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ÜASSZECSENY

ltfiárcirrs 15-i llrcigelmlékerués
Köszönjükaszereplőgyerekel<nekaszépsokszínú
Az 1.848-as forradalom 16O. évfordulóJán és mozga7mas músort, pedagógusaiknak peűg akjvátartottak megem,léke- Ió felkészítőmunkát!
zést akőzség óvodásai

és iskolásai a Pungor

Ernő Múvelődési H;ár,bal.. FIozzáJtlk csatlakoztak
a Bartók Béla 7*ne7skola növendékei.
Az iúnnepé|yre érkezők laLhatták megelevenedni a

forradalom helyszíneit és annalr a jeles napnak a legfontos abb es emény ei, a:rrely az elköv etkezendő r:ilásíéI
év Lörténéseit elinűtotta.
A, megemlékezés során a Polgármester úr a következő szaval<kal zárta ijrnr;.epí beszédét:
,,Ezert a napon a magyaí szabadságharc kezdetéL
únnepeljük. Marcius Lő-e nemzetünk szabadságszereteÉrrek jelképévévélL, a függetlenség és szabadság
rnánivág;ráft fejezikj. Ez éIt olyan erősen a 48-as rnárciusi ifiakban is, akik száaadol<rapéldát mutattak hazaszereteLbő, kitarásbóI, ezzel utat mutatva a jövő
nemzedéI<nek."

Tartalorrrból
Terveink szerlnt folyarnatosan átalakul az űjság szerkezete.
A mostani szám megJelenésében lévő váitozások már az argllatvráIüís tészekéntalakultak át.
Az ÚZENET továbbiakban is az Önkormáayzathivatalos lapjaként
kerül kiadásra. A hivatalos ájékoztatás melletí terveink szerinL, ezrntúl kisebb részben az elll;ríIíidőszakban törtétortel<rő lesz összefogla-

nagrobb részben a terrczrLt feladatok, vérbatő események ismertetésérekerül sor. Reményeink szet'tnL a mindarrnyiunkat éílnűesetleges véltazások pontos körült€kintő
Ieirása segíL a településúnkmindennapjainak megértÉsében,Az ijság szrcrkesúÉsébentovábbiakban
segítsé$inkrelesz az íj művelődéssz,ervező (Szeder lldikó), alu, az íjséq előkésziésénekfeladatait nagn".észLlevenné vállunkról és reméIhetőIeg időben is többet tud forűtani az anyagok összeg;űjtés&e.
1ó,

Mjndez a megűjulási torekvéseket nagrbaír elősegitl terveink szeriret.
A ájékoztatís mellett a korosztály - korhatári kibőűtést szolgáJja a
ryermeksarok és a visszatekintő rovatok indulása (következő szám).
T ermészetesen a j ó1 bevélt rovatok továbbia}iban is szerepelnek maj d,
az eg;rhazi oldal szerkesztésére továbbialűan is a Plébános urat kérerra
fel. Az újsfu aktualisan a megjelenéssel ery időben aközségipotlÁlra
is felkerül a továbbiakban. A megjelenő reÁámok a költségek csökkentése érdekébern fizetett hirdetéskéntkerülnek megtreleníLésre.
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Pungor Ernő Műv elődési Hín
avatása
Hagyományőruő báI 3008-ban is
Tudósíás a testületi ülésekről
Pénzng;n beszélmolő 2007 év vége
Kóltségvetés a 3008 évben
T ewezeLL fqlesrtések 2008 évben
Jó tudni...
Irrtézményhirek
KábeI TV hírek
Telekkialakítasok

Egrhénthírek
Piros keres zl felíjítása

a

DokLornő rovata

o

Gyermeksarok
Sport
Anyakónpi hírek
Meghívók
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Tetmészetesen a község lakóinak hirdetése továbbiakbarr is kedvezményesen jelenhet meg. Az apróhirdetések témakörében, kérelri- yegyék flgyelembe, hogy az
újsag alapvetőet a Vasszécsenyi lakosokhoz és szűk
környezetükhöz jut el.
Remáryeink szrrlnt elégedette,kleszneka stflusváltással, várjuk esetleges javaslataikat az önkorrnányzaL etek-

tronikus lelrélcírr;lén(izrneL@vasszecseny.hu) mgr levélben, telefonon, (Az apróhjrdetÉs feladásának módja hárőlag az elektronikus levelezpsi formában történik)

zsolnaí zoltán
polgdrmester

Vass uéclseny közs ég önlno rlrrrán;nata
BOO7 . évi §arudálkodrf,sa
Az

kieryensúlyoz oít gaupénzíignbelyz,ete stabil volt.
Nagyobb beruhazásként az idei évben akaltúrbáz
befejezése történL meg, ame\m ek áádásána november
hónapban került sor. Az önkotnányzat Tóth Lívia
művészi alkoásának itt biztosítoLL rr;'éItó helyet. Itt
kerültelhelyezésre.aszinLénpalyázaLonnyerL7millió
FL értekűTELEH}I,,
Ebben az évben eIlenőratek az Uniós pélyazaLi
pénzbőI épilt mezőgazdaságí íL (Kenéz - Bozzat felé
vezető) fer;;rrtartásírtak körúlményeit, most került sor
a fásítási program lLőellenőrzésére is.
Bevételeink között a helyi adóknak varr jelentós
szetepe, Az iparűzési adó éves befolyt összege 9,5
millió Ft-ot tett I<t, gépjarműadó teljesülése címén7,8
millió Ft fobt be.
A pénzngyt stabiliást szoIgáiá, bogy az állami
normatívákbóI szarmaző összegek rendre és pontosan
megérkeztek. Az EgészségbizLosításiPénztat is pontosan utalta az előirányzott összegeket, a íinanszírozási rendszer véiJtozé"saa védőnői szolgálaL kedvezőbb
ftnanszírozását LeLLe leheűvé, ez éves ősszegben 4
millió Ft kortil van.
Ebben az évben elsőűeges feladatunknak az inLézmények biztonságos és megfelelő színvonalí múködLete,séL tartottuk. Az önkormányzaLhoz taftoző r.égy
öna7tő íntézmény- Ambr ő zy -Migazzi Islor án Altalános
Iskola,Tünd érország Óvoda, Köqeg5rzőség, Epítésúgyi Hatósági lgazgaási Társulás - múködtetése kőzel
140 millió Ft-ba került. Ehhez a normatív tÁmogaáson felüli részL a fenntarLő tarsult önkormányzatok
megállapodás szerint biztosították.
(A2 y'Jtáá;r.os Iskola múködtetéséhez Tanakajd
község3őOO ezer Ft-ot, Vasszécseny 6502 ezerFt-oL,
az Óvodá,hoz Tarrakajd 4í68 ezer Ft-ot, míg Yasszécseny 12503 ezer Ft összegeL adott át az allami nor
ölkorrrrrámyzat

ZOO7 . évben

drálkodrást folytatott,

maLiva összegén felúl.
A, Köqegyzőség múkód Letésére az állam| normaű-

va összegén felül a társult önkormányzatok a népességszám szeinL adták át a kúlönbözeteL: Csempeszkopács 1945 ezer Ft, Tanakqd 44a8 ezer FL, és
Vasszécseny 8527 ezer Ft összeget. Az Epítésügyi
Hatósagi lgazgaási Társuláshoz a társult 14 Lelepnlés 41,87 ezer FL-ot biztosított.)
A közsé g zőIdternlekinek rendb e teteléhez 2 db fűnyrógepet ésl db fűkaszát vásaroltunk 265 ezer Ft
értékber^.

Ebben az évben az ővodaij eInevezése (Tirndérorszfu) kötelezően megLörtént, ebbő az alkalomból a
bejánaLhoz a parkosíást követően emléldábLa készíilt,
A beszámolási évben is gondot forűtott az önkormányzaL akeze|ésében lévő utak fenntarásata, áűagmegóvására Az Arany János utcában és a falu útjainak szükséges helyein kátyú.zásL végeztiJtrr.k. Az úak
helyreallítását sajáL forrásból oldottuk meg,787 ezrr
Forint ráforűtással.
Az egyre növekvő feladatok eltátásához a kinevezett karbarrtartó mellett 3 fő közcélú munkást alkalrllraz1r'tr^k.

PáJyazan és adminisztrativ te,endők ellátísauia aJkalmazunk egy íő munkavállalót.
A helyben múködtetett g;rermekj őlétl szolgáJa| heIyett a 2OO7 , éltő ezekeL a feladatokat kistérségiszinLen a Pálos Károly Családsegíű SzoIgaJaL láLja eI,
szombathelyi szél<hellyel.
A helyi sporLeryesület tevékenységéítá;niogatblk
j elentős összegben. A sporLöltö
zfuen a meleg{tzkapaciás bővttése miatt l<tegésziLő beraházásra kerúlt sor
I7O ezer Ft összegben.
A tanulók szüleinek any€i terheiLbeiskolázási segéIIyeI csökkentettük, általános iskolások esetében
3000 Ft, középiskolásoknát 4000 Ft,,a felsőoktataásb an r észt v ev őI<néI hallgatónként 8 000 Ft-tal.
A főiskolán és egyetemen tanulókat BURSA ösztönűjjal támogatjuk.
Az időskoruakat hagrományos karácsonyi rendezvényre hívtuk meg,
A lakossági szociálpolitikai elláások viszonylag
nag5r volument képviseltek, A képviselőtestület a rászorulók gondjain a tehehőségek íigrelemb evéte,Iével
igyekezeLtsegíteni.Rendszeresszociálispénzbehel7áások címén5í91 ezer Ft,
eseti pénzbeli szociális ellátásokra 3529 ezer Ft
összeget használtunk fel.
Az első lakáshoz jutast támogattuk 9 esetben.
A felsoroltakon kívü1 az önkormLányzat vagronában
jelentős vőJtazás rrLern LörtélL Az önkormányzatt ingaLlanok felújítasi programjánakbefejezése utÁn az eIsődleges prioritás az eglre szűI<illő anyagl források gondos
felhasznalásáva7 az önkorrrlányzati feladatol<at el7áó
intézményrendszprműködőkepességénekfenntartása.

zsolngí zoltőn
polgdrmester
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Pungrlr Drnő llfiűvelődési Háru avatás
Bfuonyára mindenld emléksztk rlrrég tá, hory rnikor volt a MúvelődésiháallnktrrévadőJa, etnikor is
Dr. Pungor Ernő akadémikusról, falunk szillőttétől neveztik el a hánat.

i

F

*t

szíti, Minden érdeÁődő megtekinLhette a hénaL, a

könyntarat és telehéaaL.

Az esti őrákbarn egy kis músoros est kereLében
érezheLLék jól magukat avendégek.
Reméljük, eg5ne több tendszeres látngatőja lesz

majd községünk Múvelődési Házárrak, ahol kulturált
körtyezetben töltheti el majd idejét mindenkorosztá7y.

