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Virágotl g7ümölcsöt hozó
hónap - SzentJakab hava
Ismét beköszöntött
a nyár, hol esóvel, viharral, hol kánikulával, de ami biztos, hogy ezekben a hónapokban ürágzik a kukorica, a mák és a krumpli. A korai érésúgyümölcsfák, az epeí

terített asztalt kínálnak számunlira.
Június 24-e Szent Iván (Keresztelő SzentJános) napja a nyári napforduló ősi ünnepe, az esztendő leghosszabb napja. Ettől kezdve egyre rövidülnek a napok. Tűzgyújtással emlékezünk meg mind a mai napig az ünnepén.
Ezt követi június 27-én Szent László királyunk névünnepe,
majd június 29-énSzentPéter és Pál apostolokat ünnepeljiik.
Jűius 2-a, Sarlós Boldogasszony napja nagy ünnep volt a
régi ember életében: ekkor kezdődött meg a búza aratása.
és a málna

Mondák

búzáról
a
növényzet
teremtésekor egy olyan növényt akart
,,Isten
megteremteni, amely a Föld lakóinak mindenkor emlékezetébe idézi az ő Anylát, a Boldogságos Szűzet. Így hozá létre
a mindennapi kenyerünket adó növényt, a búzát, melynek
a

magvait ellátta anyjának képévelJ'

I
í1

pődör

§rörsr

MEGERINTANYÁR
Minden emlék kecses hattyúkéntszáll,
semmi nem a régi, nincs ott folyó,
néha--néha felködlik egy évszám,
az Idő semmibe gurult golyó ...

(MagyarNyelvőr)
Vándorként
,,Szent Lász|ő forrása pedig hajdan malmot hajtott. A falu
népe ott őröltette a búzáját,,,Naparanyat, holdezüstöt" őrölt
a malomkő, ahogy a moldvai uráló (óévbúcsúztató - újévköszöntő) ének mondja. Abúzát a víz növesztette, a vízerő őrölte, lisztje vízze| dagasztatott, a kemencéból először kivett sült
kenyér vízze| mosatott meg. Az istenadta űz így kísértevégig
a családokban Krisztus teste színéneklétrejöttét. Nap a Holddal: búza és víz: Jézus-Mária jele. Zalai néphit szerint ,3búza
Mária oldalából termett'i Abúzaszemen megvan Mária képe,
éspedig azon afeléry amelyen kicsírázik."
(GOnczi Ferenc gyujtése)
Forrás: Czárán Eszter: VilágnakViróga
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A tartalomból
MITÓRTÉNT AZELMŰIÍ IDÓSZAKBAN?
. JÓTUDNI
. TÜNDÉRORSZÁ ÓVODA HÍREI
.

Nyár (részlet)

a

mindenségtől távol,

mégis érezve azűr 1llatát,
az ember már lépéseket számol,

aVégtelen mégbenne villan át.

Mint rigófiitty a kozmikus csöndbe,
úgy nem illik hozzám a merengés,
ahogy leheveredek a zöldre,
tücsökké varázsol a teremtés.

Erzem, ahogyan megérint a nyár
és kibomlik szívemből egy dallam,
az égfelé szavak pitypangja száll,
talán az sem bai hogy leíratlan . ..

. AZ ÁLT^LÁNOS ISKOLA HÍREI
. AHAGYOMÁNYÓRZÓ KLUB HÍREI
.EGYHAZIHÍREK
. A MIJy§LóoÉsl HÁz HÍnrt
. HíRnr az ÁsvÁNrMúzEuMRóL
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AZELMÚLT IDÓ9ZAKBAIÍ"
A

tavaszi hónapok csapadékos időjárása a termé-

szet feléledését,újjászületéséteredményezte.

A

zold-

fus hónapra. Avisszaigazolás és a jóváhagyás szerint ösz-

sze§en 3 fő foglalkoztatásátnapl6

növényzet fejlódése pillanatok alatt komoly erőpróbát

hagyta jóvá aközreműködő

jelentett az önkormányzat közcélú do§ozóinak. Saj-

liusihónapra.

nos, mint aztmár az előzőelŐen

órás munkavégzéssel

hatóság. Mindezt csaka jú-

Saját hatáskörú döntéssel az időintervallum két rész-

említettem április vé-

gén a közmunkaprogram leált. Május hónapban a köz-

re bontásával 6 fő Észerc fudunk munkát biztosítani 2

foglalkoztatás szünetelt. Kilátá§talannak tűnt

-2

a

község-

hétre. Mindezt

a

tavalyi feltételekáez képest növekvő

fenntartási feladat ellátása. A kö zcéLű dolgozók egy ré-

adminisztrációval és a szociális honájáralási adó meg-

szének közérdekii munka felajánlása segített áthidalni

fizetésénekviállalása mellett tudja biztosítani az önkor-

ezt az időszakot. Így segítségiilrkel lehetőségiink volt

mányzat.

a

közterületeken

A személyekről sorsolás alapjrán döntöttiink

az égetően fontos ftínyírási munkála-

tokat elvégeznt. Aprogram június elejétől állt helyre.

gosságjegyében.

A szerződéseket szeptember végéigsikerült meghoszszabbítani. Sajnos az új rendszerben az önrész nélkii-

Afel-

li finanszírozás megszűnt az önkormányzatnak.

Aprogram elindult

A köriilmények változása ellenére eltökélt

és bízom abban,

hogyesetlegmás

telepiilésekvisszalépése esetén az elutasított gyermekek
is tudnak

A

mertilt bér és a hozátartozó költségek 10 sázalékát saját forrásból, önerőként kell biztosítani továbbia]óan.

az igazsá-

do§ozni

a

teleptilésiinkért.

di;ákok a községfenntartási feladatokat a közcélú

do§ozók melletti munkavégzéssel látják el.

A közterületek karbantartása kapcsán

szándé-

a település ve-

fej-

szélyes f,áinak felülvizsgálata megtörtént szakemberek

lesztése és szépítése.Örömtin}re szo§á| hogy Polgár

bevonásával. Sajnos számos beteg elszáradt f.ít találtunk

Balázs helyi kertész támogatásával és szakmai segítsé-

a bejárás során.

kunk

a

továbbiakban is

a

községünkkarbantartása,

gével az idén is van lehetőségiink

lentős számú gyönyörű

a

közteriileteinken je-

szép virágot kitiltetni.

Ahozzáértők szalrvéleménye szerint a

fák elszáradását a kellő mennyiségű csapadék hiánya és
a

téli hideg elmaradása miatti kártevő túlélésés elszapo-

rodása okozza.

Az

előző szímban próbáltam előre jelezni a diák-

munkalehetőségét. Sajnos

az utolsó pillanatban szinte

az országos média kampánnyal egy időben kapott hivatalunk értesítéstazidei diákmunka programról. En-

nek megfelelően 3 napunk volt az értesítésrebeleértve a héwégétis. Húsznál is több jelentkezőre adtukbe
az igenyünket a munkaügyi hivatalba, julius

-

augusz-

it
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is kitett magért a proglam tekintetében

"

h"l}rr óvoda

gyermekei és a RozmaringAsszonykórus is fellépett a

rögtönxitt

músorban. Aköszöntőmet

és a megemléke-

zésemet a település vazutjáról KovácsJenő a Kormányhivatal Epítési Tanácsosa egészítette ki személyes élmé-

Így veszélyes faként az önkormányzati hivatal előt-

nyeivel majd közösen

koszorút helyeztiink el a felava-

ti és a bölcsőde udvaron lévő elszáradt fenyőt kellett

tott emlékhelyen, közösen

kivágni. Mellette lévő egyedek szaraz ágainak levágása

viselőivel.

alegfiatalabb generáció kép-

is megtörtént. Komolyabb szaraz ágak kivágására ke-

riilt sor a játszőtéi frizek és a szécsenlr! temető udvaron lévő diófákíól is. Az utóbbi már a Táncsics utcai
buszforgalmat is akadályozta. A fákat ŐúZsoltveszélyes fák kivágására specializálódott

helybéli válalkozó

végezte felkérésünkre.

