fisztr,lt Vass

ruéclsenyi Lakosokl

Mint azt rrrár az[Jzenetutolsó számlábanrrrfu táJéA végleges forma terveink szeint a lyár végétg7lkortatásként leírtarn, az í|ság szerkezete átalakul. alakul. Az átrr-lenetl időszakban kétem szíves türelr:nüA mostani az előzőhöz képest gyors megjelenés ket és megértésüket.
célja, hogy minél aktuálisabb dolgokat tudjunk közölAz apróIttrdetés rovat elindult az
ni, és mint emliteLíem aközeljövő történéseivel kupuzenet@vas szecseny. hu
csolatos ájékoztaásáL helyezzik előLérbe.
mail címre lehet küldeni a hirdetési szöveget. A
Ez Lermészetesen az eseti terjedelem csökkenését hirdetés megeIenéséhez szikséges az a7apvető adatois maga után vonja. Mindemellett az újság feketr'. - fe- kat, elérheóséget megadni. (minimqrrr llléy, telefonhér megselelése (egyszínú) a kisebb terjedelem eseLén, aaért lesz, mivel költségtakarékosság miatt az önkorlrrrályzat saját maga nyomja a kiadványt.

szám,)

Zsolnaí Zoltón
polgdrtnester

Indoliolt esetben a kijelölt napok bálmelyikén, - a meghaározoL|
időben - fogad.lak aszűrésre érkezőkeL.

A |L{J számot a szűréskor be kell mutatnil

Iítábel Tv hirek.
Áz

Örrko.mLányzat mrá.rcius 30-án megkötött
megállapodása értelmében az úJ szolgáltatő az
OPTICON Kft, és helyt szolgá|tatőJa (izeueltetőJe) a TANET Kft.
Felhívjuk a tlsáelt lakosok figyelméL, hogy a szolgaltató által kikiildött szolgáltaási szerződést a váüalat kipostázta a meglévő adatokalapján. Ezeket kitölLes és aJűrás után az Önkormányzat első emeleü jegyzői tltkar ságáa, lehet leadni,
Aki tévedésből esetleg nem kapott iyen szerződésl
és mégis szeretné a szolgá7taást lgénybe venni, Őket

ké{ük fáradjanak be a hivatalba és üres nyomtatványt
kollégáink segítenek kitölteni az tgélylőlmek. A hiányosság miatt ezúLon kér ellézésta szo7gá7taLó!
T áj éko ztatásként kérik ezúlpn közzételni, hogy az
űj szolgáltaLő ahalőzat mérésévele[rezdte a munkát.
Az ngyfélszolgálat ávoli bejelentkezése miatt aggodalomra níncs ok, az országos szolgáJtatő ájékoztaása szerint az űj sznlgaltaás megkezdéséig fetál7ítja a
térségünkben múködő ryakorlaü szervjz szolgáltaást.
Z s obwí Zoltőn polg dnnester
az Optocon Kft .tőj ékoztatás a alapj őn
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IItkarbantartás
Az Önkor:mányzat felhívJa a
lakosság flgyelmét, hory a

Rövid időn beliil elkezdődik

a cspdrél<ílz elvezető

átkok
viz,#ata és esetleges tiszLítása,
Felhí$uk a lakossag íigrelmét hogr a saját ingaflan előtti

tervek szerlnt az 7de7 évr útkarbantartást munkrf,latok
végzésélekelső ütemét tdőJárási köriiümények fiiggvényében április hónap végén
és máJus hónap eleJénvégz7.
Az idei évben megkezdődik
a csatorna fedők, nyomvonalak helyreálüása elsősorban a
buszközlekedéssel éll;tetL íttszakaszokon (Széchényi u. Táncsics u.).

álroksral<asz kaszáása és az áLgresznk tlsrtÁntartása, karban-

tartÁsa a lakosság feladata.

