SZEPTEMBER:
SZENTMIHALYHAVA
,,Itt van az ősz.

I

Abúzát és a többi gabonafélét már be-

takarítottá§ a mindennapi kenlrnek való biztos helyen várakozik. A zöldsége§ gyümölcsök nagy részét

leszedtii§ télire elraktuk. Kamránk tele van a sok finomsággal. A szőlőszüret ideje jön el, hogy vidámi
tó mustun§ borunk legyen a sötét, szomorú napokra.
Később a régi ember életébena vidám kukoricafosztás ideje érkezett. Lz őszi vetéssel már a jövőre gon-

dolagazda.
Szent Mihály havában az ember a ,.,mérlegre lép" Isten előtt, számot vet: mit tett jól, s mit fog másképp
tenni

a

jövőben.

Szent Mihály napráí\ szeptember 29-én kezdődik a
zajos, vidám,,kisfarsang", s ezt Katalin napja, november 25. zárja. Aszüreti mulatságot általában Szent Mihály napját követő vasárnapon tartják. Hálaadó mise

ltán az ünneplők

maskarába öltözve

járják a falut.

A mentben ez alkalomra választott bíró

és bíróné dí-

szes hintón vonul. Hátul a kisbíró tréfás szöveggel ki-

kiáltla a falu összes bűnét. A menet élénzenésze§ lovas betyárok, huszárok kísérikaz ünneplőbe öltözött

lányokat, akik szalagokkal öltöztetett szőlőkoszorút
visznek: az áldozatjelét. A gazdának öltözött legények
újborral kínálgatják

a népet, ez

ahirvetése az esti mu-

lattságnak is."

Pődör György

CSURIMURI
összevesztek a verebek
lecsurizták egymást,

és jól

hozzá tettek még egyebet,
úgyhogy lesz folytatás : meglásd

!

Elkezdte már az ereszen
néhány kopott tollú csőrös,
abba hagyták nagy nehezen,
de volt közöttük egy gőgös.

Úgy hallottam, sértegette
a többi felajzott tollast.
Mit mondott, miért is tette,
ha le is írnám se olvasd,
Csúnyát mondott verébnyelven,
így hát nekiment a többi,
kalapomat majd lerryeltem,
nagyobb meccs lett mint egy rögbi.
Csíptek-rúgtak össze vissza,
gőgös, óvatlan volt, csacska,
(legyen ez ma a premissza)

sa

hát el vitte őt a macska.

Miákolt

egy tanulságot:
I(ár itt bármiféle címke,
a szavakat bárhogy rágod,
-

Forrás: Czórán Eszter: VilágnakVirága - Ósz

A tartalomból
.

.
.

MITÖRTÉNT AZELMUI.T IDÓSZAKBAN?

JóTUDNI

TüNDÉRoRszÁG óvoDArs röRzpn nörcsóog rrh,pt

verébból még nem lesz cinke!

. vÉpóNó
. AMÚVELÓDÉSIHÁZHÍREI
.EGYHAZIHÍREK
. HÍREK AZ ÁSVÁWYUÚZEUMRÓL
. PETÓFI SE HÍREI

[\
..

-:iA

Vasszécsenyi Üzenet

2014. október

2

AZ ELMÚLT IDÓ9ZAKBAI|J"
az Önkormányzati ciklus utolsó hónapiában

tör-

jóléti szolgílat, gyógyszertár) a hatósági engedély kérel-

téntekről szeretném áiékoztatni a tisztelt Lakosokat,

miiket beadták. Az érintettekkel történt egyeztetést köve-

kedves olvasóinkat.

tően az igenyekfigyelembevételével szeretnénkkialakitani
az egyes helyiségeket. A gyermelarédelrni szolgálat és az

Így a ciklus végénmár csak alapvetően az elkezdett mun-

orvosi rendelő belső kialakítása, bebútorozása részben az

kákat szeretttik volna befejezni, de természetesen most is

önkormányzat feladata emellett, a győgyszertán esetében

maradtak elkezdett, felbe maradt feladatok.

Az

élet mar

a

vállalkozó győgyszerészfeladata. A lromlokzaton

a

szol-

csak ilyen. Vannak pillanato\ mikor úgy érezzilk,hogy

gáltatlísok megjelenítéséta lailső hőmérséklet csökkené-

minden rendben a helyen van, aztán napok mulva vagy

sére való tekintettel már elvégeztetnik, Természetesen a

csak órákkal később is csupán a műté ez az énés.Az é|et

tevékenység megkezdésérecsak az átadás után keriil sor.

megy továb§

a

feladatok pedig sorban ának.

A teleptilés fejlesztésével kapcsolatos munklík ktizill elsőként az iskola parkolóját említe ném, Az előzőekhez képest
jelentheterrr, hogy a munka befejezésre kenilt, a kivitele-

ző a munkatertiletet hatiiridőre visszaadta. Az augusztus
31-i tanévnyitőra az iskolába érkező szi.ilők ugyan félve,

,ll l

meglepve még, de birtokba vették.

+r"
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Aműködési engedélyeket
en, előre láthatóur

ást követően

munkákbefejezesét követó-

okóberhónap folyamárr fogjakkiadni

A tenek

a hatóságok.

a

szerint a munká]atok és a bútoro-

az átköltözes

folyamatosan valósul meg.

Lakosság erről ktilön értesítéstfog kapni.

