányozni kezdett valami. Ez avaEMBER. Hiányozni kezdett a másokon való

résznek indultarrr, de

a

kietlen laboratórium,

szerszemléletű gondolkodásmód kialakításáról
szóltak. Egyfajta kulcsot
kaptam önmagam megismeréséhez.Ezt amtryy

is

elengedhetetlennek

tartom a tanácsadói/te-

kísérletifázisok között

rápiás munkábar1 és ter-

lami rnaga az

mészetesen saját sor-

segítésazon formája, amit a személyes kapcsolat, a fizikai
jelenlét gyógyító ereje jelent. Így a színes porok és folya-

dékok analizálása helyett

a

lelki jóllét,

a

kapcsolato§

a

csa-

som alakításában is nagy
hasznát vettem az ott megtapasztaltaknak,

majd az egeszségfejlesztés szakirány követte. Késóbb tré-

Es hogy miról olvashatnak az új rovatban? A téma az
EGESZSÉG! Annak testi, lelki és szellemi (gondolatok,

nerképzésre jártam, grafológiát, családállítást tanultam.

gondolkodásmód) ósszetevój

lád kertilt fókuszba. Avédónői diplomát a mentálhigiénia,

De

az út itt sem ért véger Jelenleg a pszichológia és a fi-

lozófia határteriiletén helyet foglaló logotenípia témakör-

e.

Az EGESZ-SEG rovat beindításának egyik apropóját az

ében kutakodom, melynek fő vezér motívuma az értelem

adta, hogy az egészségfejlesztésiprojekt rendezvényein el-

keresés, életcél,jövókép kérdése.

hangzott témák íro$ formában azokhoz is eljussanak, akik

Mondhatni sok helyen képzódtem, de a diplomáim

r-

megszerzése - az újabb ismeretek elsajátítása mellett

ffi

-

íóleg

tóiil szolglílhat. Másik oka

az, hogy egy új létesítménnyel

bőviil Vasszécseny község. A röüdesen megépiilő EGÉSZSÉCrnZ szolgál helpzínétilminden olyan rendezvénynel9 klubfoglalkozásna\ elóadás sorozatnalg ami segrt- u
egyik legfontosabb érték- az egeszség megórzésében.

A

cikksorozatban szó lesz mozgásról, a mindennapi
stressz oldásráról. A családról, mint a legfontosabb egységről, ami megtart, erőt ad, de akár gá§a is lehet boldogulásunknak. Betekintést kaphat arról, hogy az írás miként tiik-

rözi személyiségünket. Gyakori koníliktus helyzetelrről,
azok hatékony megoldási módjairól is szót ejtek. Írok személyiségfejlesztésről, önismereti technikálaól. Sok - sok

{

téma vár bemutatásra, de miveI a keretek itt végese§ a le-

|.

l]

,rA cililksofozatban szó lesz mozgásról, a
mindennapi §tre§§z oldásáról. A családról,
mint a legfontosabb egységről, ami megtart,
- erőt ad, de akár gátia is lehet boldogu-

lásunknaki

nem tudtak azon részt venni. Többeknek pedig emlékezte-

írtakat gondolatébresztőnek szánom. További együtt gondolkodásra az Egészségház pihentet§ kellemes kömyezete
ad majd lehetöséget, amin keresztiil én is bekapcsolódhatok Vasszécseny község mindennapjaiba.

Addig is, ha kérdése, észrevétele vary írja meg

a

sorskap-

csolatoklDfreemail.hu címre.

üduazlettell

zsolnaíRita
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VAsszEcsENY! FALU NAP
2o13. JÚLlUs 13., szoMBAT

2o13..lúuus t z., pÉruttx
1

5.00-,|

1 7

7.00 cSALÁot

1

verÉlrroŐ

.0a-18.00 GÖRKoRcsoLYA

AZ lSKoLA plÁx.lnlvnt

B

EM UTATÓ

2.oo_t

rcvrÁl

20

1

3.

4.oo vrnoÉclÁrÁs
ÉrelRg HELyBENI

ocynszrÁs sA L vAs sz Écsr nyt
LAKosoKNAK nruíc nz üsr K NEM ünül
r

20.00_22.00 l. csl LLAGTÚ RA

2o13.

