fttuan az ősz
Így ir Czárán Eszter: Világnak Virága címúkönyvében az
őszről:
,,Abúzát és a többi gabonafélétmár betakarították, a mindennapi kenyémekvaló biztos helyen várakozik. Azöldségek,
gyümölcsök nagy részétleszedtük, télire elraktuk. Kamránk
tele van a sok finomsággal.
Á természetben járva gyönyörködhetiink az erdő szebbnél
szebb színekben pompázó lombruhájában. Kedves költöző
madaraink a fecskék, a góly,ák és a többiek ilyenkor vonulnak
melegebb vidékre,
A szőlőszüret ideje jön el, hogy vidámító mustunk, borunk
legyen a sötét, szomorú napokra. Később a régi ember életében a vidám kukoricafosztás ideje érkezett.
Az őszívetéssel már a jövőre gondol a gazda: a hó majd betakarja a kikelő gabonát, így az tavasszal hamarabb szökken
szárba.

szüret elmúltával az ember lassacskán aházba húzódik.

A

tendóben,

Egyre rövidebbek a nappalok, a sötét órák hosszabbodása pedig szorongást, félelmet kelt bennünk. Mintha a Mindenség láthatatlan, hatalmas madara gubbasztana a fákon s

lelktinkon is. Esténként, amikor együtt vacsorázik a család,
ilyenkor kérdezés nélkiil is elmondjuk, ami a lelkünket nyomja. Így nyugodtabb lesz az éjszakánk.

jót is számba vesszük ilyenkor.Ezbíztonságot, örömet ad, s fölszabadítja testünket, lelkünket.
Szent Mihály napjár! szeptember 29-énkezdődik a zajos, vidám ,,kisfarsang", s ezt Katalin napja, novemb er 25. zfuja.
A Mihály ünnepét követő vasárnapon szüreti mulatságot
tartott a régi falu népe."
Ezekkel a sorokkal kívánunkMindenkinekkellemes őszi napokat, estéket, hogyMindenki élvezhesse a színpompáző őszi
Nemcsak a rosszat,

a

természetet.

,,bent" ideje, azesztendő estéje érkezik el.
Szent Mihály havában az ember ,,mérlegre lép" Isten előtt,
számot vet: mit tett jól, s mit fog másképp tenni a jövő esz-

A tartalomból
.
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AZELMÚLT IDő9ZAJK.BAIi"
Az Önkormányzat

a nyári sztinet

utín óvid felkésziilést

személyeket értesítette ki a hivatal. A felhívásra szep számmal
már említett 12 fivel kötött

követóen megtartotta első iilésétaz ószi iilé§§zalúirn §z€p-

jelentkezte( szerződést

tember 9-én, maid ezt a feladatok ielentős szíma miatt
szeptember 12-én eg7 ismételten kiietölt tilésnapon tud-

kormányzal Ennek megfelelően mirrdenkinek megadtuk

tabefeiezni.

a

a

le-

hetóséget a munkavépesre. Kisebb csoportokrabonwa ki -

ki

más feladatot látott el. Ami közös

kiik a telepiilésiinkértdo§ozott
Úgy gondoltam, hogy

a

testiileti iiles beszámolojából

egyrövi-

űtett kivonatot mellékelek tájékoztatásul

az Ön-

get jelentett az

utáni,

a

volt benniik, hogy mindegyiaz itt

eltöltött

idő alatt- Segítsé-

Óvoda - bölcsőde intezményben

a

nyári festés

hivatal épiiletének éves nagytakadtásában, vagy

a

Mú-

velődési Ház programjainak szervezésébenegyaránL Az iden a

. A közcáú dolgozóinlrí<al megpróbáltunk hasznos munkát

diakok segítsegével keriilt felujításra es festésre több buszmeg-

vegezni a nyáron is a lehetóségekhez mérten Az alaplét§á-

álló, köztéri szemetes wagy akár a padok a játsótéren Úgyvé-

munk 5 fó volt ezt egeszítette ki

a

Munkaügyi Hivatal általkí-

nálkozó lehetóségnek köszönhetően

a mintegy 12 ffs öák-

lem,

a

hasznos munka mellett

a

munkára nevelés is jótékonyan

hatott a fiatalokra, mellesleg egy kis kiegészítő zsebpénzt is si-

keriilt összegyűjteniiik. A nyári munkáról teliesíünényértéke-

munka.

lés is késztilr Amennyiben lesz lehetóség úgy valószínúleg
jövó ryláron is részt vesziink a programban
. Az áőző beszámolómban már említettem a pályrázataink a
befejezést követő elszímolási időszalóa leptek Így keriilt sor

Bio Kazán program elszámolásfua

a

is.

A minisztérium reszéról

az ellenőrzést végző személy a programról es

annakhelyi lebo-

nyoütásáróI pozitívan nyila&ozott A beruházással kapcsolatos

üímogaásokat hiánytalanul megkaptrrlc A működtetéssel kapcsolatos költségeket a munkaügyi központ hó végénaz e|számolás beadását követően fizeti h. (iizemanyag költség, arányos

Enől ugyan

a

megyei sajtó tobb alkalommal is hírt adott, de

a lényeget röviden összefoglalva önkormányzatunk igényelt és

kapott pérrzügyi keretet

a

fogtalkoztatás ezen idószakos egyedi

formájára. Az önkormányzatnak

rendelkezésre álló nyilvantr-

trásaiban és a Bursa Hurrgarica ösztöndíjasainaklistáján

szerep-

1§ az életkori feltételeknek és egyéb szabályoknak megfelelő

mrrnkabér 2 fő reszére). Így az elrnult időszalóan 3 elszámolá-

sonvagyunktul

és még az

gatást, beleértve a
.

évvégéigkapunk erre kiemelt támo-

foglalkoztaási támogaást is.

Az Önkormányzat jogszabáyi kötelezettségének megfeleló-

en az apdtéktároló épiilet használatbavétet engedélyénekjog-

erőre emelkedését követően fiitdmérőt (Vadász Tibor) kért
fel a térképfelttintetéselkészítéséreés a hatóságoknak történt
elektronikus feltöltésére.
. Egyre több lakossági kérésjön be a fahulladék darálása

miatt

Ezeket próbáljuk időnknek é§ fonásainlinak megfelelően meg-

3

oldani Áz Önkormányzat jelentősebb mennyiségúfahulla-

napig eredményteleniil Az utóbbi esetben mindezt a cég gyó-

dékot kapott a tanakajdi Növényegész§égusr és Talajvédel-

ri közpon§ának

mi Szolgálattól és darálta le azt a helpzírren A jelenlegi saíd-

só telefonos tájékoztatáskor azt a választ kaptam, hogy a mi-

tott apdték -készletiinkközel 90 m3 merulriseg

nósítes az

a

telepües egy

címezve levélben is megerósítettem. Áz utol-

E-ON

feladata és írásbarr értesítest fogunk kapni a

évi igenyének egy harmada. Szerencsére jelentős mennyiség

közeljövőben

ál meg rendelkezésiinkre,

ról azon megállapítás hanpott

.

A TSz út mentén a 87-es út kijáratánál

ro§

cserj ék kiuígás ra, a

a

kilátást zavaó bok-

víze|vuető árok kitisztításra keriilt

múvelet 2 embemek több mint egyhetes munkát jelentett

A
A

közel 100 méteres szakaszon a kivágott növényzetet lszáradás után a dolgozóinkledarrálják

és fritőanyaglesz

belőle.

Az helyszíni szemle kapcsán
el,

hogy

a

Ság}ry Péter részé-

Tiíncsics Mhályutcá-

ban lévó oszlopsor esetében az úttól a biztonsági zóna nem felel meg

a

jogszabá}yi előírásoknak (minimum 1,5 m), így a cse-

réketkövetően az E-ON akiemelt szegé}ytfogja elóími az Önkormányzat részére.

.A

részvények feliilbélyepése történt meg a napokban a

VASIVÍZ ZRT közgyúlés határozatának megfelelóen Így a
részvény értékekjelentős lecsökkentese utáre 2.1 l 1,500 Ft öszszeget ér. A reszvény leértékeléstkövetően

az Önkormánrzat

meghatározott összeget kap osztalék címen a lecsökkentett tu-

laidoni aénymiatt.Adöntéssel nem ért egyet az Önkormányzat, mivel így afejlesztésre szánt tartalékok

.A

VASMZ Zft

csö}kentek

vezetőivel és Dancsecs Csabával történt

helyszíni megbeszélésalap]á" ismételten kértem a Lipárt utca

burkolatának helyreállításár Javasolták, hogy a megváltozott
köriilmények miatt a jelentős kivitelezesi költsegelrre való tekintettel a munka elvégzéséta műszaki igazgatóval Németh
Gáborral és Dr. Kohuth Viktor vezérigazgatóval közvetlen pró.

Az önkormányzat dolgozóival

kezdttik eL Itt

a

vasuti töltes megtisztítását

báljam megbeszéIni. Ennek megfelelően levélben kerestem

kerékpározás lehetőségénekbiztosítását sze-

meg az érintetteket és személyes helyszíni bejárást javasoltam

a

leblénk továbbiakban is fenntartani A szomszédos telepiilé-

es egyeztetést kértem.

sekkel közösen

ze.LL

a

töltest szeretrrénk munkagépek segítsegével

megtisztítani es felujítani Vfuhatóan

a

.

szeptemberi hónapban

fejeódikbe amunka.

Válasz a mai napig bezárólag nem érke-

Sikeresen lebonyoütottuk a 2OI3. évi álunapi rendezvé-

nytinket Az Önkormányzat erre 575 ezer Ft összeget költött

. személyes bejáráson vettem rész az Önkormányzat kezde-

Az önkormányzat

50.800 Ft összege§

míg az egyesii,let adomá-

ményezésérea Táncsics Mihály utcában, ahol az E-ON terü-

nyokból, felajánlásokból mintegy 4O0.00Q- Ft összeget kapott

letgazdájátol Sághy Péte*ól azt kértem, hogy az utcában lévő

a

3 db elörqedett,

törött

villanyoszlopot csere§e ki

a

ég a bal-

esetveszély miatt. Ezen kérésemmel több alkalommal fordul-

tam már a cÉgbez,,legelóször évekkel ezelótt, de sajnos a mai

hüi

vállalkozásoktól, amelyet szintén teljes egészeben

a

ren-

dezvényre fordítottunk.
. Az Önkormányzat az idén is elvitte a szép koruakat kirándulni- Ennek költségét az Önkormányzat viselte.

