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Engedjék meg, hogy néhány gondolattal emlékezzünk meg
közelgő nagy ürrnepünkről, amikor is ünnepi fénybe öltöztetjük a környezetünket, a lelkünket.
a

Az

,,Az ünnep a kilanbazés

Karácsonyra készülünk. Gondoljunk azokra is, akik bármia lelkileg és anyagilag egyaránt kiszolgáltatottakra.
ben nélkülöznek. Figyeljünk hát rálu§ a magányosokra,

Adventkor

a

XIX-XX.

század óta szokás koszorút készíteni.

ünnep a mély és varázsos rendhagyás"

Márai Sándor:
Füues könyu részlet

Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm.

A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-ery
személyrevagyközösségreisutalnak:
gondos elkészítésérya díszes terítésen tul természetesen az
Ádam es Eva _ mint akiknek elsőként ígértemeg Isten a
együttlét. Ezért gyíjqnk magunk köré családunkat ünnepek- megváltást (hit);
kor, születésnapokory valamilyen kedves emlékezetes évfor- Zsidó nép - akinek megígérte,hogy közülük származik a

Az

ünnep valódi szépsége az alkalomhoz

illő menüsor

dulón, Karácsonykor.
Az ünnep valójában a létezésünk, az emberhez méltó lét,mert aki nem tud ünnepelni, az mindörökre foglya marad a
pillanatnak és em]ékeznie sem lesz mire a jövő tájait járva.
Az adventi id őszak az elmélyiilés ideje, hogy lelkileg is felkésziiljünk az ünnepre.
Békességegyüttlét, fenyőía, adventi koszorú, gyertyalángl
fenyőillat, finom lágyan omló mákos kalács, ajándé( szeretet
. . . mindezek a Karácsony, Jézus születéséneka napja, ta7án az
egész világ egyik legszebb ünnepe.

Messiás (remény);
Kereszteló SzentJános - aki hirdetteJézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek s zivéhez (szeretet);
Szűz Mária - aki megszülte a Fiút (<;rom - rózsaszín gyer-

ty").

A

gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) gyujtják
A világító gyertyák

meg, minden alkalommal eggyel többet.

számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet

IstenJézusban

a

várakozónak ad karácsonykor.

Vasszécseny Község Önkormányzata minden vasszécsenyi Lakosnak áldott, békéskarácsonyi
ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog új évet kíván!
Dévai-Szele Zsuzsanna, művelődésszervező, Zsolnai Zoltón, polgármester

A tartalomból
MITÖRTÉNTAZELMÚLT
. JÓ TUDNI
.

. TÜNDÉRORSZÁ ÓVODA HÍREI

. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
. A SZÜLÓI MUNKAKÖZÖSSÉG HÍREI

. AHAGYOMÁNryÓRZÓ KLUB HÍREI
,EGYHAZIHÍREK
. AMI}VELópÉst HÁz Hínnt
. LOVASEGYESÜLETHÍREI
. TERMÉSZETVÉDELEM
. HÍREK AZ ÁSVÁNYMIJZEUMRÓL
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AZELMŰLT IDőIZAKB/:IiJ"
Elérkeztiinkaz idei év utolsó hónapiához az éyhátralévő
napiaiban arra ttireksziink, hogy az Önkormányzat működésévelkapcsolatos gazdasági évet szakmaílag

és pénz-

ügyitesi§lezáriuk
Összefog|alva az elműt idószalóan az alábbi eseményekól

szeretrrékbesámolni:
.

A telepiilés utcíinak burkola§aűtását végeztiik el. Áz utol-

só szakaszhoz érve az kiemelt

úthibálóa közel 15 tonna aszfalt

bedolgoaására keriilt sor. Mártöbb alkalommal adtam álékoztatást óla, de ismételten ki kell hangzulyozni hogy a burkolat

hibáinak javítrása alapvetően a kőzlelc,eilési

íelátílcksántal

lngl sznnáya ieleűtiil&íl jóíuUorok htzaá a ffiie,oáahislnz és ká:6bbi*,hen a megv aló síhás húákotty ságát xgltsdc. Jelen

volt továbbá

a

Mer{<li Ferenc plébános Úr is a megbe-

tartását a balesetík és lcárok megelőzését snlgólja, Sajnos

szélésenAz összejövetelről

az rállami fonások nem tesznek lehetővé komolyabb útjaví-

ami

a

készüt összefoglaló jegyzőkönyy

hivatalbarr illewe a telepiiles honlapján megtekinthető.

Az Önkonrufutza doú,ee alapján pályázntat ffitbe tauassznl a Cryöngös utrai pukolók és a júdaszalcaszfurka.

ldtfuakkfuitslezÁélwz szüIcxga tnburkaló mtyagokbeszrrzéséreAIJ,IER cég pályázatín
sével látvány

terwel,

es

a

mdévő tervek kiegészíté-

marketing anyaggal készülünk

a

meg-

mérettetésre. Bízunk abbarr, hogy sikeriil elnyemi a támogatást és az Önkormányzat kiegészítő pénzügyi forrást tud ren-

delni
.

a

beruházás megvalósítása érdekébena projelctlrez.

Elinilultak az intézményelcbena bio fiűműuek Ugyan az

éles iizem csak néhány hete

folyi§

de így is kedvező tapasz-

talato}ról tudok beszámolni a tervezett energiamegtakadtás
üisL Ennek ellenére folyamatosan kértink árajánlatokat, mely-

tekintetében A frítésirendszer automatizált módon múkö-

nek nagpágrendje egy -egy utca esetén 4§5 millió Forint
összeget jelentene. Sajnos az ajánlatokból látszik a költségek

dik, de a ennek ellenére íolyamatos felügyeletet biztosítunk
a

biztonság fenntartása érdekébenMindannyian tanuljuk a

folyamatos növekedése.
.

A teleptilés közteriileteinek

karbantartását végezziik az Ön-

kormányzat közcélú dolgozóival Próbálunk felkesziilni a télreo

de az egyre kisebb létszám egyre nagyobb feladat elé állít

mindannyiunkat A jelenlegi kií{oglalkaáatottak eg jekntős részet a

lalapailb a

tái hőnapokra derenber 1- ffil aprilk uegőg isülteti a Munlcaügti Hípatal awtakellenére, hogy

szinte minden Önkormányzat jelezte a téli hónapokra a létszámmal kapcsolatos fokozott igenyét Bízunk benne, hogy
a téli csapadék eltakadtráslánál a létszámcsökkenés nem'fog
fennakadást

j

. Lakossági fórumot szervezett az Önkormányzat a lipárti fa-

lureszben lakók szímára a Lipárt utca rekonstrukciójával

és a

temetó és kömyékének felujításával kapcsolatban Afórumra
megfuhrtam aVasivíz Zrt. vezérigazgatojót Dr.

rendszer iieemeltetesét

A bió

fiitőműbe való alapanyag-

darrálást folyamatosan lehetőségeinkhez mérten végezziik

elenteni.

KohuthVlk-

tor uezérigazgató és Nfuteth Gábor mitsznkj igazgató urat,

A

ftitésrendszer üzemel és láthatóan jelentős megtakadást jelent majd a frítésiköltségek alakulásában. ABölcsóde
te, ami

jelenleg

a

épüe-

legmagasabb szintű energetikai besorolással

rendelkezik, nem fogyaszt gázt és a villamos energia felhasználása is takarékos, Jelenleg a másik két éptiletben (Óvoda,
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gáz már csak tartalék energiaforrásként van jelen,

felhasmálása csak iizemzavar esetén váük

sziiks€"oé

. Amegvalózult Bio Kazán mintaprogrammal összefiiggésben és az Önkorntinyzati energiapolitikával kapcsolatban a

telepüésiink előreláthatólag januárban helyt ad egy konferenciának és egy szalanai bemutatónak

Az érintett hatósá-

gok es hivatalok mellett kiilfölű elóadók is reszt vesznek az
programbarr.
.

A temetóket

a

halottak napjára való tekintettel, hemelt fi-

gyelemmel tartottukkaóan Aszecsenyi álureszen lévő köz-

parkoló hasznílata egyre növelrvő kihasználtságot mutaL

A

kialakítasakor illetve a templom és temetőkert felújításasor.án

egyhátsó bejárat is megépítésrekertilr Aparkolóból egy

szúk mezsgye

-

egy kis kaücsozott út vezetett a temetóbe.

Ezt az vtat veglegesítette és építette meg az Önkormányzat

célúmunkásai is részt vettek.
.

Meglezdődött

az

Önkormáryzat épiileénekfiildszinti he-

lyisegeiben az Egeszseg központ kialakítrása" Az átszervezAek
után szabadon maradt irodák átalakíuásía kertilnek

Ahaósá-

az idei halottak nqpiára. Sajnos az egyéb feladatok miatt kes-

gi bejáráson felvetett es követelménykent rogzített előírások-

ve tudtuk elkezdeni a munkát, de talán megis időben kesziilt

nak megfelelően késziiü el a tái idószalóan

eI

Az,ltíúmegszácsftafiík úg,lugl lésőbb sziikség ex-

tén alór a szillítójómtű is behajúasson rajta" Az űt - gz4é-

keriilt A terveink szerint

tckintáte

és az

áz épületá meg-

átalslcíaősok előtt aéIetnényeár alwtyszinetl

I}f. Cíyóno GabridlaVas Megyei

Tsdi Főonlosa.

teme-

Ezzel párhuzamosan megleszélést folytattam Dr. Jakabovits

tókertben lévő úttal azonos anyagu, formájú és súusúburko-

Adrienn }r,íziorvossal az orvosi rendelő áttelepíte§evel es az

lat kerü a betonfelüete. Bízom benne, hogy a munkáatokat

új helyen (retOfi S. u. 11.) szám alatti múködtetéssel kapcso-

}yezesre es megbetonozfura

jövő tavasszal tudjuk folytatni
rííleténa

ajnilá§űs

Az út menűn

és a

a

parlcoló te-

hépítésrekeríilt.Ez reményeink szerint

latban.

ADokomő

kérese volt, hogy az esetleges áttelepítes-

re mindenfeleképpen csak a tavasszal kediljön sor. Indoklás-

képpen elmondta, hogy az olási és adminisztrációs időszakaz
év elején nem kedvezó a zavartalan átalakítás

.

szempontjábóL

A üpárti falureszen a rauatnltzó előttí gaáetryefa az egl-

luúz*iixég jwóhagelaval és kfusére kivágúsra lceriilt, a faarryag!ól a Bölcsőde téli fríGsét oldja meg az Önkormányzat

. Az

idősek napi rendezvény megszervezésébenes le-

bonyolításában vett részt az Önkormányzat

A

prog-

ratnok szguezésébm legnagyobb szírepe Déuai
Szrlc Zsuzsanna m(uelőilésszrrvezőnknek uolt, de jelenűs segítségetkaptunk a he$ Wröskerazt alapszeraz
időszakosan
ott
para közlekedés biztonságín tulmenóen
uez*tének tagjaiűl k, akiknek tnutúaájót ezútan is szzkoló gépjárművek vagyonbiztonságban is segítséget retném megköszinnl Az idén is sikeriilt a tartalmas
program mellett egy színvonalas vendéglátással köszönteni a
nyújt. A beruházás megvalósításában a település köz-
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ordinációval Dévai - Szele Zsuzsannát bíztam meg. Az oldal a
falutörténet bemutalására is lehetóséget nyújt illetve a Művelődési Ház helytörténeti kiálütása is szervezés alatt van Kér-

jíik a tisztclt lakassógot, hogy amelnyiben a tnnlezrtt tórlothoz lcnpaolódóan atyaggal (hasnálafr tótggal, thflcíppe| ...stb.) renilelkczik és ad űősznkosanJel tuilja ajónla-

niabemtÉahísdió*,úgjelefltkez*nsznw-llyesanvagtteIetonon a művelődtsszrruezőná"

sónjiik
pon§a

a

a

Segítségtiket előre is megkö-

támogatóknak. Atárlat megnyitásánaktervezett

idő-

Művelődési Haz tetőterének átadása (ZOt+. februar,

március) hónap.
.