Kiss Ferencné képuíselő
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lehetünk büszkék rá, és köszönjük, hogy a
adta" a rrév felvéte,léhez.
Az iJlnnepi eseményre meghíúuk dr.Yásszegi Asztrik Főapát Urat, Dr. Boross Péter milíszterelnök
Urat és a Pungor család tagjait.
Külön öröm volt számanl<ra, hogy elfogadtÁkmeghívásunkat és megjelenésükkel errrelLék az esemény
szirw olalát. Rö zs é ginkből s okan r észt v ettr-k a név adóval erybekötött avaón.
Az óvodások és iskolások wlamint a művelődési hán
Ifiúsrági Klubja ünnepi músoral készulL eíTe a napra.
Nem mindennapi esemény egy kis telepnlés éIetrben, ho$, ilyen jeles szeméIyek trszik LiszteleLúket
nálunk. Erre büszkék vagrunk és megőizzik őket
emtékezetinkben.
Ezen a napon avattuk fel Tóth Liviatextilművészfalunk szülötte- alkotását, mely a színpadhátteréL ű-
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Yle§őriuti|k a hagyonrányt 8O()8-ban is
Az Esrütt Vasszécsenyért EryesiiLlet február 9-én, szombaton

tartotta hagrományőtző báŰJáú.
Ebben az évbel a Pungior Ernő
MúvelődéslHáúadott otthont a

..
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rendezvélyiinknek.
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A bálon

résztvevő hölgyeket

apró kis ajáldéld<al, a férfiakat pedig vendé gm ar asztáő hazi p áLin kával fogadtuk.
A músor kovács Imre énekes
fellépésévelkezdődöLL és a kőszegi

Hajnalcsillag Néptáncegrüttes fergeteges Láncával folytatódott,

amely megadta az a7aphangalaLot a
társaságnak.
Az ízletes vacsora elfogyaszása
utÁn - melyeL Imre Tiborné (Szilvi)
készített nekúnk- birtokba vettük a
áncparkettet és nél;ány lelkes ffatáanaLőr énekes aszínpadotis. A
Neczpá Nándor áJtá szo|galtatott
zene :rninden korosztáy l<tvánságát
fuelégíLette. A

hangulatot fokozta

a

1]. őra tájában fellépő í6vós

egn}ttes músora.

EjtélájL megtarlottuk a tombolasorsolást. Sok értékesajándék
álá7t gazdára.
Köszönjük a fe|ajénlásokat, ámagoásokat: a Truck Savariának,
a Szécseny Centettek, Pipics Lajosnénak, Stőger Jenőnek, Imre
Tibornak és minden egyes jelenlévőlaek, akik felajánlásaikkal gazdagítottak a rendezvétyt.
A hangulat nagyon jó volt, a
rendezvény nagyon jól sikerült.
Reméljük jövőre is találkozunk.
K:íss Fererucné

éggesületí elnök
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A képvi§elő-testúil et mrnlírf,járól...
A helyi űsag

2OO7. évi utolsó 52árnrá.rrak meglelettésétkövetően képviselő-testületünk P'OO7. rnovember 13,án i|ésezett első alkalomrnal.
Az első napirend kereLébefl ájékozÁtó hangzott e|
a művelődésszervező álláshelyre érkezeLt pá7yázatokról. Megfogalmaződák a jelöltekkel szemben ámasztandő fontosabb elvarások és egyezség szileteLL
az e|bíralás menetrendjét illetően. Ennek lényege,
hogy a 36 páIyazóL első ízben egy kisebb létszáműbizottság hallgatta rll.eg, és az alíáuk kiválasztott legjobb öt palyazó került csak a döntésrejogosult képviselő-testület elé.
A következőkben

döntés sziletetL egy megyeiközgyúlésikezdeményezésheztörténő csatlakozásról a
villamosenergia minél kedvezőbb áror' va7ó beszerzése céljából.
I)gyancsak döntött a testület arról, hogy csatlakozik a Nyr gat-Dunántúli Regionális Halladékgazdálko dási Projekthez és alűrla az erre vonaLkoző sz6ndéknyilatkozatot.

DöntésszileLeLtpilyazatbenyíjásaúlkerékpáriL

épíLésére
aPetőfi utcában a2 iskoláLől aSzéchetyiuL-

cal leágazásig tartó szakaszon. (AzóÁ már tudjuk,

hogy nem nyertünk.)

A képviselő-testület

elfogadta a 2008. évre szóló

első ellenőrzési tewéL.
Döntés szileteLL jo gérte|mezésre vonatko zó éúIásfoglalás kérésérő|a szak- minisztertől a fiókgyógyszertÁrak múködési engedéIyezésével kapcsolatosan.

b

AképviselőkhatÁrozIakmégpalyazatbenyűjásá-

haár ában telepitendő seb es sé gmérő é s
elző késznlékekb eszer zés ére, a telepil'és közlekedési koncepciójának lndolgozÁásáról, a kábel-tv Llálózat izemelLeLéséte íj szotgáJáLőval történő szerződéskötésről.
záft nlés keretébet döntött a testület a Bursa
Hungarica Felsóoktatási Önkormányzati Ösztöndíjak
odaíLéléséről.
A képviselő-testület 2007. november Z6-án tarLott
üléséna Mezőgazdasági és VidékfejleszLési }JivaIá
előirásátak megfele7ően a páIyénaLi támogatással
megvalósult külterületi mezőgazdasági íL padkájának
helyreallíásaról döntött. Megtargyalta továbbá az iskolafejlesztésipáIyazattalkapcsolatosLeendőket.
Az nlést követően került sor a társulLközségel<ke|
közösen tartott egyúttes ülésre.
Az nlés elsó napirendle kereLében a három telepalés közösen döntött az iskolafejleszLésre LörLétő pályazat benyijásaről, a szükséges önerő biztosíásáró1. A palyazat geszLoraként Vasszécseny önkormányzaáL jelölLék meg.
AköveLkező napirend kereLében az ör;'koruÁrryzaL
belső ellenőre tett jelentést az inLézmények2007. éi
belső ellenőrzések ápasztáaí.airól. Az ellenőrzés sűlyos hiányosságot, mulaszást nem tínt fel a gazdalkodás során.
A testületek elfogadtak a költségvetési irftézmény ek féléves b eszámo|ő j elentését-,ezL köv ető en a körjegyző beszámolóját a hivatal munkájaról.
ró1 a település
I<tj

Az ol<taási intézmények harom kőzség alral órLénő fenntarásából Csempeszkopács település kilépett,
ezérL sziJrkség volt az iskola íenntarIásáról szőlő megállapodás, valamint az iskola a7apiLó okiratának ennek megfeleló módosíására,
A képviselő-testület november 30-án tartott ülésén
a hulladékszáJliás 2008. évi díjairól döntótt.

k-

Elfogadta a háromrrcgredéves gazdálkodas ól szóIő
számolót, valarrint a 30O8. ev költségvetési koncepcióját.

A képviselő-testület utolsó nlésétdecember 12-én

tarLotta. Az nlés kereLében módosította a luxusadóról
szólóhelyrcnde|etét Qelenleg nincs a lrrxusadó hatalya aJátartozó épiLménya településen).
A 2008. éviúzűjakaLa testület leszavazá, annak

megallapiására
került sor.

a

január 24-én tartott ülés keretében

Sor került a kábel-& szo|galátással kapcsolatos
szerződés előkésziLésére, meghatározák a szerződés
fontosabb pontjait.
Az idei esztendőben Vasszécseny Község Képviselő-testülete három ízben önaJlőan,kéLízben a társult
községekkel együtt ilésezeít.
Első ülésétjanurár ?4-én tartotta, arnelynek napirendje:
1. A 3008. évi költségveLés előkésziLése
z. különfélék

Az önkorm élrryzat éves költségvetésének előkészitése, megtárgyalása, elfogadása az önkormányzati
munka egyik legfontosabb kérdése,hiszen legkevesebb egy esztendőre meghatÁtozza a te|epilés, vala-

minL az önkormányzaL áJtaJ fenntartott intézmények
gazdas á6:1 lehető s é geiL.
Sajnos él,rő-évre elmondható, hogy az önkorrrrányzaLok anyagi helyzetr fokozatosan romlik, a központi
költségvetés által biztosított források realértékefolyamatosan csökken, az irftézményekmúködtetése eg]Te
nagyobb LerheL jelenL a fenntartő önkormányzatok
számára, a fejlesztési leheLőségek beszúkülnek.
Az ilésen megfogalrllLaaődot| az önkormányzat altá
fenntar|ott intezményekkel szemb en tÁmasztott követelmény a józan, megfontolt, takarékos gazdálkodásra.
A fejleszLések vonatkozásában kiemelt j ele ntő s égű
az iskolafejleszLés kérdése,amelyre palyénatoL nyűjtott be a harcm település. A berllhazás összértéke
meghaladná a 340 millió forintot (a 880 milliós palyázaíi ősszeghez 22 milliő sajáL erőt kell biztosítania a
bfuom településnek).
Nem elodázhaLó feladatként került megtrelöIésre az

Araoy János utca rekonstrukciója, valamint a győEyszertín léLesihese, amely feladatokhoz keresni kell a
pá|yazanlebetőségeket.
A testület egyeLérLeLL a képviselői javaslattal , mely
szerilnL - a templomba járók biztonságos kőzlekedése
érdekében - aPetőfl Sándor utca 89. és 91, száműházak között a Petőft és Lipátt utcákat összekötő un.
miseút legyen sétáő utca megfelelőenbelyreállítva és
megvilagítva.
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A nem éppen r őzsás any€i belyzeLlek káíáL IáLj ák
helyi civtlszewezetek, eryesületek is .
Ara is telúnteLtsl, hogy a törvényi szabáIyozés szerilt az ör^korrrrányzatoknak először - egrüttes ülés keretében - akörlegrzóség és az intézmények költségvetésétkell elfogadnia, a kérdéselnapolásra került.
A .különíélék kereteben a testület megalkotta a
2008. éi ivóvtz- és csatornaszolga7tatís üjatróI szóIó
rendelehét,yfl amintáítel<tntettt,aszomszédtelepülés
Sorkifalud rendezési tervét, amellyel kapcsolatosan
kifogással nem élL.
IgénykénLfoga7maződottmegatelepúléshonlapjának folyamatos frissítése.
Zám ales keretében bíráita el a képviselő-testület a
múvelődésszer:rezőiálláshe§rebeérkezrttpáiyéaatokat. (A pátyázőkat előzetesen egy képvise|őkbő áIő
baoLLság mar meghallgatta.) A kiválasztoLt szrmélye
már reméIhetőeg mindenki előtt ismert, Szeder Ilükónak hí\aárr és mindenkit szeretettelvár a kultúrotthon rendezvényetre.
a

A következő iiésétfebrurár 13-án tartotta a
képviselő-testület.
Az első napirend keretében ismét az idei költségvetes etőkészítésévelfoglalkoztak a képviselők, javaslatok hangzottak el megtakafitó intézkedésre, illetve
kisebb, de fontos fejleszt ések megvalósíására.
A napirend arnár fent em7ített okok miatt ismét elnapolásra került.
A különfélék nápirend kerctében az elműIt é\n
költségvetés került módosításra a tényleges felhasználásoknak megfelelően, majd döntés sziIeteLt építési telekvisszavételérő, mivel a tulajdonos abeépítésre vállalt kötelezeLtségénekhatÁidőre nem tudott eleget tenni.
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A testület elutasította a Volán Zrt. kéretmé| amely
szeriltazölkor:rrrínyzatrészére-Lömegközlekedéssel
összefuggő feladatok elláásara - juttatott altami ámogatas Zrt. részéreörterrő átadásáL kéíték.Az elutasíás indoka, hogr az önkormányzaLszámára jelentős kiadástje|elLa8 db autóbuszvarő folyamatos karbantartása, takaritása, valamint a tervezeLt buszfordu1ó kialakítása.
Napirenden volt még akábel-tv jelenlegi szolgáláLőjával törűriő szerződésbonás, illetve íj szerződés
előkészítésea maj dani szolgáltatóval.
A képvtselő-testiiLlet következő tiLlésétfebruár
P'O-álo., Thnakajd és Csempeszkopács községekkel
közösen tartotta, az a7ább1 naplrendekkel:

1.
2.
3.

