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,Kík messze aoltak, most mínd összejönnek

ütní el,
amíg a téI a megfaggott mezőket
karcola éles, kék jégkörmíuel."
(Kosztolányi D ezső : Karácsony)
o percet édes szóuql

KELLEMBS zunÁCSONYT ÉSBBXBS,
BoLDoG Ú.r BszrBNDŐT KÍVÁN

A Vasszécsenyi Önkorrn ányzat és Képviselótestület nevében
Zsolnaí Zoltdn polg drmester,

NÍrúruerrrrravató Vass ruéelserryrb e;tt
Ismét gazdagodott községünk egf idegenforgalmi látványossággal: többéves munkával elkészült s 1negnyitotta kapuJát a nagyközönség előtt
az ASVAN)IMUZEUM.

A szeptember 27-én megtarLott ünnepélyes megnyitó, melyre éppen az UZENET-ünkben hívta, meg
községünk valamennyi, az ásványok, kőzeLek és
fosszíliák iránt érdel<\ődő lakóját, méILó volt a kláIlitás látványosságának.
A rendezv ényen községünk érdeklődő lakói me1,lett ott voltak a segíLő barátok, gyűjLőLársak és a

földtani szakma reprezenLánsai is. Pintér Róbert

mérnök-tanár, az ISIS Big-B atd vezeLőjének LrombiLaszó|ója után Dr. Vígh Károly, a Savaria Műzeum Terrnészettudományi OszLályának vezetője
mondott rövid beszédeL, rnélilatLa a gyűjLő tevékerrységéL,arnelyeL a Letmészettudomány, s ezen
belü1 a földtudomány és az ásvárryi.an Lerén kiíejLeLt. AzokaL a szené|yes éIményeket is megosztoLta
a hallgatósággal, melyeket közös gyűjíő utak során
r aktár ozódtak el b enne.

Pődör Gyórgy ismerL költő és mérnök-tanár nem
sokkal kózségünkb e kölLözése lán az őnkorrnányzattól megvásárolÁ az al<korra már teljesen romos, volt
tejcsarnokot, amely bontásra volt meghirdetve.
Többéves előkésziLő, Lewező és terepmunka uán nekilátott az épileííeljesáta,lalúásának. A 120 m' a7apLerileíű, sziníe teljesen áLépíteLtépileL szép Limpanon-előteret kapott, s a belsejében 4 helyiségben a
gqjtő altal meglew ezett bűtor e gyittesb en hely ezte eI
ásvárty-, kőzet- és fosszília arryagának kiállítasra
szánL, látványos darabjait.

Vasszécsenyi Üzenet
Pásti János kohómérnök- ffijíőLárs - aBárryászhimnusz elénel<lésévelemelLe a hangulatot, majd
Zsolnai Zolán polgármester mondott köszönLő beszédet, s vágta eI az avaás jelképét, a nemzeti szinű
szalagoL.

Az ezL követő állófogadás közben s utána a gyűjLő,
Pődör György végigvezeLLe a résztveyőkeL a helységekbenelhelyezeLLvitrinekközöLL,miközbenbemutatá alátnivalókat.
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magyar tudós geológusról yan e|levezve) ásvány, valamint a ritka csordakúti (Fejér megye) mellit, illetve
a gyűjíő első, éppel a tanárátőI gyermekkorban kapott s megőrzőLt pirites recski kvarc.

FelfedezheLjük

a kiállíáson az

ősemberek által

laasználL pattintott vagy csiszolLkőeszközök
mellett az
űrbő ,jöLL" köveket, aLe1li'J.;iLekeL és meteoritokat is.
Külön teremben kerültek e7helyezésre a földtörténeti múlt igazi emlékei, a fosszíliák. Ezek között is le-

laet igazán ,,mazsolázní". Az egyik tarlóban például
eE!, a Magyarország LernleLén (pontosabban a mai
Komló környékén, s innét az e|nevezés is) valaha élt,
strucc nagyságú dinoszaunrsz (Komloszantntsz Cat
bonis, ahogy Kordos LászIó, a neves magyaí pa7eológus e|nevezte) lábnyoma IáLhaLó egy kőszén- lapon
megőrződve. Ugyanilyen érdekesek a levél- és hallenyomatok, a kagylók, csigák, tengeri sünök és rákok
több százmillió éves kővazat (fosszíliái). Kicsiket, na-

gyokat meglepeLéskéríérheíneka hatalmas méreLű
mamutfogak, agyarak és csontok.
Egyedi érdekességea rnűzeumnak, hogy a falakon
a legfontosabb információkkal egrütt hatvan képert
láthatókaLőrLénelmiMagyarországbányavárosainak
eredebi cimerei. (Benke István, ismert bányászaL-törLéreeti szakírő aján|oLta fel bemutaásra) Van eredeLi
bányász diszegyenruha, bányászlámpa kollekció éppúgy, mint bányász eszközök, kitúntetések,illetve ásIgazábóI ezLleirni flern egyszetű: ezL látni kell! A r,án;Íani képeslapok egr aránt.
Pődör István és Schermann Veronika ajándékaspotlámpákka1 megvilágított tárlókban a gyújtó sok
é*iízedalatt felkutaLoLt, megőrzöLt és most kiállí- ként került a műzeumba abányamanó, 1lletve Szent
tott ásvány- és kristállruálogatása még fényképeken B o rb ála és Szent Kin ga, a b ártyászok két v édőszentj é nek a faszobra, melyeket Joó Lászlő toronyi faíaragó
sem adja vissza azt, amit ahe|yszínen szemmellátművész készíLetLel.
hatunk.
A kedtésen belüli két csille a gyerekek kedvence,
Az elsősorban aLőrténelmi Magyarország neves és
mert az eIőLér és a parkrész is. kötetlenül turkálhatkevésbé ismerL bányáiból, meddő hágóiróI szártnaző
krisályok, ásványok és kőzeLek színLe lenyűgözik a nak benne, s az otí elhelyezeLL anyagból annyit vihetlátogatókat. Láthaíóak,Nagybánya, Kapnikbánya és nek, amennyi a kezijtkben elfér. Szép a magyar- és a
Herzsabánya kvarcai, Oradna gtrönyörű piritjei, Sel- bárryász zászló a timpanon elején, de igényesen lett
mecbánya ércásványai, illetve Gyóngyösoroszi ame- kialakítva a füves tér is. Az oLt|áLhaLőbányász kopjatisztjei, Recsk kalcitjai egyatánt-. Szinte nirrcsen az fa Borbás József vassurányi íaszobrász (Pődör
országnak olyan szegleLe, ahonnét ne fedeznénk fel György volt tanítványa) alkoása.
A műzeam egyénileg, csoporLosan és ingyenesen
valamilyen érdekességet, legyen az gércei limonitgeolátogatható, csupán előzeLes egyezteLésL kér a ffijLő.
da, vaskeresztesi magnetit vttgy zempléni opál.
LáLható a kiállítason a legújabban felfedezetL ma- Ez érLheLő is, hiszen főállásban árlíL egy szombathegyar ásvány, a kochsándorit (Koch Sándorról, a neves
|y 1 szal<középis kolában.
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Mi tibrtéllt a|I1 elnúlt idósrua,kbaí
Az utolsó áJékortatástól ugyan nem sok idő
A Temető utcai lakosok közremúködő segítsételt el.lig egy hónap ennek ellerlLére az évvég7haJ- gét és az é:pitkezésalatt tanúsított tiiLrelmét az Ör^rá hangulat uralkoűk aközség idei gazdálkodásá,
korrnrá;nyzat nevében ez űton is megköszönöm!
nak és teendőinek lezárása üryében is.
AközségLerileLén elindult a téliesítés,a sporLpáIassan beko