Az Óvoda intézményiinliöen soron kívü javítást kellett

el-

vegezn1 mivel a konyha meleg víz ellátásáért felelós gázbojlerek tönkrementek.

A megközelítőleg husz

éve működő

gépé-

szeti elemek a folyamatos használat melletti nagy mennyiségú üzkólerakodástól

hibásodtak meg. Sajnos az idő vas foga es

telepüés szép koru lakóit. Az idén az Önkormányzat csekély
ajándélrkal kedveskedett és próbáta kifejezni megbecsiilését
és szeretetét az

érintetteknek. Akiknem tudtrák elfogadni meg-

hívásunkat azoknak kolléganőmmel Kornícs Zsoltnéval együtt
személyesen vittem ki a szerény ajándékunkar Közel 130 idős

Néninélés Bácsinál jártam, akikkel néhány szó erejéig volt lehetőségem beszéIni. Úgy gondolorr1 hogy ez a találkozás egy
kicsit ráébresztett arra, hogy sajnos sokaknakvan szii{<sége segítségre,egy jő szőra, az öregséggel járó betegségek elüselhetősége érdekéber\de legfriképpen az emberi kapcsolatokra.
.

Az Önkormányzatazideiévben

is lehetőséget nyújt szociá-

lis faigénylésre. Akérelmet, igényt 2O74. januór 6 -ótköuetően tuilunkbefogailni ésfebtaár uégőg tzljesíffik a teruek szl-

int,

Továbbiakban is rászorultság

sorrend meghatározásra.

"l"piáo

keriil

a

kiszállítási

a

űzkő

együttes jelenléte elkorrodálta a fém taítályt, Akory-

ha műköilőIépességérckfnntartasa érde*ében azsnnali be-

agatkozísra és aerére szorult a tinkranent gózbojlen Az elműt években több alkalommal pátyráztunk a konyha gépeszeti
és épii,letszerkezeti felujítására, de ez

idáig sikerteleniil, Így saj-

nos a rendkívfi eseményekból adódó felujításokat saját magun}nak, fenntartóknak kell finanszíroznunk A beruh ázás értéke Kettőszázezer Forint nem várt hadást jelentetL
.

Az Önkormányzat

a

hátralévő időben azídeigazÁasági évet

szeretrré lezárni a lehetóségekhez képest a legjobb eredmény-

nyel. A pénzügyi helyzetiink a jelenlegi lehetőségelüez mér-

Az elmúlt iilőszak nehézségeit oldja az
pólyóznton ryert 6.247.0OO,- Foint űmogafuís, melya az
Önkormfuryzat a tclepüIés műköiltetéséuel leap csohtb an kapott ileember elcjén. Askeres pályrázatunk nagyban elősegíti
ten kiegyensűyozott
a

a

kedvező

éuzá.orástés

egykiegyensűyozottabb évkezdésttesz

lehetővé.

,_-/--4fll
r

Minden Kedves Lakónknak ,BékésMeghítt Boldog
Karácsottyt" kívánok!

. Az Önkormányzat intemetesweblapja megújításra keriil.
szerkesztés elkészítéseelindult. Afeladattal kapcsolatban

a

A

ko-

zsolnaízoltán
Polgírme§er
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Tuiló sítós az elmúlt időszak képvi selő -testületi munkój őr ól

kihirdetett rendeletek:

-

Vasszécseny Község Önkorm ányzataKépviselő-testületének
nyilvános képviselő-testületi ülése 2013. szeptember 12.

Napirend:
1.

A telepiilési hulladékkezelési szerződések feliilvizsgálata

2,

Beszámoló

3,

Egyebek

a

két ülés között

Az önkormányzat
módosítása
4,

végzett munkáról

Szervezeti és Működési Szabályzatának

Jelen lévő képviselók száma: 4 íő
Hozott határozatok száma: 6

kihirdetett rendeletek:

1

Kihirdetésre került az önkormányzat Szervezeti és Múködési Szabályzatának módosításáról szőlő 8/20ll.
(V.OS.) önkormányzati rendeletének módosításáról szólő lO/2Ot3. (IX.l3.) önkormányzati rendelete

Vasszécseny Község Önkorm ányzata Képviselő-testületének
nyilvános képviselő-testtileti ülése 2013. szeptember 9.

Vasszécseny és Tanakajd Községek Képviselő-testületeinek
nyilvános együttes képviselő-testületi ülése 2013. október 3.

Napirend:

Napirend:

1.Beszámoló az önkormányzat I. félévesgazdálkodásáról
2. Jegyzői tájékoztatő a helyi adók helyzetéről
3. Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (költségvetési rendelet, közterület használatró| temetőről szóló rendeletek)
4. A települési hulladékkezelési szerződések felülvizsgálata
5. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
ó.

Egyebek

Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Hozott határozatok száma: 6

kihirdetett rendeletek: 3

kihirdetésre került a közterületek használatáról szóló
7/2Ol3. (IX.IO.) önkormányzati rendelet, a temetőkről
és a temetkezésről szőlő 8/2O13. (IX.IO.) önkormányzati rendelet, illetve az önkormányzat20l3. évi költségvetésérőlszóló l/2Ol3. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 9/2ol3, (Ix.to.) önkormányzati rendelete.

d Csempeszkopács, Rum, Rábatöttö s és
Zsennye Községek Képviseló-testiiüeteinek nyilvános együttes ülése 2013. szeptember 12.

Vasszécseny, Tanakaj

Napirend:

Vasszécsenyi Közös Önkormányzaü Hivatal2013. évi költségvetésénekmódosítása
1.

2. Vasszécsenyi Közös

Önkormányzati Hivatalhoz tartoző

önkormányzatok belső ellenőrzése
Jelen lévő képviselők száma:24 fő
Hozott határozatok száma: 12

1. Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása költségvetésének és módosításának véleményezése.

2. Delegált személy megválasztása az Ambrőzy-Migazzi István Általános Iskola lntézményiTanácsába (Döntéssel érintett: a közoktatási intézmény székhelye szerinti települési ön-

kormányzat.)
Jelen lévó képviselők száma: 9 fő
Hozott határozatok száma: 14
Kihirdetett rendeletek: Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános képviselő-testületi ülése 2013. november 8.

Napirend:
1. Beszámoló az önkormányz at

3/+

-ed éves gazdá,lkodásáról,

az önkormányz at ZOI 4. évi költségvetési koncep ciój ának tár-

gyalása

A települési szilárd hulladék összegyújtésére, szállítására és
ártalmatlanítására vonatko zó kőzbeszerzési eljárás előkészítésére és lebonyolítására beérkezett árajánlatok tárgyalása
3. A közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetésére vonatko ző vál|a|kozási szerződés tárgyalása
veszte4. A Vasivíz Zrt. részére nyújtandó,,fiirdőszolgáltatás
ségére általános múködési támogatás" tárgyalása
5. Petőfi SE Vasszécseny támogatási kérelme
6. A szombathelyi7997. hrsz-ú ingatlant érintó átjárási szol2.

galmi j og elbirtoklásának ügye
7. Iskolabusz üzemeltetésérevonatkozó Üzemeltetési megál-

lapodás tárgyalása
8. A KIIK-al kötött

Megállapodás módosításának tárgyalása

Vasszécsenyi Üzenet
9.

2013. december
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Balázs Imre vasszécsenyi lakos panasz ügye

A

Aképviseló-testület csak az 1-3. napirendi pontokat tárgyű-

képviselő-testiiiet nyilvános iiléseiről készítettjegyzőkönyvek telj es terj edelemben megtekinthetők hivatali idóben (hétfr-kedd 08.00-16.00 óráig, szerdán 8.00-17.00 óráig, csütörtökön
8.00-1ó.0O óráig, péntek. 08.00-tól l3.30-ig)
a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalbar1 illetve a

ta meg,

www.vasszecseny.hu intemetes oldalon.

10. Beszámoló a két tilés között

Jelen lévő képviselők
Hozott határo zatok száma: 4
kihirdetett rendeletek: -

sz áma: 7

végzett munkáról

fő

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testii{,etének
nyilvános képviselő-testületi ülése 2013. november 15.

Góspór Tiyailar
jegyző

Napirend:
Petőfi SE Vasszécseny támogatási kérelme
A Vasivíz Zft. részérenyújtandó ,,ftirdószolgáltatás veszteségére általános múködési támogatás" tárgyalása
3. A szombathelyi7997. hrsz-ú ingatlant érintő átjárási szolgalmi j og elbirtoklásának ügye
4. Iskolabusz üzemeltetésére vonatkozó Üemeltetési megál1.

2.

lapodás tárgyalása
5. A KLIK-al kotott Megállapodás módosításának tárgyalása
6.Balázs Imre vasszécsenyi lakos panasz ügye
7. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Jelen lévő képviselők száma 6 fő
Hozott határozatok száma: 9
kihirdetett rendeletek: Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testii{etének
nyilvános képviseló-testületi ülése 2013. december ó.

Napirend:
Iskolabusz üzemeltetésérevonatkozó Üzemeltetési megállapodás tárgyalása
2. A fo$kony hulladékszállításra vonatkoző pályánati eljárás
1.

értékelése

Az önkormányzatZOI4.

éi belső

ellenőrzési tervének és
a 2OL4-Z0I8. évekre vonatkozó stratégiai tervének tárgyalása
4. Szombathelyi KistérségTöbbcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
5. Önkormányzati kezelésű belterületi utak téli hó eltakadtá3.

sánakügye
ó.

A település belterületén kóbor állatok befogására irányuló

megbízási szerződés tárgyalása
7, Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
S. Álast foglalást érintő személyi ügy tárgyalása
Jelen lévő képviselők sz áma 7 fő
Hozott határozatok száma: 9
kihirdetett rendeletek: Vasszécseny Község Onkormányzata Képviseló-testii{etének
zárt képviselő-testületi tilése 20l3. december 6.

Napirend:
t.

Álast foglalást érintő személyi ügytárgyalása

Jelen lévő képviselők sz áma: 7 fő
Hozott határozatok száma: 1
kihirdetett rendeletek: -

IoTUDNI!
az ünnepekre való tekintettel a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal tigyfélfogadási ideje a következőképpen ala-

kul:

1 3. decemb er 20-án pénteken meghosszabbított ügyfélfo gadási időben állunk a Tisztelt Úgyfelek rendelkezésre 08 óra

20

és 1ó óra között,
20

1

3. december 2 l - én szombaton az ngyíélfogadás szünetel.

Sürgős, halasztást nem túrő esetekben 2013. decemberZI-én
szombaton a 30 /3063443 telefonszámon áll a hivatal az igyfelek rendelkezésére.