A
,{0.

Szombathely

- Rum

vasútvonal megszűnésének

évfordulóján ünnepséget szeryeztiink és emlékáb-

lát avatfunk a régi vasúti nyomvonal és a régi állomásépület mellett. Aprogramot az érintett önkormányzat-

szervezték. A Szombathelyről induló kis-

Az emléküely további fejlesztése kapcsán felmerült a

vasúttal utazhattak a résztvevőkvégig a régi állomások

Közlekedési Múzeum tulajdonában lévő 37 5 lajstrom-

érintésével.Minden helyszínen szervezett megemlé-

számú gőzmozdony és kocsi helyszíni kiállítása is

kezes és iinnepség fogadta

vasúti töltés nyomvonalán. Kovács Jenő közremúködé-

ok közösen

a

résztvevőket. Vasszécseny

a

volt

sével a kapcsolatfelvetel megtörtént és jelenleg a meg-

valósítás köriilményeinek vizsgálata folyik.
ges hozzájárulá§t

kaptuk. Akőszegi

A

sziiksé-

első körben a múzeum részéről meg-

MÁV Gyermeknevelő Intézet udva-

rán álló mozdony kerülne remélhetőleg méltóbb körűl-

mények közé.

A több mint hat

éve bezÁrt intézmény-

ből való átszállítást követően az emlékhely jelentőségén
túlmutatóan a gőzmozdony egy turisztikai látványosság
is lehet a jövőben a településiinkön.

Az áthelyezés és a

feluiítás költsége az önkormányzatot

nem terhelnáTer-
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veink szerint

a

több milliós költségeket vállalkoókbevo-

násával, felajránlásulöól,

nánk

közreműködésiild<el

finanszíroz-

Ugyanezen a napon megemlékeáiink a gyermekekről, május utolsó vasámapján.

A tartalmas programot a

Pungor Emő Művelődési Ház szervezesében a játszóéren rendezt'tik meg.

I(ösónet Dévai Szele Zsuzsának

és a

Néhány gondolat a fo}yó ügyeinkről Az önkormány-

- pénzügyi

elfopdta a?.0I3

éN zíLtslílmadá§át

b eszámo|őját azáprilis 18-i iilésén.

Azelőnszímbarr

a

2014 ád elfogadott és jóváhagyott

költségvetés keriiltbemutatásra Uíblázatos formában. Saj-

nos szerkesztói hiba miatt

a

áblázat kiegeszítésenem ke-

rtiltbehe}ye#sre, miszerint az abban feltiintetett adatok a
közigazgatásbanbevett

(millió Ft) formátumbankertiltek

feltiintetésre a pénzügyes kolléganőink rés#rőL
Így ennek megfelelően egy kedves lakosunk kérdésére
el

tében is megoszlottakavélemények Minden esetben az
utak alapjrának megléte vagy hiánya volt

a

sza]anai kérdés.

riilt. Avégsó és egyben elfogpdásra javasolt álláspontot a

Magyar Közut Nonprofit Zrt igazgatőjátó|HorváÜ Lász1ó

úrtól kaptuk meg. Ennek megfelelően több lepcsőben

keriil

a

technológia kiépítésre,Avégső pénzügyi ajánlat el-

Amunka első sza-

fogadása a napolóan fog megtörténni-

résávevő segítőknek!
zat képviselő test'üete

iúlius

Ennekmegfelelően az utólagos garancia kérdése is felme-

meg.

és valósítanánk

2014.

tudtam mondarri, hogy az előző

éi gaáákodá§unkból

kaszánakindíá§a akiviteleói ajánlat alapján vírhatóan júidőjfuás fiiggvényében. Ameg-

lius 21-25. köóttvárható

értéstés attirelmettovábbra is

kösónöm

saját murrka keretelben

A telepiiles útiain az önkorrnánlzat

akffi

hjavítását meglezdte es

a

az érintettektóL

hónap fofunlán elvqzi"

Az iskola parkolojánakburkolására

és a

Gyöngyös

utcá-

anyagsziikség|etére pályá-

ban történő köáeriiletburkolás

zatot nyújtottunkbe a Leier oeglrez május hónap végén.

pfuárznnkírás szerint

A

a terveket és a megvalósításra vo-

natkoó elképzeleseket kellett benyúitani némi kiegeszítéssel Az építőanyag gyártó ég a nyertesekközott a meg-

nem 1.03$- Ft azaz (ezerharmincnyolc) forinturrk, ha-

valósításhoz sztikséges mennyisegű térburkolatot és azok

nem 1.038.000r- forirrt azaz egymillió- harmincnyolcezer

kiegeszítőit osztja ki. Reménykedve várjuk az eredmény

Forintunk maradt pénzrnaraónány jogcímén.

kihirdetesét.

Alítsálag

jó gazdrálkodás mellett elkell mondarri, hogy

nehéz feladat hárul az Önkornr.ínlzatra az idén. A terve-

Az önkormányzat

az

idei falunapi programot

a

Múvelő-

dési Hráz, az Együtt Vasszecsenyért Egyesiilet, a Petófi SE,

zett útepítésiberuházások, jaűtrások jelentősen megter-

Hagyományőró Klub Óvoda, Sziilói Munkaköósség

helik költségvetésiinket. Mindemellett próbálunk h-

Pődör György, v-alamint a

egyensulyozott ügymenetet biztosítani pénzügyeinkben.

közreműköd

A júniusra tervezett kezdés tolóük, de remélhetőleg

ésével?A14.

he1}4 segítők részvételévelés

jűus

1

1 - 12

Mindenkit sok szeretettel várunk!

nem marad eL Az építésimunlcíra nyolc szakirányú tevékenységet

végó vállalat ajánlatát kérte be

az önkormány-

zal Minden esetben jelentősen magasabb ajánlati át szr.,
repel! mint

a

lehetőségiink. Sajnos

a

technológia tekinte-

-én rendeá meg.

Míndenkin ek lullemes ry arat,

jó

pihmé§ Hy ónv a

Tsúelsttal : Zglrr*i

Znlűíl

polgórmester

Ertesítem azon Tisztelt Lakosokat, akik a Nyugat - dunántrÉli Hulladékgazdálkodási Program keretében
komposztál ő|ádát,edényt igényelte§ hogy azönkormányzattól a Széchényi u. 25. szám alatti telephe$n
(orvosirendelő udvara)zOt+.iúlius 9. és l0.-én ró-18 óraközöttiidőbenvehetikát.
Az átvételt iegyzőkönyv aláírásával kell igazolni. Az érintettek ezt ió esetben már megkapták elektronikrrs
úton. Kériíik,lehetőség szerint aláírva hozzák magukkal a tervezett átvétel alkalmával!
Amennyiben még nem igényeltek a programban komposzt ládát, de úgy étzk,hogy sziikségükvolna rá,
úgy utólagos lehetőség van kérelem beadására a hivatalban. Az igények felmérése uán pótrendelés alaPián
történik a s zállitás.Ennek időpontia jelenleg nem ismert, de valószínúleg a nyár végéigteliesítésre keriil.
Tisztelettel

z

zsolnaí zolán
polgírmester
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hányad tekintetében kiilönböznek.