sr,ónL a tel és errrck megfelel&n a körségfenntartási munkak befej e,zése a legfontosabb feladaL.

tÉry.J
ltrl'|'lll

-.ii},
-_*
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lyán szezon utolsó labdarugó mérkőzéséLköveLően elszáL7íásra kerültek a padok, a jáLszóLén eszközökleszere|ésre illetve téliestésre kerültek. Az utolsó fűnyttasok uán az ÖnkotnányzaLbeárohta atÉlicsúszásmentesítéshez szikséges anyagokat.
KözcéIí dolgoáink munkaüszonya az idei évben okóber végévellejárt. Alkalm azásal<at továbbiakban eseti
megállapodása7apjánszúkségszrcnntf oglalkoztaLja.
Az Onkorm ányzatnak a Községi egészséghán felűjiásával kapcsolatos pa7yázaL elkészítéseés további
e(őkészíLésejelent akLuális feladatot. L meg|elrő épiíésiengedélyt megléte utan kiüteli tnryek és izemelLetési és techno-

Iőgiai Ler:rek előkésziLésefolyik.

Teweink sze-

rint a felújítási
munka tavasszal

A tavasszal lakossagi helyszíní egyeztetéssel kezdődő folyamat l<tvits,lezésekénLaz önkorrnányzat sajáL
beruhazásakénLújíLottafeIaTemetőutcacsapadékvíz
rendszeréL. A közműársaságokkal való }aelyszírai
egyezLeLésL követően került kijelölésre arégi- új csapadéLrrv elvezeLő árok nyomvonal. Az ör'korlmányzaL
saját dolgozőinak mtnkáját a bére7t munkagépeket
segítették. Központilag szerezíe be az önkormányzat
az építőanyagok je|enLős részéL,A lakossági együttműködésset a közteri7eLerr Iévő bejaratok - hidak kialakiását a lakosok maguk végezték eI.Igény esetén
az önkormányzaL a
központi cső beszerzésel kívül akar a hidakszakszerű elkészí!l§|d"
Lésébetis segítséget
i
nyújtott. A munkálatok
során a yas yíz
rL
Zrt. -v el e5,iittrnúkodve több vvbeköLő vezeLék cseréjétis meg
kellett oldani.
Akedvező lakossági hozzá áílás, anyagi
aldozat vállalás és a
közös munka eredményekérrt az önkorrmányzat a beruházás
végső tezárásakénL az íLhlbák kijaűását követően
egy egrétegű fe7nleLl zárás l<talakíását rendelLe rlo.eg
a Lisen Kft.-től. A temető utca rekonstrukcióját próbaként, minta útkéntkezelí az Ónkorrnányzaf. Továbbiakban, amennyiben ez a szerérty anyagi ráfordíás
ka1'r;gőnába tartoző megoldás beválik, ígr a leheLőség
szein más utcák esetén is fogjuk ezL amegoldást választani.

n

I

Ki

kezdődne

meg
LetmészeLesen a
páIyazat eredményessége esetÉn.

Aközség

gaz-

dálkodásánakszámbavételefolyikagazdaság jévlezárása elkezdődött. A harrnadik negyedéves beszámolő
alapjánaközséggazda7kodása jónakmondható.AköLe|ezettségeinket rendre betartjuk az inLézmérryek finatszírozásahatándőre te!'esítésre kerül és a jő gazdálkodás másik alappilérekéltszárr.ol tarLott be,téLe1eink is rendre beérkezr,.ek.
Az önkorrnányzaLrnk nincs lejárt tarLozása és a
működéséh ez a továbbiakban sincs szüks ége hiLelre.
Szerény meglakaúásunk pedig a fenntarlási és a
jövőben Lewezetí fejleszLési feladatainkhoz jelenLik a
fedezeteL.

zsolnai zoltdn
polgőnnester
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Blesruárnoló a képvíselőtpstiilet nunlrriljáról
A képviselőtestület Szeptembet

17 -én üléséről

A testület meghallgaLta" és elfogadta a Pátia Szociális SzolgáStaLó Közkereseti Tarsaság vezetőjének

beszámotőiát.

Tekintettel arra, hogy az iJrlés időpontjában nem
volt kellően tlsztÁzotL, hogy a hazi seg;tségny{jás feladatait a jövfuen hogyan 1átjuk eIaszolgá7taásigénybelrételére csak december 31-ig kötött szeruődésL.
A képviseló-testület testületi haározat formájában
kinyilvánítotászáradékáL,me7yszerinta jeIzőrendsze,
resházi segítségnyújásés a logopédiai szotga7aLfe7a,
datait a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása
keretein belül kívánja megoldarri.
A testület a szepLemberi úlésénfogadta el apotgármesterelsőf éIdtgazdálkodásrőIszóIóbeszámolóját.
A testület - az időközbenvégbement törvényi változásoL<ra tekintettel - módosította szociális rendeletét.
A testúlet módosította a település eryes területeit
énntő vá}Loztaási tilalom elrendeléséről sző|ő rende,
Ietét, mivel abba - Lévedésbő - egy olyan ingatlan is
bekerült, ame|y a két községrész összekötésére t ery ezeLL űt áItá nern volt érintve.
A testúlet módosította költségvetési rendeletének
az általános iskola és óvoda bér- és létszfun előirányzaláravonaLkozó részéL,mivel a kétini.ezménygazdaság! vezeíőjéL a továbbiakban az áItáános iskola fogIúkoztaLja,