I(ilön

A

átadási

ceremónia tartására az Önkormánrzati viá]asztásokat meg-

előzőennem fog sorkenilni. Véleményem szerint ez nem

Az iskola igazgatqa Pozsár Lászlő megjegyezte, hogy
az iskola lcilső megjelenése nagyot vlíltozott és hogy hi-

lának emelése, Stánirz Eva Megyei Tiszti Főorvos asszony

lön örön1

az átköltözés után szemé}yes látoptást tesz az

hogy a brrrkolatjelek elhelyezése a parkolóhe-

kanrpánykerdés, hanem

a

telepiilés szolgíltatási színvona-

ÁNTSZ

lyek sámának növekedésével is járt. A tanér,rryitó ünnep-

vezetőségével, de a tervek sz,eint ez alapvetően nem pro-

ségen elhangzottakka] is kiegészítette, miszerint a sziilői

tokolláris látogatás lesz, mjnd inkább szakmai jellegű, Ter-

munkaközösség

közreműködésével és felajánlásával elké-

mészetesen

a

lakosság sem keriil kizárasra, sőt ellenkezőleg

sztilt úlabb kerítésszakasz i shozzájánll aziskolai kép, jelen-

ezen a napon a hatóúgokbevonásával egesz napos egész-

tős javulásához.

ségfelrnérésttartanak

Az Onkormányzathoz augusztus 2B-án megérkez,ett az
ÁNTSZ Városi Intézetének is az utolsó hozzájánlró ny-

A progam mindenki szímára látogaÜató, ingyenes.

latkozata, a hivatal épiiletébenkialakítandó egeszségrigyi

rencsére az elmult néhány csapadékmentes nap, szinte

centrum és gyógyszertífu kialakításához. Azt követően a

igazi nyari idci lehetóséget adott

munkák elkezdődtek. Az érintettek (hiáziorvos, gyermek-

a program szervezői,

résztvevői.

Szociá]is ía - az első kiszallítások megftezdődtek. Szea

fakitermelésre.

Jelenleg mint egy20 kérelem érkezettbe, eddig ebből
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község címerével ellátott utcanévüíblák.Atíbla csere és

rekonstrukció előreláthatólag október végéigfejeződikbe.
Felajánlásommal a község szepítéséhezszerettem volna
hozzíjrárulni.

Alrna

-

az idén is szeretnénk folytanri az időskoruak

támogatásaként a l

l

éve folyo almaprogramot Lakoson-

ként 3 kg almát biztosít az önkorrnányzat a teli vitaminpótlrishoz való hozzíjáruláskénl Természetesen az edögi
éveknekmegfelelóen kiszíüí§ukmindenkinek Fogyassza

mindenki egeszséggel!

Művelődési ház hőszigetelése, homlokeat fehijítá§a"
Mint máranól a nyár elején tájékoztatást adtam, hogyaz

S-at tudtunk ezidáigkiszállítani.

Célunk, hogy november végéiga beérkezett igenyeket

önkorrnányzathozzíjárulasával az,.EgyüttVasszecsenyért

kielégítsiik. Emellett szeretnénksaját célra (bölcsőde, óvo-

Egyestilet" a Leader programon keresztiil páúyáEAtűlán

da, hivatal) is készleteket felha]mozni.

tímogatást nyert

Ígéretemhez híven megkezdődött

az utcanév táblák el-

a

múvelődési ház homlokzatának hőszi-

getelésére,felúiításán. A munlcít az egyestilet megPízásá-

helpzése. Afajtánként egységes mérettíáblák elhelpzese

ból végpi a hvitelező es az előfinanszíroaísát is önállóan

3 ütemben valósul meg,

oldja meg. Aberuhízíssal a tervekszerint az épiiiet fenn-

Elsőként a kedtéseken, második körben az oszlopokon, a harmadikban pedig a házak falára kerii]nek fel a

tartási költsegei ismételten csökkerrrrek

a hőszigetelésből

adódó frítésienergia megtakadtásnak kösónhetőe*

Az

épiilet szigetelési munkálatai mellett egy a telepiilésíinket bemutató turisztikai kiaduíny elkeszítésétis vállalta
az egyestilet. Ennek kiadásán október vegén, novernber
elején kertil sor.

Az előző szímban Dévai Szele Zsuzsanna koll€anőnk
elkösánt tőliink. A művelődési ház vezetését átnenetileg
a

ó

hüismerettel

szerzett gyakorlatkl rendelke-

és házban

Borosné Odor Andrea lá§a el meg!ízott miivelődés-

szervezőként

Az önkormányzat személyébenkultuális

k<izfoglalkoztatottként kerte fel

a

feladat ellítására A jövót

tekintve pedig rövidesen döntés sziiletik a rrezetó személyenek pályázat ú§án történó kírásáól vagy

a

gyesen lévő

kolléganőnk \örösné Szeder Ildikó visszajöveteléóL
Komposztládák - örömmel tapasztaltam, hogy a komposzűló ládáink
kihelyezesre keriiltek Mnd-

"rogrta.,

emellett értesítem a lakosságot, hogy amennyiben valaki
csak most kapott volna kedvet, úgy még fogadjuk

o

,gé-

nyeket, mert információim szerint még megltizelítőleg

40 darabot sikeriil kaprrrrnk a Hulladékgazdálkodási Társul.ístól. Természetesen itt is a jelentkezesi sorrend fiiggvényébentudjuk

a

Lakosokat kiszolgálni

Szeptember 8-9 köátt, illetve szepternber 19-én az Önkorrnányzat árok tiszűtási munkálatokat végzett a kezelésében lévó köztertileteken

és azon

lakosokingatlanai elótt,
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akik szociális vagy egyéb níszorultságukmiatt kértékazt

natkozóan ütemezni és szakaszolni kell és mindenképpen

az önkormanyzattól.

megvalósítani mindanrynunk érdekében.