Belső e|Ierrőrbeszétmolója
A közösen fenntartott intrzmények
2008. évi költségvetése
Különfélék

A szombathelyi kistérség ,iltar foglalkoztatott belső
ellenőt - felkérésünkre - szalsréleményt késziLeLL az
oktatási-nevelésiintézrrrélyek jövőbeniműkődtetésének lehetőségeire aszeinL, hogy a fenntarLók az iskola és óvoda gazdálkodási önállóságát lll'eg fuvánják-e
tartani, va€y megvonják azL.
A döntést - a jetenIősen elterő álláspontok miatt - a
testületek március 72-én tartandó ülésükre elnapolták.
A következő napireld kereLében a képviseló-testületek meghatároztÁk valamennyi intézmélyéves költségvetéséL,azot belij.l az ígmevezett sarokszámokat.
Tekintettel az önkornányzatok anyagi helyzeLére,
a benyújtott igenyhez képest valarrrennyi intézmény
költségvetése csökkentésre került.
A különfélék napirend keretében megblatÁíozéLsía
kerültek a hivatal köztisztviselői szárnára a 2008. éü
teljesítménykövetetmélyek, pontosíásra került az iskolaés az ővoda alapió okirata, valamint döntés szúleteLt- a háziorvossal kötött vállalkozási szerződés felnlvizsgéÁatÁrőI.
Az egynftes ülést követőefl ayasszécsenyi testúlet

82 órakor ismét összeült és - most mér aközös irrtrc,zmérayek költségvetésének ismeretében - megalkotta
saj át költsé gvetésérő szőIó reldeletét,
Az ntés kereLébel került jóváhagyásra az ij kábel& szoIgáttaóval kótendő szerződés is.

Mrárclus 1.3-én ismét egyiittes ülésre került sor
eryetlen naplrenddel: az óvoda és lskola §azdasági önállósrágának kérdésével.
Hosszas vita után döntés sziúleteLL artőI, hogy az
iskola gazdasági önáLlőságát a továbbiakban is megtartja, gazdaságívezetőL alkalmaz, aki - feladatelláásí
szerződés keretében - ellátja a részben önaJIő óvoda
gazdálkodásával összefir ggő feladatokat is.
Az átszewezés - ametynekvarhaIő időpontja július
1. napja, - nem érirrti az óvoda szakmai önal|őságáL, L
Ietve - a fenntartók éitá jóváhagyott költségvetési eIőirányzatain belül - az inLézményvezeLője a továbbiakban is örráL7óan dönthet atendelkezésére áJIő eszközők felhasznáűásfuől.
A képviselő-testület ülései nyilvánosak, azialés dokumentumait - ügrfélfogadási időben - a hivatalban
báfl<t meglekintheti.
Z solnaí Zoltőn polg

őrmester

Vasszécseny Köz§ég Önkormátryrata flevében ttsntelettpl meg!úvom a község
hkóft a Pungor Ernő Művelődést Házban tartandó fórumra - 5 órai tefua március 27-én (csütörtököí) a7 órrÉtól.
A firumon bemutatásra kerül községtink művelődéssz,enezője, megismerkedhetnek a múvelődési báz tewezeLt
programljával, jövőbeű működési tew&rcL A fórumon várjuk kérdéseiket, ötleteiket, észrelftteleíket|

Zsolnaí Zoltón plgőnnester

Vasszécsenyi

Űzelet
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8OO8. évi elfogiadott költ§ é§vetés
Önk.

Megnevezés
I. Működési bevételek és kiadások
Intézménvi miíködési bevételek

önkormányzatok
önkormányzatok

6 284

saiátos mtiködési bevételei

ktssv. tám, és átengedett szJA bevételr
Támogatás értékííműködési bevétel
Míiködési célúelőző évi pénzmaradvány bevétele
Működési célúbevételek összesen

Osszesen
22 984

12 600

I7 750
l 33 087

33 974

33 974
191 095

22 532
9 694

460

1 500

1 150

500

4 560
42 389

14 100
27 425

1 150

500

|2 324
I0 847

I7 25a

8 425

3 610

2Il

61 969

405

l7 2l8

4 188

111 550

5 135
5 l97

1 26a

33 257

2 778

58 604

9 694
3 300

3 300

II. Felhalmozási célúbevételek és kiadások
Önkorm. felhalm. és tőkeietl. bevételei
Trámogatás értékifelhalmozási bevétel
Felhalmozási célúpénzeszközátvéte! áh. kí\,tihől
F'e|ha|mozási célúbevételek összesen
Felhalmozási kiadások (AFA-val együtt)
Felhalmozási célúkiadások összesen

önkormánvzat bevételei összesen
onkormánvzat kiadásai összesen

4 100

Ép.Társ.

133 087

61l

Munkaadókat terhelő iárulékok
Doloei és egvéb folyó kiadások
Működési célúpénzeszköz átadás, egyéb trim.
Tartalékok
Működési célúkiadások összesen

Köri.

Ovoda

17 75a

20 33a

személvi iuttatások

Iskola

ó5 560

53 100

27 550

8 226

216 405

10 000

10 000

6 000

6 000

1 600

1

17 600

0

12 600

12 600

0

12 600

0

0

600

l7 600

0

12 600

(

208 695

4 560

14 100

1 150

500

229 005

74 569

ó5 560

53 100

27 550

8226

229 005

Tprve ruett íeilesruté§ek 8 OO8-balt
A községben a jelen megszodtó gazdaságibelyzetben, visszafogott költsé§ivetési lehetőségek, saJát
források csökkenése tnellett is próbáIunk előre
lépni. Természetesen bízunk a továbbiakban ls abba, hory a saját források mellet palyáaatllehetőségek is lesznek terveink megvalósíásáthoz. AzUtós források me$indulása komoly lendületet adnao
mlnt az általrános gazdasáqi fellendülésnek, mind
az önkorm ányzatantk falafeJlesztési terveinek to vábbi megivalósíás ához egrarált.
Az lasszécsenyt önkorm;őnyzatlnak kiemelt ber,
rl'házásai akövetkezők:
. M. I. Át tárros Iskola rekonstrukciőjafejleszLése

.
.

Egészségigri centrum kialakítasa (grőgrszertaq ,..)
Ararry János utca rekonstrukció (te|jes rekonstrukció)
(A fenti kiemelt berllhénások fuzaróIag kiegészíLő lui:rtiós források segítségéyeltudnak megvalósulni, csak
igy fitarrszir ozhatóak.)

Az Önkormányzat ez éúköltségvetésében szeteplő beruháaások megvalósíása, nasrrészt helyi
forrásból és egréb bevételek terhéte valósulnának
:trleg, Ezek kőziil niélílányraírgsorolás nélkiil :

. Arany János utca rekonstrukció (csökkentett

mú-

szaki tart., itrmezeLL hjitrtezés) . Köztekedéstechnikai terv készíLtete,se, jóváhagrása. KözIekedési tabla
rekonstrukció . Buszmegá]7ó öbölkialakíása Ady E.
t. - Dőzsa Gy. o. sarok . Gyalogjárda kialakíás Ady
E, t vége (buszmegállóhoz) , Lipétt u. meghosszabbítása (telek kiatakíások) , Ararry J. u. telekkialakítások (terveí, geodéziat munkálatai) ' Névtelen utca
(Lipá:ti Miseút) közvtlágíás kialakítasa , TemeLő u.
csapadélstíz elvezetés - területrendezés ' Lapikertesz
melletti út rekonstrukciója (Lipárt - Szécseny összekötő út) . Település közheriteLeinek virágosíása

A fenti kiemelt feladatok

melletL LermészeLesen sok
más feladat is megvalósítÁsravar. De jelenleg az Örkorrrrányzat gazdálkodása a stabil múködőképesség
megtartása mellett visszafogottség és sLratégiai tervezés keII, hogy jellemezze a fqlesztesi elképzrtéseilket. Fontos, hogy mire ismételten megnyilik a lehetőség a komolyabb beruhánásokra,Iegyen erőnk és önr és zrulk azok ft nans zír ozás ár a.

IIasznos weboldalak

zsohwí zoltőn
polgőrmester

Progranajánló www.savariaprograrn.hu . Berzseny, Dániel Megyei Könyvtar www.bdmk.hu
Vas Népe www.vasnepe.hu . Vas Megyei Munkaügyi Központ www.vasmmk.hu
Okmányiroda www.okmanyirodak.hu . Meryei Múvelődési és Ifúsfui Központ www.vmmtk.hu
Maryar Táviraü Iroda www.mti.hu . Magrar Posta www.posta.hu . Időjarás www.idoJaras.hu
Pontos idő www.pontosido.hu

Vasszécsenyl Űzenet

3OO8. I. neryedév

aró
Tájékortató a Fogratékos Emberek Tárnogató SzolgáIatáról

tttdlli...

foryatékos embereket. éinő ese:ir'élyekrő, szolgáJtaásot<rő| igé-

ny elhelő támo gatásokról.

A fo$ratékos Emberek TÁrnogaIndokolt esetben a szolgálat segít a megfelelő szakemberrel valő
tő Szo|géiatá a Szombathely varosában és SzombatheIy listerségé- kapcsolatfetvéLelben.
ben éIő fogyatékos emberek segitaGyógyászati se§édeszközök
sére jöttek létte. A szolgáJaLokat a kölcsönzése
Regionális Szociális ForrásközOlyan grógrászatl segédeszközo\
pont Kht. múködteü.
teÁpiás eszközok kölcsönözheők
a
T ámogato szolgáltatÁst igényelheL az a súlyosan fo5latékos sze-

mély, a7ú fogyatékosságj tÁmogatásban, vakok személyt jáíadékában, illetve emelL összegű csaláü
póLlékben részesil.l.
Atílnogatő szolgéiJ:áás célja a
fogyatékos ember saját lakókörnyezeLében íönénő segítése, önálló éIeffitelének megkönnyíLése, eIsődlegesen a lakáson kívüli szolgáltaások etéréséneksegítésével,
vala:rrint önállósfuán ak megőrzése
rr'elleLL a lakáson belüli speciális
segítségnyújtásbiztosítása.

A trámogató szolgrálat szolgaltaüásai az alábbiak:
Személy7 segítés
A szeméIy segítéssoftln a szeméIy segqLő az igyíetek ígényeihez
igazodva láLja eI a szeméIy körüli
LeendőkeL, iirgnúezéstv égez, MséreteL bizLosít a különböző szolga7-

taások elétéseérdekében.
Személyi szállitás
Segítségetnyt$L a segső szolga-

szolgalattal, amelyek fo§latékos ügyfelek mindennapjait könnyebbé teszik (űgitalis vémyomásmérő, Lű

nélküli akupunktúrás

késziJrlék,

Bioptron Lámpa, izomfejleszIésre
hasmálains Tens késziiLlék).