A testület döntött megállni Lilos jelzőáblák elbeIyezésérő a Táncsics utcában.
Tekintettel arra, hogy a szécsenyi községrész templom felíjíási munkáinak kapcsán a temetőben ís jelentős lmérLékűfej7eszIÉsek örténtr-k, a testület döntött a helyi egyhazközség kétínillió forinttal való támogaásárő1.
Kiss Ferencné és M:áte.né Gadár Rózsa képviselők
az iirlés keretében lemondtak egy-egy havi tiszteletdíjukról, az ebbő származő önkor:nányzatl meglakaÁás összegét - kéLszer 27.ő88 Ft-ot - a lipárti templom belső restaurálás ára ajár^toták íeL
Tóth Csaba képviselő megvalaszása óta nern veszi
fel ttszíeleLdíjáL. Az ebbő szár,rtaző rr'egfakariásból
350,000 Ft-ot a lipárti templom belső restaurálására,
50.000 Ft-ot a Rozmaring Asszonykórus CD kiadvályára, 33.000 FL-ot az általános iskola nagyrnéreLű Iogőjának elkészíLésére,50.000 Ft-ot a LernplomépíLő
Ebergényi Benedek poriréjának restaurálási költségete ajánlottfel'
Testületi döntés sziletpLL arról, hory a íetajántásoknakmegíelelőösszegeketacímzeLtekrrregkapják,
AzntéskereLébenatestületfe7határrriaztaapolgármesterl, hog. a 7eendő grógyszertár kialakíása, majdalnizemelLeLéseárglrábanelőszerződéstkössön.
A képüselő-testület döntésével - koltségvetési
megtakafiásaterhére - aTemeLő utca felületi zárására 650. 000 Ft-ot, a P eőfi utrába tervezeLL kerékpáút
geodézíaimunkáira 800.000 Ft-ot, középitetet<hez
kerékpárárolő készitésére50. 000 Ft-ot biztosított.

A Képviselő-testúlet következő ülésétnovember 4én tartotta,.

Az első napirend

kereLében a Vasszécse rry, 467
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helyrajziszámítulajdonosánakbeadvártyábanfoglalákaL árgyalák. Az ingatlan ériinteLL a Szécseryt LipárLta,l a Gyöngyös partján, illetve a Bika-réten kercsztil összekötő t ervezeL íLL á7tá ú5,, hogy az ít céIjára az ingatlan Lerhére kellene teriteteL biztosítani.
A tulajdonosok által javasolt két megoldás: az önkorrrrányzaLvegre rrrega teljes teriIeLeL, ha nem akkor
aLelek D-i oldalán Iévő gralogíterL és árokérL (rekultivációjukat követően) cserébe adnak tpriteLeL az ít,
hoz, de csak akkor, baazitkialakítása mán akonkrét
megvalósulás szakaszába ér. Addig is épitsr'dő hazu,
kat úgy helyezik el, hogy az a későbbi űLépítesL ne
akadalyozza.
A kérdésben nem szileteLL döntés, annak árgyalását a testüleL etnapolta,

A továbbialrban a testület

elfogadta a polgármester
ájékoztaójáL a háromnegredéves gazdálkodásról, majd
elfogadta a 2009. év költségvetesének koncepcióját.

A testúlet elutasította Szombathely Meryei Jogú
Város Közg;rűIéséraek mega7lapodás tewezetét a családsegítés, a g;retmekjóIéLi szolgaltatás, valamint a
gyerrnekek napközbeni el7áása (bölcsőde) feladatainak kistérségitarsulás kereteiben Lörter'ő e7láásaúl'.
Az elaásíás indoka, hogy a megállapodás szerinL a
településről csak alüor járhaL gyermek a szombathelyi bölcsődékbe, };ravaln szabad férőhely, és az önkorrarrányzaL 5rermekenként és havonta nem csekély
összeget flzeLne a városnak.

A testület döntést hozoLL a _Nyugat-dunántúli Regionális Hliladékgazdálkodási Onkormányzati TársuIáshoz való csatlakozásről azza),hogy a társulásba fizetendő múködési hozzájár,ulás méftekérő további
egyezt etésL tart szükségesnek.
A testület az iatéskeretében elfogadta a 2009, évre szőIő betső ellenőrzési LewéL.
Tekintettel arra, hogy abazi segítségnyújásfeladatai ellátásának mikéníjeLisztáaódott, a testület
2009. január 1.-Lő haározatfan idejű megil7apodást
kötött a P áLrdra Szociális Szolgáltató Közkereseti T ár sasaggal afeladaL elláására. A testület megállapodást
kötött a közkereseti ársasággal, amelynek alapján
közrelműködnekazéLkeztetesifeladatokeltáásában.
Elfogadták az étkezteLésszakmai programját, mely
annak, hogy az örfl<ormányzaL az étkezteLési
feladatokelláásáramúködésielgedéIytkapjon.
felLete,Ie

A testület döntótt a Bursa Hungarica FelsőokLatasi Önkormányzati Ösztöndíjban részesüIíkszemélyéről. A támogaásban a felsófoku nappali képzésben
tészLvev ők részesülhetnek.

A

Képviselő-testúlet november 10-én rendkívüü
ülést tartott.

Az ntés keretéhen visszavonta a - többek kazat

-

bölcsődei ellátassal kapcsolatban korábban hozoLL elutasító haározaát, mivel halÁtozoLL ígéreteL kapott
arra, hogy a bölcsődés gyerrnekek uán mégsem kell
ftzetnie.
A megállapodásokat a Lewezetnek megfetetőel
megkötötte.

A
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Képvtselő-testiiLlet következő iilésétnovember
tartotta.

A Képvtselő-testiideü iiLlésekről -

llrat

A képviselő-testületi üléseken az

átozat néllciil

elfogadott kon-

kréL haározatokon egyezteíésre meglárgira7ásra
a község kőzlekedéstechnikai koncepciója,

kerúlt

SzintÉra a közlekedéssel kapcsolatos a községbe-

vezető űLjának (87-es űt)bejaratl szal<aszának esetleges útkorrekciója, forgalomtechnikai és baleseL veszélyességi szempontból. Az önkormányzat a hatóságokkal rövidesen felveszí a kapcsolatot és szüksé g esetén
haározaLban rögzítl az ittezkedést és az esetleges
kapcsolódó költségekről való rendelkezésL.