A három nap alatt közel 350 folyóméter árok

tudta az önkormánryzat aközrélú dolgoóinak segítségevel

Az Ebergenyi fasor teljes szakaszán az út mentén lévó
padka teriiletéről a bokrokat az őnkorminyzat közcélú

megvalósítani Az árkoktisztí-

dolgozói kivígtííkés ledaníltak. Néhány veszélyes á is ki-

és murrkagépekbevonásáral

tisztítr{sát

/
l

|)
-_\,

tását követően

a

hiáryzó átereszek beépítésétés a meglé-

vók tiszűtását kell megvalósítani

a

következó

időszalóan,

vágásra keriilt a villamos hálózat alól. Így az utcakép javulása mellett a gépjárművekközlekedési lelretősége is javult

Sajnos több heiyen útbontással jár ez a múvelet, mi-

némileg. Ugyanitt a burkolaüibák jaűtására is sor kertilq

vel a csövek törésére, meghibásodására valószínúleg a

de a tavasszal errrrek az utcának a teljes fehilettí burkolat-

szenn;rvízcsatoma rendszer építésesorán keletke zett. Így

megujítására lesz szükség.

a hibás,

törött

elemek szinte minden esetben az utak kö-

zepső észénvannak betemetve. Ennek költsége jelentős,
a

törött

út alatti átereszek szíma megtraladja

az elsódleges

vizsgálatok.l.p,á".A munkrát

a

tíz darabot

a iövőre vo-

Az idei évben több alkalommal jaütotrtrk a telepüés
ú§ait. Sajnos a rendkívü mennyiségrívtz mégaz utak
szerkezetét is kimosta. Így jelentős mennyiségrí új katyú és

burkolaüiba keletkezett. Összehasonlításként csak

a nya-
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t§

ftl
.-h.

,

ron minimum két évtélimeghibásodásával egyező mennyi-

vetően nem csak a megsiillyedt sáros kömyezetet ti.intettiik

ségút.Mellette sajnos az aszfaltbeszerzés is korlátozott volt

el, hanem a biztonságos szabványoknak megfelelő várako-

kömyélninkö" folyo nagyberuházások miatt. Az

zóhelyet alakitotrunk ki. Terveink szerint a jövőben a többi

a nyaron a

úthibákat kijavítottuk, de a teljes feliiletú aszfaltozás fogja a

Mindenkinek kellemes őszi napokat, jó pihenést kívánva

végleges megoldást jelenteni több utcában is.

A Dózsa

megállóhelyet is ennek megfelelően alakítanánk át.

TsztBlettBl:

utcábarr lévő két buszmegálló melletti felszálló-

hely kialakítását végezte el az önkormányzat saját munkával,

zsolnaizoltón

részben lailső szakmai segítséggel.A szigetek kialakítását kö-

polgárme§er

Tisztelt Vasszéc§enyi Lakosok

!

Az Önkormányzaticiklus végénűgy érzem,kötelességem megköszönni
désüket. Külön köszönet

mindazoknak, akik közreműködésiiliikel

segítették munkámat! Örömömre

gált, hogyatelepülésvezetőiekéntvoltlehetóségem, mindannyiunkközös

viselni. Úgy érzem, hogy ebben

a négy évben is

az elmúüt négy éves együttműkö-

lakhe$t

szol-

és mindenlakosátkép-

tudtunk feilődni és mellette az alapvető közszolgriltatások

színvonalát megőrizni.

Bízom benne, hogy
Tisztelettel:

a

iövőben is lesz lehetőségem

a

további feladatok megoldásában közremúködni.

zsolnaizoltón
polgírnester
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Hogyan zailik

7ÓrunNII
A2Ol4. október l2. napiára kitiízött helyhatósági választás képviselő-, illetve polgá,rmester-i elöltieinek

szavazó-

lapon feltüntetett sorrendi e
T i sztelt Uól asztó p olgór ok !

szavazás?

Szavazni a szavazás napián 2014. október l2-én vasárnap 0ó.00 órától 19.00 óráiglehet.

A

szavazatszárnláló bizottság elnöke felelős azért, hogy a

szavazás napján aszavazőhe|yiségben és környékén a rendet

fenntartsák; a rend fenntartására tett intézkedése mindenkire kötelező.

A Helyi

Vlí,lasztási Bizottság 2Ol4. szeptember 8-án
megtartott nyilvános üléséna nyilvántartásba vett képviselő-, illetve polgármester-ielöltek sorrendiét az alábbiak
szerint sorsolta ki:

a

A

szavazatszárnláló

bizottság az urnák állapotát az elsőként

szavaző választópolgár

jelenlétéb en

a szavazás megkezdése

előtt megvizsgáljaés|ezárja. Ezt követően a mozgó urnába el-

lenőrzó lapot helyez, melyet a szavazókörben
jelent szavazó és a szavazatszámláló

elsőként meg-

bizottság tagjai aláírásuk-

kal hitelesítenek,

1.

BERTÓK TIBORNÉ független

2,

pÓD ÖR GyÖRGy független

3.

sZ[VÁs ISTVÁN

4.

PAMMER ISTVÁN fiiggetlen

PINTÉR;ÓZSEr Demokratikus Koalíció

ó.

FEREN CZ ZSOI.íI független

7.

BoRsoDI JÓZSEF független

8.

KovÁCs SZILVESZTER fiiggetlen

9.

HoRvÁTH JÓZSEF független

MoLNÁRIMRE
Jobbik Magyarországért Mozgalom

1

sával lehet:

1. lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazol-

vánnyal vagy

2. érvényes lakcímigazolvánnyal ES

független

5.

r0.

Szavazni bzárőlag a következő dokumentumok felmutatá-

l. KISS PETER fiiggetten

. érvényes személyazonosító igazolvárrnyal vagy
. érvényes útlevéllelvagy

. 2001, január

2.