Rövidesen megkezdődik a
felülvizsgálat, kédük mindgnki a saját területének felülvizsgalaáL Önmaga is terye meg,
és szükség esetén a karbantarásL az esetJeges felszólíás
megelőzőelvégezze el.
Ahol az arok állapota maí
nem megfelelő és a lakossági
karbantartás nem hoz megfelelő erednQay1 otL teruészet-e,sen a2 Önkormányzat, gépek
segitségével végzi eI ezt a
munkát,
A kOzetjavfun teriiletrendezést éÁ csapadékvízelvezntÉ.si
árok kialakíás át aa Onlanmáay-

Felhívjuk rnindgnkingk a fia mankavégzés
során a munkagépek környezetében óvatos és fokozottan
figyelmes közlekedést kérünk
mi ndenkitől. Továbbiakban az
úüontasokat követően a munkaterületek megközeútésekor
vegyék íigyelembe, hogy a
szintkülönb ségek v eszélyezt eLheük a gépjaruű és aközlekegyetmét, hogy

dők testi épségét.

zat a T emető utcáÍ;lan véga,.

vezessilnk óvatosan!

Z solna;í Zoltán polg őrmester

Most

kiiüönösképpen

Yérvétr,lhelybe;ít
Értesítema Ttsztelt Lakosságot,
lriogt az Önkormányzat roLevében
megbeszé|éstés egreztstést folytattarln Jakabovics Adrten háziorvosunlrkal és az alőbbi megállapodást kötöttiik:

8008. május hónaptól kezdődően minden lakos szá-ára helyben
biztosítják az eset7eges vértéLellehetőségét,

Az Onkormányzat továbbra is
vállalja a vérszáűiással kapcsolatos költségeket,

Megkérem a lakosokat, hogy
akinek a doktornő szükség esetén
a saját érdekébenezutítn Szombathelyi közpoltl véwéte,Itjavasol, az
fogadja el, és gondoljon arra, hogy
uem kényelni kérdésez,t;arLemaz
egészségeérdekébeníeszíezL.
A Doktornőnek a véwéLeIIeI
kapcsolatos egyiittműködést ezűton is köszönöm az Önkorrrlányzat
és a lakosság levéber..
Z solnaí Zoltán p olg őrrnester

Sruámitástr,clhnikla,úanfolyam
A Berzsenyl Dá:riel Meryet KönyvüÁr
A tanfolyam tanúsítvany(nem OKJ-s
szervezésében30 órás tngrenes szábizonyttváay) megszerzésével záfln.
^
míüárstechnlka tanfolyam rndul a Mú- kurzushoz a könyvtar inryenes segédvelődési E.áz'ban.
teteLbizLosít.
A kurzus kezdeLez 2008. április 5. Bővebb információ és jeleltkezés:
(szombat)

Szeder Ilűkó: 9!Ll377 -17 7
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A Rrrrgior Elrrő llfiíívelődésiHráulnirei
Mrf,rcius 27-én az önkormályzat

bevonásával fórumot htrdettiimk
falu lakosságának, amelynek témáJavolt a Pungor Ernő Múvelődési Ház és KönyvüárJövőbent mjlrödése és tervez,elt prográínJai.
A.beszéIgeésenelhalgzottak álapján és a helyi velemenyek ftgrelembevéLetévelaz edüg sikeres működő rendezsrények és körök mel_
lett a követkeó programokat hirdeti meg a Művelődési Ház:
a

Ápnu,rs

-

MÁJUS:

Áprrlrs 33. (szerda) 15.00-18.00
Y asznáJt könyvek vására

Aprtüs 35. (péntek) 16.00

Kézműves játszőháa aközelgő Aoyak Napja jegyében
MáJus 1. (csütörtök) Majáüs
MáJus 7. (sz.erda) Meseláda
MáJus 6. (kedd) 14.30 Hangszerbemutató a Bartók Béla7*neiskola
szewezésében

MáJus,13. (kedd) A kíváncsi királykisasszoly - mesejáLek a Gothard
Jenő Általános Iskola második osztályos színjátsrninak előadásában
MáJus 18. (vasárnap) 18.00 Hajra csajok '73 - mini-bohózat a rell::ó
jegrében - A sorkifaluü sztnjátszók előadása

Ár.urvoó pRoGRÁMoK:
zenelskola - minden héten kedd, csütörtök, péntek
Számitástechnika tanfolyarn - páros hét szombatonként 9,30-13.30
Hasü{nc tanfolyam - páratlan hét szombat: 16.00 - 17.00
NyugűJas Klub, Ifiúság;i Klub

TOVÁBBI TERVEZETT PROGRAMOK:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Társastánc, léptÁrr'c