A87-esűLbelteriLeLiszakaszánaksebességkorlátois több ülésen isszatérő gondolat - a rendkívül
m€as költések miatt a döntés egyenlőreváraLmagára.
AznléskereLébenhaározaLtáelfogadtaaNyrgatInLézrrrélyeink múködése az oLL folyó munkával
dunántúli Közigazgaási Hivatal Vas Megyei KirendelLségének törvényessé gi észrevéLeléL,ametyben a kapcsolatos észrevételek több esetben kerülnek napirendre, A szükséges irftezkedések általában kiilön hakéLközségrésztösszekötőtewezeLLűLáLtalérirrteLLir^ározatoL nern ígényelnek.
gatlanokra változtáÁsi tilalmat rendelt el.
A testület határozatot hozoLL az űí létesítésével Az OnkormányzaL 2009 évi feladatal is megárgyakapcsolatos konkrét tewezői feladatokról, illetve fel- lásra kerültek első körben a költségvetési koncepció
Itatámazta a polgármesterl, hogy a rendezési Lery ké- elkészíLésekapcsán, Döntés az éllami költségvetés elfogadását köveLően konkrét számok ismereében Ieszítőj ével a rairurtkér a me gállapodást kös sön,
A testúlet továbbiakban az érirrtett 4-6713. helpaj- het tovább tárgyalni.
Az évvége közellett ev el az Onkorm ányzat munkazi számí ingatlan tulajdonosának képviselőjével fo|yszeryezete késziú.t a gazdasági év lezárásáta.
tatott hosszas vitát, majd egy döntés-tervezetetbocsáAz őnkornámyzaL az idén előr elá+hatalag 2 alkalomtott rendelkezésére,ame$ a7apjátképezhetl az íthoz
mal ülésezik. Ebbó az egfik a falugnílés .-kőzmeghallszükséges terúlet cseréjérő szóIó mega7lapodásnak.
A kérdéstovábbi árgya7asáL a testület következő gatás illetve az év vég; zarőités ahol az OnkorunányzaL
az elr zárásáróI és az elvégzetL feladatai mellett az esetiléséreelnapolta.
A testület módosította a 3008. éü költségvetéséről leges függő igrekeLveszi szétmba ezzel párhuzamosan
szőló rendeleteL, arrrelynek kereLeben az egres etői- az űj év e7ső par betenek feladatait eg;reztetl.
zsolnaí zoltdn
rányzaLok tényleges trljesiteséL rögzíteLte a módosító
polgórmester
rendeletben.
3,6-ár,

zása

§zociális tíiuiíaprogirarn
Az

az Ör.kotrriámyzat a rász,orultak részétea szociáilis alapon odaitélt ffizlía kradá§t.
Az Önkormányzat és az Együtt YasszécsenyérL
eryesület tagjai társadalmi munkábat meglíszLítják a
kőzség külterületén lévő Önkorm ány zaLi krnleíekeL,
Az igy kitermelt fáL az gepjártnűvnnkel a igénylőknek
1dén ts megfl<ezű

hetyszínresza7litiak.
IgényL szeméIyesen és írásban kérelem alapján lesorhet benyújtani. A kérelme zíkközöttrászorultsági
A
rászorultsárendben kerúl kiosztásra a szociáIis fa,
gi sorrend a képviselő testület döntése alapján kerúl
meghaározásra.

Anyakön5rví hirekl
§zületés:
. Pungoí Péte.r és Magyar Prlina leárrya; Hanna
(3008.].0.16.) Széchenyi u. 8.
T{nlá|ozásr:

. Petz Miklós (8008.09.80.) Lipárr u. 54.
. Erdósi János (2008.10.03.) Vörösmarty u.

15.

. Molnar Jánosné (3008.10.86.) Ebergenyr fasor
. Koleár András (3008.11.19.) Kossuü u. 4.
. Szabó Antal (2008.1]".81.) Ady u. 23.
. Gombkötő Ferenc (8008.11.88.) Peűff u. 39,
. Pungor Jánosné (8008.11.85.) Kossuth u, 27.
Irmpeg Józseíné sz. CsászÁrÉrzxbet
(2008.].],,28.) Rákóczi u. 14.
. Takács István (8008.11.30.) Rákóczi u. 1.

'
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értékeirr lrre!

SaJnrálatos módon es,Te komolyabb problémát
okoz aközségteríí.etérna vandalfumusnak köszönhető krárokozás. A, ryermekek részéreépítettjátszőtér eszközeit ismeretlen tettesek megrongráilták, a buszmegrálló ablakait betörték, a csatornacsöveket összerugdosák és még sorolhatnánk.

laníást de addig is kérem aLiszLelí lakosságot, hogy
a szelel<tív hulladéktaro7ó szigeLek mellé nehelyezzenek el lim-lom kategőriában t arLozó hulladékot, mivel

il
i

l

l/
ezt sajnos nekünk kel1
elszá\litaLni és ennek a

LervezeLt idópontja

2009 áprilisa. Az eseL1eges elektronikai hul-

Kérelr' a tisztelt lakoskat, hogy amennyiben tudomásukra jut ilyen konkrét cselekmény, vagy esetleg szern-

ladékot a Csaár Kft.

LipárL utcai telephe-

tanúi ilyen cselekedeteknek úgy azthaladéI*alanul jelentség a hivatalba, hogy
meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket.A ÖnkormányzaL íeljelenLésL

lyén díjmentesen le lehet adni. Megértésüketelőre is köszönjük.

trsz mínden ilyen esetberr annak érdekében,
hogy a közös tulajdonunkban Iévő érLékekeL

zsolnaí zoltdn
polgdrrnester

meg tudjuk ór,rri és meníeni a garázda egrénelnő.

KiegésziLésként

szereLném kérni, hogy a

közLeraleLek használata
során a szemét elhelyezésL leheLőség szerinL a
kijelölt helyen Legyék.
Tavasszal is szer:rez
az ÖnkormányzaL lomta-

E-

I

t]

Brrr§a Hrrn$aricla
A 3009. évi felsőolrtatr{st
tölüJpáűyánatról.