C§ER BÉ,LA ftiggetten

kiállított érvényes vezetői en-

gedéllyel

Kérjü\ hogy a

szavazatszámláló bizoftságok munkájának

megkönnyítése érdekében az,,ERTESÍTÓ"-I szíveskedj ék a
szav azásr a magával

vinni

!

Az,,ERTESÍTÓ" bemutatása azonban nem feltétele a szavazásnak.

A

szavazás időtartama alatt a szavazóhelyiségben a válasz-

tópolgárok csak a választójog gyakorlásához szükséges ideig
tartózkodhatnak.

A

szavazatszárnláló bizottság - a személyazonosság és a lak-

cím megállapítására alkalmas igazolvány alapján

-

megállapít-

ja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel
a

1

1-ét követően

névjegyzékben.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgárnak

lasztópolgár

j

a szavazólapot, amelyet a vá-

elenlétében hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el.

A szavazólap átvételét a választópolgár

a

névjegyzéken saját

1.

oLÁH MIKtÓs független

ke

2.

ZSOLNAI ZOLTÁN független

gár befolyásolása nélkül - megmagyarázza a szavazás módját.

zű aláírás ával ígazo|j a.

Aszavazatszámláló

bizottság szükség esetén -

a

választópol-

Aszavazólap kit<iltésének ideje alatt csak a szavaző tartőz3.

PAMMER ISTVÁN független

kodhat a szavazófiilkében. Az a választópolgár, aki nem tud
olvasni, illetőleg akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok aka-
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a

bizottság két tagjának egyúttes - segítségét

igénybe veheti.

15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló

bizottsághoz.

A mozgóurna iránti kérelem a Helyi Választási Irodában igényelhetó, illetve

a

www.vasszecseny.hu oldalról letölthető.

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplg mozgásában egészségiállapota vagy fogyatékossága,

Az a

szavazat érvényes,amelyet a választópolgár

egymást

illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

metsző két vonal formájában ad le (+ vagyx), az egyéb meg-

Amozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzésétkövető-

jelölések (például a jelölt nevének aláhúzása, bekeretezése,

en, de legkés őbb a szavazást megelőző második nap

on,}OI4.

kpipálása) érvénytelene§ fiiggetleniil attól, hogy

október 10-én 1ó.00 óráig kell megérkeznie ahhoz

helyi vá-

polgár akarata kiderül-e

lasztási irodához, amelynek szavazóköri

a

a

a

választó-

megjelölésekből.

névjegyzékébensze-

repel vagy a szavazás napján, 2014. október l2-énlegkésőbb

A választópolgár viilasztása szerint a szavazólapot borítékba
teszi, és a szavazatszám7Líló bizottság előtt ur-

NAGYONFONTOS!

nába helyezi.

Érvényesenszavazni a ielölt neve melletti körben elhelyezett
+ iellel lehet!
Egyéb megielölés (pl. aláhúzás vagybekarikázás) a
szav azat érvénytelens égéteredm ény ezi|

vagy

X

A

szavazatszárnláló bizottság elnöke 19.00

órakoraszavazóhelyiségetbezárja.

A

szavazatszárnláló

bizottság tagj ai együtte-

sen kötelesek összeszámlálni

valamennyi sza-

vazólapot. A szavazatok első összeszámlálását

követően a szavazatszámláló bizottság jegy-

r*

á száVáZÁ§

\§J

zókönywezetője

adatlapot állít ki, amelynek

célja, hogy a nyilvánosságot ennek segítségé-

vel mihamarabb táiékoztassa. Ezt követően
szavazatszám7áló bizottság
lás végső

a

a

szavazatszám7á-

eredménfről jegyzókönyvet

állít ki,

mely jegyzőkönyvek összegzése adja majd
végleges jogi eredménf. Ajegyzőkönyv

a

egy

példánya a helyi Választási Irodában 2Oí4, október 15-én 16.00 óráig tekinthető meg.

A választásokkal kapcsolatos további részletes tájékoztatásért kérem, forduljon a

Közös

Önkormányzati Hivatalban a Helyi

Választási Irodához!
Érrérycscnszo"ozni cso*

'olhl,

o körbc

rctt x wgy.3c|lc|

ÉnvÉruvTELEN:

lácr.

9763 Vasszécseny, Petőfi u. l1, telefom 94/377-001, áx: 94/577-38l, e-mail:

avamos@vasszecseny.hu

GáspórTiuailar jegyző
Hely i Vól

a s zt ó

si Ir o d a

v e zet

ő
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Vasszécsenyi Tündérorszóg Óuoda
és l{örzeti Bölcsőde hírei

a

Bölcsődénkben szeretnénk azoknak a családoknak is támogató szolgáltatást nyújtani, akiknek a gyermekei nem járnak
bölcsődébe. Természetesen a szolgáltatás nem veszélyezteti
majd

a

o

Baba-mama
muzsika
Délután a szülők-

bölcsődei alapfeladatok ellátását.

Igény szerint a szolgáltatásokat 2014. október l-vel indíta-

nek - gyermekeknek
énekes, mondókás foglal-

nánk.

kozásokon való részvételtszeretnénk biztosítani. Lehetóség

Időszakos gyermekfelügyelet

A sziilő elfoglaltsága idejére, néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét. Az igénybevételhez orvosi igazolás szükséges,
hogy a gyermek egészséges,közösségbe mehet. A szolgáltatás igénybevétele esetén jő,ha a kisgyermek szii{ővel, fokozatos beszoktatással ismerkedik meg a nevelókke| a bölcső-

nyílik az együttjátszás örömének a felfedezésére, mind a szülőknek, mind a kisgyermekeknek. A foglalkozások nyíltak,
bárki részt vehet rajtuk.