2013. december 23-án és 30-án 08.00-tól 16.00-ig várjuk a
Tisztelt Ügyfeleket, december L7-én és 3I-én az ügyfélfogadás szünetel.

Az újévelső munkanapja:ZOl4.január

2. napja.

AHivatal munkatársaiÁdott, BékésÜnnepet

és

Boldog Qesztendőt kívánnak minden Kedves Úgyfélnek!

Tiszteleítel:
7

GáspórTiuadar
jegyző

Vasszécsenyi Üzenet
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mölcs is volt. AMikulás ölébe is beleiilhettek az apróságok

,larjú kóro

g, fiúi a sz*1,

séskönyveket.

Esikahó,ittata...'

A bölcsődében

Apil-

larrgó csoport gyermekei kaptak még ajándélúajátékot és me-

12 kisgyermek éli boldog napjait Csak néhá-

nyan vannak akik,,régi" gyerekek, ők is télen, a jövő tavasszal és
nyáron töltikbe a harmadik életévüket, és mennek az óvodába.

Jöttek közénk új kisgyermekek, akik között
is,

Az új gyermekek

van egy éves kisfiú

is viszonylag hamar beilleszkedtek a már

jól

múködő csoportba, elfogadták a bölcsőde szokásait, szabályait,
ráhangolódtak a napirendre. Megszerették az őket nevelci; gondozó felnőtteket.
Ósszel sok időt töltöttiink

a

szabadban az udvarory a gyerekek

nagyon kedvelték a csúszdát, a homokozót és a motorozást, labdínást, rollerezést. Az új kisgyermekek ezekkel a nagymozgást
fejlesztő játékokkal csak most ismerkedte§ meg kellett tanuleiuk, hogyan kell balesetmentesen használni a rendelkezésre álló
eszközöket,

a

csúszdán kapaszkodni kell, és csak nyújtott lábbal

előre szabad lecsúszni rajta.

Októbervégétől, minden nap hetente új, tervezettprogram szerint foglalkozunk

a

kisgyermekekkel. Nagyon szeretik és aktívan

vesznek részt a játékos tomában, vidáman ltingzzáka hajladozó fákat,

a

harangozást, a kaszálást, mókázva ugrálnalg mint a ve-

rebek.

Mindenki szívesen festi meg a papírt újjal, ecsettel vagy éppen
szivaccsal, gyúrják

a

plasztikgyurmát,

a

mézeskalács tésztáját.

A kis, röüd versikéket, mondókákat örömmel
telgetik. Így tették ezt akkor is, amikor

Aztán eljött

a

a

kiántrálják, ismé-

Mikulást vártrrk.

várva várt nap. Kisgyermekeink is izgatottan vár-

ták a nagpzakállút. Enekszóval, verssel köszöntöttiiü<

a Mikrr-

A gyerekek kis textilzsákot kaptak ajándékba, amiben ,,mindenféle fölü ió dundi diq mo gyoró", csokoládé Mikulás és gyü-

lást.

Az ádventi koszorun minden nap meggyujtjuk

a

gyertyát, be-

szélgettink a közelgő iilrnepről, a karácsonyról, amit már mindannyian nagyonvárunk.
Németh Orsolya /abölesőde

szaktnai uezeűje/
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Az idén is gyorsan elröppent a,,széllábű,

pességfejleszté-

ország Óvodábarr. Október 4-én egy kellemes, ószi, napos délutánor1 szüreti mulatságon rendeztiink intézményünkudvarán.
Erre a szii{ókön kíviiü meghívtuk a nagymamákat, nagypapákat,

hetőségeiról, mely

kisebb-nagyobb testvéreket is, hogy igazán kellemes, közösen átélt élményekkel, programokkal gazdagíüassuk e üdám rendez-

vénlt. A jó hangulatot már az elején megalapozta a szoknyákba,
kendőkbe öltözött kislányok és a kalapos kislegények műsora.
A Kaüca csoport nagy syermekei dalo}.ka| tánccal, szüreti dramatikus játékkal kedveskedtek
egyaránt.

A Bóbita

a

vendégeknek és ovis társaiknak

és Kerekerdó csoportba járó gyerekek pedig

szüreti versekkel, őszi énekekkel, illetve mondókákhosszú sorával szórakoztatták a hálás közönségiiket.Ezt e$fl a sziilőkkel közös,,nótás felvonulás" követte az óvoda kömyékén és visszatér-

,

l

deres ősz" a Ttindér-

sek gyakorlaü le-

i'

/.s\

-í;\
'', -,
szülőknek, óvónéniknek t l
nagy segítséga

egyaránt abban az eglrrnásra

épÜti; egymást kiegészítő közös munkában, melynek eredményeként az óvodáskor végéngyermekeink elérik az iskolakésziiltségi szintet.

Okóber 21-én este keriiLlt megrendezésre óvodánkban
Tanakajd és Vasszécseny Önkormányzatainak közös szervezésében Pődör GyörgyJátékos világ címúverseskötetének iinnepélyes bemutatása. Versei óvodásoknak szólnalg a világot felfedezni kívánó kérdéseikre ajánl művészien megformált válaszoAz illusztrációkat,

ve mindenki válaszüatott a kiilönböző érdekes programok közii| melyben maguk is aktívan részt vehettek. Volt, aki lelkesen
darálta a szőlőt, volt, aki préselte a mustot és volt, aki csak a sző-

kat.

lő levét kóstolgatta, Nagyon kedvelt program volt a virsli és szalonnasütés, amely valódi parázs fölött t<irtént, és a végéngyeímekeink jóízúen elfogyaszthatták azt a finomságot, melyet nyársra

az ürrrrepélyes könyvbemutatót a Vasszécsenyi Önkormányzat
dísztermében tartottuk, ahol vidám gyermeki előadások szólaltatták meg a kötet felidézett verseiL A bemutató után óvodánk

ttizve magukkészítettek el. Köszönjiik a támogatóknak a felajánsegítő munkáját mely
a SziiLlői Közösség akívrészvételét,
nagyban hozzájárult e vidám kis együtüét sikeréhez.

adott helyet a verseskönyvek megvásárlására, illetve dedikálására és egy kis vendéglátásra is. A két község önkormányzatának
felajánlásaként minden gyermek nagy örömére kapott egy-egy

lásokat

Minden év októberében vépiilrk szintfelmérést nagycsoportosaink körébery melynek értékelésefolyamán pontos képet kapunk a gyermekeink egyéni fejlettségi szintjéről. Ebbe az érté-

kelési tevékenységbe kiilső szakembert is bevontunk, Huszár

rajzokat a tavalyi és idei nagycsoportos,
illetve volt óvodásokkészítették, ők jelenítettékmeg a versekbetriit színes egyéni képekké.A nagy érdeklődésre való tekintettel
a

ajándék verseskönl.vet, aki a könyv illusztrációjában

részt vett és

intézményiink óvodása, illetve bölcsődése. Ezúton is még egyszerköszönjiik!
Az óvodáskor időszakáról így ír Pődör György a verseskötete
az

Tamásné fejlesztőpedagogus személyében. Ó sziilói értekezlet

végén:

keretében ismertette a szii{őkkel, hogy gyermekiiknek melyik
teriileten van sziiksége fejlesztésre. Részletesen beszrirnolt a ké-

,rEleünk,,aranykora" az óvodás kor: a szép élményekmár apró
emlékkéntelraktározódnak a felismerés megismeréssé mélyiil,

FfI
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a barátság a szeretet szavai

igazi tartalmat nyeme§ amikor még

minden érzelem és annak megnyilvánulása őszinte. Kiilönös

zel is izgalmasabbá téve a várakozás napjait.

és

tiszta világ az óvodásoké: nem elég leguggolrri veltik szemben és

a

December ó-án Miklós napja délelőttjén ellátogatott hozzánk
várva várt Mikulás, aki egy-egy finomságokkal megrakott cso-

beszélrri hozzáju( hanem meg kell (rilra) tanulni veliik lélegez-

maggal viszonozta a gyermekeknek a neki szóló verseket, éneke-

ni mosolyogni,

ket.

és álmodni s ha

már elfogadtalg hagynakbelép-

December 13-án, Luca napján az Ambrózy-Migazzi IsWán

ni varázslatos világukbai'

A

Á-

gyerekek todj& hogy a vidám hétköznapoknál akadnak
szebbe§ ezek pedig az ünnepek. A téli iinnepekre való késziilődés a csoda vírása az óvodai élet egyik legkedvesebb időszaka.
A hagyományok ápolása, a biztonság élrnényénekmegteremtése, a közös késziilődés meghittsége mind-mind hozzátartozik eh-

talános Iskola 4. osztályos fiú tanulói adtak ízelítőt óvodásainknak az ehhez a naphoz kapcsolódó népi hagyományoknak meg-

hez az idősza]<h oz. Avfuakozást, az iirrnep szépségétaz együtt fel-

csonyfa, az alatta sorakozó ajándékokka| melyeket az Óvodáso-

űszített csoportszobák,

a

téli iinnepkörtidéző kedves díszek te-

szik még szebbé, meghittebbé.

Hagyománnyá vrált óvodánkban
dajkanénik közös
18-án este

a

szii{ők és óvónénik,

programja az adventi késziilódés. November

haft karácsonyi

zene mellett késztiltek el az ötletes és

változatos adventi koszorúk, asztali

űsze( kopogtató\ gyertya-

öntéssel késziilt méhviasz gyerryák és terményekből készüt kis-

harangolg melpk megvásárlására
ban. Köszönjük a jelenlévőknek
it,

a

is lehetőség adódott óvodánka

részvételga sziilők felajánlása-

sok díszítő eszközt, kelléket, melyekkel hozzájárultak egy kö-

felelt| mókás, termékerynégvarázsló rigmusokból,

December 20-án mindhárom csoportunkat fenyőillat já$a át,
ezen a napon már reggel virja a gyermekeket a feldíszített kará-

kért Alapítvány részére befolyt összegből vásárolunk meg. Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni

ezt a segítségetis!

A Katica csoport nagycsoportosai ünnepi műsorral kedveskednek a meghívott nyugdíjas munkatársainknab óvodástársaiknak

intézmény minden dolgozójának.
Az ünnep együttes átélése erősíti a közösségi érzést,az összetartozást Az emberi életben az iirrnepi alkalmaknalq szertartásoknak nagy a jelentősége. A karácsony az év egyik olyan ünnepe,
és az

amelynek a legegyetemeseb§ leggazdagabb tartalma van: az elfogado, mélyszeretet.

zös munka sikeréhez.

Óvodánk legnagyobb gyerekei a Katica csoport óvodásai
Vasszécsenyben az Idősek napja alkalmából vidám versekket

Várakozássa| melegséggel átjrárt késziilődést, meghitt, szép ün-

nepetkívánunk!

énekekkel és egy mesedramatizálással kedveskedtek a falu idő-

S

sebb lakóinak.

Advent első vasámapjának estéjéndecember 2-án minden család asztalán kigyiltaz adventi koszoru elsó gyertyájának a fenye.
Mi is meggyújtottuk az óvodai koszorúkon a gyertyákat, beszélgettiink

a

várakozásról, családról, az ajándékozás öröméről. Min-

den nap előkeriiLlt az adventi naptár dobozkáiból egy-egy aprócska

aj

ándék, egy kis ,,meglepi'] melyet haz avihettek

a

gyerekelg ez-

om o gy iné B

lumgartner Líu i a
ouono

,rNem

a

fenylő karácsonyfa,

csak hunyj átok be szemete(
amit várok karácsonyra,
az csak egy szó: a szeretet!"