.lúuus 13., szoMBAT

s.00 REGGEL! ÉBREsZrÓ n
A FALU LAKÓINAK
8.00-1 l .00 lNGyENEs

rnlu LAKÓ|VAL

vÉRNyonnÁs-

ÉsvÉncuxoRszlNT nnÉnÉszsÁKBAMAcsKA-

vÁsÁn R vnsszÉcsE Nyl rolrvnRnó

rönrÁnnocRrÁsÁvnl

g.ooTÁgonlMlsE
1

0.00

rózóvrnsENy KEZDETE

1 3.30-1 4.00 rózóvrnsENy
DESSZERTEK,
pocÁcsn, pÁt-lNxn zsúntzÉsr

1 4.00-1 4.30 röszötrttó,
vERsENyEK rnronnÉruyHlnorrÉse

,l

rcyrsülrr

10.00-12.00

AsZFA§

RAJZVERSENY

1

Gyermek programok
4.00-1 g.oo

ónlÁscsúszDA

14.00-1g.oo LÉcvÁn

15.00-1e.oo pAJÁrÉxor

AcyAcozÁs uDvARDl sRlÁzzsnl
15.00-18.00 LUFlBonóc

1

5.30_1 6.00

,l6.15-1o.ss

1

1

4.30-1 5.1 5 GRADI§Ce

lrnrÁs
gógíTA l AtszótlÁz

1

5.o0- 1 8.00 1-ovnco

1

5.00-1 8.00

tvovÁKvlKl & NEw AGETRIBAL

Fr

I

ov

1

\e

1

nÁrz cyöncyNÉvrl, xm nÉrutvrl
goclÁRrÁvRt1 5.00-1 8.00 ARcFEstÉs szrnnrs

RoZMARING ASSZoNyKónus

6.40-17.1 0 WEEB szítrtpRo: Retro műsor

5.00-1 8.00

5.00-1g.oo xrnÉrpÁnos Ésrne sz vERsENy
1 5.00-1 g.oo rÉzívlúvesxrpÉs

HonvÁr xulruRÁt-ls

(

o

I

},

17.20-18.00 RocK AND DlLl SHoW
(Visszatekintés a 80-as évek twist és rock & ro!l
korszakába)
18.05_19.05

2013. július

zI
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Sport programok
14.00 szÉcsENY_ uPÁRT FUTBALL-MÉnrÓzÉs
,

l

t

ToMBoLA

i
,

19.30-20.30 BlG MoUSE BAND
(Népszerű, ismert slágereket szólaltatnak meg a
20-as, 30-as évek hazai operettjeiből, filmjeiból)

k

l

21.ao-22.o0 slPŐcz RocK BAND
22.30-23.30 A KÉTZSVÁNY

24.00- BÁL NÉMETHPlsTlVEL

VASSZÉCSENY - UPÁRT KÖTÉLHIJZÓ VERSENY A
MECCS SZÜNETÉBEN

Egyéb programok
1 5.00-1 8.0o AVoN BEMUTATÓ
1

5.00_1 8.00 TU PPERWARE BEM UTATÓ

15.00-18.00 A FEKETE |STVÁN Ál-nrvÉoÓ
EGYESÜ LET ÖnÖrsrrocADÓ NAPoT TARL
VALAM!NT LEHETÓSÉG NYIUK

ÁtmrslnnoGATÁsRA
oLD TlMER BEMUTATÓ
A PARKOLÓBAN
15.00-1 8.00

AZ ÁSVÁNYMI]ZEUM TÁRLATVEZETÉssEI
úrocnrHATó A KövETKEzó
|DóPoNToKBAN: 10.00 Ést0.oo
A RENDEZVÉtrty toele ALATT LEHETŐSÉG
NYÍUK TŰZOLTÓAUTÓ ÉSRENDÓRAUTÓ
MEGTEKINTÉSÉRE.
kit szeretettel v ár az E gyütt Vasszécsenyért Egyesü let és a Vasszécsenyi Ön kormányzat!
Dévai-szele zsuzsanna, művelódésszervezó
Zsolnai Zoltán, polgármester
M i nde n

VÁRJUK A JEIENTKEZÓKET A VERSENYEKRE,
VALAM|NT A GYERMEKEKET ls JArÉKR& VERSENYZÉSRE BUZDíTJUKIII
A REN DEzvÉNY IDEJ E ALArT ToM BoLAJ EGYEKET LEHET VÁsÁRoLtl l,
M ELYEKET ÉnrÉxrsNYER EM ÉNYEKRE LEH ET BEVÁ§AN ll
,tMlNDEN KlT SZERETETTEL VÁRUNK!
JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNKI

,

n

vÁlrozrnrÁs locÁr

FEN NTARTJ

U

Kl
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Tel.: 06-701 513_5820

.