önkormányzat7 ösz-

Vasszécseny Község Képüselő-testúlete 2008.

november 4-i iJrlésér'döntést hozoLL a benyújtott Bur-

sa Hungarica Felsőoktatási ÖnkotnányzaLi
Löndijpályazatokról.

Ösz-

A Képviseló-testület a huszoneg5r fő pályáuő kőznl
1 főt havi 4OO0 Ft összeggel
1 főt havi 3000 Ft összeggel
I9 főt hal{ 3000 Ft összeggel tamogatja.
A döntésről apáIyazőkaL kúlön-külön írásban értesíteni fo$uk.
Az előző években beadott ,,B" típusúpáIyazők aatomatikusan megkapják az ősszeget, amennyiben jo-

A pályázők szátmLa 3.1, fő, ebből ?L fő,,R' típusú. gosultságuk
0 fő ,,B" típusúpályáaő.

fennol7,

Z solnai

Zoltőn polg őrmester

3008. december
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ÁIrnanrsztá§

AzÖnkormányzaLtöbbévevisszaLérőtánogaásakénL
az idén november utolsó napjaiban kenilt kioszásra a
község idős lakosai körében az 5 mázsa a|ma. A személyenkét megköze|iíő|eg kéL kiló téli gyümölcs
ugyan jelképesnek mondható, de minden képen szerctnénk a továbbiakbanis az időskoru lakosság egész-

ségéhezlegalább ennyivel hoz.zájára7ni. A csomagok
kialakítasában és kiosztÁsában Szeder Ildikó és Kovács Zsoltn é segiLségéL szereLném megköszönni.

zsolnaí zoltdn
polgőnnester

llfiűvelődési háru
Nary örömörnre szolgál, hogy az elníiJ.t időszakban egrre lő azokszá;orta, akik résáveszlnekaM.űvelődési Ház ptogramJain, vags igiénybe veszlk
könyúárunk szolgáItaásatt.

I

I

lí

,_.r

hirei

az oL<tőbei foglalkozás telarrqa volt a mozgásfejIődés
és mozgásfejleszte,s csecsemő- és gyermekkorban.
Novemberben eg{ kis mozgás váqa a klubtagokat:
Szákovics-Varga lldikó védőnő, aerobic oi<Lató lesz a
vendégünk, aki ,,baba-mamatornát" tart majd.

SzerdánkérlJ- angol nyelvlanfolyam váqa a felróLteket, ahol a jelentkezík az a7apoldő7 sajáűthatják el az
folytatódik a nyelvoldatás,
angol nyelvet. Csütörtökön
16.30-tó1 óvodás és elsős ryermekek ismerkedhetnek
anémetnyelwel, 17 őráLol pedig a nagrobbak fejteszthetik nyelvtudásukat német rryelvtanár vezetésével,
Minden hónap első pérrtekjén kerül megszer:lezésre a Nyrgdijas Klub, mell.rrek kereLében nyrgodt beszélgeLésre,yagJ, szef{ezett programok révéníartámas kikapcsolódásra adódik leheLőség, Szombat délelőttönként zajIoLL a Berzsent' Dfutiet Megyei Könyvtár

Is#

Az ősz folyamán több állandó programmal is bő-

vült a l;lazkina7aía,
A nyári sziúlneL :uán íjra elindult a rrői torna, ahol
a résztveyők létszáma folyamatosan bőlrül, A nők,
asszonyok lneIerate két alkalommal, kedden és pénLeken látogatj ák az órákaí.
Minden hónap utolsó keddjén ].0 órától váqak az
anyrkákat és gyerekeket a szepLemberben elindult
Baba- Mama klubba, A szeptemben tááIkozás alkalmávd,ivőítz-vasgáLati7eheLőségvárIaarészkevíkeL,

11
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Vasszécsenyi Űzelet
álta"I szer:rezetL ha|adó számíásLechnika tanfolyam,
rnely méltő folyaása volt a lavaszi sikeres kezdő íanfolyamnak. 3009 tavaszán sem maradunk számíLás-

technika-oktatas nélkü1, a köveLkező modulban az
elek|ronikus igyintézéssel kapcsolatos tudnivalókat
sajáLíLhaLják eI a jelentkezők.
November B-án 72 diákkal elindult a felső tagozatosoknak meghirdetett angol nyehtanfolyam, mely
hetikéL őrában segít a gyerekeknek elsajáLítani az idegen nyelvet,

A.héLnégytapján,hétfőn, kedden, szerdán és pénteken továbbra is za'rartalaíLul zajlanak a Bartók Béla
Zeneískola hangszeres és szolíézsórái.
Ol<tóbertó űjraűLjára indult a Vasszécsenyi Mozi.
Az első vetítésselkapcsolódtunk az l956-os forrada|om elml.ékéhez, ésberrruáásra került a Nap utcai íiűk című rrragyar film, mely a ,,pesti srácok" harcának
úlit méILő em(ékeL. A köveLkező veLíLés alkalmával
eg3r színes magyar dokumentum játékfilmmel várjuk a

8

3008. december
lyos diákjai és a Rozmaring Asszonykórus közreműködéséve1, A megemlékezésre az Október 6. emlékparkban kerúlt sor.
OkLóber 9-i könyl,tán rendezvényünkkel mi is be-

kapcsolódtunk a Községi Kórywári Falunapon a Tini
Körywtári Napok e|nevezésű programbá, me1l,rrek kereLében fe|ső tagozatosok vehettek részt a Megyei
Köryl,tár által szer.tezett kommunikációs trétingen.
A tréning folYaásakénL Lervezett zenés iroda|mi rnűsor (a Nádiverebek előadásában) ,és a Vasszécsenyi
Digitális Archft,um bemutatása azor.ban ezen a napon
érdeklődés hiányábarl elmaradt. A Digiális Archívum
bernuáására új idópontban, november 7-én kenilt
sor. Ekkor rrrár - ta)án a szerencsésebb időpontválasztás miatt - nagy örömünkre sokan eIjöLLek, és érdeklődve figyelték a régi emlékek, dokumentumok,
fényképekgyrűjteményét,mely a falu történetet, é|etéí
mutatja be. A Vasszécsenyi Digiális Archílrrmot a
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár munkatarsai állíLoLák össze az ott fellehető emlékekbó'l. A cd-t, bár
nem kölcsönözhető,
de a könyl,tár nyitvatarási idejében bárki megtekintheti.
OkLóber 22-én két fontos rendezvénynek is helyeí
adott a Múvelődési Hén nag5,1erme: 18 óráLől a8. oszályosok 1956-os megemlékezésétLekinthettük meg,
rnajd az Ifiúsági Klub közveLiLéséve| papírra veteLL
emlékekeLidézheLLinkfelaforradalommalkapcsolatban. Ezt követte a már említetL a Nap utcai fiúk címú
film vetítése.