,I

A kirándu-

4

láson 45

ff vett reszt

A

a múvelődésszervező

Dérrai-Szele Zsuzsarma es SebestyénÁndrásnéJutka szeryezte
meg.

Ata*almas program többet jelent a resztvevőkne§ mint

egy kirándulás, amelyet az önkormányzat

mfu sokéves hagyo-

mánynak megfelelően minden évben a

f"l*"pr rendezvényt

követó hétre szervez

Közúti áblákkihelyezése - akiilterüetiriton a táblákat eltutajdonították Pódásfua kerüt sor Az apropóját az adta, hogy
nagy sűyú munkagépek előtt Tanakajdnál bezárult az útVép

felé. Az önkormányzat

a

kuplungpzerkezete es a hútóvízrend-

szerének a meglribásodrása volt
ban

a

helyi qportegyesiilet es

az

hibajelenseg. Abuszt elsósor-

a

iskola hasznosítia

a

továbbiak-

ban is az Önkormányzat támogatásával.

.

a

szemé}yes meghívásomra

hivatalba látogatott kiss

Zsoltré, Vezető Védónö akivel a szolgálattal kapcsolatos kér-

m€.

.

a

űttatta- Agépkocsinak

felsólítota

a

rendórséget, hogy ve§sen

déseket, feladatokat beszelttik áL Tiíjékoztattamaz Önkormányzat szándékáól, miszerint a védőnói szolgáltatást a hivatal épiileténeköldszin§én kialakítandó egészségügyi cent-

rumba szeretné áttelepíteni Ahelyisegek megtekintése és az
biztosított az ügy-

elkepzelesek felvázolasa után ámogatásáról

véget a szabálytalanságnak az utak védelme érdekében.

gyel kapcsolatban. A szolgáltatások hbőűtesét tervezziik kö-

zis

megvalósítással, amely lehetőseget nyújtana 20l4,től, a

helyben végeáeó méhnyak szűrések és egyéb rrőgyőgyásza,
ti kezelesek elvégzesére. A résóen pfuá,?aöpéruből, reszben

önálló fomásból megvalósítandó beruházás az új lehetőségen

kíviil kényelrnesebb
hetre

a

és költsegtakarékosabb

helyi lakosok számára is,

. AVasszécsenyr Közös

Ott

a

áblákat

KHT, mint útkezeló

a

rakta

ki Közben

a

sofr-

rök átszokakhozzánkés a szomszed teleptilésen - Kenezen át

megoldást jelent-

Hivatal telepiileseinek kepviselőtes-

A hivatal múködte-

tii,letei üéseztek széldrelytelepiilésiinkön

tesének pénzügyi fonásainak biztosítása volt az egyik legkar-

megbfuottak segít-

dináüsabb kérdés, ami elsóként kertilt tárgyalasra. Az állami fi-

ségévelszabflyos módon visszakertiltek a táblák. A Tóth Csa-

narrszírozlfu folyamatos változása nem csak a finanszírozást ne-

közelítették meg

a

vepi állorníst. Akörzeti

ba melletti teriirleten a benőtt növényzetet is ki kellett vágni.

éblák sulyhatfuát megnöveltiik

32

Bdrligl 7-ról - 12 tonnára.

A
A

hezíti meg hanem a telepiilesek egymás ktzti elszámolásának

idóól idóre történó megváltoztatasát

is.

Pénzról lévénsó,

képüselótesfűet jóváhagyását követően a telepüés ú§ait ha-

az egyetértésmegszületéséig minden esetben rögös

sonló módon próbát|uk védeni az egyedi engedélykéÉslehe-

Második napirendi pontként a KisténégiTá§ulás átalahrlá-

tóségének ferrrrtartása melletL A cél alapvetően az utak védel-

sa (megszúnése) utáni megváltozott köriilményelóőI adódó-

me az idegen nagpűyu tehergépkocsik korlátozása az amúgy

an a belsóellenőrzés megpáIyráztatása volt a téma. A telepűé-

is rossz állapotu

sek ezután, saját fomísból

belteriileti útszakaszainkon

. Részt vettem a telepiilésiinket képviselve a kömyezó

telepü-

lések vezetőinek meghívásának eleget téve Rrrmban a túzoltó
szerházavatásorj Tanakajdon

a

Szent István napi ünnepségen.

. A sportkör elnökének felkérésérea sportpálya ingadanhatárának felrnérésétrendelte meg az Önkormányzat saját költségénA felm érésaz }l4J§Z szabályainak megfelelő páIya körbekedtes helyének meghatároása miatt volt szülrséges az el-

nök elmondása ataplan Az Önkorm,ányzat a űj megfizetesé-

lésenkéntközel

a

ke[ hogy fnaaszírozzáka telepü-

l milhó Forintos

megrendelését, ametyet

a

út vezeL

költséggel is járó volgáltatás

törvény ír elő. Aközös

költsegek csökkenését remelik a Közös

pályáztatástól

Hivatal tarsult taglai.

Mindkét napirendben az elóterjesztesben röpített döntés

és

mindenki számára elfogadható megoldás szüeteft

Röszötutnyílvúníűs§al záffiáttl sorcímat, amely az kko,
lai Sziilői Munkakiizössegnek szcretnék enlton is tobuícsol-

vel nyújtott támogatást a qportkör részéreEnnek kifizetese a

ú a tptcpűlésfutk nevében dz

foldhivatali adatszolgáltatási költségek megtédtése után keriil

hető en és az adomóny ol& ól összegyűjtőtt

elsámolásra.

ból megújítotűkaz bkola kBútését.A lyóron elvégztt mun,

.

Sportkör rész,érebeszemésrekertilt

a

csukamosó vízellátásá-

haz sziiksége szerelvények, amelyet Kalmár Gábor helyi szakembertédtesmentesen építettössze es tette lehetővé a mielőb-

bihasznáatot
.

Az Önkormányzat avwkisbuszátmeglribásodása miatt ja-

Ő

lcnibeniar*ubnk kősznnanyagi torrásaik-

ka után, ad isknhkezléskor egy megszepült intéznhybe Iép,

hcttr*be a tanulókr lcísérőik és a peilagógttsok is egyaránt,

zsolnaizolhin
Polgórmester
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l'ÓrunNII
hogy 2013. október l. napiától a közterület rendeltetés-

től eltérő használatáért, továbbá a sírhelyek megváltásért és a temetőben végzett szolgáltatási, vállakozási tevékenység után önkormányzati

rendeletben meghatározott

díiat kell fizetni

A képviselő-testület 2013. szeptember 9. napján megtartott
nyilvános képüselő-testületi ülésénmegalkotta a közterületek használatáról szóló 7/ZOI3. (X.tO,), illetve a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/Z0I3. (IX.10.) önkormányzati rendeleteket,

A közterületek használatáról szóló rendelet célja, hogy meghatározza a közterületek rendeltetéstől eltéró használatának
rendjére vonatkozó szabályokat, valamint megállapítsa az eltérő használatért fizetendő közterületi használati díj mértékét
és fizetésének módját.
Részlet az önkormányzati rendeletből:

"Közterúlet igénybevétele
1.§
(r

) rOztertilet használati szerződést kell kötni:

a) a közterület fölé 10 cm-en tul benyuló üzlethomlokzat
(portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), továbbá cég- és

címtábla elhelyezésére;
b) mobil árusító és egyéb fiilke, paülon elhelyezésére;

c) Ona[O hirdető berendezése§ figyelmeztető és tájékoztató
táblák elhelyezésére;
d) alkalmi árusításra;
e) vendéglátóipari előkert céljára;
f

) kitelepülés céljára;

g) mutatványos tevékenységcéljára;
h) 90 napot meghaladó építésimunkával kapcsolatos állvány,
építőanyag és törmelék elhelyezésére;
i) kiállítás, sport- és kulturális rendezvények céljára;
j) zöldfelület igénybevételére;
k) javító, szolgáltató tevékenység vé gzéséhez.

2.§

(r) Nem kell közterület használati szerzódést kötni:
a)

a

közút, járda és zOldterület építésével,javításával és fenn-

tartásával kapcsolatos közterület igénybevételhez;

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésétés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez;
c) a közterületery illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai, távközlő hálózatok, valamint közmúves berendezéselg létesítmények, közművezetékek és tartozékaik elhelyezéséhez,

hibaelhádtása érdekében végzett munkához;
d) az önkorm ányzatés szervei, intézményei rendezvényeinek
alkalmával az e rendezvényekhez kapcsolódó közterület használathoz;
e) az élet-ésbalesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez;
f) a fegyveres- és rendészeti szerve§ mentő§ tűzoltókrvizügyi szolgálat közterületi létesítményeiért;
g) a közszolgáltató szervezetek ezen tevékenységévelösszefiiggő közterület használatára;
h) szállított tiizelőanyag 10 napig közterületen történő tárolásához;
i) az árusító saját házi kertjéber1 kiskert|ében termesztett
zöldség- és gyümölcs árusításához az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

ia)

1

ib)

a

mZ-nél nem nagyobb terii{et elfoglalásával,
gyalogos- és járműforgalom zavarása nélkiil,
ic) közegészségügyr, környezetvédelmi és köztisztasági követelmények betartásával;
id) a zöldség és gyümölcs éréséne§betakarításának időszakában.

j) az önkorm ányzatáltal létesített, illetve más hatósági eljárásban engedélyezett közcélú, közterületi létesítményekés köztárgyak elhelyezésére(tömegközlekedési várakozóhelység,
szobor, díszkút, emlékmű, pad figyelmeztető és tájékoztató
táblák stb.)
k) az önkormányzat által kihelyezett hirdető berendezésekre és az ezeken elhelyezett, előzetesen bejelentett hirdetményekre;

l) az önkormányzat

érdekében végzett építési,felújítási munkák során elfoglalt közterületekre;
m) a humanitárius és karitatív célok érdekébenvégzett tevékenység során elfoglalt közteriiletre;

3.§

(t) Nem ktlüető közterii{et használati szerződés:
a) taz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az eí|-

gedélyezett hizij áték rendezése kivételével;
b) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához;
c) a közút és járda felületének reklám céljára történő hasznáLatához:.