IoTUDNI!

Ezen kérelem tartalmát
a

Vlíltoztak a termóföld adás-vételére vonatkozó e!árási szabályok.
Tájékoztató az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlá-

detményi úton történó közlésére vonatkozó eljárási szabályokíól szőlő 474/2O13. (XII. 12.) Korm. rendeletről.
Akövetkező előírásokat a 2014. március l-jénvagy azt követően közzétett (kOzolt) adásvételi szerződésekre, haszonbérleti ajánlatokra, illetve haszonbérleti szerződésekre kell alkalmazni.

A hirdetményi közlésre irányuló kérelmet (ktizzétételikérelem) - amennyiben
rületéhez tartozik

a

földterület Vasszécseny közigazgatási

te-

-:

. adás-vételi szerződés esetén a tulajdonosnak,

. haszonbérleti szerződés, illetve haszonbérleti ajánlat esetén a haszonbérbeadónak

kell Vasszécsenyi Közös

Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére postai úton elkiildeni (Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 9763Yasszécseny, Petőfi u. 11.) vagy személyesen ugyanitt átadni a szerződés aláírásától számított 8
napon belül.

Mit kell csatolni

a

töltött,

jogi képviselő

a

járási ftildhivataltól vásárolhat

meg). Azt, hogy a kérelemnek mely adatokat kell tartalmaznia, a rendelet

l, melléklete tartalmazza. Az

a

rendelet 3. melléklete tartűmazza,
kérelmező tulajdonostárs által ki-

a

mellékletben meghatározott adattartalmú közzététe-

li közleményt. A kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint
elolt tulaj donostárs nyújthatja be.

A kérelmet a Vidékfejlesztési Minisztérium honlap ján kőzzétett formanyomtatványon kell benyújtani, amely a Minisztérium honlapj áról letölthető.

A jegyző a kérelem beérkezésétkövetó 15 napon belül
fiiggeszti ki a szerződés 1 példányát az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján. A tulajdonos a kérelmet a szerzódés
kifiiggesztéséigvonhatja vissza, a visszavonást írásban kell bejelenteni a jegyzőnek. Visszavonásra a kifiiggesztést követően nincs mód.

Adás-vételi szerződés esetén az elővásárlásra jogosultnak

jogvesztcí, tehát ha az elővásárlásra jogosult a 60 napos határ-

idő alatt nem nyilatkozi§ akkor ez ellen igazolással nem élhet.
Haszonbérleti szerződés esetén az elóhaszonbérleti jog jogosultjának 15 napja van az előhaszonbérleti szerződést elfogadni vagy az előhaszonbérleti jogról lemondani. Ez ahatáridő szintén jogvesztő.

Mindeddig az egykori zártkerti, aranykoronával (is) rendelkezó ingatlanok esetében nem volt szükség kiftiggesztésre,
március l-jétől a volt zártkerti és belterületi földekre irányuló
Ugyanez vonatkozik aría az ingatlanra is, amely ugyan nem
fOld (tehát nem múvelésiágban van nyilvántartva), de jogi
jellegként szerepel a tulajdoni lapján,hogy ,,az Országos Erdóállomány Adattárban erdőként nyilvántartott teriiLlet'l

Vonatkozik továbbá azon belterületi,,kivett" ingatlanra is,
amelynek van művelési ágban nyilvántartott alrészlete (vegyes földrészlet).

adásvételi szer-

GóspórTivadar

ződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás

jegyző

díj- és illetékmentes.

Haszonbérleti szerződés esetén: A haszonbérleti szerződés
3 eredeti példányát. Azt, hogy a kérelemnek mely adatokat
kell tartalmaznia, a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes.
Osztatlan közös

fulajdonban álló föld haszonbérlete esetén:

ha haszonbérleti szerződéseket mindegyik tulajdonostárssal

külön-kiilön

kötötték meg csatolni kell

.

a

haszonbérleti szerződéseket együttesery összefrízve,

.

a

haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdo-

nostársakkal önállóan

kötött

a

kifiiggesztéstól számíwa ó0 napjavan az adásvételi szeruődést
elfogadni vagy az elővásárlási jogról lemondani. Ez a határidő

jogügyletek is kifüggesztendők.

kérelemhez?

Adás-véteii szerződés esetén: Az adás-vételi szerződés 4
eredeti példányát, amelyek köziil egy példánynak biztonsági
okmányon kiállítottnak kell lennie (a biztonsági okmánnyal
kapcsolatos előírásokat a 47 /2OI4. (ll.Za.) Kormány rendelet tartalmazza; a biztonsági okmány ára laponként 60 Ft +
a

a

kérelemhez csatolni kell

kij

sa érdekébenaz adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hir-

Áfa, amelyet
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haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyezne§ azok kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyeber1 és az őket megillető tulaidoni

\
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a

a szolgiáltatás a nap bizonyos szakában igényelhetó, előzetes
egyeztetés

1"
o

A csoporton beliil, vagy hilön játszócsoport kialakításával
gyermek az édesanyjával együtt játszhat a bölcsődében. Ez

!ó

A nyári élet, a nyári napirend megszervezése kicsit ,rszabadabb" a bölcsődében is. A tervezett játékos- kezdeményezések helyett a spontán, alkalomszerű játékokéa fó szerep.
Nagyobb hangsúlyt kapnak az advart, nagymozgásos játékok. Próbáljuk a nyár örömeit a bölcsődében is biztosítani a kisgyermekeknek. A homokozás, csúszdázás mellett
a nagy melegben jó móka a pancsolás, fiirdés, futkározás
a zuhanyfiiggöny alatt, a mezítlábas játékolg az ámyékban
való hűsölés. Fokozottan figyelünk a folyadékpótlásra, a
napvédó krémek alkalmazására. Az udvaron felállított asztalokon rajzolgathat, ragasztlrat aki akar, de akinekvan kedve akár szappanbuborékot is kergethet. A kicsik számára
azonban a motorozás, labdázás megunhatatlannak számít.
A 2013-14-es gondozási-nevelési évünkben stabil lét-

számmall 12 kisgyermekkel teltek napjaink, gondozru§

neveltiik őket. Voltak, akik évközben átmentek az ővodába, de mindig jöttek a picik. A többségük azonban 2014.
szeptember l-el mennek el az ovisokhoz.Fájő szíwel búcsúzunk ma|d Tóliik, de reméljük megfelelő alapot bizto-

"l"pi,á".
Baba-mama
muzsika:
Délután a szülőknek-gyermekeknek énekes-mondókás
foglalkozásokon való részvételtszeretnénk biztosítani. Lehetóség nyílik ezeken a foglalkozásokon az együttjátszás
örömének a felfedezéséremind az anyukána§ mind a kisgyermekeknek.
A szolgáltatások tédtésidíj fizetésével vehetők igénybe,
melyet a fenntartó határoz meg.
Kérdéseikkel információért a bölcsóde szakmai vezetőjéhez fordulhatnak ( cím: Vasszécseny, Petőfi S. u. 11/A, telefon: 06/30- 997 8972).