Szabaűdős pro§ranok, kö-

zösségt reldezvények
A, szolgáJat munkatársai segítenek megleremteni a klubfoglalkozáso|<hoz, a kulturális- és szabadidős programol<hoz va7ő hozzaíé-

Tirnrácsadr{s, információnyújtrás

a

Az ngtelek az internet es csatlakozással eüátntL szálmiLőgépek segítségévelúj ismeretekre tehetnek
szert, i77ebre speciális ismeretközlő, fejlesztő programok éy'rtá a megszer zrtt tudásukat glakorolhatj ák.
EryCb szolgráltatÁs
A szolgáLat munkatársai - Iehetőségeik kereLein belül - kérésre
egyéníigényekeL is kielégítenek
Qóbarát meglátogaás, séta, rendezvény-láLogatás),

TédtésiűJak:

Személyt se§ítés: 295 Ft/óra (a
a jövedelemLő fuggóen csökkenhet)
Személyi szÁlitás: 42 Ft/rm (a űjból a telepirlésiinkön élők 3DlíO%-os
kedvezrrÉnytenreszesiilnek)

űj

rést.

KísérőszolgáItaüísok:
Munkaerő-piaci tanácsadás

Az InLe gt álL Fo glalkoztaást Segitő Szolgá7at munkaasszisztensei
speciális eszközöI<kel, mődszerekkel segíük a foggatékos, megváltozott munkaképességúerr^berek
foglalkoztathatőságáL az elsődleges, illetve a másodlagos munka-

A szolgáltaás elérhetőségez
Regionális szociális Forrásköz-

pont Kht. Fogyatékos Emberek
Nappali központja
9700 SzombaLhely,
]_l-es Husza,r

Tel^ lfax:

Iüdroterápiás szolgáítaás

A, szolgáIat ügyfelei

viz

önkiszolgálással kapcsolatos haztarűsi munkálrat gyakorolhatj ák.

a.116.

941őII-8O2, 51 1-803

Szolgálatvezetők:
Sutdné Hoffer Helga
06-30-334-0759
e-mail: helga. suta@rszík.hu
Csornainé Nagg Ágnes
06-30-405-6058
e-mail: €nes.nasr@rszÍk.hu
Jur a nou ít s - Racker Ríta
06-30-249-46II
e-mail : rackerrita@rszík. hu

erőpiacon.

számára
aLaLLi sugármassz ázs-keze|ő,
Iatok, közszolgáltatások elérésébez. valamint légbuborékfiirdő a7I rendelkezésre.
Amennyibe n az ngyíéImozgásáGyakorló konyha
ban vary ájékozódasábarr korlátoA §.akorló konyhában afogratezotL, kért.ebi szeméIyi segiLő közremúködését is a száLliásL.oz.
kos emberek az öúűő éIeLteI és az

A szolgálat inforrrrációt nyűjt

Informatikai-kommunlkációs
szolgráItatrás

(forrős: a szolgálat őltal összeőllított ismertető)

Anynkö,nygr hínek BOO7. rrovember: 81-től 8OO8. rnrf,raius 15-ig
sztlr,nrÉs:

Németh István és Prál Ibolya leáryra: Ánna
(8007.18.35.) Peófi u. U.
Fekete József és Horváth Alexandra leáry,a, Anna
(8008.01.17,) Lipárt u. 28,
Molnár István és DeákZsntz.saflna leánya: Lúcla
(8008.03.04.) Táncsics u.7.
Klss Péter és Derdák Ágota fia: Gergó

(8008.08.18.) Lipárt u. 13.

HAIÁLozÁs3

Ifupácst Jánosné sz; Szabó Irén (2007,11.25) Ady u. 48.

lEnes

Ktss Krároly (2OO7.11.24.) Petófi u. 13.

Darázs Jánosné sz. Tóth Gtzellra (8007.11.30.) Petőff u. 93.
Kőmíves Jánosné sz. {Jzalat trona (8008,01.05.) Kossuth u. 21.
Schmrdt Jóasefté sz. Talrács Rer{lta (8@B.O1.84.) ArarryJ,u. 3.
Fekete József (80O8.01.85.) Lipárt u. 23.
Cznttrl fivadar (8008.03.06.) Petőff u. 78.

TehJelúész. Sdlágd

Roaálra (2@8.02.11.) Szechenyi u. 17.
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Iítábel Iv
Íry a húsvétközeledtÉvel ,,örörnhíremo' van a Tlsztelt

Lakosoknak, illetve elsősorbarr azoknak aktk kttartottak a volt Önkormá,rryzatikábeltelevfu7ós rendszer használata mellett. Mrán sokaűk alkalommal adta:n áJékou
taüíst arról, hogr keressiik a megoldást annak ellenére,
hory kénytelen voltarn tlsztÉz;l1, hogy nlngs közvetlen
ráüaüísunk a probléma megoldására, m7vel az Öokormáayzatkényszerűségből már több mtnt hrárom éxe, josilag kr kellet, Fory szál{on az űzemeltetésből.
Jó hír! Az Onkormáayzat az S. szerice Kft.-vel több
mind két éve kötött szerződését telesítés és megvalósulás
hiányában felmondta, megszinLette 8008. marcius 31. ha-

tállyal.

Terveink szerilt mindezt már a ZOO7 év végénmeg!.eítük volna, de a folytonosság felntarás a &dekében módosí-

tanunk kellett ahatíridőn. Az Onkornányzat 2008. febrlér
20- fu megkötött egy itj szetződést egy országos szolgéltaóval az Opticon kft.-vel. A szerződés hosszas előkészitése
miatt csúszott a jara.nfu elsejére Lewezett határidő. A szerződés szerint az ij szolgéltató 2008. április elsejétőlveszi át

hírek

igérrrt, csak az újra az nem köt szetződésL és ter,nészeLesen
nem is fuet április ,elsejéLő. Az űj hálózatt<lépitrséLköve'Lően

a régi rendszer teljes egészÉben7eszerelésre,lebontásra kerül. EzLkövetően a rendszerhez csaLlakoznilehet, az űj
íelteíeleknek la.tegfelelően, amell,ekről a szolgálátó aktuálisan ájékozatót küld az akLuális csom€összetetelel<ke|
és
dű akkar. Aki a j elenle gi héiózatoí haszn áúta az dijll:'entssen
csatlakozhat a továbbiakb an az űj teadszerhez. Aki nem volt
rákötve vas. nem fizeLte meg az eImúLL 2 évben a csatlakozási dija| az a szolgíitaLó ajánlaÁ alapján csatlakozhat a továbbiakban a reldszerhez.
A műszati tartalomról annyit röviden, ho5, a legmodernebb adat, kép, hangátvitelirendszerl<tépitesére kerül sor a
megállapodás szertnL.Ez annylJ" jelent, hory aközel ötven tv
csatorna melletL internet szolgáitaás igénybevételéreés teIefon hasznáfalÁra is lesz lehetőség versenyképes árakon.

AzÖnkotrrrályzatenneklorregfelelőenvégleglúszáLlaká-

belLéyéhálőzatigyébő, mivel

a megállapodás értelmében a

jelenlegi régi elavu(tháiőzat elemeit érLekesiteLte. a szolgáJátónak (a:rri lebontásra kerül) az :újal.ca pedig ery hosszú
a teldszer izemelteLését.A megállapodás szerint a közel
ávu (10 év) basználatijogot biztosítotL a szolgáitatónak.
százmil7iő forintos éítzkűfejlesztési benthíu;ást a háJózat
Ennek megfelelőel mar csak mi is reménykedhetünk,
hogy a klitr,7ezési munkálatok ezűttal valóban eIkezdődnek
á&ételének időpontját köveóen elkezü. A megállapodás
szeinL év végéigminden lakás bekötésének lehetőségét és megfelelő minőségi szolgáltatast , kedvező aron nyújtanak
megteremtik. Szerződéskötés egyedileg történik freg az
a községünk lakosai részére.
igénylők és a szolgáltaó közötL (igény eseten!). Az nj reldszer bekötéséig a régi há]őzaL a jelenlegi csatornaszámmal
Megköszönöm
eddigi türelmüket, és további kitartást
és színvonalon izemel. Aki igényt taít az átmeneli időszakkérve tiszteleLtel:
baa a szolgéltatásra az köL eííeaz időszakra is a jelenlegi
űjakkar szerződést, aki úgy nyilatkozik, hogy nem tarL rá

'";:tr:#:í:

Telekkialakíüísok Vass néclsenyb e;tlnj báuepitések
egrarárú saigélját<. F,zz.e| a mődszerrel
reményeirtk sze'rnL a te,|eplulésen élő

Több eve foglalkoztatju az Ör,korniáqzatot hory Onkormányzaü tulaj-

eladásokból szármaal

fiildteriiletek

grerekek letelepedéséL,helyben maradásá| illetve a szilők glermekeik t e.Iel,hez
és hazhoz jatÁsínak letLeőségeit szeretnénk elősegitenl, Természetesen, ha valakinek a saját igényénfeliü darabszám-

donban lévő é:pítÉsitr.lek és bevonható
hirány,á,ban, hory tudrra

közremúködni a telekkialakíüísbarr.
Első lápésben 2005-ben az elfoga-

dott rendezési tervben leheűséget ny6j-

tottunk arra, hogr a jelen7eg idejétműt
hosszú, nagr a7aplerűetű t elkeket a lakosság eseLenkéntmegoszthassa. Íry kialakulhassanak önálló fc'ldrészr-l<. arrLelyeket későb-b eryedileg vagl közösen
kőzművesíthel:aek és telel<ké alakítának
a tulajdonosok. Az önkonrrányzat seglő
szémdéla"melletL kész szpwezési feladatokat ellátrri aközművesités kapcsán, illetre a szolgáltatokkal szrcrnben község
erde,kek menÉna kapcsolattartásban.

Ig ezzrl a módszerrel lglran az önkor-nÉnyzatnak tulajdonába telek nem
kerúl, de nem is ez céL Aközségérdekeit véleményiiurk szerll;rt a rnagálnlelck

ban áll kialakított te,lek a rcndelkezésére, ígr ha értekesitl. ú§is az önkorrrráralzaÍl érdekek valósulnak meg.
Mindezen gondolatokat azért osztottam freg a kedves olvasókkal , mi-

a Lipárt u. meghosszabbíásában
Onkormányzaü útkialakítassal és közremúködéssel az első 8 építésitelek
kialakításra került sor. Itt akövetkező
hetekben elkezdőük a közterilete,k
határvonalainak pontos kijelölése és
az itáap kialakítása.

u_e|

RendkívíiLl sok hatosági munka és
közbenjfuíls eredményekéntjutottunk el

oda, hog, Tarrakajd községhatÁr16,a el_
jutottunk a Lipárt utcá,ml.
Az Onkorményzat testúlete döntött
arról, hog, a 2008-as évben tovább
folytatjuk az űttlalakjtílsokat, amelyek
a tplekíeltárások alapíeltetrlei közöLt a

legelső helyen szerepe|nek.