d) olyan tevékenység gyakorlására, amely a kömyezetre káros
hatással lenne, közbiztonságot, egészségetveszélyeztetné,illetve a közerkölcsöt
sértené;
e) olyan reklámtábla, hirdetőtábla és egyéb berendezés elhelyezésére, amely a kOzlekedés biztonságát veszélyezteti, rontja a községképet;
f) Hirdetmény, hirdető berendezés elhelyezéséreközépületek falairy közterületek berendezési tárgyair1 buszvárókbary
közterületeken álló fákon, emlékműveker5 szobrokon.
(2) Megtagadható a közterület használati megállapodás megkötése, ha a kért közterület-használat:

6
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járna,

e) a természeti és az építészetikörnyezet túlzott megterhelé-

Vasszécsenyi Üzenet
a) a lakosság nyugalmának tulzott mértékűzavarásával

séveljárna,
b) veszélyeztetnéaközrendet, aközbiztonságot,
c) a közterület rendeltetésszerű használatának indokolatlan f) veszélyeztetnéa közegészségügyi előírások érvényesülését,
g) indokolatlanul korlátozná a település közlekedését,
mértékű zavarásávaljátna,
d) sértenéa településképet, gátolná a települési esztétikai követelmények érvényesülését,

2. melléklet a

7

h) a kereskedelempolitikai és turisztikai érdekek indokolatlan
mértékúsérelmével járna."

l20I3. (IX. 1 0.) önkormányzati

rendelethez

rözrBnüLET- HAszNÁLATI pírar
Mobil árusító és eeyéb fiilke, pavilon elhelyezése
Közterület fölé 10 cm-en tul benyulő portáI, kirakatszekrény, izleti
védőtetö (előtető vízszintes vettilete m2 -ben), ernyőszerkezet,
hirdető-berendezés (fényreklám), cég- és címtábla, minden megkezdett m2után
Önálló hirdető berendezés, figyelmeztető és tájékoztatő tábla
Epítésimunkával kapcsolatos állvány, törmelék, építőanyag, stb.
90 napot meghaladó tárolása közterületen
Tüzelőanyag 10 napot meghaladó tárolása közterületen

Alkalmi árusítás
Idény jellegű árusítás

l

m2 -nél nagyobb közterületen
Javító és szolgáltató tevékenységközterületen
Vendéglátó ipari előkert
- állandó jellegű (6 hónapot meghaladó)
- szezonális ielleprú
Kitelepülés
Mutatványos tevékenység(körhinta, céllövölde, dodgem)
Kiállítás, sport- és kulturális rendezvények céIjára, illetve
zöldfelület i génybevételére,amennyib e t a rcndező b elép ő
díiat nem szed
Kiállítás, sport- és kulturális rendezvények céljára, illetve zöldfelület igénybevételére,amennyiben arendező belépő díjat szed

200,- Ftlm2 lhő
100,- Ft/ m2 lhő

300,-Ft/ m2lhő
50.- Ft/

n2

l00,- Ft/ m2
500 Ft/ m2
100,- Ft/ m2
100,- Ft/ m2

lhő
lnap
lnap
lnap
lnap

200,- Ftl m2lhő
15,- Ft/ m2lnap

50,-Ft/ m2lnap
250,-Ftl m2 lnap
ingyenes

200,-Ftl m2 lnap
A díjak az Áfá-t
nem tartalmazzák

hatályba lépésévelegyidejűleg az önkormányzat
A Magyarország helyi önkormányzatairől sző|ő
20II. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés az a|ábbi temetői díjakat vezeti be Vasszécseny
2. pontla értelmébena települési önkormányza- községben: temetési hely díja, temetőfenntartási
hozzájárulás díja és a temetkezési szolgáltatók által
tok kötelező feladata a köztemető kialakítása és
fizetendő dija.
fenntartása.
Az önkormányzat a temető rendeletében határo- Részlet az önkormányzati rendeletből:
zzameg a temető használatának rendjét, illetve a
temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcso- ,,1. mellékl et a 8l20I3. (IX. 10.) önkormányzati
latosan temetői díjakat állapithat meg. Tekintettel rendelethez
a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, a rendelet

Vasszécsenyi Üzenet
Kegyeleti közszolgáltatás
ígénybevételéértfizetendő díj ak
A sírhelyek megváltásakor ill. újraváltásakor

a ren-

delkezésre j ogosultak által frzetendő díj ak:
Temetkezési helyek megváltási és újraváltási díjai:

Egyes sírhely (25 év):
10 000,- Ft

temető fenntartási hozzájárulási díj a:
2.000 Ft / nap
(Temetkezési szolgáltatók kivételével.)

Gyermek sírhely (25 év):
0,- Ft
/ I40 cmkoporsó méretig l

F

Urnasírhely (25 év):
5 000,- Ft
Sírbolt (kripta) (60 év):
120 000,- Ft

enti ekb en közö

lt

ár

ak az

ÁnÁ-t

Az önkormányzati rendeletek

tartalmazzák|."

a helyben szokásos

módon, a község hirdetőtábl ájári' 2013 . szeptember
1 0. napj án kihirdetésre kerültek, rendelkezéseiket
2013. október 1. napjától kell alkalmazni.

Sírbolt esetében, ha alejárati idő a rátemetés
időpontját 25 évvel meghaladja, akkor újraváltási
díjat nem kell fizeüri.
árak az

. Sírásás díja:
Felnőtt:
16.000,- Ft
Gyermek:
0,- Ft
Urna:
5.000,- Ft
Exhumálás:
20.000,- Ft
. Vállalkozásszerűen munkát végzők

Kettes sírhely (25 év):
20 000,- Ft

Fentiekben közölt

2013. szeptember
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Ár'Á-t hrtalmazzák!

2. melléklet a 8l20I3. (IX. 1 0.) önkormányzati

rendelethez

A megalkotott rendeletek, illetve a képviselőtesttilet nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyvek
telj es te{ edelemben megtekinthetők hivatali
időben (hétfti-kedd 0 8. 00- 1 6. 0 0 őráig, szerdán
8. 00- 1 7. 00 őráig, csütörtökön
8. 00- 1 6. 00 Őráig,
péntek. 08.00-tól 13.30-ig) a Vasszécsenyi Közös
Önkormány zati Hiv atalban, illetve a
www.vasszecseny.hu internetes oldalon.

A temetői létesítmények,illetve az izémeltető
általbiztosítottszolgáltatásokigénybevételéérta
temetkezésiszolgáltatók,illetveváIlalkozőkáltal
fizetendő díjak
. kav ataloző, r av atalozás i hely i gényb evéte li díj
10.000,- Ft / alkalom
:

. Hűtő igénybevételidíj:
3 napon belül alapdíj:

4.000,- Ft
3 napon tul: alapdíj plusz megkezdett naponként
1.000,- Ft

(A hűtés időtartama csak kiilönlegesen indokolt
e s etb en hal adhatj a me g a halottvi zs g álati bizony ítvány kiállítását követő 8. napot.)

Gdspdr Tivadar

jegyző

Vasszécsenyi Üzenet
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óvou
,,Ósz, ősz ítt van

ruínr;

már

Btűcstít int a melegrtyár."

TasnádiVargaEva
Óvodánkba

is beköszöntött

az ősz ésújraindul egy nevelési év.

Elballagtak a Kerekerdő csoport nagycsoportosai Búcsútvettek
az óvodától

s

kért'tik őket: ,,Ku}&antsatokbe-be néha, mikor erre

jártok!"

A

nyrári élet szép napjaira

boldogan emlékeznek üssza óvodá-

saink. Nyáron óvodánk összevont csoporttal

miíködö6

két óvó-

nő vezetésével. Igyekeztiink a gyermekek óvodábarr töltött

ide-

jét változatos programokkal tartalmassá tenni. Sokat játszottunk
a szabad levegőrg

várak épiilte§

s

barkícsoltunk, rajzoltunk. Gyönyörű

közben

a

homok-

babaházban finomabbnál-finomabb fa-

latokat készítetteka kis szaldcsaink.

A rendkívii{i melegre való tekintettel igyekeztiink a gyermekeket megóvni az erós napsugárzástól. A meleg déli illetve a kora
délutáni órákban az óvoda épiiletén beltil tartózkodtunk. Elengedhetetlen volt, hogy a folyadékpótlásrol is gondoskodjunk.

A gyermekek

kaptal<,

amikor sziikségiik volt rá, frissíó teát, vi-

zet, vagy más folyadékot is. Változatos ételel&el, gyümölcsölrke|

zöldségek&el a vitaminpótlásukról

A

nyrár

folyamán

a

is

gondoskodtunk.

leendő kiscsoportosok sokszor belátogattak

hozzánk. Eleinte felve, szorongva, anya vagy apa kezétíogva, Aztán a többszöri

alkalom után már odamerészkedtek a többi óvo-

dáshoz, és az óvó néniket és a dajka néniket is kezdtékmegismerni. Ahogy teltek az itt töltött

órák, egyre bátrabbak lettek. A ne-

velési éviink kezdetét megkönnftette

ez az

masabb így a beszokatás, beilleszkedés.

időszak mivel rugal-

A Kerekerdő csoport

kis lakóinak, sziilőknelg óvónőknek nagy kihívást jelent ez az új

kezdet. Meg kell ismemii,rrk egymást, de a legfontosabb, hogy a

gyermekek biztonságban érezzékmagukat nálunk és, hogy támogatást, szeretetet kapjanak tőlünk. A sziilóknek sem körrrryű
ez azidőszak, hiszen van olyan sziiicí1 aki most először szakad el
hosszabb időre a gyermekétől és az óvó nénikre, dajka nénikre

kell bíznia a legfeltettebb kincsét. A kapcsolatépítésnagy ürelmet igenyel, hiszen felnőtt és gyermekszép lassan,lépésról-lépés-

re közelednek egymáshoz. Hosszabb-rövidebb időt is igénybe
vehet ez az ismerkedés, de mindent megtesziink, hogy a gyerme-

kek óvodakezdését megkörrnlsiik,

A Katica csoport

óvodás éveit szebbé tegyiik.

(5-ó evese§ nagycsoportosok) életében is

nagy változás következett be. Kedves dajka nénink, Vaii néni, a

nyáron elbúcsúzott tőlünk, s már

a

megérdemelt nyugdíjas éve-

it tölü. Ezúton is kívánunkneki a családja köréberr, egészségben
gazdag, tevékenyen eltöItött

nyugdíj as éveket.