Bölcsődénk nyári leállásának időpon§ a:
2014. iúlius 28 - augusztus 24.
Első nYitvatartási naP: augusztus 27'
B ölcső ile

Hittér Lászlóné
szakrnai v ez.ető j e

E

sítottunk számukra és a családok számára az óvodai élet elkezdéséhez.

/ű

!

h

l

A következő évben (2014-15-ös

gondozási-nevelési évben) szeretnénk azoknak a családoknak is támogató-segi
tő szolgáltatásokat nyújtani, akiknek a gyermeke-gyermekei nem járnak bölcsődébe:

il

Időszakos gyermekfelügyelet:

A szüó elfoglaltsága idejére , néhány órára, kérhetl gyermeke felügyeletét. A kisgyermekekre csoportban felügyelnek , gondozzák őket, foglalkoznak veliik a bOlcsóde kisgyermeknevelői.
Játszócsoport:

)
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Vasszécsenyi Tündérorszőg Óu

o

q-

da

és l{örzeti Bölcsőde hírei
a

játszótér itt

a

juss:

hintázgatni csuda jó
repűlmint aléghajó."

hogy a kiskecskéket megsimogathattálg mege-

Pődör György: Június

tethetté§ a templom

Tündérország Óvodában a máius hónap több vidám és
készülődéssel teli program időszaka. Az előzőekben már
táiékoztattam Önöket az anyák napi megemlékezésről,
amely az egyik legbensőségesebb ünnepünk.
Május 13-án

1

t óvoda 48 gyermekével együtt mi is részt vet-

ünk a tanakajdi kultúrházban a versmondó- és rajzversenyen.
A szakavatott zsűri elismerő szavakkal értékelteóvodásaink
versmondását. Büszkeséggel tolt el minket, hogy a 11 óvoda
közül a legtöbb díjat a mi óvodánk nyerte el.
Középsősök korcsoportjában a Bóbita csoportból:
1, helyezett: Hersics Róbert

hilöndíjas: KrfldiAjsa
as : Pungor Hanna
Nagycsoportosok korcsoportj ában

1.

Katica csoportból

A templom megtekintése után

A nagycsoportosok (Katica csoport) távolabbi úticélttűz§ Balatonedericsen az Afrika Múzeumot tekintették

Baumann Tamara

ban, hogy Ók is sok élménnyelgazdagodta§ önbizalmuk

erő-

magabiztosabbak lettek.

meg. Puputevét, struccot, majmot, őzet, szarvast és még sok
vadon élő állatot láthattak a gyermeke§ valamint a múzeumban elefántagyart, tigris, aligátor, medve preparált állatokat.
Dzsungelösvényen haladtunk, fiiggőhídon átkeltünk eljátszva, hogy az állatok elól menekiilünk.

Tavasszal és nyáron nagyon sok időt tOlttink az udvarory szabad levegőry amelyre még több mozgásfejlesztő játékot is ki-

viszünk, bővitve ezze| az udvari mozgás

és játéklehetőségeket.

Mindhárom csoport életkorának megfelelő kiránduláson
vett részt, amelyre Zsolnai Zoltán polgármester úr ingyenesen biztosította az iskolabuszt. köszönettel tartozunk érte. A
kicsik (Kerekerdó csoport) a csempeszkopácsi kirándulás alkalmával közelről megfigyelhették a jól ismert háziállatokat.

t

,:
'j

l

,rr-

,

,-_n'}(

1

.b

É',
I

program befejezés-

tek

Georgina

,-

a

:

kíilöndíjas: Cser Zalán
Ezúton is gratulálunk a gyermekeknek! Biztos vagyok absödött,

A középső csoportosok (nObita csoport) szintén
Csempeszkopácsra kirándultak. Először megnézték a múzeumban a régi korok használati tárgyait, berendezéseit. A múzeum épülete mellett háziállatokkal ismerkedhette§ etették
őket, megnéztéka bakterházat, megismerkedhettek az ott
használt tárgyakkal. A régi telefon, vasutas sapka, tárcsa, írógép kipróbálása nagy élményt jelentett számukra. Játszótéri
játék közben elfogyasztották a hátizsákokban hozott finomként fagyit ettek.

a

helyezett: Kiss Gergő

3. helyezett:

l|,

előtti réten pedig plédekre letelep edve, j őizűen falatozhattak az elemózsiájukból. A játszótéren és a focipályán kedvükre szaladgálhattalg j égkrémet fogyaszthattak.

ságokat.

bátorságdíj

2. helyezett: Balassa

[]

Nagy élmény.J
volt számukra, Í

,|únius uan június,

I
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Elfogyasztottuk az otthonról hátizsákban hozott ,,hamuban sült pogácsát" és tovább indultunk, Keszthelye+ a Balaton par§án hat§rukat etettünk, megcsodáltuk a tó szépségét,
majd felültünk egy hajóra. A hajókapitány megengedte, hogy
megnézhessük a kapitányi kabint, és a motorházat is. Megéhezve, megszomjazva indultunk palacsintát, lángost enni,
ki-ki igénye szerint, utána pedig fagyizni indultunk. Abuszon
hazaíe|észinte minden gyermek bóbiskolt, hazaérkezve lelkesen mesélték a szülőknek élményeiket.Úgyvélem, hogy mind
a három csoport élménnyel gazdagodva térthaza a kirándulásokról, és a sajátélményútapasztalással bőviilt ismeretanyaguk.
A nagycsoportosok életében jelentős esemény a ballagás és
az évzárő. Egyre többször keriiüt szóba, hogy ők elmennek tőlünk. Izgatottan várják az iskolát, kíváncsian próbálják az eljövendőt fiirkészni. A batyuval ballagó kisóvodást látva könynyekkel küszködtiink, hiszen a 3 év alatt olyan szoros kötehogy az iskolakészültségük miatt érlék alakult ki közöttün§
zett örömünk mellett, fájó szíwel engedjük útiukra őket, A
továbblépés egyben búcsútis jelent az eddigiektől. A gyerekek meghatódva köszöntek el óvónéniktől, óvodás társaiktól, az óvodában dolgozóktól. A kicsik és a középsősö§ a
konyhásnénik, verssel és ajándékokkal kedveskedtek a búcsúzóknak.

Az óvodában töltött évek méltó lezárása május 3 1-én a nagycsoportosok évzárő műsora. A színpadon a gyerekek énekeltel9 játszottak, gyermekjátékokaal, versekkel, színdarabokkal jelenítettékmeg az évszakokváltozásait, és a jeles ünnepeket. Avasszécsenyi Pungor Emő Múvelődési Házban szülő§
nagyszülők, ismerősök szórakozhattak, A gyerekek, és mi is
boldogan fogadtuk az elismerő, dícsérő szavakat.
Ezen a napon nemcsak az iskolába menők búcsúztak, hanem Németh Klára óvónó is, aki 40 éves lelkiismeretes pedagógiai munka után megkezdte nyugdíjas éveit.

Június l.től óvodánkban elkezdődött a nyári élet. Nyáron

óvodánk nyitva tartása változatlary de összevont csoportban
folyik a nevelőmunka a gyerekek és óvónénik szabadságolá-

1í:
1,

A nyári életet is próbáljuk színesebbé tenni - ió idő esetén - a
pergolás teraszon történő reggelizéssel, új játékokkal az udvaron.

Ezúton is kívánunk minden kedves szülónek, óvodásnak és
olvasónak tartalmas pihenést, kikapcsolódást és feltöltődést a
nyárra. Mindenkit visszavárunk ősszel, a nagyokkal pedig ta-

lálkozunk az iskolai évnyitón,

Papp Istuónné
óuódauezptő
,|úniusban mór a nyór
str an dp ap

u csb

an

s

He gy n ek- v ölgy nek neki

?}?W

fu s s !