A szolgáltatás díjfizetésellenében vehető igénybe.

Az első foglalkozás időpontja: 2014. október 08.

szerda,

17.00 óra

de légkörével.

A

szolgáltatás térítésellenében igényelhető- 300

Ft/

óra.

Minden megkezdett óra teljes órának számít. Etkezés igénybevétele esetén a dij az étkezési díj összegével emelkedik.

Az igénybevételideje

és időtartama a bölcsőde

történő egyeztetés útján történik.

A

vezetőjével

gyermekekkel

a

Esetleges kérdéseikkelinformációért
zetőj éhez fordulhatnak

a

bölcsőde szakmai ve-

S.

u. 11./ A - bölcsődé-

:

Hittér Lászlóné, Vasszécseny, Petófi

ben ill. telefonon a06-30/9978-972 számon,

bölcsó-

HiftérLószlóné

dei nevelők foglalkoznak.

B ölcs ő ile szakm ai v ezetőj

Tanácsadás ok Vas szé cs enyb en

védőnői Tanácsadó

9763 Vasszécseny, Táncsics M. u. 13.

Hétfőnként 15. 00-tól 18. 00-ig

Á

Y

Várandós-, csecsemő-, kisgyermek-, gyerme§ nóvédelmi
és ifúsági tanácsadás,

Csütörtökönként

9. 00-től 11. 00-ig

Varandós-, csecsemő-, kisgyermek-, gyermek, nővédelmi
tanácsadás.

Mészáros Lívia

védőnő
Tel.:

94 /

37 8-

1

5

8 (Tanácsadó)

E-mail : vedono.vasszecseny@ gmail.com

Mobilszám: 30/2807077

e
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kedves családok!
Qra indult

a Baba- Mama

ny,ári szünet után,

Klub Vasszécsenyben egy kis

Az első alkalom október

17-én volt. Sze-

retném 2 hetente megrendezni, hogy gyakrabban találkozhassunk egymással, beszélgethessünl9 iátszhassunk, mondókázhassunk, ln"gy csak élvezzük egymás és a picik társa-

Mindenkit szeretettel várunk

ságát.

a

következő

alkalmak-

ra. Apukák, nagyszülők részvételéreis számítunk. Erdek-

lődni lehet nálam
a

a 3O/280-7O77-es telefonszámor9 vagy

facebook-on.

Mészótos Líuia
ueaono

C SEC

SEMŐMAS

S

ZÁZS TANF OLYAM

kedves védőnői körzetembe Tartozó családok!

Novembertől szeretnék Csecsemőmasszázs tanfolyamot
inűtani. A tanfolyam a Pungor Ernő Művelődési Házbary
Vasszécsenyben lenne, 5 héten keresztül, heti egy alkalommal.

A tanfolyamot 3-5 fővel indítom el. Ha több

a

jelentke-

ző, akkor egymás után több tanfolyam indítására is lesz lehetőség. Olyan családok ielentkezését várom, ahol a csecsemő
2 hetes és 8 hónapos kor között van. Természetesen kisma-

mák jelentkezésének is nagyon örülök.

Erdeklődni és jelent-

kezni lehet nálam!
Elérhetőségeim:
Mészáros Lívia
védőnő, nemzetközi csecsemőmasszázs oktató
E -mail :

vedono.vasszecseny(D gmail.com

Mobil: 3O/Z8O7O77
Bővebb információhoz lehet jutni a csecsemőmasszázsról a
következő honlap on : www.magye.hu

Ismét úi tanév kezdődött,

a

gyerekek újult erővel tértek visz-

A munkaközösség nyár folya-

sza az iskola falai közé,

esett át, új festést kapott, kiegészítettük a hiányzó részeket, új

csúszdát és mászóköteleket

szereltünk fel, amit a gyerekek,

mán sem tétlenkedett. Az iskola kerítésénekfelújításimun-

szeptemberben boldogan vettek birtokba. Reméljül9 hogy az

kálatai új szakaszba értek. A tavalyi hosszabb oldal megújítá-

idei év is olyan sikeres lesz, mint az előzőek, de ez

sa után,

most

a

hátsó, rövidebb rész cseréie valósult meg, Au-

gusztus elején került sor

a

régi lábak és a kedtésdrót elbontá-

sára.

Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a szülőknek a segítséget, akik részt vettek a munkálatokban!
Külön köszönet illeti Orsós Istvánt, a munkagéppel valo,
mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végzett munkájáért!
Augusztus végénpedig már az új kerítésmutatott szebb képet az iskola

környezetéről. A régi fajáték is felújításon

a

szülők se-

gítségenélkül nem megy. I(érünk mindenkit, hogy lehetősé-

geihez mérten, támogassa a Szülői Munkaközösséget,

hiszen

a gyerekekért vagyunk, értük tevékenykedünk és az összefogás eredménye látható, kézzel fogható!

Az idei évben is elmaradhatatlan az őszí,,Batyus bál'] mely
nagy valószínűséggel november 8-án kerül megrendezésre.
Bóvebb információval

a

későbbiekben szolgálunk!

Szülői Munkaközösség

Vasszécsenyi Üzenet
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Az Üzenet augusztusi számában kedves múvelódésszervezőn\
Dévai- Szele Zsuzsanna elbúcsúzotta község lakóitól, tőlünk.
Sajnáljuk, de örrilünk is mert szívénekoly kedves feladatkört lát
el mostantól, gyermekek között dolgozhat. Ezúton is köszönjük
az elmúlt két, Vasszécsenyben eltöltött

14.00-

1

8,OO,csütörtö§péntek:

1

3.00-

1

7.00.