Az alapveő

előkésziieti munM\

mint a foldmérés,geodéztá mul7icÍewek
elkésátese, i77e&e az engedélyezesi eljárás költségeit az őnkormányzat fedezl
A lehetséges utcanyiási leheőségek közott szerepel az Arany J. u. meghosszabbíása, Ady utcával píthluzamos út kialakítása.
A leheősége|<r6l az önkorményzaL
a folyamat elinűtása előtL időben ájékozÁtja az énnteLt lakosokat eg;r szű.kebb lakossagi íórum keretén belü,l.

zsobui zoltdn
polgőrmcster
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rskolai hírek

dör Bence 3. osztályos tanulónk (tanitója: Horváth
Győzőné) a 8. helyezést, míg Simon Kristóf 6, osztil
lyos tanulónk (tanara: Holler János) a 16. helyezést
December ?L- én tartottuk uz Ó -Eb"rgényi kastély- érte eI. Csapatban a megye több, mint )ía neltezetl isban karácsonyi iiLnnepélyünket. Az ötödrk osztá- kolája köziJrl a harmaűkosok a 9., a hatoükosok a 12.
lyosok az énel<katosokkal kiegésziiúve adtak az helyet szprezték meg. Iskolánk szrtepelt a Gyerrrrek
iinnephez miéltő magas színvonalú műsort a nasr- Művészeti Feszüválon is. A LOGO számiástrchnikai
verseny meryei fordulójának idén is iskolánk adott
számú közönség előtt.
Az év végénmegtakadtoLt pénznnkbő folytattllk az otthont. Az tntézményanket képviselő Gombköő Ílva
iskola bítorzatának felijítÁsát, cseréjéL,Ezűttá a ne- és Jávorics Daniella 6. osztáyos tarrulók (tanaruk:
ryedikesek kaptak íj asztáolat és szekekeL Minden Holler János) egyaránL szÉpenszerepeltrk és továbbjutottak, A tanulmányi versenyek jelenleg is fo§rrak,
tant ár gr eszközfelsz.er eltségétigrekezL;inkj avítani többek közott első űgitális táblanlrkal, í$ terképeL,kel, fill- az eredményekről később beszámolunk.
ugzancsak iskolánk rendezLe a városkörnyéki foci
hallgatokkal,sporteszközöI<keL,kísérletikészlets,Id<el,

játékokkal, elektronikus információhordoákkal,
Január L8-án ért végeL az első félév.ELsőtő tegjreük osztályig szöveges érékelésLkaptak tanulóink. A
felsősök közül 8-an l<ttűnő, 10-en jeles, 27-en jő, 24en közepes. 10-en elégségesszinLű féIffi érts,sitőL
kaptak. 9 tnnulónk kapott ya|amilyen tar$,ból elégleIen osztáyzaLoL.
FebruártólZsankőnéSziklaiGyönryihelyettesíLesét
új kolléga felvétele nélkiil, belső feladatszétnsztással
oldottuk meg. A űákönkormányzatotsegítő tanár Nagr
András lett. A nyolcadikosok oszályfőnöki munkáját
Kopacsiné Iszak Irnke tanárnővel közösen látjuk el.
Fenntartóinkeljuttattákaziskolabővitrsével,felűjiüásával kapcsolatos pályéaaíu7<at a kíró sz*rrezntnek,
Az etső körös elbírálás március végéígvérhatóanmegtörténik. A közeljövőben uryancsak pályázatat nyújt be
iskolánk a Társada]ni Infrastruklúra Operatív Program kereteben meghirdeteLt pedagőgqal,, mődszrrtaaí
reformot tÁmogaó informatikai infrastruktú ra fejLesztésére,amely további

űgiális

áblél< nzembe helyezésé-

vel, digiális tarteszközcsomagok beszprzÉsével teszi teheővé a kompetencíaáapű oktatas fqlesztéséL.
Megérkeze.tL iskolánkba a 2OO7. évi kompetenciamérés8. évfolyamra vonatkoző eterltn(ayg, Szövegértésből az átlageredményünk őO9 (az országos átlag
497 , aközségek áflaga 4ffi), matematikábőI peüg 472
(az országos átlag 49I, aközségek átlaga 469) volt.
Nyolcaükosaink továbbtanulási lapját. elküldtük a
valaszlott iskolákba, illetve Győrbe az Oktatási Hivatához Tanulóinknak és szüleiknek március ]_6-án és

I7-énvanlehetóségllkazeredeíilegme$elölttagozat-

sorrendet módosítani.
A közelmúltban jő nétlány tanulmányi, kulturális,
művészeti és sport rendervényen vettünk részt. Ant-

a1 ft6mplex tanulmányi versenyen 8. osztályosaink
(Csóka Boglárka, Horváth Flóra, Molnár Szilvia és
TOrOk Hajnalka) megnyerték a terntészettudományi
fordulót. Uryancsak Rumban a VII. Vizuális táálékonyság raja éskézművesversenyen Pungor Laura?.

oszályos és Tóth Magdolna 4. osztÁ7yos tanulónk ka1,rgőnájában 7, helyezést érL eL Ug5ranezenyersenyen
Halmosi Martin 7 .osztáyos tanulónk a zsűri kúlönűját érdemelte ki. A Kazincryrí| elnevezeLL Szrp n;agrar beszéd versenyen Kormos Nikolett 6. oszályos
tanulónk (tanára: Tőlhrié PungorAngéla) 2, beIyezésL
érL et. Az Apáczat fi6tnplex TermészrLLgdományi Versenyen Járási Szabolcs, Jávorics Dániel és Szovák Dávid képviselte iskolánkat. A ZiLLi rlona matemaüka
versenyen két tanulónk is a díjazottak kör*kernlL. Pő-

terembajnoksfu két korosztalyának csoporLkü zdelrrreit. Az 5.-6. osztályosokat csak az eg5nnás ellLeni eredmény iJttöLte el a továbbjutástól. A vépi Takacs János
emléktonrán ugyanők az 5, hetyen végeztek. Februar
29-én a Savaria Eryetemi Központ tornacsarnokában
rendezték az alsós játékos sportvetélkedő városkörnyéki fordulóját. Szoros versenyek végéncsapatunk
dobogóra állhatott a3. helyen végezve,
Február 2-án tartottuk az alsós farsangunkat,
arnelyen a gyerekek, szitők, nagyszülők és nevelók
egrafitnt nasron jól érezték magukat. KöveLkező hét
péntekén a felsősök farsarrgja is vidáman te,lt az áJálak készítettmúsorokkal, jelmezes felvonulással,
aerobikkal és kareokeval szílesí&e.
Tovább folytatódtak a színhán- és koncertlátogaások. Februárban Tanakajdon a Capella Savaria adott
m€as színvonalúmúsort, márciusban peűg Szombathelyen a Csalóka Pét-er című darabot tekintették
meg alsósaink.
75 éve hunyt el iskolánk névadója, Ambrőzy-Mtgani
István. Az évíorüióva7kapcsolatban sok esemény kerül
megrendezésre aközeljövíben Tanakajdon is és az iskolában is. Kérúnkminden szűőL, nagysziiLlőt, hoglr ezcn
rendezvényeket megjelen ésévelis támogassa!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.'
.
.
.
.
.
.

Iskolránk eseményei a tanév végélgz
március hónaptól folyamatosan iskolafogászat
március 31-35. Ávaszi szanet, első taníási nap
26-a szerda. B heti órarenddel
március 26.17.0O fogadőóra
április 9-IO. az első osztalyosok beíratása
április 31, ]_3.00 koncert Tanakajdon
április 27. a felvételi eljárás vége
május 5-10. Ambrózy-hét
május 5. nyílt tanítási nap, anyák napja
május 6. Ambrózy versmondó vsrseny
május 7. Közép-Earőpa arborétumai előadás
május 8, természetismereti vetelkedő
május 9. Ambrőzy labdarúgó torna
május IO. rendenrény a jeli arborétumban
május 13. 17.00 alsós szülői érte,kezle|
május 14. 17,OO felsős szúlői értr,kezleL
május 88. 8.00 országos kompetenciqínérés
({., 6.,8.oszály)
június 2-6. osztáiykirándulások
június 12. sportnap

o június 1-3' ballagás

pozsdr László
ígazgató
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Tavaszi rrrl§ztal$ia
lMég éreztnk afenyő í77atÉú,a mézeskalács izét, rrrikor 3OO8. január 3,,án kinyitottuk az ővoda aJtaJát.
Ott állt a helyéra teljes pompájában tnlnden csoportban a karácsonyfin. Az ajándékok a fa alatt so,
rakoztak, a ryerekek birtokukba veln.ették.
Még itt-ott hó is mutatkozntL az utcákon, mikor
megselent Tündérországban a kistérs ég képvtseletrben
ery körywtáros néni. Osszehfi,ta a ryerekeket és mesélt
a könyvtárról, mit láthatnak, milyen kön5rveket kölcsör;.özbetnek, horyan lehet beiratkozni, hol taláLhatő a
meryei körywtár. A §lerekek érdeHődésétcsak fokozta, a:rrikor előveLte a számakr a hozott aj ándékokat. Mind-

ü;mk snllőénekezteteL, ahol részletes ájékoztatast kaptakaz elrnúlt féIéveselairényeillő és ryermekük fejlettségs sztntjérő. A naglcsoportosoknak kiemelten kerr'ljnk
pillanatrP heltzetpt, mivel nemsokáraátJepft az iskola
kapuját. A sztrlők kOróLLvan olyarr, akineheznntudja eldönteni, mer|en-e a ryerrneke iskolába, vary inkább
maradjon rrrégegr éveL. Az ő döntésüketpróbáltukmegkörrnyíteni azza7,hogr szakemberL hívattunk a Nevelési
TanácsadóbóI IJlluszar Tamásné szeméIyébenA nagrcsoportosok snllőértekezletén me$etelt és hasznos tanácsokkal IáLá eI az anyul<él<aL, apukákat Molnár Erzséhet, leendő első osztályos
tAaió néni, és az iskolaigazgatőja, Pozsér IÁszIő.
három csoport kapott meseA komoly feladatok után
könlveket, bábokat, játskojöhetett a lazítÁs. Farsangot
kat, plúss állatokat.
7,
ahol a ryerekek és
A. jő évkezdet folytatódott
\ tartottunk,
az óvó rLénnk je|mezbe bújtak,
kisteleki zoltÁn interaktív
ettek-ittak-mulattak. A jó
előadásával. A gyerekek feharrgulat köz,epébe csöppent
IöILözheLLek a,,Kiskakas
gyémántfélkrajcárja" című
a polgárrrrester úr, Zsolrlat
7nItÁn és a Kultúrhénűj vemese szeteplóinek. Kistelezróje,Sr.eder Ildikó. Ildikó a
ki úr irányíásával pillanabemutatkozás után elrnondta
tok alatt színhíaasdiLiáLterveiL és kértr az egruIIműszottak a gyerekek, egypfuan
bátortalanul, de voltak olyanok, akik teljes átéIéssel ködést, anelyeLszivesen vettünlq élünk is vele.
adtÁk eIő szerepikeL. A színes, mozgalmas délelőtLre
SzereLrrénk a továbbiakban is hasonló programokat, jó hangulatot, színvonalas munkát adni Tanakajd
sziy es en etl:'tékeziirrlk vis sza.
és Vasszécs eny gyetűrckeinek.
Jarruar I4-én a sok hiányzó miatt csak kevés gyeMindenkitvánrnkszeretettelirrtézményiuinkbel,
reknek adatott meg egy újabb éImény.SzinLén a kistérség szewezésébena ,,Csicseri történet" került bemutaez óvooer BEIRATKoáS:
tásra. Autentikus zenével, ruhával, diszletLel emelték
3oo8. JLII\TII]S 3-6. NAPONTA 8-16 Ónarc.
az előadás színvonalát A népies Lörténet nagy siker|
aratott, szívesen látjuk a ársulatot máskor is.
NémethnéSínger Judít
Nemcsak a ryerekek lehetnek részesei az ővodat
óvodguezető
éIetnek, hanem trrntészet esen a szilők is. Nekik IarLot-

H

vár ú iskola
He§{ nevelési prograrrrunkban

megfogalmaztuk azokat a élokat,
feladatokat tevékenyséer formákat - moz$ás, mese-vefs, ábrázolrás-kézimunka, ének, zene, éttekes Játék" kiilső világ tevékeny
megismerése - melyeket meg kívánunk valósítani annak érdekében,
hory a ryermekek életkoruknak
me$elelően feJ lődj enek.
ovodánkban az ismeretszerzés
és képességfejteszLés folyamata
eze7<lnek a tevékenységeknek a
sorozaában valósul meg. A különféIe tevékelységek során derül ki,
hory melyik gyerek,rilyen ismeretekkel rer'delkezik vaíl-e olyan ismer ethiény a, arr'ely képes sé geinek

fejlődését akadály ozza.