Augusztusra várva
búcsútuethetsz a nyárra."

Pődör György: |övő-menő hónapok

sa miatt.

t

z al a d gál.

lnteget a július:

r

TI

d
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Mlvyrlútg-r-nnruwvl
Május 10-én részt vettünk az országos TeSzedd! akcióban. Közel 50 zsák szemetet szedtünk össze Vasszécseny és
Tanakajd bel- és ktilterületéről.

Irfíilaír/rííftTtTt

3. korcsoport: Geröly Anna 2. hely, Kovács Réka 3. hely,
Szalai Kristóf 3.hely
4, korcsoport: Pungor Laura 2. hely
IX. Ambrózy raj zverseny
Vasszécseny-Tanakajd 2014. május

Díjazottjaink:
1. korcsoport: Gyürüs Bence

1

3.

hely
2. korcsoport: Kiss Levente 2. hely
3. korcsoport: Tóth Gellért 1. hely, Horváth Enikő 3. hely
4. korcsoport: Szemes Ádám 1. hely, Imre Bonita 3. hely
2.

Ambrózy természetismereti vetélkedón iskolánk csapata a 2.
helyen végzettlA csapat tagjai: Tóth Gellért, Horváth Patri§
Baumann Domonkos és Hersics Krisztián.
A toronyi német verseny dOntOlében elért helyezéseink:
Pungor Laura 4. hely, Óri Vivien 7.he7y, Németh Evelin 8,
hely, Bősze Vivien 9. hely.

hz
Görkorcsolya diákolimpia Tatabánya 20l4. május 10,

Ambrőzy-héten a rossz idójárás miatti túranapot május
21-én pótoltuk. AJeli arborétumba látogatott el minden tanulónk. Itt fo gadtuk iskolánk p olgáraivá 1. osztályosainkat.

Három egyéni diákolimpiai bajnokunk van!
Gyürüs Bence, Németh Zsombor és Zsolnai Ákos egyaránt
bajnoki címet nyert korcsoportj ában !
További érmeseink: Artner Rajmund (bronz), Gyürüs Réka

(bronz) és ZsolnaiÁron (ezüst).
Helyezettek Kálű Tamara (5.), Horváth Henriett (5.), lOdisVeronika (ó.), Farkas Boldizsár (ó.), Márfi Olivér (7.), Schermann
riila (9.), Farkas Kamilla (to.), KáldiBotond (10,).

A váltóban

Németh Zsombor, Artner Rajmund és Gyürüs Bence, valamint Zsolnai Ákos és Zsolnai
1. helyezett lett

Áon. Ezüstérmes Horváth Henriett, Káldi Tamara

és Gyürüs

Réka, bronzérmes Káldi Botond és Farkas Boldizsár.

Összesen 5 arany, 2 ezist és 3 bronzérmet nyertek iskolánk

tanulói!
Nekik és felkészítőiknek szívből gratulálunk!
Ambrózy versmondó verseny
Tanakajd 2014. május 13.
Díjazottjaink:
1.

2.

korcsoport: Doszpod Csenge 2.he|y
korcsoport: Kiss Barnabás 3, hely

A Vasi Skanzen megnyitásának 40. évfordulója alkalmából
rendezett Haj danában-danában néprajzi verseny döntőjében
a 7, osztílyos lányok alkotta csapat (Bősze Viviery Komláti
Györgyi, Németh Eveliry Némeü Luca) a 3. helyen végzett.

Május 28-án 6. és 8. osztályosaink az országos kompetenciamérésfeladatsorát oldották meg. Eredményeikról szüleik
20 1 5 márciusában táj ékozódhatnak.

!! !

Akisiskolák diákolimpiája, kézilabda lány megyei döntóben

a

tavalyihoz képest jelentósen átalakult és sérülésektől tizedelt
csapatunk a dicséretes 2. helyet szerezte meg ! A m egyeí győztes Nádasd az országos döntőt is megnyerte.

Vasszécsenyi Üzenet
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Takács János Emléktomán Vépen csapatunk a 3. helyen

végzett.

,'
t

Május 30-án tartottuk családi délutánunkat. A 'hagyományos'húvös időjárás ellenére jó hangulatú, kötetlen órákat
töltöttünk

el közösen.

Június 13-án búcsúztattuk ballagó végzős osztályunkat.

Mindannyiuknak sok sikert kívánunk középiskolai tanulmányaik idejére!

A20I3-20L4-es tanévet is sikeresen zárta a munkaközösség, a támogatásokból terveink szerint az iskola kedtésének
hátsó része újul meg a nyrár folyamárj valamint a régi fajátszót is szeretnénk felujítani.
A tanév során többször támogattuk a gyerekek iskolai életét, kiilönböző
formában. Alsós ársangon elmaradhatatlan
volt a zsákbamacska, a felsősök tortát, szendvicset, üdítőt
kaptal(, az Ambrőzy versmondó verseny lebonyoütásához
is hozzájárultunk, a sportnapon minden tanuló jégkrémet
kapott és természetesen év végénjutalomkönyveket is osztottunk.
Május 3-án Tanakajdon került megrendezésre a tavaszi
bálunk. Az este folyamán a Galary Acrobatikus Rock and
Roll Club műsorát láthattu§ ami nagy sikert aratott a nézők kozO* és hatalmas tapssal jutalmazták. Ezúton is köszönjtik szépen a színvonalas bemutatót! A zenét rendhagyó módon a RATAIA duó (Dévai Gergely és Szirmai Miklós) szolgáltatta.
A majálisok hangulatát idézve sörivó és virsli evő versenyt is rendeztiink, ami nagyon vidáman zajlott, a győztesek jelképes ajándékot kaptak.
Sajnos a részvétel elmaradt a megszokott nagyságtól, de
aki ott volt, az reméljül9 j ől érezte magát!

Szeretnénk ezúton köszönetet mondani mindazoknalg
akik bármilyen módon hozzájárultak és járulnak a tervek

A tanévzáró ünnepélyiinket június 17-én tartottuk. 1ó diákunk lett kittino, 21-en vehettek át jeles rendű bizonyítványt.
Óket Vasszécseny és Tanakajd polgármestere jutalomkönyvvel díjazta. Köszönjük támogatásukat! Minden tanulónk sikerrel teljesítette a tanév követelményeit, így senkinek sem
kell javítóvizsgát tennie.
A tanítás megkezdése elótti héten alsósaink ismét részt vehetnek a szokásos tanévkezdő táborban,

A tanévnyitó ünnepélyt 2014. augusztus 3l-én 17.30 órakor
tartjuk.

A nyárra kívánunk mindenkinek tartalmas időtöltést, sok élményt!

PozsórLószló
igazgató

megvalósításához!
Mindenkinek kellemes, élményekbengazdag nyarat kívá-

nunk!

SzülőiMunkaközösség
Va
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Á ptI^üGoR ERIüŐ tvttlvntÓnÉst tlÁz
Az eltelt időszakban ismét zailott az élet a művelődéaz állandó programok,
de volt néhány kiemelkedő rendezvény is, nézzük is
si házban. Továbbra is működte

őket sorban.

rs r<cirrryrÁn rtÍnnt

gyon élvezett.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani szkok lvánnalq hogy ismét megtisztelte rendezvényünket jelenlétével és kiilönleges tfulatvezetésével.