A nagycsoportosokra idén sok

feladat vír, hiszen ez az év azís-

kolára készíüfel óket. Október hónapban nekik szintfelmérést

terveziink, szakértővel elemezziik, amely lehetőséget nyújt arra,
hogy a részképesség lemaradásokat fejleszteni tudiuk. Logopédusunk, gyógypedagógusun\ fejlesztő pedagógusunk (Horváth

Andrásné Márti néni) gondoskodnak az erre rászoruló gyerme-

l

!-l _
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kek folyamatos fejlesztéséről

Az idei nevelési évben is változatos programokkal kedveskediink a gyermekeknek. Először is az őszi piacra látogatunk
Megismerhetik

a

gyermekek

a

városi közlekedés szabrflyait, meg-

figyelhetik az ószi zöldségeket, gyiirnölcsöket,

illetve

a

piaci áru-

rl

sokmunkáját,
Szeptemberhónapban sor keriil

az

összevont és csoportonkén-

ti sziilói értekezletre és a Sztilók Közösségének új tagjait is meg-

válasszuk Ezúton szeretnénk köszönetet
zössége

t€ai"alq

mondani

a

sziilők I(ö-

illetve vezetésének a lelkes, támogató egész

éves munkájukert,

7

el.

& az óvoda udvarán lévő játékeszköz álo-

l

gyermekeink és sziileik részvételével.

mánybőűtéséért.

Mindenkinek szeretettel kívánunk napsütéses kellemes őszi na-

A kora őszi időszakban tervezziik

a

hagyománnyá vált sziiteti

pokat.

mulatságunk megrendezését az óvoda udvarárr. Részt vesztink

pőűrruésütőAliz

község sziireti mulatságában is a középsős és a nagycsoportos

óuőnő

a

ffiIEEI§Iga,IIffiwt
Az önkormár§rzatok

ry,ári napközis táborát minden pedagó-

gus kollégánk egyhéten keresztiil segítette munlcíjával

folyamán lezajlottak a

A rylár
karbantartási, festési munkálatok isko-

lánlrüarr" Egy tantermiink padozatát is sikeriilt kicserélniinlc

Megujult iskolánk Sorkifalud felé eső kedtése a Sziilói Munkaköxisség jóvoltábóL Ttibben tánadalmi munkával is segítettek a munkálatokat.

A testrevelés okaásához

értélciíeszközcsomagot

kapott iskolánk

1000 euró

Áz augusztus Z7-ijavítóvasga minden érintett számára sikeresen végződött, így senkinek sem kell évfolyamot ismételnie.

Az

új tarrév szeptember

l-jén kezdődött 135 tarrulóval,

a

ne-

velő-okató munlcít változatlan létszámmal láthatjuk el. Az
önkorrnínyzatnak köszönhetően

Avíltozásokpontos reszletei mindenki
következó linken :http

//

www.kormany.hu/ download / 7 / 4b

/

foOOO/tanevkezd%oC5oÁ9loÁ2Oaug,o/o2a5.pdf

biztosított a gyermekek is-

kolabusszal történő szállítása.

:

számára elérhetők a

Áz első félevben a következő fontosabb időpontokra hívom
felfigyelmiiket:

A köznevelési törvény sok módosulása lépett életbe ezen

a

napoíL Ezek köziil a legfontosabbak 1ó ór.áig való berurtar-

-

szeptember l0. (kedd)

-szeptember11.(szerda)

17.00 alsós sziilői értekezlet

17.00felsóssziilóiértekezlet

tózkodás az iskolában; igény esetén L7 őrűgfelügyelet bizto-

-

minderunpos testneveles az l.-2.,valamint az 5.-ó. osz-

szeptember 27. (péntek)

-

okóber 25. (péntek) az őszi sziinet előtti utolsó tanítási nap

sítása;

tályban, akerettantervekbevezetése
nes tanköryruell

átáB

1. és 5.

osztálybarr; ingye-

az l. osztályosoknak; a pedagogusok óra-

számvíItozása,valamint

a

pedagogus életpályamodell 60%-os

bevezetése; idegennyelv-oktatás kimeneti szin§ének emelése.

-november4.

tanítási sziirret

(hédó) azősziszinetutánielsőtanításinap

-

december7. (szombat)

tanításinap

-

december 21. (szombat)

tanítási nap

PozsórLószló
ígazgatő

.

Vasszécsenyi Uzenet

Az elmult tanév sok munkája meghozta gyiimölcsét, végre
elkésztilt az új keítésa sorkifaludi út feloli oldalon Reméljiik,

sokíig ilyen állapotban marad

Köszönjiik

2013. szeptember
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Távolabbi tervek között
tatása,

a

szerepel

a

kedtés'felujításának foly-

hátsó oldallal.

Előre láthatólag november hónap elején-közepén keriil

!

mindenkinelg aki bármilyen módon hozzájárult

ahhoz, hogy terveink megvalósuljarrak! IGlön köszönet

Or-

sós Istvárrrrak a lábak kiszedéséért,valamint az ott jelenlévőknek a nagy meleg ellenére végzett munlcájukérr

megrendezésre az ősziSzMbá|

a

pontos időpontról

a

későb-

biekben adunk tájékoztatásl
Végiil, de nem utolsósorban köszöntjiik

Munkaközösség új tagj

ait

közöttiink

a

Sziiüői

!

Szeptember hónapban szereürénk még az iskola udvarán
lévő, régi fajátékot felúiítani,a hiányzó részeket kipótolrú
a

hogy

gyerekek balesetveszély nélkiil használhassák.

Ha szeptember, akkor sziiret, ha sziiret, akkor sziireü felvonulás.

Szeretettel meghívjuk a

álu lakosait szeptember hónap utol-

só szomba§án (2013. szeptember 28-án) megrendezésre kerülő sziireti felvonulásra.
Indulás 13 órakor a Pungor Emő Művelődési Ház elől, gyiilekező 12.30-kor

a

Művelődési Ház előtt.

Atavalyi évhez hason]óan Tanakajdra is ellátogat

a

társaság.

Díszített szekerekkel, traktorokka| lóháton és gyalogosan halad
majd amenet.

A megállóhelyeket címkésüvegekielzik, ahová váriuk szeretettel a falu lakóit egy pohár borra, valamint gyiimöIcsölikel, amit ingyen fogyaszthatnak!
Ké.,ük, hogy

a

felvonulói öltözékéről mindenki maga gondos-

kodjon!

A MűvelődésiHázhoz visszaérve hagymás, zsíros kenyeret

és

lekváros kenyeret kínálunk a résztvevőknek
Bármilyen kérdés esetén érdeHődni az alábbi telefonszámokon
lehet:
9 4 / 37 7 - 1 7

7 - Műu előilési Ház

7O/SS2-S804-KissMszh

Hagy om átry ő rzii Klub Vas sz*

cs

eny

Sáilői Muflkoközil

ss

égVasszecseny
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2013. szeptember 21. Babaruha bőrze
ZOI3. szeptember 28. Szüreti felvonulás
Z0I3. október 4. Megemlékezés október 6-a alkalmából
2OI3. oktőber 22. Megemlékezés október 23-aalkalmából
2013. október 28. Kirándulás Sopronba az egyetem látogatóközpontjába,
a Ligneumba, valamint a Csokigyárba
2013. oktőber29. Kézmúves foglalkozás az őszjegyében
Z0l3. november 8. Márton napi készülődés, kézművesség
Z0I3. november 29. Adventi készülődés
2013. november 30. Idősek napja
2013. december ó. Mikulás-várás
2013. december 20-2I. Karácsonyvárás

A u óltozt

fenntar tj uk !
Érileklődni a 94/377-177 és a 3O/7O3-1118 telefonszótnon.

AERoBT.c
Többéves gyokonlottol rendalkező
okleveles oerobic okfotó hív minden
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Erőgyűjtő Módszer
]\{inden pénteken
17.30 órától a

vasszécsenyi
Pungor Ernő
N{űvelődési
IJázban

Oktotó: Horvdth Eszter

Helye

:

Minden hétíőn, szerdőn,
pénteken 18.00 órótól
Pungor Ernő Műv elő dési Hőz,
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FOLTVARRO
KoR
Hdziosszonyoknok, f iotol ldnyoknok,
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csok szívesen töltenének 1-? órót egy
kreotív tdrsosó9bon.

Yezet& Némethné Singer Judit

Ideje:

Minden kedden U.OO óúról
Helye: Pungor Ernó Művelódési Hőz, Vosszécseny
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Nogyszerú hongulotú órók, kellemes
zenék, szórakoztatÓ, egész testel
ót mozgat ó mo zgósí orma.

OktotÓ: Herczeg Attila
Minden szerdőn
t7.3O órőtól
Helye: Pungor Ernő Művelődési

Ideje:

Hőz,Vasszécseny

Benuiqtó órc: 2013. szepieaber l6-ón (szerdán)
17,30 órqkor
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Az idei évben is a falunapot követő csütörtökön indult kirándulni egy kis csapat, hogy felfedezze Vas megye természeti és
kulturális értékeit.
Reggel Zsolnai Zoltán polgármester úr, valamint az arra játő
Merkli Ferenc atya kószöntötte a lelkes kirándulókat, jó szórakozást kívánva az egész napra.
Az első megállóig nem is kellett sokat utazni, hiszen Rumban,
a Széchenyi Kastélyparkban tettiink egy reggeli egészségúgyisétát, hogy ráhangolódjunk a napra.
Ezt követően Zsennyén az Alkotóházat tekintettiik meg, mely

mindenki számára egy időutazás volt, az elműt korok bútorai,
terei elvarázsolt minden résztvevőt. Mindenki egy kicsit visszautazott a múltba, mindenki egy kicsit megtapasztalhatta a művészeknek járó nyugalmat, mely az alkotáshoz szükséges. Az Alkotóházban tapasztalt nyugalom, béke mindenkire mély benyomást tett.