I(érem Önöket, hogy ha bármilyen kérdésü§ kérésiikvan a
programokkal, a körryvtárral kapcsolatban, forduljanak hozzám
bizalommal!

év munkáját.

Sokan feltették a kérdést,hogy mi lesz a művelődésiházzd,, a
könlwtárral?! Szeptember elejétől úi sokaknak nem ismeretlen

Rö

s zönettel

személy Iá§a eI, ideiglenesen a művelődési házhoz és a konywtár-

B

és

o ro

tiszteleítel :

sné O d or An ilre

a

-m egb

ízntt műu

elő d es s z*r

hoz kapcsolódó feladatokat.

-r,

Engedjék meg, hogy röüden bemutatkozzam!

Borosné Odor Andreának hívnak,
I977-ben sztilettem Szombathelyen.

2002-ben köItözteq

családommal
Vasszécsenybe, két gyermekem a helyi általános iskola tanulója. Hamar sikerült beilleszkednünk és új, jó barátokra lelnünk. Az elmúlt években már
több alkalomma| tevékenyen részt vettem, vetbiink a falu életébery rendezvényein. Aművelődési házhozkötődő

üszonyom néhány élwel ez-

tavaly decembertől pedig alkalmam

lebbrőI is megismerkedni a

könptár

és a

nflt

köze-

művelődési ház felada-

taiva| Zsuzsival fel évet dolgoztunk együtt, Jelenleg a Nemzeti
Művelődési lrrtézet a]kalmazásában, eddigi tapasztalataim és legjobb tudásom szerint próbálom ellátni a rám bízott feladatokat.
Remélem, hogy minden korosztály ta]á számára megfelelő
programot, rendezvényt,a művelődési ház kínálatából, amely kielégíti kulturális igérryeit !

Varok minden kedves régi és új olvasót is a könfiárba, melynek nyitva tartása változatlan. Hétfo,kedd: 13.00-17.00, szerda:

offi
A tárlaton látható alkotáso\ három kiváló ember keze munkáját dicsérik. Ahogy a kiállítás címe is muta§a, mindannyian Vasszilvágy
sziilöttei és régi, jó barátok. Mindhárman az élet kiilönböző terii]etein, kiilönbözó művészeti irányzatokban alkotta]s alkotnak maradan-

dót. Alkotásaikory a vasi táj jellege, a sziilőföld szeretete és gondolataikis tiiköződnek.
Vjncze László festőművész gyönyörű táiképei és csendéletei láthatók,
melyekhez közvetlen környezetéból és utazásai során látott csodálatos
tájakból meített ihletet.

SulyokJ:inos népi fafaragó aprólékosan kidolgozott szobrai is megtekinthetők a kiáütásory melyek tájjellegúelg vasi jellemzőkkel. I(edvenc
témái a falusi paraszt bácsik, anyókík és a beryárok is állandó motíl,umai.

ező

Pungor Ernő Művelődési Ház programiai:

Tisztelt Lakosok!

előtt kezdődött,

u

Vasszilvágy szülöttei Vasszécsenyben" című kiál-

lítás október l9-ig tekinthető meg, hétköznapokon
1

3.00-

1

7.00 között,

csoportoknak előzetes bei elentke-

zés alapián.

- Október 4-én 13 őrátől: Sziireti felvonulás
mányőr ző Klubbal közös
-

Október

ó -áln 17

a

Hagyo-

szervezésben

órakor; A 13 arafi vértanúra emlé-

kezünk.
Helyszín: Október ó. emlékpark
(Vasszécseny, Széchenyi u.)

- Október ló-án délelőtt: Rosta Gézazenés műsora

óvodásoknak
-

Október

2 2-

én 17 őr akor : l 95

ire és eseményeire emlékeziink

ó-

os forradalom hőse-

Vasszécsenyi Üzenet
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Pődör György mémö\ tanár, író-költő áwánygyűjteményenek da-

ra$ú melyek

közt újkori kagylókat, csigákat is felfedezhetiinkvalamint

verseinek, áwányokhoz kötődő válogatása kedil bemutatásra.

A kiáütás

megnyitójrának napjrán, délután fél öttől már folyamato-

san érkeztek a meghívott vendégek a múvelődési házban. Hamar meg-

kiáütó terem, mely helyet adott a megnyitó iilrnepségnek. 17 óra
után néhány perccel a köszöntőt követően a Rozmaring Asszonykórustól ha]lhattunk csodás da]lamokat. Ezutárr a vasszécsenyi Tündérorság Óvoda óvodásainak körtáncos músorát láthattrrk, melyet a köónség nagy tapssal jutalmazott. Zsolnai Zoltán polgármester beszételt a

dében megköszönte

a múvészeknekaz alkotásokat és, hogy ismét egy
gyönyöní kiáütásnak adhat otüont, néhány hétig Vasszécseny. Az aszszonykórus második da]csolaát követve, TorjayValter festőmúvész nyitotta meg a kiáütást. Beszédében az alkotások aprólékos kidolgozottsá-

gít méltatta, valamint, hogy

múveken egyértelmúen látszik, hogy az
alkotó nagy örömét leli e darabok létrehoásában. A sziilőföId a természet iránti tisztelet és szeretet mindhárom kiállító esetében kézzelfogható tény. A festóművész ur megnyitó beszéde után Vasszilvágy sziilöttei megköszönték a községnek a kiáIlítás lehetőségét és néhány gondolatukat osztották meg

a

a

jelenlévőkkel. A tárlat megtekintését követően

lehetóség volt a művészekkel való kötetlen beszélgetésre,egypohár ital
és néhány

finom falat mellett.