Május 8-11. között rendeztiik meg Horváü Zo|tán szervezésébenés a Vasszécsenyi Hagyomáayőrző Klub támogatásával a már hagyományossá vált Madárbemutatót,

l

l.I

1

Az idei évben is sok látogatója volt a különleges madarakat felvonultatót kiállításnalq bár üröm az örömber1 hogy
sainálatos módon az idei évben a helyi iskola és óvoda
nem látogatott el szervezetten a bemutatőra, így a gyereke§ ha volt rá lehetőség, szüleikkel látogattak el hozzánk.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Horváth zoltálnalq a Vasszécsenyi Hagyományőrzó Klub tagjainak, minden madártrrlajdonosnalg valamint a Parti Kertészetnek (a
dekorációért), hogy egy ilyen magas szírrvonalú kiállítással
aj ándékozták meg településünket.

Május utolsó héwégéjéna gyerekekkaptáka fószerepet.
Szombaton a vasszécsenyi játszóténe vártuk a falu gyermekeit aszfaltraj zversennyel, légvárral, kézmúveskedéssel,
az iskolai szülői munkaközösség ügyességi népi fajátékaival. Lassan indult a rendezvény de egyre többen és többen lettünk, aminek leginkább a gyerekek öriiltek. Nagy
lelkesedéssel fogadták a gyerekek a zsákbamacskát, a
lufibohócnak és az arcfestőnek egy perc pihenést sem
hagytak a vidám gyerkőcö§ akiket ezen a napon egy
gombóc fagyira is megvendégeltiink a vasszécsenyi Italboltban.

Május 15-ére ismét meghirdettiik Mészáros Lívia védőnővel a Baba-mama klubot, melyre a ros§z idő miatt nem
mertek elindulni az anyukák a kicsikkel, így ez alkalommal
hiába vártuk a csöppségeket és szüleiket.
Május 16-án este 18.00 órától természetgyógyász sorozafunk következő elóadására került sor, mely alkalommal a
,,Szív- és érrendszeri betegségeklről hallhattak az érdeHő-

dő§ akik ismét szerény létszámban jelentek meg

a

rendez-

vényen.

Május 19-23. között

a Nyrgat-magyarországi Egyetem

Savaria Egyetemi Központ hal§atóival találkozhattak a fa-

luban élől9 akik a vasszécsenyi Plein Air Múvésztelepen alkotta, merítettek ihletet a munkához. Köszönjük Tóth Csabának, hogy ebben az évben is lehetőséget biztosított a fiatal művészeknek a természetben való alkotáshoz, kiemelten Vasszécseny természeti értékeit.
A művésztelep keretein belül az egyetem hallg*óinak,
valamint az Ambrózy-Migazzi István Átalános Iskola 5.
osztályos tanulóinak személyeserr, Szkok Iván festőmúvész
tartott tárlatvezetést, valamint egy rendhagyó rajz őrát,
melyet a hallgatókory diákokon kívül a múvész úr is na-

\
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Május 28-án, szerdán este a Bartók Béla Zeneiskola furulya és zongora szakos növendékei mutatták meg tudásukat,
melyet az elműt évben szereztek. A furulya tanszak diákjainak egyben üzsga is volt a hangverseny. A kis zenészekre
mindannyian büszkék lehetiink, hogy teleptilésünket ilyen
módon is képviselik. Köszönjiik felkészítő tanáraiknak dr.
Molnfu Tivadarnénak és Tóth Mónikának az egész éves
munkáját, valamint a Bartók Béla Zeneiskola támogatását.

Június 5-én délután a Baba-mama klub apraja-nagyja

gyúlt ismét össze a művelódési házbar1 ahol a sok-sokiáték
mellett az anyukák a védónő tanácsait is kértéka nyárra tekintettel, de akadt, akinek a fognövéssel akadtak/akadnak
gondjai. Öröm látni, ahogy az ide érkező gyerekek 1-2hét
alatt mennyit fe/ődnel változnak.

Szeretném megköszönni a segítséget a szervezésben és lebonyolításban a szülői munkaközösség tagjaina§ a vasszécsenyi Hagyományőrző Klub tagjainalq az
önkénteskedő diákoknakés a társadalmi munkában résztvevóknelg valamint Pócza Hannának az egész délutános
arcfestést.

Ezen a napfényes délutánon keriilt megrendezésre

a

rumi vasútvonal megszúnésének 40. évfordulója alkalmából rendezett emléknapra is, ahol a Tündérország Óvoda
középsős óvodásai körtáncokkal a Rozmaring Asszonykórus dalcsokorral köszöntötte az egybegyűlteket, valamint Emlékábla avatására is sor keriilt. A rendezvény keretén belül lehetőség volt Dotto Kisvasúttal is utazni.

Június 5-én este eddig nem tapasztalt hallgatóság gyúlt
össze természetgyógyász sorozatunkon, amikor is a daganatos megbetegedésekrólbeszélt az előadó. Ismét sok érdekes tényt, lehetőséget ismerhettiink meg, mire is figyeljünk,
mi miért jön létre.
Akövetkező előadás időpontja: 2014. július 3. (csütörtök)
18.00 óra, ahol is a Gerincproblémákról lesz szó.

A következő időszakra figyelmiikbe
aiánliuk rendezvényeinket:

z0l4.iúnius 23. - 2Ol4. augusztus l §.
Nyáritáborok
Z0l4.iúlius 3. 1430 Baba-mamaklub
20l4.iúlius 3. l8.0O
Természetgyó gyász elő adás

(Gerincprobtémrák)

z0l4.iúIius 12.
Falunap
}Ol4.irrilius l7.
Szépkorúak kirándulása

-:-:iiJ

Dfuai-Szele Zsuzsa,flna
műpelődésszeruező

AzanlíkhelyauatósónaVasMegyeiKonruítryhíuatalképviselője,wlamínta könryezőtelepülésekuezetőiísrésztyet'tck,
Baból jobbra: Klovócs lenő,Ifi. Perl János, Németh László, Dn Koaócs Lószló, Zsolnai Zolűn, Krenner Róbert
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kedves védónői körzetembe Tartozó családok!

Ósztől szeretnék Csecsemőmasszázs tanfolyamot indíA tanfolyam a Pungor Ernő Művelődési Házbarj

tani.

Vasszécsenyben lenne, 5 héten keresztül, heti egy alkalommal. A tanfolyamot 5 fővel indítom el. Ha több a jelentkez<í1
akkor egymás után több tanfolyam indítására is lesz lehetőség. Olyan várandósolg illetve gyermekes sziilók jelentkezését várom, ahol a gyermek télig még nem tölti be az 1 éves
kort. Erdeklődni és jelentkezni lehet nálam!
Elérhetőségeim:

q,

J'.

\

;
brrriir,

MészórosLíuia
u

E

édőn ő, csecsem ő m as szózs oktató

-mail: uedono.uasszecseny @gmail.com

Zarándoklat Eszak-Burgenlandba
Május 2-ánrcggel7 őrakot indult el két autóbuszszal I02 ember a Plébániáról, hogy meglátogassa az
I. világháború után elcsatolt ausztriai területeket. Fél
9-kor érkeztünk meg Szakonyfaluba, Plébános lJrunk

szülőfalujába, ahol megtekintettiik a íénykeresztet,
melyet nemrég emeltek a szakonyi hívek a domb tetejére. Ugyan voltak szép számmal nyugdíjaso§ mégis

!