moziznivágyőkaL,AzAdjáLoküsszaahegyeimetcirrrű

film Wass Albert életíLját mutatja be,végi$árraaz iró
éIeíébenfontos szerepet jatszó helyszíneket. Decemberben két íilmmel is készülünk, az egytk a gyerekekraekszőlő A három rabló címetviselő, kalandokkal teli nérrret animációs film, a másik pedig Márai Sándor
regényénekfilmreiíLváILozata",azEszLerhagyaLéka.
Az il7anőő pro gramok me7lett knlör.bőző r endez:t ényekeL is kínált aN{űvel'ődésiHaz és Körywtár. Október elejél Menyhárl Tibor e|őadását hallgathattuk meg
Iránr óI, Ir án tőríene7rnér ő, szokásr endszer érő, amely
igazán éIvezetes program volt mindazoknak, akik érdeHődnek más országok, más ájak, kultúíákiíánt.

Október 6-án err.lékezLijrnk az ,,Aradi véránűL<ra"
az Ambrózy-Migazzi István Átdárros Iskola 7. oszá-

38-án ismét az arryukákaL és kisgyermekeiket vártuk
a Baba-mama Klubba, majd 29-.én, szetdén az iskolások vették birtokba ahénat az Oszi jáLék- és mesedéluánon. A foglalkozás keretében ryönyörű termésképek
születtek és élvezhetLik a régi meseíilmeket is.

§

L

I
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November végéLőaz áIlandő programok és a tendezvények is az advenL jegyébet telnek majd, többek
között kézllaűves foglalkozás, Mikulás músor (az Iskolával és az E$riitt Yasszécsenyérl Egyesülettel közösen), karácsonyi ünnepség vár minden érdeHődőL.
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DECEMBERI PROGRAMOK

2008.

December 6...(péntek) 17 .0O

MIKULAS I]NNEPSEG

Helyszín: Ambrózy-Mígazzi Isfuán Általános Iskola tornaterme

Ea
3l

December 15. (hétfő) 10.00 óvodások és 13.30 iskolások
VASSZE C SENYI NIOZI gyerekeknek
A három rabló című német animációs film
Emő Művelődési Ház és Kön
Helvszín:

SSZECSENYI

December 16. (kedd) 10.00
BABA-MAMA KLUB - Karácsonyi készülődés
Helyszín: Pungor Ernő Művelődési Ház és Könfiár

\

l'Y
.t

))
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December 16. (kedd) 17.00
KARÁC SoNl-YI HANGVERSENY a Bartók Béla Zeneiskola
vasszécsenyi növendékeinek karácsonyi koncertj e
Helyszín: Pungor Ernő Művelődési Ház és Könyvtár

December 18. (csütörtök)

SZEKELY

17.00
BETLEHEMES a Premontrei Gimnázium diákjainak

előadásában
Helyszín: Pungor Ernő Művelődési Ház és Könyvtár

December 20. (szombat) 15.00.

KOZSEGI KARACSONYI IJNNEPSEG, NYUGDIJAS TALALKOZO
n: Pungor Ernő

Művelődési Ház és Könyvtá

December 21. (vasárnap) 17.00

VASSZECSEI\-YI NÍOZI
Esáer hagyatéka(Márai Sándor) színes magyar filmdráma €}
Helvszín: Pungor Ernő Művelődési Ház és

December 22. (hétro) 8.00-13.00

GYERMEKFELÜGYELET
KARÁC SoNyI l<ÉzvlÍlvnsFo GLALKozÁs
Rátz Györgyné, Kati néni vezetésével
: Pungor Ernő Művelődési Ház és Kön

- 13.00
GYERMEKFELÜGYELET

December 23. (kedd) 8.00

KARÁCSONYI MESELÁDA

a Berzsenyi Dániel
Helyszín: Pungor Ernő Művelődési Ház és Könyvtár

10.00

\t

l

December 24..(szerda)

JEZUSKAVARAS

1

0.00-

1

KönyvtárMl

3.00

Helyszín: Pungor Ernő Művelődési Ház és Könfiár

Vasszécsenyi Úzenet
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An iskola
Szeptembet l-Jén,151 dirákunk kezdtp meg tanulmányait az í$ taaévben, köztük 13 elsősünk Molnrár Erzsébet tanitőnő vezetésével.Nyolcaűk osztÁtyba 1 9 tarrulónk J ár.

hirei

Október 6-án iskolánkban, illetve a vasszécsenyi
emlékparkban emlékezeLt 7. oszály,rrrk az lB4Bl49es hősökre . Felkésziójnk Czirőkné Barasits Enikó.

Zsankőlé Sziklai Gyöngyi kolléganőnk július 88án adoL| éleLeL Gergő levű kisfiának. Sok szeretettel
gratulálunk neki!
Kiss Jánosné szephembet 3O-áLó1 tölti nyrgdíjas
napjait. Jő egészségeLkívánunk neki! Annus néni alkalmanként továbbra is segít nekünk afeladatok elláásában.
Az idei tan.évben az ötödik osztáyban indítottuk a
nem szafrtendszerű oi<|atast. A kulcskompetenciák
kőzi7l<temelkedik az alyanyetvi és amaLematikai, így
főként ezekbő atargyakból biztosítottuk az időkereLet
ezeWe az órákra, Meglévő anyagi forrásainkból igyek20 tanulónk veLLrészt október B-án a GeneraliBizszünk beszerezni olyan eszközökeL, amelyekkel a tosító és a Danubius Rádió által szerrezeLt alma-cikompetenciaalapú oktaást segíthetjük.
trom akcióban. Tanulóink a rendőrök munkáját segítMegszerreztük idei szakköreinket is. Ké{úkaLisz- ve almáL adtak a helyesen, citromot ahel7,te|eni7kőzteIL szűlőket, hogy gyermekük részstéte|éLegész évben

biztosítsák ezekert a foglalkozásokon, Nyolcadikosainknak középiskolai el6késziLő foglalkozásol<aL tar
tunk három tanárryból. Elindítottuk szivacskézilab da foglalkozáslnkat, anelyet a részLvevő g7rerekek

lekedőknek.

sza7d<épzeLL edző vezetésévelsajátíthaLják el a sportág
alapjait. Itt és a foci szakkörön is szeretettel látjuk
azokaL az óvodásokat, akik kedveL éreznekvalamelyik
sporág rendszeres gyakorlásához.