A nagycso-

portban rrrár év elejétől fokozaLosan igyeksziank a gyerrrrekekben
tudatosítani, hogy hamarosan iskolások lesztek. TermészeLesen
úgy tesszük ezL, hogy órömmel vár-

ják, biaszkék legy,enek arra, hogy
ők mar ilyen nagyok és okosak.
Minden Leriú.leterl- igyekszünk
őkeL önőJlóságra, önfegyelemre, kitartásra nevelni, megszilárűtani a
viselkedés alapveLő szabályait. Fokozatosan alakítjuk együttmúködő
készségnkeL.

Fejlődésük, fejlesztésik azonban az életkori sajátosságaiknak

megfetetően ebben a korcsoportban is elsősorban a jáLék, ajátékos

Levékenységek, fejleszLő játékok
során törLénik.
Az ővodas gzermek tudasszomja
- vágra tLaúrtáar'. Naponta érzékeh,
mi az ami száméra még ismeretlen,
új, amit még birbokolrri s?Éretae,
amiberr még többnyire eredrnényte,Ien, de sikerre vágrik. Ez űzi, hajtja
a tudás megszrrzésere. Mindennek
llelégqtese a íelrrőLL íeladata. Ezpn
tesszúh hory alkalmanként ,,fe7nagrítjuk" az íjdonság yaiaasáú. direkr
hangulatkelté ssel, az űj tevél<enység,
dolog, tárgy többold a7í bemuát ásával, és megteremtjük a feltete,Ieket az
újdonsag kipróbáláSára.
Ez,ek a sokszínútruékenységek
- körjáték, raj2olás, gyarmánás, bá-
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bozás, stb. - lehetőséget batositanak a gyermekeknek a társas
együttmúködésre, szerepvallalásra, éíményszrrzésre,és ilyen körifr|mény ek kö zött fokozóük aktiviásuk, önállóságuk és kölcsönös
engedrnélyekre is készr-l<ké vél,nak. A feladatot peüg örömmel és
kitartóan végzik és fejlődik feladaLtrrdatuk. Sok lehetőséget bizLositunk a mozgás fejlődésére, Tornaszobánkban különböző tornaeszközök segíük ryermekeinket minél
többet rrrozogli szabadon és kánltott formában is. Csak opümális mozgásfej|ődés közber szeíyeződheLígy az agy működése, hogy
alkalmassá váljon az iskolai ismereLszerzésre. Bnnek érdekében
szerltezLak meg a nagrcsoportosok
részéreaz űszást, illetve vzhez
szokLaást is, Anü nénl a7talhetl7
alkalommal megtarlott mozgásfejlesztő tnrnát, r'épi táncoL és mindez az egészségnevelésés afejlesztés sokoldalú ságáL erősiLl.
Szeptemberben Bognár:né Szabó Mária logopédus szűrővizsgáIatot tartott, a beszédhibás grer,nekek fejteszLesét folyamatosan, heti
rendszerességge| végzl A csopor-

ton belüli, egyénífejleszLéseken
tűl fejleszű pedagógus Horváth

nek megfigyelése alapján hozunk
és afetméréseredménye, valamint
Andrásné is foglalkozott azokkal a a szralík kérésea7apj6n döntünk
ryerekekkel, akiknek véleményünk arról, hogy a tanköteles ryermek
szerilnt valamilyen trcr:uteten hlá- megkezdheti-e az iskolát, vasr manyosságai mutatkoztak.
radjon rnég egy éveL ővodában,
November-december hónapban
snntíelmerő teszL llöItr;sével szin-

esetleg további vizsgálatot, szaJrtéIeményt kérünk.

Az ismerős, biztonságot

sz

emély ektől

me gv

á|li

min

d e

adó

nki

számára fájdalmas érzés.Ez knlönösen azért érinLi az ővodást,
mert ő fokozottan érzelmibeállítottságú.
A ryerrrrekek zavartalaa iskolake,zÁése erdekében tartalmas és fo$amatos kapcsolatot tartunk a helyi á1talános iskolával, közös programotén az egrénl képességbelihiányosLat szeweziin71 a leendő elsős tanító
néni többszoreljön hozzánh és mi is
sagokat próbáltuk felárni és fqleszellátogatunk az iskotába, hory majd
tési leheős égekeL megkeresni.
Január elején elvégezIik a első oszályb alepxe ismerősként üdnagycsoport PREFER fejlettség- vözolhessék egnnást.
Az iskolaravaló alkalmasság 6mérő liskolakésznlLséf,vtzsgalaát. Sznlői érte,kezleten, melyre a 7 éves folya:rrat etedménye: agyeímek érése,a semmivel sem pótolPedagógiai Intézet munkatársát is
meghfttuk, ájékoztattuk a szilő- ható családi nevelés és az ővodaket az iskolaalkalmassag kérdésé- pedagőgia l<tegészítő nevelésér'ek
tőI és a teszL eredrnényérő. Az egyiittese.
Papp Istadnné
ővőnői szaJ<rtéIemények, melyeket
oaono
a ryerrrrekek folyamatos fejlődésé-

Ilasznos weboldalak

Vasszécseny község honlapja www.vasszecseny.hu . Szombathely MJV honlapja www.szombathely.hu
Linkek Szombathelyről www.szombathely.lap.hu . Vas megye honlapja www.vasmesre.hu
Linkek Vas megyéről www.vasmegye.lap.hu . Városi Online Méüa www.szombathely.vom.hu
Vas Megyei Markusovszkv Kórhaz www.markusovszhv.hu . Vasi Volán www.vasivolan.hu
Ma^ovar Allamvasutak www.mav.hu . Belfölü vasúti meleIrend www.elvira.hu

llfiúvelődré§ §ze rveuő bekö§zön
Szeder nűkónakhí\mak,
Jelenleg Gencsapátiban
élek. Tanító-művelődésszervező oklevelemet a

győrt ffiiskolrán, mitvelődéssz,ervező eryetemt űplomrámat pedig Pécsett
szeíeztgm.
A főiskola elvégzése
óta kulturáüs, oktatási és
Iakberendezés-kereskedeIern teriletén Levékenykedtem, az eInlúIL években munkám mellett önkéntes kulturális sz.errezőmtln|át végeztem egr kulturáüs egresiilet kerct ei közöLL.
A vasszécs enyi műveíődésszewezói áIlás beLöíte,sére kírt pályáaaű felhívást olvasva úgy gondoltam,

hogy itt aleheőség arra, hory visszaLérhessek ahhoz
a tevékenységbez, a,,, elyeL annak idején hivatásomnak választoLtam, és eg;r altáa:ol- meglapasztáL, lrr'égis mindig új kihívásokaí rejLő terileten kamatoztaLhassam az iskolai keretekközőtt elsajátított eIméIeLi
tudásomat, illetve a gyakorlatban megszerzeíL tapasztalataimat,
Munkám megailapozásaként fontosnak tartom az
általam edüg kevéssé ismert község felLérképezéséL;
ért-ekejmek megismerését, az iLL éIők ígélyeinekfelárásál, A edűg sikeresen működő programok megtartása meIIeLt szeretném űj rendezvényekkel gazdagítani Vasszécseny kulturáIis éIeLéL,arnelyhez szívesen

fogadom az Onök ötleteit, vélerrn'élyétés segíLő
egyiittmúködését!

szeder ndíkó
műaelődésszeraező

Vasszécseny{ Űzenet
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A lfiűvelődésíHán hirei
és az

Február hónapban elkezdődőtt a
munka a Múvelődési Ház és
Könyvtrár falai között.
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inLerneL-elérhetőségeL a

kön}Már nyiLvaLarLási idejében.
Aki eddig még tem használL szá-
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míLőgépeL, inLerurcLeL, annak itt a
leheLőség, hogy megismerkedjen
ezzel az információs eszközzel, hiszen a Könyúár 30 órás ingyenes
számítástechnikai tanfolyammal
vána a jelentkezőket. Az eddlgieken túl ismeretteqesztő, kulturális
Művelődési}léu:
előadássorozaL, és a kicsiknek szóHétfő: ló Meseláda-program sziraesíti a Kedd: 11.00 - 20.30
Könl.v-ár rcndezvénykirÉiaáI.
Szerda:11.00 - 18.30
A megújult, megszépilt Múve- Csütörlök: 11.00 - 18.30
lődési Hazban szereLrrénk tl;rinéI Pérrtek:11.00 - 20.30
sokoldalúbb programokat kínálni Szombat: 9.30-].8.00
minden koroszály számára. Így Vasárnap: terveink szerilt leheLőség (esz

könyvtárban fell'elheLő álloKönyl,tár
segiLségével bővült, így immár az
új köry"vtárban várjuk az olvasókat. A jelenlegi a7lomány hasznáJaán, kölcs önz és én tűI lehető sé g v an
könl"vlarközi kölcsönzés szolgáltatásának igénybevéLelére,amely
megkönnyíti a helyi állományban
flem szeíeplő könlwekhez, folyőir ato|<hoz, dvd-khez és cd-l<hez v aIő
hozzájaásL A kön1.1tar szerlres részét képező Telehazbal 1I számiLógép teszi lehetővé a falu lakói
számára a számitőgépes munkát,

1.