}\

Mobil: 3O/2SO7077

Bőuebb informócióhozlehet jutni a csecsemőmasszózsról a
köu etkező honlap on : www.magy e.hu

?

Ix
al

l

jó tornaóra lett a domb megmászása. Aplébános előre

rózsaíűzért imádkoztunk. Utána Vas megye egyik
legszebb kocsmájába tértúnkbe, ahol két nagyméretú plazma TV lógott a két terem felén, hogy ne vemindenki nyugodtan nézhesse a meccseket. A művelődési házban
vendégül látott minket Rogán Valéria, a falu polgárszekedjenek a fradisták

a

többiekkel,

s

mestere. Nagy nehezen hagyfuk el ezt a kis falut, ahol

figyelmeztetett mindenkit, hogy ezen avidéken dombok vannak, mert ott közel vagyunk az Istenhez.

Utána elmentünk

a

felújított erdészházho z, kőzben

annyi fejlesztés van az utóbbi években. Utána Ausztriába mentiink át Rábfizesen keresztiil Güssingbe,

az egykori Németújvárra. Ott megnéztük a vfuat,

I4
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majd a ferences templomban miséztünk. Ezután mentünk Maria Weinb ergbe, ahol csodálato

s

zarándoktemp

-

lomban tartottunk litániát. Ekkor már e5yeseknek ropogtak a csontjai. Utána jött még a lékai vár, ahová éppen sikerült besurrannunk,

s

ha már ott jártunk a régi fa-

lakközött,

a

középkor hangulatát, s an-

akkor átéreztük

nak életérzését,hogy

a

mai ember

a

várakat

s

templomo-

kat csodálja ma is. Vajon a mai korból mi marad fenn?
Műanyag? TESCO? Nem fudni, de ma is 500 éves várakat látogatun§ meg kápolnákat.

Ezután este felé iött a jutalom a sok emelkedőért. A
bozsoki határcsárdában volt a vacsora, na itt már jobb
lett a hangulat a kezdő pálinkától egészen a rétesig. Jól
belakott mindenki, méghazais vitt mindenki

a

cupákos

falatokból. HazafeLémégaz imádság is jobban ment, s a

plébános el szeretne menni Isonzóba és Doberdóba is,
az I. Világháború magyar csatáinak emlékhelyeire.

végénegy kis nőtázásis kerekedett belőle.

MerklíFerenc
plébónos

Több mint százan mentünk el, de nem hiába, mert csodás tájakon jártunk. A zarándoklat ősszel folytatódi§

sa

WffiW
Befeieződött a 2ol3 / Lol4 év bainoksága. Mind

két
csapatunk a köriilményelüez képest jó eredményt ért
el. A megyei másodosztályban a szombathelyi csoportban szerepeltiink.
a

AZO|4/ZOLS bajnoki évadban is ide kértiik a nevezésünket.

A sportkör életébenrendkíviil fontos volt, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezetet jól használjuk fel és a fejlődésünket is fenntartsuk. A sportpáIya a csoport egyik
legjobban karbantartott pályájat Kömyezetiink rendezett és a kerítésis elkésziilt. Sajnos továbbra is a napi múködésre szánt pénz a legnagyobb probléma. Nirrcsenek
olyan vállalkozások Vasszécsenyben, akik anyagilag is tudnáksegíteni a klubbot!

Külön köszönet jár a Tsz-nek és a vezetőjének a TAO
pályázatunlr*roz nyújtott segítségért.Reméljiik a most következő bajnoki évadban is számíthatunk az együttmúködésre és a támogatásra.

Az önkormányzattal és a polgirmester úrral folyamatos az egyeztetés, melynek vannak eredményei, de a sport
a mindennapi életünk része és a megépítettlétesítményt
üzemeltetnünk kell, közösen !
Szeretnénk a görkorcsolyázókkal a kapcsolatainkat a tömegsport keretein beliil felvenni.
Szükséges a jövóben, hogy a pályánkat a gyermekek

részétejobban
,g""yb" vegyük. A

Bozsik

programban részt kell venni és szakavatott

edzőkkel folytatni
továbbra is a munkát.

Kicsereljük

a

kispadokat és egy

traktorral bóűr
jiik az eszközeinket.Akapukmögé

új labdafogók lesznek felszerelve.

A Petőfi SE nevében köszönjük a felajánlott l%-kot. Kérj"k, hosy a következő szezonra is váltsák meg bérleteiket,
és minél többen látogassiák rendezvényeinket, mérkózéseinket. A csapatokban lehetóleg ismét többségben lesznek a
vasszécsenyi labdarugók. Az edzőkkel megegyeztiink, így
folytatják a munkát.
Kellemes nyarat és jó felkésziilést kívánok a játékosainknak és a nézőintnek egyaránt!

pammerktuón

PetffiSE elnöke

Vasszécsenyi Üzenet

Alegutóbbi Üenet

óta nagyon sokiskolai csoport és család
múzeumot, s a gyerekek körében változatlanul
is a csillés ,,ásványgyűjtés", illeWe a világító ásványok voltak
a legnépszerűbbek.
Június elején háromnapos túrán voltunk több mint 50 általános iskolás tanulóval. (Salnos, vasszécsenyiek nem je-

látogatta meg

a

lentkeztek!) A program rendkívül gazdag volt. Az első napon (kora hajnalban indultunk!), az aggteleki cseppkőbarlangot tekintettiikmeg, majd Rudabányán a Bányászati Múzeum
felújítottkiállításában gyönyörködhettek
a gyerekek. A hőség
napon töltött

idő korlátozásával gyújtöttünk a régi vasA külfejtés legmélyebb pontj án már
egy gyönyörú horgásztó láthato, de a klasszikus gyújtőhelyek
engedéllyel látogathatók.
A szerencsi középiskolai kollégiumi szállás az idén is várakozáson feliili volt, a vacsorákkal és a bőséges reggelikkel
miatt

a

ércbánya meddőhányóin.

együtt.

Amásoük nap nyeró volt, mert egész nap a telkibányai Köves-hegy horpáinál (régi bányahelyek) kapirgáltak gyereke§

felnőttek egyaránt. Gyönyörú szőlő (23 cm-es) kvarckristályokat, csoportos kristály együtteseket szedhetett mindenki.
A fák ámyékában a húvös, késő estig marasztalt bennünket, s
elég volt lecipeli a hegyről a buszig a nehéz hátizsákokat.
Aharmadik napon a Mátra andezites (vulkanikus eredetú)

PódörGyörgy

BOLONDOKARANYA
Mondáksokan
nasyon rémlik:

nemmindarany
amifénylik!
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Mutogatnád
fiinek-fának
majdiriggyé
ettől vá{nak

Ittkezemben

Hinnélbenne

-jaj| ez spárga,

mint csodában

de ezbizony

ott tartanád

fényes, sárga.

a

szobában.

Napsugárban

tr(is

csillog-villog

itt rád

ember szeme

tanulgass még

szinte pislog

nem is picit

Aztkínínod

nem csakaz szép

kövecske

pirítl

Iegyen tiéd?

amividt

Kérdezgetnéd

s

folyton: Mit ér?

amipirit!

nem lesz arany

bányáit látogattuk meg. Igazán jó helynek

a

gyöngyössolymosi

bizonyult, ahol szép jáspisokat, opálokat és kalcedonokat
gyuj thettek a gyerekek.

Hasonló túrákat igény esetén a vasszécsenyi tanulóknak is
lehet szervezni, akár ősszel, akár tavasszal.