Azideitanévben is folytatódik két osztálFrnkban a
DADA program.
A Filharmónia Kht-vel közösen megszer:reztik
idénre is résrvéLelúnketa három koncerLből őJló ifiíLsági hangversenysorozaton. Itt szereLrtértk megkö-

szönni alapítványunk ezen programhoz nyűjLoLL anyaglámogaásáI-,
Alapítványunk 3007. évi adójuk l%-ának fetajánlásával 209,000 Ft bevételhez jaLott. Köszöqjük mindenkinek, akik alapítványunk számlájára uÁItÁk adójuk lVo-atl Segítségükre a továbbiakban is számítunk!
PályázaLot nffitottunk be szakmai, informatikai és
áneszköz beszerzésre, amelybő nyelvi laborunk és
számíástechnikatermúnkf ejleszLesétkívánjukmegvalósítani. Amegpályazott összeg meghaladja a2 mi7lió forintot. Sajnos iskolánk páLyázaá nem kerilt az
infrastruktúrafejleszLésipáIyazaL nyertesei közé.
A rossz időjarás miatt a szepLember végéreteryezeLL tűranapunk elmaradt, tavasszal pótofuk.
Szeptember Z?-én t^rLotta szűlői munkaközösségünk idei első megbeszéléséL.
Szeptember 27-én iskolánk is részLveLL a szombathely Fő téren rertdezett KjstérséglForgaÁgon a tanulóink készítetLe kézművecs tárgyakkal. A pavilon berendezésétHorváth Magdolna taraaírrő késziLeLte.
Nyolcadikosaink október hónap folyamán a megyei
középiskolák nyflt napjain veILek részt.

Október 9én 7. és B. osztályosairrk közial l?-en vettek
részL a Pungor

ErlőMűvelődési Házban szervezetL kommunikációs Lréningen.

Megkezdődtek a szabadtéi leány városkörnyéki
kézilabda bajnokság k;jzdelmei is. Csapatunk az őszi
fordulóban ? győze|met aratott és csak egyszer szeíLvedtünk vereséget.
OkLóber l3-án három nyolcadik osztályosunk (Pipics Júlia, Poór Richárd és Szabó Balazs) veLL részL a
Savaria Szalrközépiskolában rendezeLL többfordulós
közlekedési verserryen.
Október 1 5-én tarlo LLuk tev elési érLekez|etünket,
amelyen a Nevelési Tarrácsadó szombathelyi csopor|jának vezeLője, Vidonyiné Sólymos Rita tar|ott előadást és egészítetLe ki ismereteinket a sajátos neve7ési igényúgyerekek vizsgálaával, íej7eszLésévelkapcsolatban.
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Október L7-én vehettek tészL azok az 5. és 6. osztályos tanulók jutalomtúrájukon, akik a Kerekerdő
llapitvány versenyén a jutalmazottak között voltak.
Uti céljuk aBalaton-felvidék volt, ahonnan elfáradva
ugyan, de sok éIrnérmyelLérLek haza.

ten

November 2I -én szivacskézilabdásaink köznl hev ehettek r észt a Pannon Kupa nemzetközi női ké-

Októb er 22 - én 8. osztályos airtk közr emúködés ével

tarlottuk három lnelyszirren is (iskolánkban, a tantakajdi Petőfi Sándor Múvelődési TJázban és a vasszécsenyiPungorErnőMűvelódésiHazban)rrregelr;^lékezésrllakeL az 1956-os forradalomról és a köztarsaság
kikiálásáról. Felkészítő tanár l{agy András. Ezen az
ranlepélyen vehettúk birlokba azt a nagyméreLű iskolai logót, melyeL Tóth Csaba képviselő űr készítteteLL
íiszteleLdíjából, Köszönjük neki
!

ffiipj
,1

i"]

: ll

*

,,ry

,ri
Október

Z3-án

rerrdezLiúk meg máso-

dik alkalommal

az

Ambrózy-kupa versenyeit. Idén az aszta]íLenisz mellett sakk-

ban is szerveztink
versenl,t, amelyen
BO-an vettek részL. Ma-

gas színvonalú,nagy
hőfokű, színvonalas

yerseny zajIoLL, amelyen
a helyezeLLek juta7mazá-

sához fenntartóink is

hozzájárultak.
Az őszí szineL utani elsó írapon kezdtük az ÚjEbergényi kastélyban alsósaink számára a kéLhetps
úszásoktatást. Köszönjük Pammer István úrnak önzetlen
segítségét.Köszöne-

tünket fejezzik ki
azokrnak

a

szúlők-

nek, nagyszi(ől<nek
is, akik a gyerekek
szaJlíásában, öItöz-

tetésében segítettek.

7. és 8. oszályosaink november 6-án vetLek részL
az oladipályaválasztási vásáron, ahol a vas megyei középiskolákmutaLákbeközelebbrőLevékenységnkeL.
A szülőket még a november I9-én tarLott páIyavá7aszási szülői érLekezleLen is ájékoztatLuk a felvéte,Ii eIjarás rendjér6l. A tanulók már a továbbtanuláshoz
szükséges részleLes orvosi vizsgálaton is voltak.

zilabdatornánzásztővivőkérrtvag;r játe,koskísérőként.
Mindannyiuk számara nagy élményvolL tááIkozni a
íelrrőLL magJrar válogatott világklasszis tagjaival.
Sznlői munkaközösségünk baljáL november 22-én
tariotta,, Akik nem tudtak eljönni, azok is különböző
ősszegű felajánlásokkal segíLeLLek az SZM céljainak
megvalósíását.
November 26-án te.I<tnLettek meg 4, és 5. oszályosaink a Pál utcai ílűk című színdarabot a Múvelődés'
és SporL Házban. Ugratezen a napon tartottuk összevonL szilői értekezleLirtkeL, amelyre a Vas Me5lei
Rendőrkapiányságről érkezeLL előadó. A, Lérrla az iskolai agressziő, illetve a média káros hatása.
November 27-én és 28-án tarlottuk sok feladattal
színesítve egészségnevelésinapjainkat külön az afsósoknak, külön a felsősöknek.
Ké{ük a szi|őket, hogy gyermekeik taj éko zÁLó fnzetéL Löbbször ellenőnzzék és kézjegyükkel lássák el!
December hónap elején jelezzik önök felé az esetJeges félévibukásokat.