A kiáütás okóber 19-ig tekinthetó meg
Házban, hétköznapokon
kezes alapjrán. (teir

1

3.00-

Sll -tll)

1

a Pungor

Emő Művelődési

7.00, csoportoknak előzetes bejelent-

ur

Jl{

l'
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rl.&t

Pődör György

sZútÓFALUM
Emlékeim hozzátapasztanak,
m int fecskefészket falhoz a sár.
Nemcsak adatként hordozom
- éIetfogytiglan szívemben meleg házait már.
Itt kerestem először az igazam,
a helyem,
s őrzi talán még a fal
- az első gyanútlan írásjelem. Maradtak bemem
a gyermekkorból célok és okok,
most torkomban felgyűlnek
szorongatón
rétek, kakukkos páskomok.
Akáctövisként szúr belém
egy-egy emlékszilánk:
kivágva kedves
régen lehullott

körtefán\

az utolsó szilva már...
A homokbánya gödre
is furcsán összement,
mégis, minden porszeme, mint cement
köt ide. várnak
még a sírok is,
emlékek, felsíró kis fecskevágyak,

aház,sagyermekkori
meleg ágyak!

(tols)
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M@M@aWffiaWafuo
15 éves a

RozmaringAsszonykórus

,,KínáIkozik egy ünnep, és ilyenkor az emberek nyitnak némi rést
szorosra zárt kagylóhéjukon, többségiik ajándékoa odafigyel szeretteire, és ebből a figyelmességből juthat másoknak is. Mert az ünnep
arról szól, hogyadni örömtelibb, mint elvenn! a szeretethezkevesebb
energia kell, mint a glíüöIeüez. Aki ad magát is jobbnak gondolja,
részese lehet így az únnep kegyeleténekj'

Szombatra ajándékként meghívót kaptunk a Rozmaring Asszonya tanakajdi Művelődési Ház nagytermébe. 15 éves jubileumi
iinnepségre szólt a meghívás. De hisz még csak most volt a 10. évforduló! Késztiütiink ajándétkal köszöntőkkel, de a legnagyobb és legigazabb ajándékot mi kaptuk az ünnepeltektől.
kórustóI

Iéptek színpadra. Meghívást kaptak ez alkalomra

a

Vassurányi Dalkör

tagjai is, akik jókedve, humora az est folyamán töretlen volt.

Elhangzott NagyJános verse, mely a 10 éves évfordulóra íródott.

Zárásként megköszönte

.

az elmult 15 évet Zsolnai Zoltán

Vasszécseny és Kiss Zsanett Tanakajd községek polgármestere, Szakács Dénes Csempeszkopács alpolgármestere, Fásbsics Ildikq aki korábban egyútt énekelt az ünnepeltekkel. Varga Dezsti1 Pammer István
és Görcz

Gyula Csaba is kifejezte köszönetét az elmult évekért.

A rendezvény késő estébe húzódó énekléssel foly,tatódott, kötetlen
beszélgetésekke|az emlékek feiidézésével.

Ákik ott voltunk szombaton

Hogymit?
Tiszta hangot, fiiLlbemászó dallamot, a kagylóhéjon át a szívün}be
íérkőző tíszta étzést,melyet a zene által a Rozmaring,§sszonykórus
közvetít felénk.

a rendezvényen, éreztük, hogy

mind-

ezt csak vidámsággal, szíwel, lélekkel, elkötelezettséggel lehet igazán
csinálni.

Kívánunk valamennyi hölgynek jó egészséget,kitartást, örömet
hogymit kapott azAsszonykórus az elmult együtt töltött 15 évtől?
Sok-sok emléket és élményt, sok-sok köszönetet és dicsérő szót a
fellépések utrán, a nézők szombati vastapsát és mosolyát.
S

15 év hosszú idő egy kis közösség életében. Küönösen

akkor, ami-

kor nem igazán jellemző életiinkben a kitartás, az összefogás és összetartás, az önzetlery mások javát szolgriló, közösségért történő együttdolgozás.

Amikor tehetttik, mindig elmondtulg hogy milyen szép pé|dája az
ünneplő Rozmaring Asszonykórus az összefogásnak. Az összefogás
nemcsak 10 ember kapcsolatára vonatkozil9 de a telepii{ések összefogására is. Mindegy a sorrend: Vasszécseny-Tanakajd vagy TanakajdVasszécseny.

A lényegl hogy ők sohasem tettek ki,ilönbséget

tetber1 mindenhol hangoztatták

a

e tekin-

két telepiiLléshez való kötődéstiket,

tiszteletiiket,

Ha be kellene mutatnunk a sokszínű palettát, mellyel büszkélkedhetnek az tirrnepelte§ nehéz lenne felsorolrri mi mindenben jeleskedtek az elmult évekber1 hogy színesítséka telepiilések rendezvényeit.
Csak megköszönni tudjuk, hogy mindig képesekvoltak megujuJni.

A jubileumi ünnepség keretében dalcsokorral, jól sikeriilt vidám
színdarabbal, operett részletekkel és az elmaradhatadan kánkánnal

és

szeretetet, családiaik részéról segító támogatást s jó munkát az elkövetkezendő évekhez!