Ha Zsennyén jártunk, természetesen nem hagyhattuk ki, hogy
Az erdő szélén
tett kis sétánk után azonban egy kisebb nehézségbeütköztiink,
ugyanis a tölgyhöz egy mély árkon kellett volna átkelni, csakhogy a kis híd már tönkrement, így csak a bátrabbak és fürgébbek jutottak elaíához. De fi átjutott, az akár még meg is mászhatta a tölgyet, természetesen akadtak is rá jelentkezők.
Minden évben természetes, hogy valamilyen módon a kirándulók igényének megfelelően egy kis zarándoklatot is beiktatun§ melynek keretében idén Csehimindszentre látogattunk el,
ahol megtekintettiik a felújításalatt álló templomot, valamint
MindszentyJózsef bíboros szűlőházát, ahol szintén nagy munkálatok folynak. Az idei évben tervezik, hogy megnyitják az Emlélüázat a nagyközönség, a zaráldokok előtt, ahol kialakítanak
egy kis múzeumot a bíboros üszteletére. Déri Péter atya ismertette a település történetét, valamint Mindszenty bíboros életét,
mellrt hálás köszönetiinket fejezzük ki.
ne nézzűk meg az oly elhíresült,,ezeréves tölgyet".

Délidőben érkeztiink az Oszkói Hegypásztorkörhöz,

2013. szeptember
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ahol a

szőlótermesztéssel kapcsolatos népi hagyományokat próbálják
megőrizni és bemutatni, A területen sok kisebb pince találhatq
melyek az évek alatt egyre inkább ismét kihasználtabbakká váltak, a fiatalokvisszataláltak a műthoz, igy őrizve meg a helyi értékeket. De láüattunk itt óriási prést, kemencét, egy kisebb kápolnát, valamint sokaknál előtörtek az emlékek, például hogy
gyermekkorukban hogyan is kötötték a kévét,bár ez egy kis fejtörést okozott, de a végén mégis csak sikerült.

A teriiLleten azonban nemcsak a hagyományokat őrzik, hanem
mai kor szellemében a megújuló energiák hasznosságára is felhívják a figyelmet. Nagy napkollektor telep található a tertileten,
mellyel a világítást oldják meg, de láthattunk szél által múködő
hatalmas kereplőt is.
A bemutató végére már mindenki nagyon megéhezett, így az
,,oszkói hegyen" fogyasztotta el mindenki a magával hozott kis
ebédjét, valaki a természetet csodálva, voltak, akik a pincék hűvösébe menekiiüve élveztéka hazai ízeket.
A kis csapat a sok-sok új információval, élménnyel feltöltődve érkezett Vasvárra, ahol gyorsan birtokba vették a strandot.
Volt, akit rövid idón belül a medencében láttunk, de voltak, akik
a hűvös fa árnyekában élveztéka semmittevés jóleső érzését,miközben jókat beszélgettek, viccelődtek, fagyiztakvagy akár elfogyasztottak egy-egy pohár sört.
A napot megkoronázva egy közös vacsorára került sor Vasváron a HubayEtteremben, ahol már Zsolnai Zoltán, polgármester
úr is köszöntötte
a jókedvű társaságot.
Idén is mindenki sok-sok élménnyel gazdagodva térhetett
haza és reméljük jövőre is ugyanilyen szép számban, vagy akár
még többen kutathatjuk fel hazánk csodálatos értékeit.
a

Képek megtekinüetőek
https

:

/

a

következő honlapon:

/www.facebook.com/muvelodesihaz.pungorerno/

photos albums

Dévai-Szele Zsuzsanna
Műuelődésszervező

Vasszécsenyi Üzenet

13

Az idei nyáron kisebb-nagyobb nehézségekután mégis sikerült megszervezni a nyári tábort a falubeli gyermekeknek. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az érdeklódés kicsinek bizonyult, de
az a maroknyi kis csapat, akik idén is csatlakoztak, élményekkel
gazdagodva és természetesen saját készítésűalkotással térhettek

haza.

Az

ügyes kezek készítettek bőrtarsolyt, bórkarkötőt, hajtoííntek,csuhét keltettek életre baba,
madár vagy éppen szitakötő formájában, de készült rongybaba,
hangszer és a lányok nagy örömére fontunk is.
A délelóttok játékkal teltek, volt ott tátsasjáték, kártyaiáték. A
játszótéren ugróiskolázással, fogócskázással, bújócskázással telt
az idő és néhány új játékkal is megismerkedhettek a lelkes gyerekek.
Minden héten a hagyományoknak megfelelően kirándulás is
volt. Ennek keretében jártunk Szombathelyen a Kalandvárosba,
Vasszécsenyben az Áványmúzeumban, ahol még a preparálás
aprólékos munkafolyamatait is elsajátíthatták a gyerekelg valamint Szombathelyen az Egyházmegyei Könyvtrárban.
A tábor ideje alatt a gyerekek megismerkedhettek a könyvtár
használatával, valamint a számítógépeket is birtokukba vehették
és minden héten elmaradhatatlan program volt a kirándulás fáradalmait követően a film-, illetve mesenézés.
A heti táborok zírásakénta gyerekekkel közösen készítettünk
csokigolyókat, melyeket nagy élvezettel gyurtak, formált*, de
annál nagyobb örömmel fogyasztottak is el.
Ezúton szeretném megköszönni az iskola tanárainak, hogy segítettéka gördiiLlékeny lebonyoütást, valamint a diákmunkában
résztvevőknek a lelkesedéséta tábor lebonyolításában.
gattak, színeztek, gyöngyöt

Képek megtekinthetőek a következő honlapon:
https / /www.facebook.com,/muvelodesihaz.pungorerno
photos_albums
:

/
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|20l3-ban is nagy-nagy késziilódést követően megrendezésre keriilt a Falunap irtlius l3-án, szombaton.Igaz a
programok már pénteken elkezdődtek. Az iskola diá&jaival görkorcsolya bemutatóval vette kezdetét a program,
ahol a gyerekek bemutatüí§ hogyan is történik egy edzés, mit is tanultak az elmúlt pár hónapban, melynek köszönhetően már többen megmérették magukat versenyeken. A programot este az első alkalommal megrendezett
Csillagtrlra követett, ahol 4 fős csapatok mértékössze szellemi és ügyességi tudásukat a álu kiilönböző pon§ain.
Apontokösszesítésétkövetóen senki sem mehetetthazaüres kézzel, rnindga csapat azélnényekenkíviil némikis
iutalomban is részesiilt.
Helyezesek:
1. Fantasztikus ÖtOs (Verhás Emese, Molnár Gábor, Boros
Ákos, Boros Báü"0
2. Szilvás gombóc (Szilvas Levente, Foki Laura, Foki Norbert, Szilvás Andrea és Szilvás Bende zászlós)
3. Szuper kölykök II. (Horváth Enik§ Horváth Henriett,

Zsolnai Rita)
4. Szuper kölykök I. (Veszprémi Liliery Zsolnai likos, Zsolnai Árorr, Zsolnai Zoltán)
5. Ismerós arcok (Kiss Kristóf, Kiss Komél, Kiss Lász§

KlugAndrea)

6. Party arcok (Szalai Kornél, Szalai Kristó{, Szalai
Töró Tamás, Fábián Báünt kísérő)

A rövid pihenó után másnap reggel kezdetét vette

Dáviö

a falu-

széléningyenes vérnyomás- és vércukorszint mérésre látogattakki többen. Kilenc óra előtt már gyiilekeztek a tábori misére a falu lakói, melyre idén is a rendezvénysátorban került sor.
a főzőversenyre gyűltek össze

ki jobban, ki kevésbéelőkészítve és megkönnlt-

ve sajátmunkíját.

A falu lakóinak felajánlott babgulnís készítésezajlott már,
az ott segítő minden kitartó hölgy előtt megemeljiik a kalapunkat, hogy egész nap készítetté§kínálták az ételt és mindenkihez volt egy kedves szavuk, egy mosolprk.
A gyermekeknek meghirdettiik az aszfaltrajzversenyt,
melynek lebonyolításában és zsűrizésében Angi néni segítette a

szervezőkmunkáját.

A nap folyamán nagy hangsűyt kaptak a gyerekek,

fik-

nek óriáscsúszda, |égvát, lufibohóc álltak a rendelkezésükre,
de emellett kézműveskedhetek Rátz Györgynével, Kati nénivel, a bátrabbak agyagozhattak is Udvarű Balázzsal, valamint
Szemes Bogi idén is csodálatosabbnál-csodálatosabb maszkok mögé rejtette a gyerekeket. Ezek mellett lehetőség volt
lovaglásra, kerékpáros ügyességi feladatokra, valamint a BóbítaJátszóháEis játékokkal kedveskedett a gyerekeknek a homokí<ép készítésmellett.

Az aszíala ajzverseny

helyezettj ei

Óvodás korcsoport:
l. Pungor Hanna

2.Szilvás Levente
Alsós korcsoport:
1. Óri Lü, Krrlcs Korinna

:

1.

ZsolnaiÁkos

2. Takács

Milán

A délutáni programok fél3-kor kezdődte§ de elótte még
sor kerÜt a főzőverseny, valamint a pogácsasütó verseny
eredményhirdetése. Idén is szép számban neveztek csapatok,
fik finomabbnál-finomabb ételeket készítettek.

A

fr zőverseny helyezettj ei

1.

Oregánó csapat

3.

lakóinak,
mely nagy népszerűségnek örvendett idén is. Közben a pálya

a csapato§

Mesics Lüán, FábiánÁdám

Felsős korcsoport:

2. Szalai

nap. Ismét volt reggeli ébresztő a falu lakóival a falu

A szertartás végeztével már

2.

Andor

:

és csapata

Balázs Imre és csapata

A pogácsasütő versenyre egy kicsit kevesebb versenyzó jelentkezett, de ók mint mindig idén is lenyűgöző süteményeket készítettek.
A

po gácsasütő

verseny help zettjei:

MáténéGadár Rózsa
2. LorencsJózsefné
3. Foki Sándorné
1.

Míg az egybegyúltek köszöntése és az eredményhirdetés
tartott a p,ílyán kezdetét vette a Szécseny - Lipárt futballmérkőzés, melyre sokan kilátogattak. Az eredmély az egész
meccs folyamán szoros volt, a végeredmény kidedtése azonban nem kis nehézségbe ütközött, hiszen minden játékos a
pályáról leiövő más eredményt mondott, így a játékvezető felkutatása után a következő eredményt hirdethettiik ki:
Szécseny - Lipárt 8:6

A meccs sziitretében kötélhúzó versenyt hirdettek a szeívezők ismét a két falurész között, melynek nyertese ismét
a Szecseny lett (Szécseny - Lipárt 2:0), a díjat HorváthJózsef ajánlotta fe| mely nem kevesebb, mint 30 korsó sör volt.
Egészségülae a nyertes csapat tagjainak!