/Pődör György: Karácsony

-

részlet/
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Az őszi iskolakezdés kisebb zö}&enókkel rendben lezajlott.
A tankönyvellátással voltak problémálg de azok is okóberre
megoldódtak

Az

őszi időszakot igyekeztiink víltozatosabbá tanulóink

szímára. Több szakkör, tehetséggondozás indult szeptenr-

berben
Megemlékeztiink községi szinten október 6-áről és 23áró[ Színvonalas programunk volt a zenei világpapi dalverseny.

Alsósaink jártak már idén színházban is. Késziilődünk

Halloween-re, majd decemberben a karácsonyra is. Hagyományaink közé tartozik

a

lucázás is. Nyolcadikosain}nak pá-

lyaválasztási sziilői értekezletet is tartottunk meghívott szakember közremúködésével Alsósaink es felsőseink is jó hangulatu egeszségr:apon vettek reszL Rendezvényeinkről képeket a FacebookAmbrózy

iskola oldalán találnak

Emellett természetesen zajlanak a görkorcsolya edzések is,
valamint elindult azlvnSZBozsikprogram es a y'aroskömyéki sporrversenyekis.

Az első félévvégéiga következő fontosabb időpontokra hívom fel figyelmüket:
-

december 18. 17.00 fogadóóra

-december2l. (szombat) tanítá§i nap, karácsonyi i.innepély az Uj-Ebeqgényi kastélyban
- december 22.-január 5. téli sziinet
- január 6. héúóa sziinet utáni első tanítási nap (B hét szerinti órarenddel!)
-

január 10. (péntek) az első ftlévutolsó napja

-

jarruár 17. a félévlértesítők kiosztásánakhaárideje

január 21. 17.00 alsós sztilői értekezlet
- janaár22.17.00 felsős sziilői értekezlet
-

Január 22-től aszombathelyi uszodában keddenként a negyeökesek és az ötödikesek úsáatnak 10 alkalommal.

Atanulmányi versenyek januárban indulnak
lexversennyel

a

rumi komp-

-

január23. 18.00 SZMvezetóségi értekezlet

-

február 7.

(pé"t"D féléviértekezlet, tanítási szünet

Tanulóink és munkatársaim nevében mindenkinek békes
karácsonyi iinnepeket és boldog új esztendőt kívánok!

PozsórLószló
igaz4ató
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November ló-án rendeztiik meg
jat, ami

a

munkaközösség

feltilműta várakoásainkat, abban

nagyon sokan j öttek el,
szórakozni jönne§

és talán arra

a

ószi bál-

tekintetben, hogy

Szeretnénk megköszönni

mindenkinek

a

reszvételtl a segítsé-

get és a tombolatárgyak felajánlá§át.

gondoltak, hogy nem csak

Ajövő évben az iskolai farsangokat szeretnénk támogatni va-

hanem egy jó ügymellé is állnalc

Abeveteh mint már említett'tik a kedtés építésénekafolyta-

lamint tavaszi bál rendezését is tervezziik.

tására szeretrrénk forűtani.

Akarácsony elótti rohanásban
Este 7 órakor

a

kapunyitást követően már sokan elfoglalták a

helyiiket, és mire 8 órakor

a

polgármesterúr elmondta

a

nyitó-

Mavia tánc-

beszédet, rnár megtelt a terem. Fél 9-kor a bögöti

a

gyerekeknek is, de próbáljunk sok idót tölteni gyermektink-

kel, beszélgesstink, játszunk veliik, olvassunk mesét a kiseb-

csoport műsorát láthatták az egybegyúltek. Ezt követően Németh Iswán-Pisti szolgáltatta a talpalávalót, ami mint mindig,

felnőnek!

22 órakor Gyurácz Tamás játszott ismerős dallamokat gitáron. A rengeteg tombolatárgy éifélut{ín talált gazdára. Hajnali
3 órakor

köszöntíink el

az

a

szabadba, mert rohan az idő, és hamar

MINDENKINEK KELLEMES xenÁcsomyt Es

BoLD oG tT gVEr KÍVÁNUNK!

Sziilői Munlcakö zn sség

utolsó vendégtől es remálti§ hogy

mindenki elégedetten tért nyugovóra.

l

iskolai ftlévközeledtével

egyre több dolga van a sziilőknek és

bekne§ menjiink ki

most is nagyon jó hangulatot teremtett.

és az

§t

Vasszécsenyi Üzenet

A szeptemberi megielenés óta
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a művelődési házban min-

den hétre jutott egy-egyprogram, rendezvény. De kezdiiik
az eleién.

Szeptember 21-én sok eladóva| de kevesebb vásárlóval valósult meg a babaruha börze, ahova a vásározók Szombathefuíl
és a kömyékről is érkeztek. Sajnálattal tapasztalták, hogy a falu-

beli és a kömyékbeli kismamálg sziilő§ nagysziilők nem igazán
aktí""]., pedig igényes, szép holmikkal érkeztek telepiilésünkre.

Talán ennek és a kevesebb reklámnak köszönhetően

a decem-

vezetésével valamint a bögöti

táncosok elfoglaltákhelyiiket és

berben megtartott börzén már csak egyvásározó jelent meg, aki

elindult a sor, hogy a faluban mindenkit megkínáljanak egy kis

némi bevétellel távozott.

szőlőve| bonal.

A

falu határában az óvódások visszafordultalg

akiket zsíros kenfrrel, lekváros kenfnel, pogácsával, üdítóvel
vártak a Művelődési Házban a szewezők A lelkes csapat pedig

l

tovább folytatta ú§át Tanakajdra, ahol ugyanolyan szívesen lát-

tákvendégiil

a

megfáradt, de annál szórakoztatóbb felvonulókat.

Az esti órákban visszaérkezett nótás,

de megf;íradt csapat egy

kis

vendéglátást és beszélgetést követően tért nyrrgovóra.

Köszönjük a szervezóknek, a Hagyományőrző Klubnak, az
önkéntesekne§ az óvódásoknak és az óvoda dolgozóinak a
segítséget.

A védőnővel együttműködve továbbra sem adjuk fel a börzék
szervezését, talán többen látogatnak majd el

a

jövóberr,

már az is

elég, ha csak egy kis sétát terveznek a családok és útba ejtik

a

bör-

zét, ahol épp olyan termékre akadnak, amire nem is számítanak.

A vásározóknak és a kedves látogatóknak köszönjülg

hogy
jól
hiszen
ezek
az
összejövetelek
magukat,
érezték
eljöttek és
nem csak

a

vásárlásról,

hanem

a

beszélgetésekről, tapasztalat-

cserékről is szólnak.

A szüreti felvonulásról bővebben olvashatnak

a

Hagyományőr-

ző klub hírei között.

Okóber a

megemlékezések hónapja.

Ambrózy-Migazzi

l-r;wán

Okóber 4-én az

Átalános Iskola 7. osztályos diáki"i-

val, valamint a Rozmaring Asszonykórussal közösen

emlékez-

tiink meg az 1848/49-es szabadságharc hőseiről, íldozatúről az
Okóber 6. enrlékparlüan, ahol fóhajtással adóztunk a 13 aradi
vértanú kopjaíájáná| és a megemlékezés koszoruját helyezte el

Szeptember 26-án a Petófi SE szervezésében keriilt sor ,,Az
egészséges táplálkozás, életmód és sportolás fontossága" címú

ZsolnúZoltáo polgármester

úr és Pozsár Lászlő, igazgató úr.

előadásra, melynek előadója Zsolnai Rita, egeszségfejlesztő volt.

Az előadás a,,PETÓFI SE egészségrenevelő
programj a"

ÍAMO P-6.

A álu egyik nagy

1.2-

és szemléletformáló

1 I / LZO D-O9Zó keretéb en zajlott.

rendezvényenek számít a Sziireti felvonu-

lás, melyet idén szeptember

Z8-ánszeweztiirrk

a

Hagyományór-

zó Klub támogatásával. A szervezők miir korárr reggel elkezdték
a munkát, díszítettéka szekereket, traktorokat.

Az indulás idő-

pontja hamar elérkezett, amikor is Zsolnai Zo|tán polgármester
úr, az óvódások,

tive|

a

a

helyi lakoso§

a

nótás kedyú ftrfiakNémeü Is-

tanakajdi kis csoport Kiss Zsanett polgármester as§zony

Október 23-án
re

a

magyar történelem másik jelentős eseménf-

emlékeztiin\ ami 195ó. október23-ánkezdődött.

1956. máig

Vasszécsenyi Üzenet
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Bognár Szilvia

a

Vasi Népdalstudió és a szombathüi Bog|ya

népzenei együttes énekesekéntindult.
Saj át

együttesét 2006-ban hívta életre, a hazai népzen ey jazz, és

világzenei produkciók neves előadóiból válogafua. Gyiimölcsöző együttműködésiiket ezidáig 4 album femjelzi. Jelenlegi, gyermekeknek és családoknak szóló Csintekerintő albumuk országszerte sikeres bemutatóknak örvend.

A közelműtban

szii{etett dalaik ió része gyermekeknek szól,

melyek versekke| mondókákkal, találós kérdésekkelkarölwe
szeretetteljes, játékos és zeneileg is színvonalas szórakozást ígérnek gyermekeknek és sziileiknek egyaránt. Műsoraikon a csapat-

tól megszokott saját szerzemények és népdalfeldolgozások mellett Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Hajnal Anna és Nagy Lász-

]

ló megzenésített költeményei is felcsendiiLlnek.

]

Az

]

évszakok változására épiilő Csintekerintő zeneiségébery

szövegeiben

]

)

és általános mondanivalójában is közvetítőie an-

nak a kulturális hagyománynak, melyet az egykori paraszti társa-

dalom hagyományozott ránk kihangstlyozza a természet rendjét, megemlíWe az ezeldtez kapcsolódó szokásokat, hiedelmeket, néha csak jelzésértékkel,olykor hangsűyosabban.
ható példája annak

a

hősies erőfeszítésne§ amelynek következté-

ben a nemzet újra fel tudott emelkedni léténekegyik mélypont-

kó; Gyulai Csaba

járól, és ha csak néhány napra is, de ki tudta űvni szabadságát.

szerző: Kovács Zoltán - nagybőgő.

Ünnepi műsorunkban, melyben

az

Ambrózy-Migazzi Istnín Á-

talános lskola 8. osztályos tanulói múködtek közre, közösen

üsz-

telegtiink azok előtt, akikharcoltak a szabadságért, Sokan élettiket áldozták, többen szenvedtek tettükért. A Pungor Emő

velődési Hán és Könfiár

Mú-

A zené-

szek: Bognár Szilvia - ének, fuvola; Bede Péter - szaxofory tilin-

- ütőhangszere§ Hámori Máté -

gitár; zene-

Október 21-én szintén a költészet kapott nagy hangsűyt. Ezen
a napon

keriilt sor Pődör György: Játékos világ című gyermekA nagy érdeklódésre való tekin-

vers kötetének bemutatójára.

falán elhelyezett emléktáblánál Zsol-

tettel a helyszíniil választott Tündérország Óvoda szűknek bizo-

nai Zoltán, polgármester úr és Pozsár Lász|ó, igazgató úr he-

nyult, ezért a Hivatal nagytermében méltatták a meghívottak a

lyezte el a megemlékezés koszoruját.

kötetet, melyet Dr. Csider Sándor főiskolai docens ajánlott az o1-

Köszönjük

a

diákoknak

és felkészítő tanáraiknak a

színvona-

vasók figyelmébe.,

a

kötet létrejötték Kiss Zsartett, Tanakajd pol-

las megemlékező műsorokat, valamint a jelenlévókne§ hogy

gármestere, Zsolnai Zo|tin, Vasszécseny polgármester és Papp

megtiszteltek Bennünket jelenlétükkel és velünk együtt tisz-

Istvánné vezető óvónő méltatta. A jelenlévőkverseket is hallhat-

telegtek hőseink, áldozataink elótt.

tak az óvodásoktól,

iskolásoktól, akik rajzaikkal is színesítetté§

varáasolták gyermekibbé a verseskötetet.