Filrnklub
Gyermek sztajátszó csoport
I{avi rendszeress éggel kézműves kuckó
Női torna, jóga, baba-mama klub
Ismeretterj esáő előadások
Napközis ábor
Ijásrat
Gyermeknap, Falunap

Á tanfolyamokra való Jelentkezés és tnformáctó:
Szeder

nükó (muvhaz@vasszecseny.hu)

94B7

7 -L7

7

Március 3,2-én, sikerrel zajlolL az első játsznhazunk, amely a húsvéü késziilődés jegrében telt, A gyerekek különböző kézműves technikrálrkal ismerkedhettek; mesesarok, diaveűtés és színező, húsvéü
totó várla őket, tojásvadászaton vehettek részt, avál7alkoző szelleműek peüg próbára tehelték ügyességüket a húsvétiakadálypályaa.
Áprtüs l-élazovisok akultúrház szervezésébenellátogaitak a Savaria Moziba, ahol kísérőikkel egyiitt meglézhetLék Franklin, a teknős
kalandjait.
Ápr:tüs Ll-én, aMagyar Költészet Napja atkalmából a Művelődési
IJaz és aa, Egrutt VasszécsenyértEgyesület közösen

hirdette meg

versmondó versenyét, és ahhoz kapcsolódó versillusztrácíós palyazaát. A megméretIetésre több miret 20 szavaJó jelentkezeht, az tlluszLráciős pa7yázatra ped;g 56 gyermek készííeLtrajznL. Abeérkezelt munkákból az esLe folyamán kiállítas nyflt.
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Felhíviuk aTisztelt Lakosok figy9lmét, hogy az Önkormányzat az idén ís megtendezi
lomtalanítási akcióját aYárosgazdálkodási Kft. közreműködésével! -

őponű 8OO8. rnájrrs 17. szomb at 7.0t0'-18.0() óra

Kédük azutráta,közterilette csak r9gg9l te,grék ki a lomot és lehetőség szerint, ne engedjúk i77eáI<ts,Ieneknek az széttűrai, A lomtalanítas lefolytatásához idén is a közrendvéáelem (rendőrség) Áegltségétkén
az Önkormályzat.
Földet, törmeléket" állatt tetemet, zöld, hulladékot, nyesedéket nem szrilűta:rak el. ÁVárosgazdákodási Kft. háztarüísonként 35 Kg hulbdék elszáLlíásáí végzi e7 űjtalaaut, továbbt 100 Kg/hárrtartás
hulladék elszáűitásának költsegeit az Onkormáayzat vrállatJa. Az ezrn feliü mennyiség elsialltásának
költségeit az 4.rilteLt lakosoknak kel.l meg!értteniük.
Megkérjiik a lakosokat, 1:rog;r az edÜgi jól bevált módszer szcrint afém, papír hulladékot a kedtésen beliil
árolva kérnénl< L<tkészíLeni.Az önkotmányz.at dolgozói mar pénteken elkezdlk begníjteni a hasznos hulladékol Időpont egrezlrtés miatt munkatársunkat Ponyhardt Gábort 1ehet keresni. A hasznos hutladékból saár_
mazó bevételt aba7taőékszalliás költségein kívül lehetőség szeint a sz*7el<Iiv edérryek szárnánakbffitesére
fogiuk forűtani, Megértésíiketés üámogaü{sukat előre is köszönJiikt
Z solnqí Zoltán p olg ármester

Társa§ tánc §yer ekrekn ek
3008, áprilisába4 újra elindul a űrsasűnc-oktatás a
MűvelődésiHázban Oktató: Pál Nóra
J elentkezés : Szeder lldíkóo 94 l37 7 -17 7

Haszn ált kön;rvek vá§ ár a
Á

Pungor Ernő Múvelődési í-Iáz és

Könyvtár kiárusítja a Megyei Kö,+F.tár
áltat állornányból kivont kónyvekét.
A vrásrár helye: a régíiskola épiiűete

Ideje:

8008. áprilts 33. 15 őrátőI18 órráig
A konyvek jelképes összegérl
(50 illetve 100 Ft-ért) megvásarolhatók

izEiiÉtYfi}tIŰ,
líl§TEllER á*
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