Téli csapadék

2. Hátán hordja a teve
3.

A délutánt követi

4. Atavaszhírnöke
5. Az égszine
6.

A világos ellentéte

Napos mohdn
meleqszík a

,é

Bővebb információ és a tarrfolyamravaló jelentkezés:
Műv elődési Haz és Könyvtar
Szeder Ilűkó 941377-177

Nyitva tartás:
Könyltar és Teleház:
HéLfő Kedd: 15.00-19.00
Szerda: 14.00-18.00
CsütorLök: 14.00-18.00
Péntek: 15.00-19.00
Szombat:10.00-14.00
Vasárnap: -

rrrárry a B erzsenyi D ánie|

Szabó Lőt'tnc:
Csigatliga

rrrozgesía, sporLra (pl.: női torna,
hastánc, gyermek tánccsoport, íjászat), kikapcsolódásra (családi
nap, kézműves-kuckó stb.), kulturális programok, előadások látogatására, melyek hozzájánlJ};'atnak
ahl.oz, hog;r szabadidőnket kellemesen, hasznosan eltöltve gazdagodjunk, feltöltődjünk a mindennapi nel.ézsége1.<kel teli rohanó világunkban.

botszemű kis
csígabiga:
kordn kibújt
s most uőr, pihen,
fél és örül,
mint a szíuem,
nem tudua: itt
uan-e a téI
uagg új tauaszt

hoz mdr a szél;
nem tudja még,
mi a uildg:

ibolya? uagg
csak hóuírdg?
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Iíedves betr1giein
Irazánkban

átla4iosarr

rnlnden ezted7k kullancs
fertőzölt az ag.lrLfutya-, a§velőgrulladást (enkefali-

ttszt) okozó vírussal. A megdöbbentő víszont az., hogt
sokkal ryakortbb a Lymekórt elő7déző balrtérium.
SÁz l<a7lalcs köziiú tfuben
megfalráIható Errrópában.

Az enkefalitisz ellen van
tatékony védőoltás. Ez harom meneLbőI aLI. Az etső
oltast 1-3 hónapon belül kell követnie a másodiknak.
A harmadik olást pedig 1 évvel a másoűk után szükséges elvégezni. Hátom évtg lyűjLvédelmeL a szer.;Iezetnek, Ajánlatos telen elkezdeni a védőolásL.

A Llrne-kór megeIőzéséte ma még nincs (!) hatékony védőolás. (Lyme /ejtsd: Iájml egy amerikai kis-

város Connecticut államban - iLL fedezLék fel 1977ben.) A Llrne-kór egy álnok, arcátlan betegség. Hihetetlenül váILozatos kórképet mutathat: fáradékonys ág, moz gás l as s :nlás, iziteLi - és izomfájdalmak,
idegrendszeri panaszok, fejfájás, ingerültség, memóia zav ar ok, nyiro kcs o mő drzzanaLok stb . Lelkii sme retes orvosnak is komoly gondot jelent a helyes diagnőzis. Gyanú eseLén a legbizLosabb a vér:réLeli
minta szerolőgiai (ellenanyag kimutatás) vizsgálata.
A Lyme-kót ma már gyógyítható! Idült esetben viszont hosszí időt", eseLenként I-2 évet is igényel a
telj e s gyó gyr Iás . Ehhez s züks é ges a b eIe g tiir elme és
hite a gyógyrlásban!
Dr. Jakaboaícs Adfienn

,9Píro§ lírerelsrut9) f*lr+iíüís
A

tetepiiLlésen található keresztek felúJíüása több
éve folytk már. Egy újabb darabJa került felújíás-

ra a nép nye|vén csak ,rplros kereszto',nek hívott
feszület.

A fábóI késziitkereszL színétűitőlag a régi rendszer sz(ikős íeste.I<kina7atÁnak köszönhetóen a korra
jel7emző piros színre festetíek. (ha igaz a népi hiedelem), Az anyagát tekintve fakereszlerr kifogott az idő
vas foga, ével<kel ezelőLLmár az állapota olyarrnyira leromlott, hory 2007 évvégénkidőlt ahelyérő és megserrrmisült. Az őnkormányzaI aketeszl hiteles másola-

tának elkésziteséhezI.akner Roland helyi asztalost kér-

te fel A vörösfenyőbő készntL íj keresztrL az önkorményzaL frzll§i dolgozói közel eg;r köbméteres új betonalapba helyeztrk eI a rég; heLyen. A, feliletkezelés és
rekonstrukciő :utÉol- a jéztts is visszakerüIL ahe7yére.
A keteszt körüli parkosítás tavasszal kerül befejezésre. Az önkormányzaL saját forrásábóI fedezLe, a feIűjiás 1-1.O ezer forintos költségét.
.,Úgg gondolom. hogg az Önkormőngzat eggik legfontosabb feladata, hogg a múltra uonatkozó targgi és
szellemi emlékeket óuja és megőizze az utókor jaudra."

zsolnaí zoltőn
polgőnnester

Vasszécsenyi Üzenet
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Dgyharui

hírek

A NAGYBÖJT - ha nem csak hússal méred
Enni vagy nem enni? Nem ez itt a kétdés, Met ha csak ez lenne,

igyekszem nem elmulasztani! A napi, illetve a heti

nagyböjt nem teológiai fogalom lenne, hanem gaszúonómiai. Isten nem KOJAL-os hogy az ételedet lesse, ő a szívedet
nézi. S nem is a hústól teszi fiiggővé a mennyországot. Mett szép
hagyomány, hogy böjt péntekjein nem eszünk húst, s néhanapján
csak 3-szor harapunk falatba de csak egyszet jóllakásig - de igazábóI ler:r' ettől böjt a böjt. Hanem attól, amitől a vegetáriánus
grillcsitkével böjtölrre, A tojásutáló meg rántottávaL Hogy Ábítja-e venni magát, Hogy tud-e, tudsz-e néha megállj-t patancsolrri
magadnak ha mennél, vagy indulj-t ha maradnáI, kevesebbet ha

a szentmisén és áldozom, naponta háromszor mondok ró-

akkor

a

többre vágynál, vagy többet ha a keveset is sokallod. Hogy
tudsz-e ura lenni önmagadnak, tudsz-e nehezedre esőt tenni,
vagy kedvedre esót nem tenni olyankot is, ha ezekből semmi
anyag haszon, vállvetegetés vagy pirospont nem fiadzik. Hogy
erősebb légy, gerincesebb légy, klasszabb légy, Isten szemében
nem akkor vagy erós ha nagyot tudsz ütni, hanem ha tudsz nem
visszaütni, Nem akkor vagy gerinces ha ötletes a szavad,hanem

ha egyenes. S nem akkot vagy klassz, ha wgy nézel ki, hanem ha
beléd is étdemes nézni, mert van ott éttékelnivaló. S az éttékesek
nem jönnek csak úgy maguktól. A bodybuildet gylt, hogy izma
legyen, a nagyt gyar hogy tétese legyen, a dták agyta gy,ut hogy
üplomája legyen, s a gy3rás nem könnyű munka, biz ám! Pedig
§em
ugráIó muszkli, a megdicsért tétes, s a Dr. cím tesz yala^z
I<t naggyá. Hanem az, hogy merrnyire tudott lélekte is gyútni.
Mert gyatapodni lélekben, embetségben, önutalomban,
önfelá]dozni-tudásban, segítőkészségben,mértékletességben- s
ettől nagy nagy - hát ezekért is gyúrni kell. S ha így nézziJk,
^
akkot a nagyböjt
negyven napja egy jó edzőptogram. Tedd, ha
hivő vagy, Istenért és önmagadétt, tedd ha nem vagy hívő, csak
önmagadért, Csak tedd! Hogy a húst megeszed vagy nem eszed,
csak egy tészecskéjea progtamnak, egy mozz^nata, mint a
bildernek 2 lökés stllyzó, nagytnak egy tojássátgája, űáknak egy
zéhá. Azon is múlik, persze, hogyne, de mellette még mennyimennyi máson, Kérem, én böjtben nem harapok csitkehúsba-

mondod, de emberekbe nap rnint nap belehatapsz. Kétem,
nagyböjtben az én számba nem megy be marhahús.... de jön ki
belőle matha!!! hogyha öteg bácsika totyog előtted a trabijával,.

Kérem, én nagyböitben nem eszem disznóhúst - de hogy ne
rr:'eg eszedbe se jut? Szerinted ki tartja meg job-

disznólkodi,

^2
ban a nagyböjtöt:
aki nem eszik csitkét, marhát, üsznót, vagy aki
nem hatapdál másokat, n.em marházik akkor sem ha mát a plafonon van, s nem disznólkodik? Hmmm?? Szép az elsó is, nem
vitás, de a másik mégszebb. No és petsze, kell a beleidnek métegtelenító kúta (a nagyböjt egyik mellékhatása) - de nemcsak
belekből ál]sz. A lélek méregtelenító, tisztító kutája ugyanúgy

fontos. Sót! Lesed a "teszkóban" a szavatosságj címkét,teljes
kiórlésűt kétsz és bió-t eszel..., de a TY2 mocskát(ót kiszűtni
abból is lehet)szúrő nélkiiLl döntöd a fejedbe, Órr"to."rr, vá7ogatva eszel, kérem én böjtölök, de az internetet örnleszrve, gsgabájtra zabalod? surolod a kádat, illatosítod a vécét,nem matadhat ki
a Silan vagy a Coccolino, csak a lelked matadjon tetkes és büdöskés? Fontos a test és fontosak a körriLlmények - mert kiilsőleg
ezek amik láthatók(vagy szagolhatók), de a kisherceg is tudta,

hogy "ami igazán fontos...", s a sivatag is rejthet klt^t m^gáb^n.
S ha kell, hát fogyj
\ilóra, de kell hogy hizz léIekte. Ésakataterő_
te és önutalomra. Es kitartásta és hatátozottságra, S ha hívő is
vagy, akkor még plusz szeremi-, megbocsátani-, tütelemmel
elviselrri-, jóval viszonozni-, érte isasztani, Vele többet beszélgetni-,....tudásra. Hízz, Iégy szép kövét mindezekben. Mert legfőképp erről szól a Nagyböjt. Amit épp ezek miatt egyte többen
komolyan vesznek. Hívők és nemhívők egyaránt. Megétezve,
hogy jóval többtől szól, mint pusztán egy vallási alapon iavasolt
vagy előín hústilalomtól. K.Gy,

Kiétt szokott imádkozni ? válaszol: EPERJES KÁROLY színművész: A jó Isten mindig elrendezi, hogv
kiért és miért ajárljam íel az engesztelést, a vezeHést, a jő

szőt, 1ő cselekedetet, és ha van, a szenvedést is. Az pedig,
hogy ^eLmulasztom-e vagy sem: az én felelősségem. De

alapimarendemet a Szűzanyára bíztam: naponta részt veszek

zsafűzétt és naponta elméIkedem a Bibüából. Hetente kétszer, szetdán és pénteken böjtölök
- ha lehet, kenyéten és
vízen. Nem elég imádkozni, de böjtölni is kell. Es nem elég
böitöIni, de búnbocsánatot is kell ]<érni. Igy tisztíthatja meg
az ember az éIetétés a lelkét az Ut napiáía, a Húsvétra,és
minden vasátnapta.
FIarrnadnaDon halottaiból foltamada
Jézas,bár meg üldnánk étteni, hogy mjértvátsz időket és napokat
győzeLmed megmutatására

akkor is, amikor már kir.,ír,tad a diadalt!