Közben a színpadon is zajlott az élet, elsőként a Gradi§ée
Horvát Kulfuráüs Egyesiilet, majd a Rozmaring Asszonykórus mutatta be műsorát. Ezt követóen került sor A falu legjobb pálinkája cím bejelentésére. A zsűri, valamint a versenyzők egy komoly szempontok alapján összeállított pontozásory kóstoláson mentek keresztiiü, ahol végiil nehéz döntés
alapj*, de megszületett a végeredmény.
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Afalu legjobb pálinkája cím helyezettjei:
1.

Kiss László

2.SzabőLászlő
3. Kovács Zsuzsanna

Gratulálunk a programokon résztvevő csapatoknak, versenyzőknek és minden helyezettnek.

Aversenyek, a színpaű produkciók, a sportrendezvenyek,
a gyerekprogramok mellett a Fekete Istuán Átlatvédő Egyesiiűet idén is elhozta közénk kisállatait, valamint volt Avon és
Tupperware bemutató, és a parkolóba, ha csak rövid ideig is,
begurult néhány Old Timer jármű is. A falunap ideie alatt az
Ásvanymúzrum is várta a látogatókal
az
A falunapon Zsolnai Zolán polgármester úr köszöntötte
iskola lánykézilabda csapaát, akik az országos diá{colimpiáról
bronzérmesként térhettek h aza, így iűékteleptilésiinkhímevét.
Vasszécseny Község Önkormányzata, a Sportkör, valamint
a telepüa vasszécsenyi lovasok Boros Kálmánt köszöntötték
lésünkért végzett sok éves, áldozatos munkáiáért.
Gratulálunk és további |ó munkít kívánunk!

ű

Anépzenét,néptáncot követően a színpadi programok között szerepelt a NovákViki & NewAge Tribal akik a törzsi firziós világtánc elemeire épíwebarangolnak a táncstíluso§ korok és helyszínek között.
Óket követte a lelkes szépkoruatúól álló vépi Weeb Szín-

pad akik az elműt évtizedek zenei világába invitáltálc egy kis
könnyed nyári utazásra a hallgatóságot.
Ésakinek még nem volt eleg attosztalgiázásból meghallgal
hatta a Rock and Dü Show műsorát és akár még táncra is perdülhetett, hiszen visszatekintést adtak nekíink a 80-as évek
twist és rock&roll kors zakába.
A műsorokat egy őrfua megszakítottuk egy olyan rendezvénnyel, melyet nagyon sokan vártak. Kezdetét vette a tombolasorsolás, ahol jobbnál-iob§ szebbnél-szebb értékesajándékolrkal gazdagodhattak a nyertesek.
Ezúton is szeretnénk minden kedves felaiántónak megköszönni a álunapi rendezvények támogatását akár táí$,i, akár
pénzügyi felajánlásról is beszéliitrk, hiszen nélkiiliiknem jöhetett volna létre ilyen színvonalas program eITe a napra.

Az est folyamán már az é|őzenés produkcióké volt a főszeA tombolasorsolást követően a Big Mouse Band lépett a

rep.

színpadra, akik népszerű, ismert slágereket szólaltattak meg
a2o-as,30-as évek hazai operettjeiből, filmjeiből. A hangulat
fokoására nem iiednek meg semmiféle kihívástól, az énekes
szíwel-Iélekí<el sarkallta a közönséget jókedwe.
Majd a lágyabb dallamokat követően a húrokközött csapott
a Sipócz Rock Band akik ős-Lord számokat, valamint ismertebb hazai rock-darabokat szólaltattak meg.
A nap, illetve már a késő este sztárvendégje nem más volt,
mint A Két Zsivány, akik fergeteges hangulatot teremtettek a
színpad előtt, a táncparketten.
A zenekari fellépéseketkövetően Németh Pisti szolgáltatta a
talpalávalót kifrrlladásig.

rii,

H
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Reméljiik idén is sikerüIt mindenkinek jókedvet csempészhétköznapokba és mindenki élményekkel,szép

d 1:"llkg
emlékekkel

térthaza.

Jövőre is várunk Mindenkit, akár segítőként, akár fellépőként, akár nézőként.

Ezúton szeretném megköszönni a segítséget mindazoknalg akik az előkésziiletekben, az ötletelésben, a lebonyolításban, az utómunkálatokban nagy szerepet vállaltak, így az óvoda dolgozóinalg a \öröskereszt tagjainak, a Hagyom ányőrző
Klub taglainak, az önkormányzatnalg a képviselóknelg a Polgármester Úrnak, az Egyúft Vasszécsenyert Egyesületne! a
Sportkörne\ a Lovas Egyesületne§ a diákmunkára jelentkező összes önkéntesnek, a rendezvény fotósának, a konferan-

ry

sziénalg a tanároknalg a kézműveseknek, az önkéntes segítőknek, az egyházközségne\ a védőnői szolgflatnalg mindón támogatónak, a zsűri minden tagjánalq a közcélú munkatársaknak, és legíőképp a falu lakóinak, hogy ilyen szép számban
megjelentek és élveztékmunkánk gyiimölcsét!

Képek megtekinthetőek

a

következő

honlapon:

htrps : //www.facebook.com/muvelodesihaz.pungorerno/

photos_albums

Déuai-Szele Zsuzsanna
műyelődéssz*ttlezá

Vasszécsenyi Üzenet

2013. szeptember

18

WffiffiwTfu

@a
Folyamato§ oltá§ok
Eletkor

kötelezó

oltós

tr

önkéntes oltás

BcG

0-4 lrét

(Sziil*zeti iutéaéuybcn
adják)

l

hónap

3

hómp

4

hómp

DTPa*IP\r-Hib

Pcv_l3

(Prn,ar

(PcutdiD oltóü}"g)

)

DTPa=IPV+Hib

Pcv_lJ

(Pcntaxiu oltóoyag)

(Ptwcm, l3 oltóuyag)

MMR

Pc\r-1_1

15 hónap

(lvíMR V§ Pro oltóuyag)
8 lróuap

oltóulag)

DTPa-IP\--Hil:
(Pentasirrr crltóIrrrrrg

l

13

T

(PreYmaí

1.3

oltóuya8)

DTPa-IPV+Hib
(Peutaxio oltóauyag)

óér

DTPa + IP\i

. Hib: Haemophilus influenzae b elleni oltóanyag

(Tctíüin oltómya8)
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. PCV-13: 13-valens konjugált pneumococcus vakcina
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. dTap: diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag újraoltás céljára
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A kampányoltások végzésénélelsősorban nem az életkor,
hanem az iskolai osztályok az irányadóak.
Oltások:
. BCG: Bacillus Calmette-Guérin/tuberculosis elleni oltó-

. Hepatiti§ B: heptatitis B elleni oltóanyag

Mészáros Líyia uédőnő
Elérhetőségek:
Tanácsadó: Vasszécseny, Táncsics M. u. 73,
Tanócs eil ói telefonszim :

94/378-158
Mobilszám:
30/2807077

anyag

. DTPa: diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag

E-mail cím: liuia.meszaros83

@

gmaíl,com
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Változik

a

világ - változzamén is?

utazom. Gondolataimba merülve bámulok ki az ablakon
aene. Hallgatom. Egyszer csak arra eszmélek, hogy a refrént ismétdetem: ,,és csak forog a kerék és csak pörög a kerék ki se száll-

Az autó hangjának monoton zaját felnlirla a

hatsz, hogyha elég.

Ps futnak a napok és már magad se fudod, vajon holnap
bírod-e még.'
Szeptember van. Elkezdődött az iskola. Utolsó hajrá a
munkahelyeken az évvégéig.Márcsak az emlékeinkben él-

ket megfózni, és társas
kapcsolatainkban vagy
konfliktusok során is a
már ismert módon reagálni.

Mi kell

a

mókuskerék,

ahhoz, hogy

merjünk változnt

/vál,-

toztatni?

A

döntés az első és
legfontosabb. Döntés a
változás mellett, önma-

i .,' l

gunkmellett.
Elfogadás. Elfogadni

nek a nyaralás önfeledt pillanatai. Visszatérnek a jól ismert
hétköznapok,

a

a

bizonytalanságot,

a

a

közben feltörő érzéseket.Afélelmet,

szorongást. A félelem amúgy a legbizto-

sabb jele a változás sziikségességének.

,rHaladiunk kis lépésekben. Egy űiházat
is téglánként tudunk felépítení.Azonnal
megküzdeni a változással, mindent egy§zerre akarni, egyene§ Út a kudarchozj'
A

természet, az idójárás folyton változik.

Mi

emberek

Kitartás, akkor is, ha kezdetben ez azúj helyzet kényelmetlenséggel jár. Felvertezni magunkat az ellenállással szembe,

amihol belőlünk, hol

a

környezetünkből

ákad.

Józan ész. A változással kapcsolatosan az egyik legnagyobb
tévedésazt hinni, hogy ha valami rossz, akkor az ellenkezójének jónak kell lennie. Órizziik meg a nyitottságunkat, ne vonjunk le elhamarkodott következtetéseket a változás természetével kapcsolatban.

azonban gyakran képtelenek vagyrnk a változásra. Egyre

Haladjunk kis lépésekben. Egy új házat is téglánként tu-

nehezebben változtatunk és a biztos rosszhoz is inkább ra-

dunk felépíteni,Azonnal megkiizdeni a változással., mindent

gaszkodunk, mind sem teret adjunk a megújulásnalq bele-

egyszeíTe akarni, egyenes út a kudarchoz.

vágjunk

a

bizonytalan újba.