Amegemlékezések mellett

a

múvelődési ház hilönböző

kultu-

rális, ismeretterjesztő programoknak is helyet adott.

Okóber 10-én a Berzsenyi
vezünk

az

Drániel

Amb óry-IvItgazzilstván

Könfiánal közösen

Averseket Nagy Noé-

mi, Szilvás Levente, Bedőcs Dorka, Németh Arrnq Kiss G"rgó
Cser Zalán és Balassa Georgina előadásábanhallhattrrk,

szer-

Átalános Iskola alsó tagoza-

tos diákjainak egy zenés délutánt, ahol Bognár Szilvia és zenésztársai szórakoztatták a nebulókat.

A rendezvényt követóen az óvoda vendégiil látott minden kedves érdeklődőt, valamint lehetőség nyílott a kötet megvásárlásá-
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ra, illetve dedikálására,

melynek

a

köló Pódör György

szívesen

2013. december

lyi szervezete munkálkodott.

tett eleget.

Szeretnénkmegköszönni

a

szervezóknek,

a

gyerekeknek

a

szín-

vonalas músort, de legf<iképp Gyuri bácsinak, hogy egy ilyen varázslatos kötettel ajándékozott meg Benniinket.

Mlír hagyománnyá vílt, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy ktfejezztik hálánkat, tiszteletiinket, megbecsülésiinket és szeretettinket azok fuánt, akik hosszú munkában eltöltött

November
a

he-

ben Vasszécseny Község Önkormányzata és a Vöröskereszt

10-é11

vasámap egykiilönleges előadásra keriilt sor

művelődési házban, melynek fó szervezője a Petőfi SE vezető-

sége volt. Meghívásuknak eleget téve ellátogatott telepiilésünkestjével, melyben a mú-

re Szabó Tibor: Útkozben című önálló

vész egyes számharmadikszemélyben mesélte el eddigi életének

legfontosabb pillanatait, de minden egyes történethez egy köz-

évek után közttink töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.

Az idei évbensemmaradhatott el aTündérország Óvoda óvodásainak músora, akik egy kisebb színdarabbal is késziiltek a hálás
közönségrrek,
sős

Az

Ambróry-IvIlgazzi István Átahnos Iskola fel-

üákjai egyverscsokorral érkeztekhozzánk, melyet furulya és

zongora darabokkal színesítettek.

A gyerekek músorát követően

a zenés produkciók kaptak he-

ismert dal is fríződött, ami még személyesebb{ még bensősége-

lyet a színpadon. Elsőként Ambrus Béla telepiilésiink lakója lep-

sebbé tette a hallgatóság számára az estet. Természetesen az est

te meg az egybegy(lteket,

progamjának

a

Weöres Sándor Szính ág szinésze mellett

a

fi

egy csokorra való magyar nótát,

kiváló

muzsikusok is fcíszereplői voltak, akik profizmusukkal varázsolták el a megjelenteket.

Novemberben nagy örömün]<re újra indult a baba-

mama klu§ ahol

a

kismamák

és gyermekeik közösen

töI-

tenek el néhány órát. Eddig
két alkalommal került sor a
közös
sas

játékra.

A kicsik

kapcsolatokat

saj

a tár-

átí§ák el,

míg az anyukák tapasztalatokat cserélnek, jó tanácsokkal lá§ák el
egymást, valamint bátran fordulhatnak Mészáros
höz, aki

a

Líüa védőnő-

pro gran szervezője.

A KöVETKEZÓ IDóPoNT, AMIRE VÁRLINK MINDEN
KISMAMÁT r,s xrsnarÁr DECEMBER 19. (CSÜTÖRrör) t+.soónn.

csárdást $4íitött nehink össze. Majd következett

Asszonykórus, akik nélkiil nem is tudnánk elképzelrri az Idősek
Napiát. Az Asszonykórusnak köszönhetően egyre inkább feloldódott

a hallgatóság,

megénekeltették a vendégeket, akik a ren-

dezvény végéremár nem csak

a

hangjukat mutatták meg nekiink,

hanem fantasztilars tánctudásulaól

November I6-!n aziskola sziiüői munkaközössége, vendégeilg

a Rozmaring

is

biztosítottakbennünket.

A

jó hangulatrólNémeü Ferenc gondoskodott idén is.

mondható SZM-bálor1 melyről bővebben olvashatnak a Sziilői

A vendéglátás mellett Vasszécseny Község Önkormányzata
minden úr számára egy üveg borral, minden hölgy számára egy

Munkaközösség hírei között,

mikulásvirággal is kedveskedett.

valamint a tantestiilet tagjai vettek részt a már hagyományosnak

A műsorokat követően sor keriilt

Advent első vasámapja előtt
kézmúvesfoglalkozást szervez,

tiink az iskola kézműves
köröseinek szerdán, akik
örömmel

szak-

nagy

érkeztek a múvelődési

házba. Agyerekekkel közösen

tyájának meg8yu]tásá,ra, melyhez közösen

lr

ó jöjj,

énekeltiik el

o Ó iaii,

Üdvözítő című éneket, ezze|is meghitté varázsolva

a

ren-

mondani mindazoknak, aki

Ezúton szeretnénk köszönetet
bármilyen m ődonhonájárultak

a

rendezvény sikeres lebonyo-

lításához.

ké-

ből, valamint téli díszítéshezalkalmas kis sapkákat fonalból.

A

szebbnél-szebb munkák késziil-

te§ miközben jókat beszélgette§ nevetgelte§ kikapcsolódtak,

A november hónap nagy rendezvénye volt

koszorú első gyer-

dezvényt.

. . i.

szítetttink Mikulás fejet gyöngyszorgos kezeknek köszönhetően

az adventi

az idősek köszön-

tése, az Idősek Napja, melynek lebonyolításában, szervezésé-

Minden gyermek életében nagy

nap, amikor személyesen talál-

kozhat a Mikulással. Idén is eljött Vasszécsenybe a Mikulás december 6-án délutár1 aki zsákjában minden jó gyereknekhozott
egy kis csomagot. Mielótt azonban megérkezett, a gyermekek
számára lehetőség volt kézműveskedni, a legkisebbek a játszőszőnyegen a sziiLlőkkel közösen

ismerkedtek a többi aprósággal,

Vasszécsenyi Üzenet
az óvodások nagy izgalommal vártak a vendége! így veliik
sen játszottunk

a
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AMi-

színpadory valamint énekeltiink közösen,

kulás megerkezésekor a gyerekek énekkel köszöntötték

közö-

a

Miku-

az elóadót. Bízunk benne, hogy következő rendezvényiink nagyobb érdeklődésre tart számot.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár nemcsak programolrkal

a

könyv-

lást, akinek segítője is akadt. Voltalq akik bátrabban, voltak azon-

tárállományfrissítesével segíti a PungorEmő Múvelődési Ház és

ban olyanok, akik egy kicsit bátortalanabbul mentek ki a Miku-

Könyvtár fenntartását, hanem nagy örömünkre egy pályánatkeretében új játéko§ új játszőszőnyeg és új babzsákfotel keriilt in-

láshoz, amikor a neviiket hallottrák. A gyerekek között

volt olyan,

akiverssel, énekkel vagy egykis tánccal késziilt aMikulásnak.

Mi-

után minden gyermek megkaptam megérdemelt aiándékát lehetőség volt

a

tézményünlűöz, amit ezúton is szeretrrénk megköszönni

BDK

munkatá,rsainak.

A megyei könyvtár

Mikulással történő fenyképeszkedésre is.

a

a

könyvtárosok képzésérőlis folyamatosan

gondoskodik. Ennek keretében kiilönböző

előadásokat, szakmai

napokat szervez a megye könyvtárosainfi valamint az év véalapfoku képzésta kistelepiiléseken műkögén elindított"k
"gy
dő könyvtrárak kollégáinalg hogy ismereteiket, szakmai munkájukat segítsék.

A Bartók Béla Zeneiskola növendékei

az idei évben is igeny-

be veszik a művelődési házat, hogy zenei tehetségiiket fejleszszék. Szerdárr délutánonként hat gyermek ismerkedik a zongo-

rával péntekenként pedig nyolc fuvós gyakorlását hallhatják az

December 9-én egy érdekes ismeretterjesztő előadásra vártuk a falu lakóit a Berzsenyi Dániel Könyvtánal közösen meg-

éppen arra járók,

rendezésre kerii{ő,,Szombatheb" elsők" című előadásra, melyet

den érdeklődót.

Szalayné Bodor Edit helyismereti könyltáros

ismerkedhetLiink

a

1

900-as évek mindennapj ait. Először meg-

világítás fejlődéséve| majd az utcarendezés-

sel hídépítésse|a űzvezetékek és a villamosítással Szombathelyen. Hallhattunk arró| hogy közfiirdók

múkodtek a városban,

amelyeket gyo§an felvíltott a ftirdőszoba. A lakókömyezet bemutatását követően nagyon sok érdekességethallhattunk me-

gyeszélüelyiink közlekedéséről, mint például az omnibuszról,
a

is

várunk min-

tartott, A családias

hangulatu előadáson az előadó képeslapokon keresztiil mutatta
be először az 1 800-as,

A művelődési ház állandó programj aira továbbra

A következő rendezvényeken átmozgaüatják magukat a mozgásravágyók:

Minden szerdán 18.30 órától Zumba HerczegAttilával
. Minden pénteken 1 7. 1 5 órától Etka j óga Szilvágyi Anikóval
. Minden héten hétfrry szerdár1 pénteken 18.00 órától Aero.

bic Horváth Eszterrel

A hölgyeknek kínál egy kis kikapcsolódást, ötletelést, alkotást
minden héten kedden 17.00 órától

a

Folwarró Kör.

villamosról, a motoros hintóról, az autómobilról, valamint az

utak fejlődésérő|

a

közlekedési szabályok kialakulásáról.

Az utolsó információk miről is szólhattakvolna, mint

a

ma-

gyar labdarúgás kialakulásáról, valamint a szombathelyi futball klub fejlődéséről.

Ami végiil a legnagyobb tetszést váltotta ki

a hallgatóságból,

hogy az előadó késziilt vasszécsenyi fotól,Col, a Vasvármegye
1900-as évek eleji archivált dokumentumaival.