,,Mert akinek szép, a lelkében az ének,
a mások énekétis szépnek!"
(nabits l,thay)

Az hallja

Kiss Zsanett

p

olgórmester
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Ebben az évben is megrendezésre kenrl, a múvelődési h*zzal kőzös szervezésben a SZÜRETI FELVONULÁS, az előző évekhez képest kicsit későbbi időpontban. OKTÓBER 4-én 13 órakor művelődési ház elől indui a felvonulás, melyre mindenkit szertettel vírunk.
és gyalogos felvonulók atkotják a menetet, melyhez bárki csatlakozhat, akinek kedve van egy üdám rendezvényen részt venni, kikapcsolódni. Az úwonal változatlan,
előszór a szécsenyi, majd a lipárti falurészen halad a menet, azzal a kii-

Az idén is lovaso\ hinto, szekér, traktorok

lönbséggel, hogy idén Tanakajdra nem látogatunk el.
További információkka| szórólap formájában szolgálunk!

Hagy o mfury ő rző Klub Vassz*cs eny

Szeptember 23-án dr. Veres András Megyéspüspök látogatott el
falunkba és szentmisét mutatott be a szécsenyi templomban. A
Püspök Úr rendkívtil jól érezte magát a ministránsokkal, akik jól
megnevettették, s a hívekkel, fiknek komoly gondolatokat közólt.
Szent Pió atya életétállította elénk például, s a szenvedést mint a
kegyelem forrását-. Mise után kivonultunk a szoborhoz, s a Rozmaring énekkar köszöntötte verssel, énekkel Pió atyát. Utána az AItalános Iskola tanulói mondták el a Szent életét,majd a köszönetnyilvánitás következett. Sokan sokfele nródon segítettelg hogy civil kezdeményezésre összejött a kültéri szobor ára, hazahozatala,
az asszonyok szorgos keze által a vendéglátás, Utána a püspök Ur
megáldotta a szobrot, majd mindenki kapott egy szentképet-aki-

nek jutott. Nem gondolruk volna, hogy ilyen sokan eljönnek, Jö-

vőre is lesz szobor,

Maximüan Kolbe

és Edith Stein szobrát szeret-

nénk megalkotni a szobolparkba, majd 201ó-ban Szent Mártont,
20l7-ben Batüányi Lász|ót,20l8-ban Abai Imre szobrát szeretnénk megalkotni. Ezzel lesz teljessé a szoborpark.
Okóber 18-án iesz Sorkifaludon egyházi bál a templom felújításáért, remek lesz a hangulat, mindenkit várunk, október 23-án
Doberdóba és Isonzóba megyí.irrk zarándoklatra.

A

Gyöngyös

utca aszfaltozása után fontossá vált a belső terek
pormentesítése, az új címkékelkészítéseés felrakása. Nem egyszerú a feladat, sok időt vesz igénybe. Közben zajlik a vendége§ az ásványok és kövületek iránt érdeklődők fogadása. Kaposvárról érkezefr, egy nagyobb létszámu, közel ötvenfős pedagogus csoport, aki
a megyében csupán két látnivalóért jöttek, a vaskeresztesi Vasfüggöny Múzeumot és a

helyi Ásványmúzeumot tekintették meg.

Az elműt napokban

a

Nyugat-magyarországi

Egyetem Termé-

szettudományi Kara szakmai közremúködésével Csillagok és dinoszauruszok cimmel az Agora-Savaria Filmszínházban volt ren-

íl

r

l
l
a

t

dezvény. A Kozmikus becsapódás és a földi élet címmel Mitre
Zoltán egyetemi tanár, a Találkozásom az őslényekkel címmel pedig Prof. Dr. Kordos László neves őslénykutató tartott előadást.

kamarakiállításra és tárlatvezetésre Dinoszauruszok és kortársaik
címmel a ásványmúzeumunkat kértékfel, amelyet sikerrel lebonyolítottunk,
Jelenleg egy másik kiállításon is bemutatkozunk az egyetemen,
csatlakozva a Kutatók éjszakájához.
Pődör György
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Sajnos nem úgy sikerült az őszikezdés, ahogy azt elter-

veztiik. A csapatok becsülettel felkészúltek és ehhez minden segítségetmegkaptak

jelenthetjü§ hogy

a

a

vezetóség részéről. Ma már ki-

rendszeres gondozás következtében a

megyei kettőben az egyik legjobb pálya amiénk.
Ismét, mint minden alakalommal el kell mondani, hogy
a körtilmények iavulása az öltözók

valamint a pálya kar-

bantartása komoly anyagl terhet ró az egyesületre. A he-

hetnek a labdarugással a Bozsik program keretein beliil. Az

lyi vállalkozások kOzül csak a TSZ az egyetlery akinek

utánpótlás és a gyermekek sportolásra nevelése mindannyi-

TAO- val sikertil támogatni

a

unk felelőssége. Edzóket váltottunk és bízunk a jobb folyta-

az egyesületet.

Számít, hogy az önkormányzat segít, de viszont segítiink, mert

a

frínyírást nem csak apályán,hanem

a

területén is végezzük. Fontosnak tartjuk azl,hogy

község
a

lako-

sok magukénak érezzéka legszebb helyen fekvő sportléte-

tásban.

A hátralevő mérkőzéseken viszked Balázs lesz

pat vezetőedzője. Pungor Krisztián segíti az ifi csapatnál a
munkát.

Köszönjük

a nézőknel9 hogy látoga§ák a mérkózéseket és

várunk mindenkit, aki

sítményt és annak környékét.

A focin kívül a szórakoztatást is fontosnak tartjuk, ezért

a csa-

a

helyi labdarugást szereti.

Hajrá Vasszécseny!

la-

pammerIstuán

kosok felé. A gyermekek már az iskolában megismerked-

PetőfiSEelnök

késziil egy olyan terv, amivel még inkább nyithatnánk

tt

A-a
9L

o

tr
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Cám
a

SZEMÉLYAUTÓ, KSTEHER éS
MoToRKERÉKPÁR GUMISZERELÉS éS GENTÍROZÁS

a