Pőilör György
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2o14.1t]t-lus t 1., pÉNTEK
19.00-22.00

2o1 4,.lúuus 1 2.,
7.30-10.00
8.00-1

,1.00

tl.

cstl-ncrúnn

szoMBAT
REGGELI ÉgnrszTő A FALU

uxótvRt

A FALU

tnrólruRr

lNGyENEs vÉnnyovtÁs- ÉsvÉRcuronsztnr mÉnÉs

9.00

rÁsontMtse

10.00

FÓZŐVERSENY

10.00-12.00

ASZFALT RAJZVERSENY

12.0G14.00

VENDÉGtÁTÁs rcy rÁl ÉrrlnrHELyBENI rocyRszrÁssRl- vRsszÉcsrnvl
LAKosoKNAK, AMíG Rz üsr rc nem ünül

l3.00-13.30

rózővrnsrruY pocÁcsnsürÉs, pÁt-trurn ZsúRlZÉsE

,l3.30

röszönró,

,l4.00-14.30

rÁpúNszrruTKEREszTl trlúsÁcl rúvószrrurrnn

14,40-14.45

rruERcy rÁrucEGyEsüLET

14.40-,l5.00
15.00-,l6,00
,l6.10-16.50

GALAXY AKROBAT|KUS ROCK AND ROLL KLUB TANAKAJD| CSOPORTJA

KEZDETE

vER5ENyEK rnromÉruyHt norrÉsr

-

vnsszÉcseruyl csopoRTJA

RETRO SLÁGERM|X

ROZMARlNG AsSZONYKÓRUS

tsptlÁNc ruÉprÁrucrcyüTTEs GENcSApÁT,
17.oo-17.3o

rísÉnn BoGLyA ruÉpzrrurlEGyüTTEs

17.45-18.45

BlG MOUSE BAND

18.45-,l9.50
20.00-20.40

ToMBoLA

21.00-22.00

ToHU BoHU

22,0o

tűztlÁtÉx
aÁL HnJNnllc

22.30

GERGELY RÓBERT
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Gyermek

programok
,l4.00_19.00
,l4.00-19.00
14,00-17,00
,l5.00-,l8.00

,l5.00-,l8.00
15.00-,l8,00
15.00-18.00

,15.00-17.00

15.00-18.00

ÓRlÁSCSUSZDA

lÉcvÁn
DoTTo rusvnsúr
rruÁrÉror
ncyncozÁs U DVARDI a atAzzs at
turtaoHóc
eRcprsrÉs
nrruoőnnuró, rúzolrónuró uecrrrl

ruft

sr

tovncolrntÁs

pnncstttttRsÜrÉs
Egyéb programok
15.00_,l8.00

nvoru

nruutRtó

ÁluwÉoő rcyrsülrröRörserocnoó
uHrrósÉc ruyíllr Áurst naocnrÁsRR

A FEKETE tsrvÁru
15,00-,|8.00

ruRportRRr, vALAMINT

Sport programok
,l4.00

sZÉcsENy - tl pÁnr rurantuvtÉR rőzÉs

vRsszÉcseruy _ ltpÁRr xörÉlHúzó vERsENy A MEccs szüruerÉarn
22,00

FuTBALL

vtlÁcsnl NorsÁc rlvrrírőru
Rz ÁsvÁt

tytvt

LÁrocnrnRtó

úzeu

lvjÁnlÁffi

t+.oo Ésl z.oo ónn

A DoTTo rtsvnsúTrRt

,F N,!

--l
a

It
It

4}

rözórr

'l
Jln

VÁRJUK A JELENTKEZŐKET A VERSENYEKRE,
VALAM|NT A GYERMEKEKET tS JÁTÉKRA, VERSENYZÉSRE BUZDÍTJUK!
A RENDEZVÉNY l DEJ

ALATT TOMBOLAJ EGYEKET LEH ET VÁSÁROLNI, M ELYEKET
TÉKES NYEREMÉNYEKRE LEHET BEVÁLTANl!
E

MlNDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! JO SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!

ÉR_
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SZEPKORUAK
KIRANDULASA
o

s

rőzóvrnsEhly 2014.
A szombati fózóversenyíe csapatok jelentkezésétvárjuld

Amit minden csapatnak biáosítunlc
bogrács+ láb,2 kg vadhús

Jelentkezés: Dévai-Szele Zsuzsannánál

20t4. július 1lén pónteken délutánig
a 30/703-1 'l l8-as telefonsámon vagy személyesen lehet

A7anhormány7at ebben azaben is megs7erve7j a

hag omány
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nyugdii as hir andulast.

PocÁcsAsÜró vrRsENY

A terveett útvonal:
Vass7ecseny

- Szombathely - Nik esharryehe- Btik-t'trd,ő

Időpon t : 2014. július 17. (csütőrtöh), indulós

r egel B

ór

Nevezni lehet egy kosárka pogácsával
1 órától 13 ónái9 a Falunap helyszínén!

szombaton l

akor

wrtdighelysznekrő.
A program szervezés a]a tt.
részletes tűékozta tás a kég'bbiekben

Jelentkezní a hívata]ban Kovácsné Andiná],
SebestyénneJutkanal,
ésa kultúrházban
Déuaí- Sz el e Zsuzsannán á]

2o1 4.

A FALU LEGJoBB pÁunxnlA 2014.
Nevemi lehetíélliter pálinkával
(az üvegen nem szerepelhet a tulajdonos neve
vagy ráutaló felirat, illetve semmiféle címke, márkajelzés)
péntekig
2O14. július
a Pungor Ernö Művelódési Hááan.
Érdeklődni a 30/703{ 1 18-as telefonsámon vagy személyesen lehet.

l1{i9

a 06-30/703-II] ?-as telefonszámon lehet.

ll. CSILLAGTÚBA
_ zol4.tullus 1l-Ftü
PENTEKEN ESTE 19oRAToL

Szeretettel várunk Míndenkit!

Várjuk olyan négy fós (gyerekek és fulnóttek alkotta)
csapatok jelentkezés€t akik szívesen nrérik össze tudásukat

különbözó

ál

lomáshelyeken!

A megmérettetéshez szükeges egy csapatzásdó és egy induló!

t#fr
alrőR
la,

-illfi§

Kedves vosszécsenyi lónyok és fiúk!

n Közösségi S:olgólotbon

valő résltételrehívom fel a figyelmeteket
melyet településünkön a

Folunop keretei között
is fudtok teljesíteníl
1ro kózösséoi szoloól,

Folunop időoontja: 2014. július t1-12.
Érdeklődni. jetentkezni:

A O6-3a/7O3-1118 telefonszómon vogy o
muvhaz.vosszecseny@gmoil. com e -noil címen!
Előzetes meobeszélés: ?at4. július 8-ón, kedden
1ó órokor o Pungor Ernő Művelődési Hőzbgn

Jelentkezés és további információ:
Dévai-Szele Zsuaannánál

a

20t4. július }én, szerdán délutánig
30fl03-1 1 18-a5 telefonsámon vagy személyesen lehet.

rÁruoa nrÁso K To

M Bo LATÁRGvA

Kedves vasszécsenl lakosok!
Ezúton kérjük Önökeq hogy csekély tiámogatassal,
tombolatárgyak felajánlásával támogassák

falunapi rendezvényünket!
Felajánláso( tombolatiárgyak leadhatóak
a Polgármesteri Hivatalban és
a Pungor Ernó Művelódési Hááan.
Segíségüket és támogatásukat előre is köszönjükl

K