Akik ott voltak, azoknak nagyon sok régi errrlék idéződött fel
a képelg a cikkek láttán, szívesen hallgattuk volna még tovább

A

MINDENKINEK ÁLD OTX, BEKES, BOLD O G
rRnÁcsonyT, EGESZSEGBEN ÉSSIKEREKBEN
GAZDAG t4 rszrENo Ór rÍvÁNtxrt
A Pungor Emő Múvelődési Ház

20 1 3, december 23. (hétfő) délutrán 1 3.00-

2013. január 2. (csütörtök)
2O13.

PUNGoRBRNÓ MrrvEl,ŐpÉsr HÁz ÉsrÖNIrvTÁR SZERETETrELVÁRJA
A FALU LAKÓIT A KÖVETKEzŐ pnocnervroxne:

2013.január13.,17.00 PékTibor:A/mitOlvagykitól?/változóIrJjnacíműkönyvénekbemutatoja
2013.jalaár25.1ó.00 Költészetnqpja-színdarabafalulakóinaktolmácsolásában
ogát fenntartjuk!

7.00

január3. (péntek) délután 13.00-17,00

2013. decemb er 22, l5.0O-L8.00 Falu karácsonya
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I6

Vasszécsenyi Üzenet

hőnk 36,5 - 37 "C
hőemelkedésról, 38"C felett láz-

Normál testhőmérsékletről beszéliink, ha
között

van. 37

-

38

'C

2013. december

között

a.

a
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ról, 39'C felett magas lázról beszéliilnk. Lázat okozhat bakteriáhs
vagy virális fertőzés, előfordulhat csecsemőknél gyerekeknél oltások utáni napokban, okozhatja a nem megfeleló öltöztetés,

tul

erős napsugárzás. Aláz szervezetiink védekező reakciója.

A lázas gyermek szemei csillognak, ajkai

szárazak, berepede-

zettek lehetne§ bágyadt, fár;ik, arca kipirult, homlokán érezti,

hogy melegebb a hőmérséklete. Csecsemőknél és kisgyermekeknél legcélszerűbb űgitrális hőméróvel végezni végbélbena
lázmérést,ilyenkor QS'Cot le kell szá,rnítani a mért hőból, A be-

más a neve,

Wémezettlápmérő végétóvatosan a kicsik végbelébe helyezzük,

suk át a betegtájékoztatót!

ez nekik nem f;íj, de kellemetlen. Előnye, hogy csipog a mérés

és Priznic

Hűtőfiirdő alkalmazásakor a gyermek tesüőmérsékletének
megfelelő fiirdóüzet készítiink,a víz érjen a gyermek mellkasáig.

A gyermeket beleiilte§iik

37'C

hatóanyaga még lehet ugyanaz, mindenképp olvas-

Hrirom hónapos kor alatti láz esetén végbélkupothxználhatunk a csecsemőknél. Avégbélkup nagyobb gyermekeknél is alkalmazhatq ha a betegsége megkívánja, pl. ha hányással járó betegsége vary amikor a szájon át adott gyógyszerek nem tudnak

végeztével.

Lázcsillapítás: Hűtőftirdő

a

és fokozatosan

hú§iik a vizet, amíg

alánem megy, közben a gyermek testét folyamatosan lo-

felszívódni.

Gyermekorvosok leggyakrabbarr három hónapos kor alatt a
Germicid C végbélkupot szokták
felími, aminekhatóarryag tartalma aminophenazone.

csoljukvele.

Lázgörcsről

Priznic alkalmazásakor egy fiirdőlepedőt nedvesítiink bg

Vírusfertőzések korai tiineteként fordul elő lázgörcs, a testhő-

szobahőmérséHettire hűgtik és ezzelcsavarjuk be a gyermeket.
a gyermekhő jét,újraszobahőmérsékletúre hút-

mérsékletemelkedésének korai szakaszában, leggyakrabban 5 év

jük, ismét becsavarjuk vele a gyermek egész testét. A hatékony-

Tünetei: a gyermek néhány percig elveszíti az eszméletét,
mereven néz, végtagjai megfeszülnek, rángatóznak, majd elernyednek. Ilyenkor próbálj unk higgadtak maradni, fi gyelj ük

Amikor átvette

ság érdekébenezt a folyamatot négyszerötször

LázcsillapíLís: Gyógyszerek

ismételiiik.

és Kúpok

alatti gyermekeknél.

meg mi történik a görcs lezajlása közber1 később ezzel az or-

Lázcsillapításra leggyakrabban paracetamol és ibuprofen tar-

vosnak segíthetünk. A gyermeket fordítsuk az oldalára, hogy

talmú gyógyszereket használunk. Csecsemőknek

elkerüljük a félrenyelést.A rohamot követően mindenképp
keressük fel a gyermekorvost, vagy az ügyeletet. Amennyiben a lázcsillapítást időben és megfelelően elkezdjül9 az ese-

3

hóna-

pos kortól Nurofen szirup (ibuprofen) és Panadol szirup

rr
\

(paracetamol) adható. Gyógyszeres kezelés esetén
figyeljiink arra, hogy ha a hatékonyságfokozásakor kétfele győgyszeftis adunk kis időel-

\
\

téréssel, nézziikmeg

\
\rl

\

hogyahatóanyag

tartalma nehogy azonos legyery
mert tuladagolás esetén sú-

lyos mellélüatásai lehet

nek a gyógyszerek-

a

nek. Attól, hogy

a

szernek
'yógy-

tek többségében a lázgörcs elkerülhető.

MészőrosLíuia

uéűnő

Vasszécsenyi Üzenet

2013. december

17

'.'; - !,

}-í

tIBtINTU
Néhany napja láttam egy videót. Az előadó egy szafari
túravezető volt, aki beszélt Afrikáról és Nelson Mande1áró1. Arról a Nelson Mandeláró| fi Dél - Afrikának békét, megegyezést, harmóniát hozott, és akivel lehetősége volt 9 éves korától együtt tölteni jó pár évet. Sokáig kísérte életétez a békébenés szeretetben megélt idószak.

Avideóban arról is beszél, hogybárAfrika vad, mégis az egyik legcsodálatosabb hely a világon. Afr&a öszszekapcsolódásra tanítja az embereket. Van egy kifejezés nálu§ az UBUNTU. Ami annyit jelent: miattad
vagyok. Ez nem egy új gondolat vagy érté§ de a karácsony közeledtével fontos üzenete lehet számunkra.
Advent idószaka van. Ahogy fellobban az első gyertya az adventi koszsorún, úgy kapcsolunk át valami
fajta zombi üzemmódba. Rohanunk boltról - boltra,
üzletról - üzletre, hogy teljesítsük elvárt szülői kötelességeinket, jó nagynénik, nagybácsik, jó nagymamák vagy nagypapák legyünk. Sodródunk a tömeggel,
versenyt futunk az idővel, közben pedig elfelejtjük kiért vagy miért is tesszük mindezt. Nap, mint nap reklám szlogenek zsongnak körül: Vedd meg.,., cseréld
le ..., ettől egy csapásra megváltozik az életed..., hiszen megérdemled.., Minden örömöt,
elismerést magunknak akarunk. Úgy telnek napjaink, hogy minden
csakrólunkszól. Ery én, én, egyedül ... huhhh.....
De valamit rosszul csináltunk, ha a vásárlásokmégsem
hoznak boldogságot. Megvalósítottuk önmagunkat, fiiggetlenek vagyunk és magabiztos&, mégis egyre jobban

elhatalmasodik

a

ma-

gányunk. Kilátástalan,
üres az életünk, mert
már megvettü§ elhasz-

náltuk, megvalósítottu\ lecseréltük. Miért
nincs tovább?.....

Mert közben megszúnünk embernek lenni.
Szépen lassan elfelejt-

jük, hogy: ubuntu hogy az ember nem ember a másiknélktil.
Ó, de hát egyedül szü-

letünk és egyedül halunk meg... Mekkora
(on) becsapás!

A létezésünk alapja a kapcsolódás. Együtdét. Hiszen
két ember kapcsolatából születhettünk meg, és életünk
minden pillanatában vannak kOrtilötttink emberek. De
már nem nyitunk. Mert félünk. Félünk, hogy sérülünk.
Oly"" sokszor becsaptak, elárultak már. Köszönjük, de
nem kérünk belőle többet.
Mégis azt mondom. Bátran nyissunk. Éltik meg a"
együtdétet - mint legmélyebb emberi minőségiinket - úgy,
hogy másokkal kapcsolatot építiink.Adjunk lehetőséget
magunknak és a másiknak is, hogy találkozhassunk. Együtt
lehessünk csak úgy, mindenféle szándék és elvárás nélkiil.
Es akkor ebből az együttlétből valóű kapcsolat szii{etheL
Kapcsolat a másikkal és kapcsolat önmagunkkal. Van ennél értékesebbajándék?

Kedves Olvasó! Az adventi készülődés közepette álljon
meg egy pillanatra, gondolja végig Ön mit tehetne azért,
hogy ünnepek alatt - az ajándékok és a beigli mellett - megvalósulhasson ez az együttlét.
É,n köszönettel tartozom Önöknek az együttlétért. Megtiszteltetés számomra, hogy velem voltak,
miközben olvasták soraimat. Ezúton kívánok meghitt, békésünnepeket és bizakodással teli, boldog
úiévetMindannyiuknak.

zsolnaíRíta
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Vasszécsenylakosai köziil az utóbbi néhányhónapban többen megkerestek és a virágpor haásairól, állagíról és
összetételéről, valamint szedésénekmódiáról érdeHődtek Bzért gondoltam úgy, hogy írok erról a kérdésrőlné-

hánysort.

A

virágpor tulajdonképpen egy proteinkoncentrátum,
a méhek proteinsziikségletének30 %o-át fedezi. A protein
aminosavakból álló mikromolekula. A ürágporban elszi-

:lE

I

getelten megtalálható ZO-féle a22 természetes aminosav-

ból. 100 g virágpor annyi aminosavat tartalmaz, mint 500
marhahús vagy 7 db tolás. Ez azt jelenti, hogy 30 g virágpor fedezi egy felnőtt napi proteinszii{<ségletét. De a vir.ígporban találhatók más egészségmegőrző anyagok is: telítetlen zsírsav tartalma kb. 5 %. Azonban ennek időszakonként jelentősen megnövekedhet a mennyisége. A koleszterinszint csökkentésében van óriási szerepe. (Telítetlen zsírsav pl. a sokszor emlegetett Omega-3 zsírsav.) Vitaminokban is gazdag, megtalálható benne a B-vitamin csoportból
g

szinte mind d eazA-,P-, C-, H- ésE-ütaminis.Áványisókat és nyomelemeket is tartalmaz, így nátriumot, íezet,vasat, magnéziumot, káliumot, kalciumot, foszfort, szilíciumot, ként, mangánt, fluort...