Hit és bizalom. Bizzunk
gyunk

Monotonitástúrési tesztekból kiderül hogy ha hosszú

a

magunkban, hogy képesek va-

változásra és rendelkezünk azokkal

ami átsegít bennünket

a

a

képességekkel,

kiizdelmesebb idószakon.

dulatokat iktat be. Még a legszigorubb szabályokat is igyek-

Es végezetiil, őrtzzilk meg a humorérzékiinket.Főleg ha
magun}rólvan sző.Ez erőt ad.
Változni tehát nem könnyú. Kockázatokkal jár és néha

szik kicselezni, keresi

egész máslesz avégkifejlet, mint amire számítottunk. De van-

ideig kell ugyan azt

a

néhány mozdulatot csinálni, a legtöbb

ember hamar feladja, elkezdi másként csinálni, plusz moza

kibúvót,

a

lehetőséget, hogyan lehet

nalg akik memekváltoztatni, mernekletérni a megszokott út-

másképp kivitelezni.

ról.
Ez azonban inkább

a

kis dolgokra igaz. A nagyváltozások-

ra már kevésbévagyrnk kaphatóak. Ha olyan változásra van
szii{<ség,

Miénk a választás! Maradunk a régiben vagy tudatosan
döntünk

a

változás mellett.

ami a mindennapjainkat befolyásolja, már ódzko-

dunk meglép ni azt.Yorv,őak számunkra az instant megoldá-

Kedves Olvasó! Ne várjon tovább! lnduljon!

sok - hogyan fogyjunkle
váltás.

Továbbra is várom kérdéseiket és észrevételeket a sorskap-

1

hét alatt - mind

a

teljes életmód-

csolatok@freemail'hu email
Szeretünk nagyjából hasonló márkájú termékeket vásárol-

ni, a megszokott módon ruházkodni, a már jól ismert íze-

címen'

üiluazlettel:

zsolnaiRita

z0

EGYHÁZI HÍREK
A hit napja Vasszécsenyben
2a13.szeptember 22-én
XVI. Benedek pápa tavaly megbirdette a hit évéteíre dL
esztendőre. Ezen alkalomból a mi ptébániánk is rendezvényt szervez. Ennek központi eseménye a hit napia, melyet szeptember 22-én tartunk Vasszécsenyben a temp-

lomban,

a

templomkertben és aplébánián.

Az eseménysorozat vasárnap délelótt kezdőük

a

szentnisé-

vel, 10 órakor. Előtte zenés, diás áhitatlesz a templomban, ahol
immáron szeptember eleje óta proiektonal vetítjiik az éneke-

Czetter Ibolya forűtották le. Ezt a könyvet mutatjuk be, s meg
is lehet majd vásárolni és dedikálásra is lehetóség nyílik. A
könyv aforizmákat tartalmaz, valóságos kincsesbánya a gondolkodni merészelő és bölcselkedő ember számára. Abodtót
Jánosi Csaba tervezte, a könyv Tóth Csaba ösztönzésére késziilt el. Várjuk Önöket eííeaz alkalomra is. Ezután sport következik majö hiszen focibajnokság Iesz a fili;ák között, illetve
kötélhúzó verseny

a

falvak között.

Reméljük, hogy sokan megtisztelik ezt a rendezvényt, melyet szervezünk szeptember 22-re, ahit napjára. Kiilön varjuk
a családokat, s kérjük, maradjanakvelii,rrk a program során, hiszen nem lesz unalmas, hanem érdekes és szép.

Zarándoklat Szlovéniába október 23-án

A plébánia zarándoklatot szervez

ket új kántorunk, Borsodi József vezetésével. Kérem, hogy
mindenki énekeljen a templombary hiszen 8y -,á, az éle-

Szlovéniába, még lehet
jelentkezni. Október 23-an reggel 7-kor indulunk Ptujba,
Ptujska Górába, ahol 700 éves templom van, majd ott szentmisét mutatunk be, megnézzük Ptuj város középkori részét,
ahol aboszorkányokat égettéka középkor idején. Délben óriá-

lyek a hitre buzdítanak. Ezeket a hívek meghailga§áq majd
ezután kivonulunk a templomkertbe, ahol meg,áldluk Boldog
Kalkuttai Teréz anya szobráL Ez a íáből készíiLltszobor most

si ebéd lesz a

kek szövegei is ki vannak vetítve. A 10 órai szentrrrise az egész
plébániának szól, várunk mindefit Táplánszentkereszttől
Sorkifaluűg. A szentnise végéntanúságtételek leszne§ me-

késztilt el, s méltó párja lesz II.János Pál Pápa szobr;ának. Mivel a szobor pénzbe kerül, ezért támogatást, felajánlást elfogadunk, s meg!öszönném, ha támogatnák ezt a nemes dolgot. A
szobor megáldása után ebéd lesz mindenki sámára, melynek
elókészii,leteit a cursillo és a helyi tagok vállaltík. Mindenki jOEbéd alatt
het, édesanyám már szedi a vargányát a pörkölthöz.
műsor
lesz
megtekinthető.
peűg
kulturáüs
és közben
13 órakor könyvbemutató lesz a színházteremben, Oscar
Gómez Dávila kolumbiai szerző művét Merkli Ferenc és dr.

PETŐFI SE VASSZÉCSEUY HÍRJ,I
Tisztelt Olvasó!
Legyen

a

Köszöniiik

SPAJZA étteremben. Délután visszajövünk Muraszombat környékére s megnézzük a fures malmot a Murár1
majd Odranciban a gyönyörű templomot, s lesz profán programunk is, melyben helyi nevezetességeket tekintiink meg.
Majd mécses vásárra megyünk Mindenszentek előtt. S a végére jön a lényeg: A dobronfi hegyen HancsikJóska is fogad
minket házi fogásaival.
Jelentkezni lehet a plébánián és a templomokban október
l-ig.
Részvételidíj: 5000 ft, elóre fizetve és 10 Eurót pedig magunkkal kell hozni.

tunk. Ilyen a sorfal, alumínium kapu§ labdrá.k, futballcipő§ valamint a partjelzőkzászlajaés az új hálók.
Rendszeres a karbantartás és a pálya környekének rendben
tartása.

A polgármester úr kijelöltette a pálya kedtésének he$t.
által ryujtott palyárzad támogatásból és önerőből

köszöneté az első szó!

mindenkinek, aki felaiánlotta

az adóiának |o/o-át!

^zMLSZ
valósul
meg a Sportcentrum bekefitése.

204 000.-Ft, azazKétszáanégyezer forint, amit megkapunk december 15-ig.
Köszönjiik a bérletek vásárlását és azt, hogy egyre többen látogatják itthoni mérkőzéseinket !
köszönetet szeretnék mondani a csukamosó vízvezetékszereléséértKalmár Gábornak és az önkormányzatnak az anyagok

A jó eredményekhez és a nyugodt munkához elengedhetetlen
pénz is. Szólnunk kell az anyagi helyzetiinkről is.
Sajnos nem a legjobb elójelekkel indultunk. Ígéretetkaptunk a
polgármester úrtól, hogy támogatást kapunk. A frínyíró használatához a benzint, valamint a kisbuszt az utazásokhoz megkapa

biztosításáért.

tuk.

Mindenki láthatta, hogy a csapat az ifi csapattal együtt, egy új
felfogásban és új edzőkkel vágott neki a másodosztályú bajnok-

gozővégzi.
Köszönjük

A takarítást

ságnak.

Új szereléssel (téli, nyári)

és több új kiegészítővel gazdagod-

és a mosást az önkormányzat

által biztosított dol-

a sportkör és a lakosok nevében is.
Fel kell mutatnunk pályázati pénzek elnyeréséhezönerőt, ami

nem egyszerű dolog.

Ígéretet kaptunk KondicsJózsefelnök

tunk teljesítéséhez.
Várjuk a beígérttámogatást

úrtól a TAO páyáza-

ó.

FORDLILÓ

20 l 3.09.22
a

polgármester úrtól is.

Mo st is szeretném kíjelenteni: NEM ZÁRIUK Kl A GWREKEKET! Az a célunk, hogy kulturált körülményeket teremt-

KŐSZEG
7.

Yasárnap

II.

-

1

ó

:

00

VASSZECSENY

FORDULÓ

sünk és biztonságot a pálya környékén!

2013,09.29 Yasárnap 1 6:00
VAS S ZEC SENY - LUKÁCSHÁZA

Várhatóan segítséget fog nyújtani a lakosságnak a most szeptemberben kezdődő és jövő év júniusában beíejeződő progra-

2013.10.0ó Vasárnap 15:00

munk. A címe: ,,Petőfi SE Egészségrenevelő és szemléletformáló programja'i
Kérem, figyeljék a íelhívásainkat. Az első lépéskéntegészségügyi állapot felmérést,majd előadást hallgatunkmeg a doktornő
segítségével.Lesznek klubfoglalkozások és versenyek is,
Szeretnénk elérni, hogy a lakosság is egészségesebben éljen, és
ezzeIís hozzá kívánunk járulni a
sportkör és az itt lakók együttéléséhez,

Köszönöm a szülőknek a segítséget,hogy a gyermekeiket hozzárk ír ány ítják sp ortolni.
Jó volt látni néhány edzésen, hogy közel 30 vasszécsenyi gye-

rek kergette a labdát.

s.

FoRDULÓ

HONVED SÉ-VASSZÉCSENY
9.

FORDULÓ

2013.10.13 Vasárnap 15:00
VAS SZEC SENY - FELSŐ C SATÁR
10.

FoRDULÓ

Yasárnap l 4: 3 0
VAS SZECSENY _ BALO GUNYOM
20 I 3.10.20

11.FORDULÓ
20I3.I0,27 Yasárnap l 4:30

TORONY _ VASSZÉCSENY
12.

FoRDULÓ

201 3.1 1.03 Vasá,rnap 13:30

Jó szurkolást és sportsikereket kívánok mindenkinek!

pammerIstván
Petőfi SE elnöke

Az

ő

szi szezoíl- mérkőzései :

5.FoRDULÓ
2013.09.15 Vasárnap 17:00

VASSZECSENY- SÖPTE

VASSZECSENY
13.

_

TáPLÁNSZENTKERESZTI FC

FORDULÓ

2013.1 1.10 Vasárnap 13:30
S

ZENTPETERFA - VASSZECSPNY

14.FORDULÓ
2013.I I.I7 Yasárnap

1

3

:

VASSZECSEI.IY_JÁK
15.

00

FORDULÓ

20I3.I I.24 Yasárnap 1 3 00
SZOMBATHELYI SPARI FC - VASSZÉCSENY
:

22

IWffiíIfrTITt
Az elmúlt iilőszakban az eEtesűlet bwsai több versenlen
wttek részt, ahol az alóbbi eredmén! ek szűlcttek:
07 . 07.

Csempeszkopács:

B0 kategória: Z.FábiánZoltán

Faustus Felicity nevú lován 0 hp.
81 kategória: 18. Magyar Balázs Tekila nevű lován 9 hp.
82 kategória: 8. Magyar Balázs Tekila nevú lován ó hp.