Te!./Fax.io6-94l 461-235

e-mai!: info@compari.hu web: www.Gompari.hu

iroda: H-9763Vasszécseny, Lipárt utca 29.
Nem indul a PC,

a

Windows? Lelassult, lefagyott a rendszer?Vírusos? Nem tud dolgozni, internetezni, játszani?Telefonál-

jon, mi megoldjuk a problémájátl RÖv,D HATÁRIDŐN BELÜLI
tJj és használt

számítógépek notebook-ok, monitorok, nyomtatók és kellékanyagok beszerzése, javítása és karban-

tartása. Számítógépek fejlesztése, bővítése. SzofWerek beszerzése és telepítése. NOD32 vírusvédelem viszonteladó.

lnternet és drótnélküli hálózat kiépítéseés biztonságos beállítása, Személyre szabott szaktanácsadás az ügyfél i9ényei szerint. Garanciakezelés.

rözóvsR§rNyzorl.
A szombati fózóver§elyre c§apatok jelentkezésétvárjuk!
Ámit minden csapatnak bizto§ítunk:
bogrács + láb,2 kgvadhús

(az üvegen nem szerepelhet a hrlajdonos aeve vagy ráutaló felirat, illetve
semmiféle címke, márkajetzés)
20 r 3. júüus l 1 -éig a Pungor Ernő Művelődési Házban.
Érdeklódni a 30/Z03-t t tS-as telefonszámon vagy szrmélyesen lehet.

Jelentkezés: Dévai-Szele Zsuzsannánál
20t3. július l2-én, pénteken délutánig

2ol3.JuLIUs

a 30/703-r r

l8-as telefonsámon vagy személyesen lehet,

PoGÁc§A§Üró

wnsE}rr

zo r 3.

Nevezni lehet egy kosfuka pogácsával
szombaton
órától l3 óráig a Falunap helyszínén!
A legjobb pogácsát sütő egy évig birtokolha§a a Pogácsa-kupát!

ll

csÁLÁDIv§TÉr,rpoÓ

Pudingos desszertekversenye a Haas Kft. támogatásával.
Várjuk a minél hllönlegesebb recepteket és
természetesen a §nomabbnál-finomabb desszerteket!
Nevezés a puöngpor

áwételévellehetséges, melyre
2013. jűus 10-én kediü sor a Pungor Emó Múvelódési Házban.
É,rdeHódni a 30/703-11l8-as telefonszámon vagy személyesen lehet.

A FÁLU

L§cJoBB PÁLINrÁJA

20 r 3.

ÓRÁTÓL

Vlírjuk olyan négy fó§ (2 felnőtt, 2 gyermek) csapatok jelentkezesét, akik
szívesen mérik össze tudásukat

mind szellemi versenyen, vagy akár egy akadályprá!án!
Jelentkezés: Dévai-Szele Zsuzsannánál
2013. jűus 10-érr" szerdán délutánig
a

OPUDINGÓRÜLET"

12_ÉN, PÉNTEKEN DÉLUTÁN l5

30/703-r l l8-as telefonszámon vagy személyesen lehet.

C§ILLÁGTÚRA
2ol3.JúLIUs r2_ÉN, PÉNTEKEN ESTE

r.

20

óRÁTóL

Várjuk olyan négy fós (2 felnőtt, 2 gyermek) csapatok jelen&ezését, ahk
szívesen mérik össze tudásukat hilönbözó állomáshelyeken!
Á megmérettetéshez szükséges egy csapatzásdó és egy induló!
Jelentkezés és további információ: Dévai-Szele Zsuzsannánál
2013. július 10-én, szerdán délutánig
a 30,/703-1 1 18-as telefonszámon vagy személyesen lehet.

Nevezni lehet fél liter pálinkával

Szemn8

tl|ill
?Crrvlz

Szems Gábor
Vasszécseny

Rákóczi F. u.8.

ffi€0€357191

SZEMÉLYAUTÓ, KISTEHER éS

MoToRKERÉKPÁR GUM!SZERELÉSeS GENTÍROZÁS