Átalánosan elmondható, hogy a virágpor erósít, energizáú,, javitja akőzérzetet. Egyensulyba hozza a szeryezet
múködését, amely így természetesséés harmonikussá váli§ méregteleníti az egész szervezet fiziológiai működését.
Akkor is segít az egyensúly megteremtésében, amikor fogrunk, vagy hízunk. Vérszegénységkialakulását gátló hatása is ismert, főleg kisgyermekeknél, ugyanis növeli a vörösvérsejtek szátmát. Az emésztőrendszert regenerálja, erósíti a gyomrot, hatásos a bélfertőzések esetéry mivel olyan
erjesztóanyagokat és természetes, a penicillinhez hasonló antibiotikurnot tartalmaz, amelyek szabályozzák a bél,
rendszert. Az idegrendszerre is pozitív hatása van, aminosav-tartalmának köszönhetően szabályozza az idegmílködést és kiegyensulyozza a pszicítésmúködést. Mivel a virágporban DNS és RNS találhatő, azaz genetikai információk hordozója, tartalmazza a növény minden tulajdonságát. Itt kell kiemelnem a szuper-oxid-dimutáz nevú enzimet, amely az emberi sejtekben is múködik - védi azokat
a karos hatásoktól, fékezi a sejtöregedést és megvéd a gyulladásoktól, csontritkulástól, a ktilönféle daganatos megbetegedésektől. Kutatásokbizonyítják azt is, hogy ez az enzim képes csökkenteni a vér zsírszintjét (a kolesztoterolt és

triglicerideket).
Avirágpor kereskedelmi forgalomban szádtott formában
érhető el, hiszen hútés/fagyasztás nélkiil tejsavas erjedés
kezdődikbenne. Bár száríwa olcsóbb a tárolása, fagyasztott
a

vagyis,,nyers" formában a szervezet jobban tudja hasznosítani. A szárított virágporszemeken ugyanis keménykéreg
alakul § és ezt nehezebben emésztjük és nem is hasznosul
a legteljesebb mértékig.
A Káldy Méhészet éppen ezért fagyasztott virágport értékesít közvetlenül a fogyasztóknak, Gondosan elkiilönítjük a kora tavaszi, dominánsan repcéról származó vlrágport, a kék színúés igen ízletes facélia virágport, a nyári vegyes virágport és az aranyvesszőfrí virágporát, hiszen ezeket más-más idószakokban gyujtik a méhek, Az egyes fajaz általános
ták kiilönböző összetételüknek köszönhetően
jó hatásukon túl bizonyos problémá}ra kifejezetten ajánlhatók - így például a repce virágpora a gyomor- és emésztési panaszokra.
A virágport kis adagokbary laíraszerűen szoktuk fogyasztani: napi 1 teáskanálnyi mennyiség már észrevehetó
javulást eredményez a szellemi, testi állapotunkban.
A méhészettelkapcsolatos további kérdésekreis szívesen válaszolok.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy Vasszécseny

lakosainak szeretetteljes, békésKarácsonyt és boldog új
esztendőt kívánjak.

Kálíly |enő méhész,agrórmérnök
Vasszécsetry, Eb ergény i fasor 7,

Telefon: Oő/ 30 507-22-27, e-mail: kalilyjeno@gmail.com
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Az ádventi gyertyák színe és ielentése
Az első adventi gyertya ielentése

Az első gyertya meggyújtásakor végiggondolhatjuk azokat a próféciákat, amik a Messiás eljövetelét elóre meghirdették. Isten annyira szeret minket, hogy már jóval a szii{etésünk előtt gondja volt ránk. Jézus bennünket helyettesítő
áldozatát előre hirdették a prófeták. Hangzik ma is, utólag
ez az örömhír: hogy úgy szereti Isten a világot, hogy Egysziilött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszer1 hanem örök élete legyen (1anos evangéliuma, 3. fejezet). Ha
van otthon Biblia, a gyertyák meggyújtásakor a négy vasárnapon a család körében olvashatunk otthonunkban néhány
Igeverset. Ez egy jó alkalom lehet, hogy emeljtik le a könyvek könyvét a polcról. De tériünk vissza a koszorú gyertyáihoz! Színe üla.
A második adventi gyertya ielentése

Á második gyertya arra emlékeztet minket, ahogy az angyal híriiLl adta Máriának, majd Józsefnek is az örömhírt,
hogy ők nevelhetik fel Isten Fiát,Jézust. Színe lila.
A harmadik adventi gyertya ielentése
A harmadik hétery amikor felgyulladnak immár a három
gyerrya lángjai, arra a világosságra gondolhatunk, ami a
pásztorokat is megvilágította. Eliött a világ világossága, és
a sötétségből szabadulást hozott mindannyiunknak. Színe

esziinkbe juüat a napkeleti bölcseket vezető betlehemi
csillag ragyogása.
Ha tehát már mindegyik gyertya ég, ez aztjelenti, hogy

elérkezett a karácsony: boldogan ünnepelhetjiik Jézus
Krisztus sziiletését,a nekiink adott végtelen Szeretetet. Színe lila.
Mindenkit szeretettel várunk december 14-én a üpárti
templomba, ahol a letenyei Vox Varietas ad koncertet, majd
utána agapé következilg s meggyujtjuk a harmadik ádventi gyertyát is.
A karácsonyi programokról és szertartásokról majd tájékoztatjuk a kedves híveket.

Egyházközségünk képviselőtesriiletét meg kellett újítani, mert lejárt az 5 éves mandátuma. Ennek megfelelóen
tartottuk meg gyúlésünket a szerdai napon, este 7 órakor.
s megválasztottunk néhrány új tagot. Ezután új egyhazkőzségi elnököt is választottunk titkos szavazássa| melynek végeredményekéntCserkész Viktor lett azűj egyházközségi elnök.

A testiilet régi tagjait újra jelöltiik,

Karácsonyi miserend
2013.december24.

17.0O

Szenteste Lipárti templom

2013.

december25.

8.30

Katácsony Szécsenyitemplom

2013.

december2ó.

8.30

Szent István Szécsenf templom

rózsaszín, de a Szombathelyi Egyházmegyében lehet piros,
mert ádvent 3. vasámapja előtti éjjel gyilkoltákmeg Brenner

2013.

december28.

8.30

Családok megáldása Szécsenyi templom

17.00

Hrilaadás Lipárti templom

Jrinos áldozópapot.

2014, január

8.30

U|év Szécsenyitemplom

2013,december31.

t,

A negyedik adventi gyertya ielentése
Amikor pedig a negyedik gyertya lángja is felragyog,

KED\aEs vAss zÉ,csnNrl LAKO s oK
rV

Merkli Ferenc
plébónos

I

vasárnapján 15.00-tól kb. r8.00-ig közös
kézműveskedést, filmvetítéstés karácsonyi kirakodó vásárt tartunk a Művelődési Házban.
Saját díszeket, majszolni való finomságokat szeretettel elfogadunk!

2013. decembet 22-én, vasárnap, Advent

fadíszítést,

Amit mi állunk: forró tea és forralt bor, zsíros kenyér, kalács.
Az ünnepi hangulathoz karácsonyi músort az Ambrőzy-Ivítgazzilswán Átalános Iskolai diákjai szolgáltatna§
de finom zenét is hallgathatunk.
Várunk szeretettel Mindenkit a falu fájához vasárnapon!!!
D éuai-Szele Zsuzsanna műyelő désszerlező és Zsolnai Zoltón polgórmester

2013. december
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Már lassan vége van az évnek, de tekintsünk vissza az őszi
programokra is.
Szeptember 28-án került megrendezésre a hagyományos
szüreti felvonulás.
Már reggel 9 órakor készülődni kezdtek a szervezők és segítői§ hogy a megérkezett traktorokat, szekereket és a hintót
díszbe öltöztessék.
Az lfin korosztály is bekapcsolódott a munkába, felnőttek
és gyerekek §zorgos kezei szőlővesszővel, gallyakkal és színes
szalagokkal díszítettéka kocsikat.
13 óra előtt már gyülekeztek a felvonuló§ mindenki az eseményhez megfelelő Oltözékben. A lányok, asszonyok hosszú
szoknyában, köténnyel és hófehér blúzban vagy népi ruhábar1
a legénye§ férfiak fekete nadrágbarr, fehér ingben és mellénybery kalappal a fejükör1 melyre nemzeti színúszalagot kötöttek vagy parasztruhában vártákaz indulás időpontját.
Mivel az idén is ellátogatott a menet Tanakajdra, a szomszédos község polgárme§tere számos kísérővel érkezett a művelődési há.z elé. Egy órakor Zsolnai Zoltánpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd közösen elénekeltük a

Himnuszt.

A menet élénlovasok haladta§ akik a nemzeti lobogót vitté§ majd a kisbíró kocsija következett, amit a polgármester

hintója követett. A szekerek és a traktorok sora között
gos felvonulókbort és szőlőt kínáltak a lakosoknak,

keltek. A gyerekek is csatlakoztak a hangulatteremtéshez, az
egyik kocsin az óvodások gyerekdalokat zengtek.
Amire a két község utcáit végigiárta a felvonulás, már kezdett esteledni. A művelődési háahoz visszaérve hagymás, zsíros kenyér, üdítő és bor vrárta a fáradt csapatot.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazokna§ aki
bármilyen módon hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához!

ADVENT: a keresztény kulturkörben a

(dec.25.) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával
kezdódik és vízkeresztig (1an.ó.) tart. Ádvent első vasárnapja
egyúttal az egyházi év kezdetét is j elenti. Az advent szó j elentése eljövetel. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát, Régebben egyes területeken,,kisböjtnek
,,nev ezték ezt az idő szakot.

December 14-éry szombaton a község és a Hagyományőr,
ző Klub férfi tagjai az iskola udvarán állították fel a betlehemet, amely órák alatt nyerte el mostani szépségét,és amit bárki megcsodálhat, aki arua ját, sőt a falun áthaladók is gyönyörködhetnekbenne, akár nappal, akár az esti kivilágításban.

gyalo-

Minden utcábary az előre, karókkal jelzett helyeken állt

meg a menet. Sok helyen süteménnyel és házi pálinkával várták a résztvevőket. A magyar szekéren a férfiak Némeü Ist-

MINDENKINEK BEKES, BOLDOG KARÁCSONYI
VALAMINT EGESZSEGBEN ES SIKEREKBEN GAZDAG úJ ESZTENDóT KíVÁNUNKI
Hagy

ván tangóharmónikás kíséretévelmagyar népdalokat éne-

2014. január 18_án, szombaton a vasszécsenyi Hagyományőrző
lakosait a mezőőri laknál tartandó disznóvágásra!

Reggel7 órakorkezdődik

a

karácsonyt

om

Klub szeretettel várja

óny

a

ő

r ző

Klub

Vasszé.cserry

község

munka, aki szeretne csatlakozni, szívesen látiuk!

bölléreit egy kis versenyre h*i"k, hurkát és kolbászt tölteni.
Azt, hogy ki é alegizleteseb§ a kilátogató lakosok dönthetik el, kóstolással.
A győztes jutalma, egy serleg a legjobb hurkáért és kolbászért, valamint egy üveg pálinka.
A hurka és kolbász kóstoláson kívül, mindenki a vendégünk egy tányér toroskáposztára is !
A hideg időben pedig lehetőség lesz forralt bor és tea fogyasztására.