Hogy miért hagytad testedet lelked nélkü három napig halva, a
benned tejló istenséged jele nélkiil? Hogy miért hagltad sítod
kövét lepecsételve, s vele az őtöket - és velük a viágot bizonyos

ideig abban a hiszemben órködni, hogy még halott vag1., noha már
föItámadtál? Hogy miétt jeientél meg "nem az egész népnek, hanem csak azIstentő], előre kijelölt tanúknak"?
Es miétt re;tetted el föltámadásodat rildözőid, csúfolóid, megölőid
elótt, noha diadalmas életed fényes bizonyítéklett volna ellenük?
Es miért hagytad hogy egy nevetséges mesét terjeszthessenek el
győzelmes feltámadásodról "mind a mai napig" Es még szeretteidet sem isteni csodád ngyogő fényében, de kettésznek, jószívű
útitársnak, képzeletsziilte ]éleknek, pattonálló idegennek formájában közelítetted meg. O! add, hogy szeflt feltám^dásodat mely új
életünk fotása, mi is így felfedezzik, boldogan megtaláljuk, és a
megtapasztalás boldog bizonyosságával valljuk: még ha az emberi
tapasztaIás és tudomány ahalálodat hirdető pecsétte is mutat, vagy
a hitedeneknek Téged nem látó szeme nevetséges koholmányokkal
ptóbáIja önmagát elzátri, vagy ha bennünk sem mutat kegyelmed
mindját gyózelmes és diadalmas Istennek.
Higgyem halált és bűntIegyőző szent föltámadásodat!

FÖLTÁMADOTT

Latrok között,

a gyászos, csonka péntek,
Hasadt kárpitja a mogorva égnek,
Az ecet és epe, a szörnyü lándzsa
Már messze, régen elmaradt:utáía.
Kln és halál csak kusza, kurta álom,
Es é]rri, élni;ó e szép világon.
Mögőtte áldort hatminchárom éve,
El,őtte: az ötöm

\

mély messzesége.

F.s negyven napta, hogy az égbe tartott,
Ugl,hílták, vonták még a földi panok.
Oly idegenü ündökölt a menny még
S oly széűtőnek túnt a végtelenség.

Folyton lenézett, búcsútmondva halkan
Es fájó szír,vel szá]]taszűz magasban.
S a ragyogó

aziton

át a LeIke

AGenezátet kékségétkereste. fluhász Glr:ta;

Mennyi-mennyi szép emlékem van a multamból. Ha

néha elmerengek és feüdézem őket, még most i§ elkáptáztatflak, csofdultig megtöltenek érzelemmel, sőt néha
nag,yon is megsajűtiák a szívernet. Mennyivel sivárabb
lenne az életünk, ha nem maradnának írreg a2 emlékeink. Nem, visszasítni nem szabad
hisz Isten
minden pillanatban a ielenünk még ^aokat,
szebbé tételétkéri

tőlünk, de az emlékeink csak }rozzárk taftozfl^k E|mesélhetjük másbknak, leírhatjuk, de igazáből soba
úgy, mint ahogy a szívünkben vannak. Mett azok csak
a mieink. Egy kép, egy hang, egy boldog őta, egy vágyódó szívdobbanás... Ó Istenem, milyen jó lenne ha
emlékeinket a mennyofszágba is elvihetnénk. Ésott
igazán felnyílna a szemünk affa, hogy mennyi szépet
kaptunk Tőled a fölü életünk örömeiben is.
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Petőft, SE
Az ellrríút30o7-ben az

ősz7 szezont nagronJó hajrával és emlékezet es mérkőzésekenaratott grőzelmeinek köszönhe-tően felnőít labdarúgóink a 3.
helyen zártÉl< és bizakodhatnakl Az ifi csapatnak
viszont mLégtgrekezllekell, hogyvégiiLl majd a dobogóra felléphessenek.
A szezonzarás a hagyományos ajándékozós és közösen végígdolgozott űsznóto r keret ei közőtL nasron
jól sikerült és komoly fogadkozások is elharrgzottak
Imre Tibor v endé g(őj éb en,
Az idei edzőmérkőzésen az NB III-as Yép ellen
5:0-ra, aztím a me$zei ll-ben listavezeLő Rum ellen 3L-re grőzLek a fiúk, igaz ezLmegspékelték a me5rei IIes FelsőcsatártóI elszenvedett 6-1 vereséggel is, ho5r
aztÁn Tanakajd ellen simán grőzzelek 5:1,-re és az
NB III-as SárvárLól u§aJ1 kikapva igazán jő befejező
felkészűIésímeccset játszanak A felkészülésben sokat
segített Pammer István a Kastnlyszállóbarr biztosítva
az uszoda igénybevéLeléLaz aLapozási időszakban, Talán ennek is köszönhetően az első tavaszi fordulóban
vasánrap Gércén5:1-re grőztek a fiúk Kiss Kornél 2,
Viszked Ba7ázs, Viszked Péter és Pungor Dávid góljaival, de sajnos azifistÁkcsak 1:1-et jáLszoLtakésagóIt
Baláns Dávid lőttr és máris következik a Vasvár elleni első hazal rrrérkőzrs I6-án|
A felnótt tagűjakat a beszátno|ő közffiIésen éi
8000 Ft-ban, illetve üák,nyrgűjas esetén 1000 Ftban állapították meg és abérleteket hasonló megoszásban 3200 Ft, illetve 3300 Ft-ért árusítjuk.
A tomegsport szakosztáytrnk az egész évben zajlő
férfi és női, 10 sportágat felöIelő Kistelepülések megyei Sportver-senyében ZOO7-ben sajnos a har:neadik
helyre csúszott a nagron jól szereplő, immar har:lrradszor grőztrsYép és a minket 6 ponttal megelőzőTáplánszenLkereszt mögött. Március í-éna Stőger vendéglőbera megtartott jó hangulatú évzánón Batázs Imre rövid megnyitój a után tréfásan megtreglrezlem, hogy
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örüljünk abronzéremmel járó 80.000 Ft-nak, hiszen
ennyi volt a űj, amikor nyertünk, akkor is, amikor
ezisLérernnek örülhettünk és mindenki Leglren meg
min-dent azért,hogy idén javítani tudjunk! Minimum,
hogy legalább a dobogóról ne csússzunkle, mert az íj
év versenye-inek kfirása szeint a negyedik helyezett
fog majd 80.000 Ft-ot kapni, az első lnelryén viszont
150.000 jáí!
A tömegsportbarr a nőkmár idén is tLozák * pontokat, hiszen a bronzérmes helyezésseI az asztáitenisz döntőben, meg a íiúkrészvételével10 pontot szereztr;rr.k és kijár a gra+nlJ:áciő Molnár Gáborné Nagy
Renátának, Szandiné Pungor Kornéliának és SzántanéBaJazsfalvi Klárának| Aaráil februárban a sakkal
folytatódott a versenysorozat pont-ffijtőgeése, án a
fiúk csapata megint nem jött össze a selejtrzőre, bar
sok esélyük nem volt a dönLőbe kerülésre. A nőtrnél
Szanü:rré Pungor Kornélia, Kovácsné Pungor Zsuzsalnlila és Horváthné Pungor l{go"s most először
ezistérmeLhozoLt össze a döntőben, mert bravúrosan
Táplánszentkeresztvitte el az aranyaL, és aházigazda
Lukácshánáé lett a bronzérem, viszont rrem szerzeLt
pontot Vép csapata. Márciusban 29-én esedékes Toronyban a női kosárdönó és alövészek is számítsanak az április 19-én esedékes Homok úü versenlre.
Ter,nészetpsen mindenkinek köszönjük a résrvételL
és gratulálank az elért eredrnényel<hez és nagyon
örülnénk, ha minél többen jönn ének a szabaüdősporL
versenyekre! Jól jönnénekaz 1-7o-ok is naryon: SZJA
felaj ánlásokn ái adőszámunk: 19892849- 1 - 1 8
Atavaszi rrrérkőzések:e abeíépőüj 450Ft és 300
Ft lesz és abeLépőkegirűLtá tombolajegyként is szolganak majd, ahogy a bérlets,k is! A mérkőzéseL<re
szánt tombolatárgyak felajánlásalt megköszönjük
minden énrrtettnek és tovább-ra is számítunk a segítségre, ámogaásra!
Koadcsné Pungor Z suzsanna
Eredmények
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szeretném feltenni azt a kérdéstlelkes szurkolóinknak, mit is várnak a csapattól? Miért vagrunk

elégedetlenek, lega7ábbis néhrányan.
. szerepeljink a jelenlegi osztályban, ebben a ,,pozicióban"
. próbáljuk megnyerni a bajnokságot, irány az NBIII
. tarLsuk egybe srácokat fió a csapat)
. minnél jobban szolgáljuk ki a nézőket
Nagyon nehéz váIaszolri, hisz' ennyi feladatnak
megfelelni reeín egyszerű.Valakinek mindig sikerül a
íiúklelkivilágátfelzailatni. Igen, ők is emberekhlbázhatnak is, de csapatként múködnek. Tudnak footballozri, egymásértkizdeni, örülni a sikernek, bosszarrkodni a kudarcon . De a szurkoló az fejekeL követel, jogosaír, megvette a belépőt, szőlásszabadság van, ő
mindent mondhat, sérLegeLhet.
Nagyon nehéz igazságot tenni. Irgyünk egrmással
toleránsak. Biztos vagyok abbarr, hogy mindenki jót
akar, csak nem mindegy, hogy hogyarr. I*t.etú,gy,bekiabálva a jáLékLérre,vagy a mérkőzés után egy sör
mellet megbeszéIni. Kinek mi a szimpatikus!
Ugy érzem a csapat bizonyiL, cserébe nem kérnek
mást csak szurkoljunk, örüljünk a sikerüknek.
A csapat többszor is adott lehetőséget de sajnos érdelrtelenség miatt csak egmrással tudtak beszÉlgeti.

Nem márlírL akarok a csapatból csinálni, csupán

egy je|enségre szeretnék ráilágitani. N{indelt<t érezze, hogy OK mindenL megLesznek a sikerérL, a szurko-

pedig ámogaLja,,magatar|ásáva1" is. Az ölLöz.őben
nincs rosszabb érzés,mint nyert mérkőzés utan lehajLoLL fejű játékost vagy edzőt látni, csak azérL merL a
befe|évezeLő í/Lol néhányan ,,ftkázzák" őkeL.
Kialakult egy iő közösség, próbáljuk meg egybetartani hosszú időre. Ehbez az ellökség kevés, segítségre van szükségünk, Hogy kitől milyen segítséget
várunk, mindenki döntse eI maga|
Sokszor egybiztaás többet ér mint .......!
Nem panaszkodni akarok, hiszen a szek& jő ílÍon
halad, igaz néhányan szeretnék rl:.egállitani - nem tudom miérL? - áIán iÁgységbőI.
Kérek minden szimpattzánst, hogy az elkővetkező
időben éreztesséka csapattal - szépen foga)mazva -,
ho5, SIIGRBEN-KUDARCBAN velük vagyrrnk.
Ha segíteni nem tudok, ártrrr;li ne ártsak!
Néhány keserú gondolat után minden olvasónak
Kellemes HúsvétiUnnepeket kiván Sportkör Elnöksége nevében
Balőzs hnre
ui.: HúsvétTJétíő kupa technikai okok miatt elmarad
(pálya terheltség)
1ó

Társa§ tánc §yerekekrr 9k

!

8008. áprilisában újra elindul a társastánc-oktaás a
MűvelődésiHázban Oktató: Pál Nóra
Jelentke zész Szeder Ildikó, 94137 7 -17 7

\
,,A tánc a lélek rejtett ngelae."
(MarLha Graham)

IIASTÁNC TANFOLYAM indul

kez-

dőknek a Művelődési Házban képzeLL
orientalis táncoktató v ezeLés év eI!
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