07.|4.Körmend:

Bl

kategória: 6. Magyar Balázs Tekila nevú lován 0 hp.
82 kategória: 12. Magyar Balázs Tekila nevú lován 19 hp.
83. Fábián ZoltánJunior nevű lován 4 hp.
08. l0.Jákfa:

Bl

kategória: 7. Kiss Tamás Cortezar nevű lován 4 hp.
Derbyversenys zárn: 4, Fábián Zoltán Junior nevű lován 4 hp.

08.3r. Körmend:
82 kategória: 13. Magyar Balrázs Tekila nevű lován 12 hp.
83 kategória: 13. Fábián ZoltánJunior nevű lován 16 hp.

Gvermeküqvesséqi versenvek

:

07.07. Csempeszkopács:
2.

MagyarDorina

08.18. Szajk:
4.

MagyarDorina

Tisztelt Olvasók, Kedves vasszécsenyi lakosok!
Nem nehéz tény megállapítani, hogy az Idő rendkívüli ütemben halad, megáIlítani nem lehet soha. Mi sem bizonyítia ezt
jobban, minthogy szinte még magunkon érezzük a nyár minden rezdülését, a korai langyos hainalokat, a napközbeni káa nyaralások forgatagát, ugyanakkor már beköszöntőtt az ősz, hűl a levegő, megjelentek a ködfátylak, előbb sö-

nikulát,

tétedik.
Ismét eljött a kiskerti, na és persze a nagy gazdasági betakarítások ideje. Azt már nem is szeretném előhozni, hogy mennyire fontos a környezetünk védelme mellett az egészségeséletmód
és a tudatos táplálkozás, ehhez a megfelelő élelmiszerek és alapanyagok termesztése. Viszont ha egyáltalán nincs lehetőség, vagy
idő a saját termesztésű élelmiszerek előáIlítására, azokat meg kell
vásárolni. Ilyenkor gondolkodik el a tudatos vásárlg hogy mit,
hol vásároljon, hol kap megfelelő minőségű terméket, nyilván árértékarányban. Fontosnak tartom közöIni, hogy idén szeptem,
bertől életbe lépett a magyal termék rendelet új szakasza, melylyel egységesítésrekerültek a megjelölések a Magyar Termékekre
vonatkozólag. Eszerint 3 megnevezés lépett életbe: Magyar Termék, Hazai Termék, Hazai Feldolgozású Termék. Ezen logók feltiintetésével a vásárló információt kap a vásárolt termék összetevőinek eredetére, ami - úgy gondolom - jelentős értékrenddel
bír, hisz nagyon jól tudjuk, hogy magyar termékek vásárlásával

2013. szeptember 8-án a körmendi megyei díjugrató versenyen BlAkategóriában 2, helyezést ért el Kof-Kiss Dorka, a

bozsoki Dobrádi Lovasklub versenyzóje.
A tenti

sp

ortrenden

&ry eken

elffi szr! aednhy ekért a

helyezetteknek a település neúben súvből gratulálunkl

ffiffiffi
magyar munkahelyeket támogafunk, magyar emberek, családok
megélhetésétsegítjük és persze ezeket figyelembe véve megfeIelő minőséget, magyar terméket kapunk. Nézzük meg, mit is jelentenek külön-külön a megnevezések:
- Magyar termék: Magyar alapanyagbóI, Magyarországon készüIt termék.
- Hazai termék: Az a termék, amelynek összetevői legalább
50%-ban magyar eredettiek és a feldolgozás minden egyes lépése Magyarországon történt.
- Hazai feldolgozású termék: az a termék, amelyet Magyarországon dolgoztak fel, de összetevőinek többsége import eredetti.
A fentiekből világosan látszik, hogy tudatos vásárlással a magyar nemzetg azdaság fe j lő dé séhez is hozzáj árulunk, ezen kívül,
nem utolsó sorban finom, egészséges élelmiszereket, valamint
természetesen más magyar terméket vásárolhatunk.

Vasszécsenyi Üzenet
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2013. iúlius

Ehhez kapcsolódva nézzünk meg néhány gyógynövényt, gyümelyet nem kell ellátni semmiféle védjeggyel vagy

mölcsöt,

megjelöléssel, hisz környezetiinkben bármikor hozzáférhető,
egy kis gondossággal és odafigyeléssel a hideg, ütaminszegény
téli napokra is raktározható.
Az egyikilyen gyümölcs a szilva, melynekigazi szezonja ősszel
van: a szilvának nagyon magas a kálium tartalma, segít a szívritmus normalizálásában, elősegíti a salak anyagok kiúdtését.Magas a magnézium, vas, foszfor és kálcium tartalma is. Fogyókúra
alkalmával megköti a felesleges zsírt,

Áfonya (Vaccinium myrtillus), Erdélyben népi nyelven:
kukujza. Fogyasztása emeli a vérben lévő antioxidánsokat, melyek nagymértékben hozzájárulnak a szív- és érrendszeri panaszok és betegségek csökkentésében. Szárítva íőzetétteakéntfogyaszthatiuk, de a húsokat bekenve tartósító szerepe is van.
Es végezettil nézzünk néhány népi megfigyelést: Miháy napja: ,,Szent Mjhálykor keleti szél igen kemény telet ígér."
,,Egyed, ha fenn hordót görget, jól terem iövőre földed:'
Kívánom mindenkinelg hogy teljen kellemesen az ősz, élvezzékaz ezer színben pompáző természet látható és rejtett szépségeit!

Bejcz4Norbert

A nyári gyűjtőszezon legérdekesebb darabjai a pénzesgyóri
Tilos-erdóben végzett kutatások
során fellelt ammoniteszek voltak. Pénzesgyór Veszprém
megyében található a Magas-Bakony frldraizi térségben.A
sziirkés, kózetlisztes, dolomitos mészmárga (Turriüteszes
*,í.g") kora Felső Kré ta, azaz nagyjából l50 millió év. Áz Euópa-szerte isme* lelőhely űszes ammoniteszeiről méltán hí-
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res, nem véletlen, hogy sok gyűitő keresi fel. A kemény kőzet-

ben a réteglapok mélyen vannak, kemény fizikai munkát és
nagy odafigyelést igényel kibontásuk.
Az ammoniteszek (magyar kládnéven előrenéző
szifótölcséres lábasfejűek kihalt tengeri állatok egy c§oportia. Maradványaik (tele van veliik a Bakony!) kitúnó korjelző
fosszfiák (kOvüetek), melyek segítségévelkönnyen megállapítható a kózet kora. Vázuk elsó ránézésre a csigákéhoz hasoűt, neviiket az óegyiptomi Ammon-Ré (fOisten) után kapták, akinek attribútuma volt a kosszarv.
A logaritnikus spirál alakú ház kamrácskákból áüt, az állat
mindig a kiilsóben lakott, a belsőkben a folpdék-gáz arányt
változtatva mozgott, emelkedett vagy siiüyedt. Akár Némo
kapitány Nautilus tengeralattjáója, úgy múködtek. A legktilső lakókamrát egy csó (szifó) kOtOtte össze a többivel, Ezeken
idegek és erek futottak végig a szabályoáshoe Bár kiilsóre
hasonlítanak a mai nautiluskagylókhoz, az ammoniteszek ma
élő rokonai a tintahalak. Rákokat és halakat fogyasztottak.
Közel350 millió éven át uralták Thetyst (OsOcenn), viregkorulrban (|ura) Zm etrnérót is elérték,

1i

Nálunk kocsikeréknyi

a

legnagyobb méretű, amelyet talál-

tak a Bakonyban. A gyújtéstaprólékos, nagy figyelmet i#^y-

lő többhetes preparálás követi, melynek során a kózetből kibontjuk a kőbelet vagyis a valaha élt rállat maradványát
Tervezzük a Gyermekek Házával közösen az őszi túrőt

A Barangolás

az ásványok világában tura ósszel háromnapos
lesz, s az útirány Zemplén. Az indulásról, a részvétel feltételeiről és a részletes programról szórólap készü, melyet az iskolában és a múzeumban, illetve a múzeum honlapián keresztiil lehet kérni.

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

jon, mi mego|djuk a problémáját| RÖvlD HATÁRIDŐN BELÜL!

számítógépek, notebook-ok, monitorok, nyomtatók és kellékanyagok beszerzése, javítása és karbantartása. Számítógépek fejlesztése, bővítése. Szoftverek beszerzése és telepítése. NoD32 vírusvédelem viszonteladÓ.
lnternet és drótnélküli hálózat kiépítéseés biztonságos beállítása. személyre szabott szaktanácsadás az Ügyfél i9éú1 és használt

nyei szerint. Garanciakezelés.

PÓDÖRGYÖRGY
SZEPTEMBER
Szeptember van, szeptember,

ósóe

s

merre tovább!

Keüene mennem,
gyöngy a fonáL
Várjatokengem
messzi csodák!

Szeptember van, szeptember,

Elrepiil álmom

Szeptembel var1 szeptember,
amott fut a porhenger,
tele lesz a szem és sáj,
jó csukni, de nem muszáj.

§z9lt9rybelryn,szeptember,

kender,
cinco§,
indok.

beértbúza es
sok egérügan
bő termés erre

Müvelódési Ház járólapozott területeit!

Figyelem!
Kulcscsomót találtunk a futball pálya melletti járdán, a tulaidonosa
áWeheti az Önkormányzaton l

székenebízzzd,

Szeptember vaq szeptember,
sok azúj arc, mint tengeí,
ha sálni még nem is mer,
egy hét múlva megismer!

gyiitnólcs az én receptem.
Lassankékíila szilva,
Terka szebb lett puszilva.

a

Lassan eüzzad
a nyá4

óvoüs vagy kisember!

Sokunknak kezét fogják,
vannalq akik titkolják.

lewe

űztrutrrÉlEEGyELúszó

tixdnrwlnerv

Szeptember van,
kis táskámat
üdám arccal,

lzeptember,

- égen opál

-

póktalan ágon
vegzi korán?
Reitielek usznak,
rejt el a tá|.

Gerle is krugat
szíve ha fáj!

Csitkenyeizzi§

pí4a kaf,án,

Lút, a-i siklik
minia tagny.
Lehet

bókom

szedhetem, .""lfa sog,i.,
szemekkel *Á""
' orr,
indulok minden reggel!
ó a futár."'pot
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