A szétbontást követően

várunk mindenkit!

a falu

Ha gy o m óny

ő

rző Klub Vas szé cs eny
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izet egy zárt rendszeren keresztiil juttatjuk a puffer
tartályba, mely tulajdonképpen a forrővtz-tároló bojler szerepét

Tisztelt Olvasók,

felforrósult

Ilyenkor té[dőben megcsendesednek a hajnalok, nem kóborol a szél, már nem repkednek aszáraz falevelek határról határ-

tölti be. Innét már a ,,szokásos" épületgepészeti csővezetékeken
jut el a íorrőviz a kívánt helyekre. Fontos, hogy az egészházvtzvezeték rendszerét nem kell átalakítani, hisz a tárolóhoz csatlakozva a meglévő rendszeren jut el a forróvíz a vételezésipontokra (fiirdőszoba, konyha, stb.) Akár a napelem rendszereknél, itt

kedves vasszécsenyi lako sok!

ra, a dombok puha hátát ádventi hangulattal hinti be a dér. Mintha csak most lett volna, mintha most beszéltünk volna a télről,
az ilyenkor szokásos teendőkről a portákon, s már újra itt is van
rendületlenül, mint aki tudja, hogy ez az élet körforgása. Annyi-

szor beszéltük már

a

közvetlen környezetünkben,

vadon élő álla-

tok téli időjárás miatti megsegítését,hogy tul sok időt már nem
szentelnék eme teendők felhívására, hisz reménykedünk benn,
hogy már mindenki tudja, mi is a dolga, hogy kis szeretteinket
átsegítsiik a téli évszak és az ezze|járő zord időjárás viszontagságain. Természetesen elsősorban a kis madarak etetésére gon-

dolok, akik

a

fagyban, hóban nem találnak kellő eleséget maguk-

is mindenképp erre szakosodott kivitelező általi rendszer kiépi
tését,és beüzemelését ajánlom, hisz a rendszer elemeinek öszszerakása és a meglévő hílőzathoz történő csatlakozás, akár az
igény felméréssel;áró műszaki számítások és előkészítésekis fel-

készültségetigényelnek. A napkollektorok használata során nem
kel| gázzal, vagy villamos árammal működő forróvíz-tárolókat
használni, ezzel is kíméljük környezetiinket és jelentősen csöka károsanyag-kibocsátást.

kentjük
S

most nézzük, hogy

a

hideg, olykor barátságtalan időjárásban

és vitaminszegény időszakban mely gyógynövények segíthetik

nak, ezért az olajos magvakkal megrakott madáretetők jelentik
számukra a tulélést.

kedélyállapotunkat, immunrendszerünket

Ígéretemhezhíven az Üzenet újság nyári megjelenésében íródott cikk folytatásaként nézzük meg a háztartásokban szeretet-

nyugtató hatású, köhögés ellen javasolt.

forrásokat. A napelemekről már volt sz§
tekintsük át a napkollektorokat. Fontos, hogy a két megfogalma-

dó, fertőtlenítő hatása miatt tea főzete kedvelt,

zás nem keverendó, hisz a napelem a természetes napfeny hatá-

gyelés:

tel használt zöldenergia

sára

üllamos áramot állít eló míg a napkollektor szintén a nap-

sugárzás révénmelegvizet, melyet ftítésre,vagy

háztartásokban
használatos melegvíz előállítására lehet felhasználni. Lehet vásáa

rolni különböző

lagyságá, komplett rendszereket, melyek kiválasztása a felhasználandó melegvíz igény alapján történik. A víz
melegítése a napsugárzás által (akárcsak a napelemek esetében)

a ház tetején történik (legalábbis itt a legideálisabb elhelyezni a kollektor paneleket a hatékonyság szempontjából). Az itt

:

Kerti Majoránna (Majoranna kortensis):

gyomorerősítc!

Bazsalikom (Ocimum Basilicum) : emésztéstsegítcí,görcsolKarácsony és újévközeledtével végezetül néhány népi megfi,,Szent Lucának híres napja, a napot rövidre szabja|'.
,,A zöld Karácsony rossz, fehér Húsvétot hoz".
,,Ha Szilveszter nnrgszik széllel, az Ulév derúvel kél fel'l

Kívánok minden Kedves Olvasónak Á.ldott Ünnepeket
Egészségben, Boldogságban GazdagÚjEsztendőt

és

!

Bejczy Norbert
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Látványos méretű és nagyon jó megtartású fossziliával
(kövíilettet) pzdagodott az utóbbi idóben az ásnínymúze-

z l ,!\,\,
.*.._>'.r;', |'

ján egészen bizonyos, hogy a földtörténeti harmadkor (tercier) valamelyik időszakában (paleocén , eocén, oligocén,
miocén püocén) élhetett. Tekintettel arra, hogy a szilás cetes

um, egy kapitáüs cetcsigolyával.

Méretére utal a mellékelt kép, ahol Szabó Márton (Uara
végezte el a kormeghatározást!) egyetemi hallgató kezeben

elsó példányai

tar§a a,kicsikéf

évlehet a csigolyának.

! (1.

kép)

a

közep miocénben jelentek meg, ennek alapján

(és a vizsgálatok eredményével össáanglan)

umban.

tek (ahová a delfinek is tartoznak) alko§ák.
A szilás cetek neviiket a sájüregülrben fésűszerűen elhe-

net illeti Szabó Márton egyetemi hallgatót!)

(a kor-

és a faimeghatároaisban

ma élő legnagyobb gerinces a kékbáIna, amely 30 méternél
is hosszabbra nő, súlya pedig meghaladja a 150 tonnát)
A csigolya lumb áris, azaz ágyéla, s egy,,szubadult" (ivaréréshez közel álló) pétdányé volt, amit a porckorong minő-

ségéól lehetett megállapítani. A további
(fOleg a koponya) csontdarabok hiánya miatt csak tippelillet-

ve a takaró üledék minájából indulhatunk ki. Ennek alap-

Ismét eltelt egy esztend§ a karácsonyi ünnepekután
szilveszterre készülünk.
Jöjjenek el és búcsúztassuk az óévet és köszöntsük együtt azt|at!
December 3 l -én a Pungor Emő Múvelódési Házba várjuk
a szórakozni vágyókat!
20 órától veszikezdetét és hajnalig tart a tánc.
A jó hangulatról Németh István -Pisti gondoskodik.
Belépőjegy: 1500 Ftl fó
A megszokott módon ,rbatyus bál"-ra kell késztilni.
Ha jöttö§ leszte§ hahozto§ esztek!
Elftl után virsli főzéséreis lesz lehetőség. A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.

Kiss László - 06 / 7O-S5Z-58O4
Borosné Odor Andrea - 06 / 20-524-9 577
Múvelődési H*z - 94/377-l77

a múze-

nyújtoü segítsegért köszöPódör György

lyezkedő szűrőszervti}ről kapták. Ezek az állatok a valaha élt
legnagyobb gerincesek közé tartoztak és tartoznak ma is. (A

Jegyek csak elóvételben és korlátozott számban
kaphatók az alábbi elérhetőségeken:

kora l0 millió

A sellak-kal lekezelt példány már megtekinüető

Ez a csigolya egy, a cetek rendjén beltil a szilás cetek alrendjébe tartozó állaté volt. A másik csoportjukat a fogas ce-

ni lehet az riüat hossát. (20-zz métet) (z.rcp)
Korát illetóen a meghatározást a csonttöredékből

a

tü',
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A 2013. év számunkra kedvezően zárult. Ifi csapatunk az
első helyen, még a felnőtt keret a második helyen várja a tavaszt!

Ami a szakmai munkát illeq mind a két csapafunknál van
edó, így a foglalkoások is magasabb szinten végezhetők.
sor.

Kiilön szeretném megköszönni minden

Egyértelmúen megállapíthattuk, hogy fejlődött a csapatok
összetartása és a vasszécsenlek vannak döntó többségben a

munkát végzőne§ játékosnak, vezetőnek az év közben nyúj-

keretekben.

tott segítséget!

A pályát megfelelően kezeltiik

és ez jő köriilményeket biz-

tosított a munkához. különfele eszközök

beszerzésére kertiLlt

Köszónöm az önkormányzat
polgármester ur segítségét.

támogatónknalq

és ezen belül Zsolnai Zoltán

Nem mehetiink el szó nélktil a Bozsik programban játszó
gyerekek és az őket összefogó

tanfuok odaadó munkája mellett

sem. Közel 100 gyermek zárá az évet a focipályán egy jó han-

gulatu verseny keretében lezajlott foci gálán. A gyerekek jutal,

.t

i,"

mat kaptak és úgyváltunk el egymástól, hogy jövőre is folytat-

juk ezt

a

programot.

Az egyesiiletiink nevében kívánok mindenkinek:
Kellemes karácsonyi ünnepeket és sportsikerekbery egészség-

benboldogúj évet!
pammerIstuón

PetőfiSE elnöke

Áilampolgársági eskütételek
i

,
l

í

@
G
A közel-múltban hivatalunkban állampolgársági eskiitételek
is történtek.

:,I

Kolesznyikov Oleg és Sebők Róbert hazánk állampolgárai
lette§

és telepiilésünkön

élnek.

Az önkormányzat Magyarországról szóló szép könyvelikel
Két fiatalember honosítási kérelmétfogadta el a köztársasági
elnök úr, ésZso7nuZoltán polgármester előtt megható ünnepség keretében tettek

eskiit október 24-én és november 8-án.

ajándékozta meg őket.
Sebestyén Anilrósné

anyakönyuuezctő
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Tel.: 06-70/ 513-5820

.

Tel./Fax.zO6-941 461-235

e-mai!: info@compari.hu web: www.compari.hu
iroda: H-9763 Vasszécseny, 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 RÖvtD HATÁRIDŐN BELÜL!
ú1 és használt

számítógépek, notebook-ok, monitorok, nyomtatók és ke|lékanyagok beszerzése, javítása és karban-

tartása. 5zámítógépek fejlesztése, bővítése. Szoftverek beszerzése és telepítése. NOD32 vírusvédelem viszonteladÓ.

lnternet és drótnélkü|i hálózat kiépítéseés biztonsá9os beállítása. Személyre szabott szaktanácsadás az Ügyfél i9ényei szerint. Garanciakezelés.

MEGHÍvÓ

Pódör György

rpNrvüNr Ér,ő rrrr.rHpu
Ma pásztorok

a jó szelek
messzire révedt kis szemek
kémlelik a havas tájat:
kisded-vágyrk mene járhat?

s

Ertesítem a község lakóit, hogy
Vasszecseny Község Képviseló

Hol összebújnak oly sokm,
egymást ölelve boldogan,
meleget ad majd nesztelen
a bennük éló Bedehem.

Ho1 a holnap ninatelen
ott a vágy is kincstelerj

-testii{ete közmeghallgatá§t

(falugyúlést) tart, amelyre mindenkit

hangolódik a csodáíra:
égeziistból font kiságra.
i

tisztelettel meghí\^nlt

Gyermekszíwe ha semmi ü|
hol a remény csak semmisü
ahol a nincs egyre károg:
- Menj etek Háromkiráyok!

A közmeghallgat ís időpon§a:
2013. decanlbr 2O-ón (pmtckefl) 18 őra

Ne vigyetek szép aranyat
ígéretből font szavakat,
nem kell tömjén, se a mirha:
ami oda kel| nincs megím.

KiízségháznnagytcrtneVaxszérsery,Peűfi

Helye:

Oda atavalyijászol,

irend:

hideget lehel a távo|
Mária-arru éjszaka
apró kis fával tér haza

N ap

Az

elképzelések

1.

ég feloltja csillagát,
érezni az úr illatát,
hópihe - angyalokhada
és sipkásul a bodzafa.

u.7I.

Beszámoló

a

végzett munkáól, a jövőre vonatkozó

s

Papírból vágott kis

Vasszécseny, 2013. december 1ó.

dísze\

^olnúZoltÁn
polgármester

az o11ó halkan felpisszeg,

elem nélkiil a

kifestve lóg

§

a

ráó4

pár dió.
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