Mostantol kezÁve meghirdetjük taílulóink közótL a
Akik 1 kg-ot hozn ak, azok
fizikábó| illetve természetism erethől kaphatnak ötóst.
Kédük még mindenkit, hogy gdíjtsék iskolánk
számala az aniveres majonéz, musár és ketchup kupakj án ta|álhaLó iskolapontokat, melyekkel iskolánk
számára nyerhetünk garanálL sportfelszerelést, illetve sorsoláson akár többmilliós eszközökeL. A matricákat az iskola Litkárságán adhatják le.
haszná]te,lem gníjtő verseryt.

További tdőpontok az első fé|éxvégélgz
December 5. Mikulás
December 10. A tanulók jelentkezése aközporrtiJag,
December
December
December
December

erysé gesen szersr ezeLL felv éLelire

10. L7.0O Fogadóóra
15, NIozi az alsósoknak
2O. Taníási nap, karácsonyi ünnepély

2L.

- jarutár 4.
Január 5,
Fanuár 16.
Január 23.
Január
Január
Január
Január

26.

27.

28.

31.

Téli sziineL
Első tanítasi nap
Az első félévutolsó tanítási napja
A íéIé\iLértesíLők kiosztása
FéléviérLekezleL - taníási szineL
í7.0O Alsós sziitői értekezlet
17.00 Felsős szilői értekezleL
14.00 Alsós farsarrg
Pozsőr Ldszló ígazgató
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ovoda lúrek
Ld.ba, ldbq. kicsi lőba,
Azzal j őr maj d óoodőba. "
,,

A kiscsoportos

gyermekek

számára az óvoda egy aJ közösségi
élet megismeréséLés megszokásáL
jeIenti.

Az elsőtáéJkozás az óvodáva), az
óvó nénikkel, az óvoda tarryi kórnyezetével minden g.erek ese!Ében
alapvetően befolyásolj a az óv odához
fűződő későbbi kapcsolaát, Körültekintést, türelmet, gyengédséget
igényel a családból óvodába kernlő
3 éves glermekek beszoktaása. A
rendszetes óvodába

se

j

eIőLL óratól-őrára,

árás rnegkezdé-

napról-napra

a2 a:ryayagí a2 apa jelenlétében ismerkedtek a grerekek az óvodai kór-

A

sok kozös mondók4 bábozás,
t$taLá teLte őket.
Ismerkedtek a csoportszobáleJ, a játekokkal, errk tlelyeo,re|, eg,rrnassal.
A g5rermekeket külön féIelemmd,
tölti el, hogr itt az óvodában le kell
feküdni. Azt gondolják, hory akkor
ölbeli játék grors an

nekik itt is kel1 maradniuk. A dé1uáni lefe|sr ésnéIigr ekeztink eloszIatní félelmeikeL, az €ruk mellé nItünk míg elaludtak, az otthonróI
hozoítjátékka], ami az ő szárnu|<ra
az oLthon érzeLéL adja, egyéni szokásaik szerinti elalvást segitl eIő.
Nagyon szeretik a déluáni pihenés előLíi meséL. T errnészeLesen
nekik még csak rövid, nyúlfarknyi

A szüreti mulatság, mely hagyomány az óvodában a kicsik számára ís élményLjelenLeLL, elmondtuk
az eríe az alkalomra tanult versün-

ket, mondókánkat, áncoltunk, vigadoztunk, mustot ittunk. KöszöleLLel í,arLozunk a szülőknek a teflgeteg szőlőért.
A csoportunk alakulásában az
első eredmény, ha minden ryerek
jól érzi magát a csoportbart, ha
meghitt kapcsolat fűzi őkeL az ővónőIlhöz, és egl,rnásh oz. Így valósítható meg, hogy a gyerekek önállódfl, kezdernényezőel vegyenek
részLaz óvoda sokféle Levékenységében. Az elmilJL 2 hónapbar. ezen
munkálkodtunk, melyhez a szilők
elfogadó, együttmúkö dő ámo gaására is szükség volt.
Reméljük, hogy a következő
időszakban az óvoda iránti poziíiv
érzéseikeLrnéIyiLeni tudjuk, hiszen
ez a szernélr"ség fejlődéséhez, fejlesztéséhezté|kijlöz1c.eteLlen.
Mozgalmasan telnek hétköznapjaink. A kötött programok melleLLbőven jut idő a felszabadult,
spontán játék;ra.
JáLék közben szárntalan alkalom nyflik űj ismereLek szerzésére.
Ezze| a jálék, játékos tanulás, mint
a gyerrnekek fő tevékenysége fejlesztésük alapv eíő eszközév é vá\ik.

Ennek szellemében éljük
mindennapjainkat és arra törek-

nyezettel, az ővő nénikkel, dadus
nénikkel. Ez a7aLL az idő alaLtleheíőség nyílt a 5rermekekkel kapcsola-

tos informáclók átadására. vannak
grermekek, al<ik az első 1-2 nap,
mások I-2hétlg, és vannak olyanok
is, akik több héten keresztúl sírdogálva, tehezen viselik a szilőLővalő elszakadást. Nem tagadjuk, hog.
voltak nehéz pillanatok, de naryon
sok segítséget kaptunk a szilől<tő
és mára már elmondhatjuk, hogr a
csoport tóbbsége beszokott ovisként válik Ie a szilőtő. Az óvoda
rendlébe eg5rszerű, érthető úasíáállatokról szólő rneséket mesélsokkal vezrcLL;ekbe őkeL. A napirendet köveíkezeLesen betarlottuk, tünk, de már most van kedvenc
meséjük, amit kérnek és várnak.
hog;, a helyes szokások kialakuljanak és a minüg uryanabban azidősok időt töltóttünk az advaron,

I

pontban végzeLt íelrékenységekbiutonsag érzrLikeL növelték.

nézegeLLt.k a sarguló le:srelekeL,

ffij-

tögettúk őket, megfigrelrtúk a szineit.

ffii

t

szúnk, hogy óvodásainknak
örömteli,

éIményekbengazdag

napjaik legyenek.

Papp Istaőnné
óuónő
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aró
Am7t az építesüg$iszabrályokról

tltdlti...

tudni érdemes.

Az év elején haályba lépettjogszabályok jelentősen módosítoLákaz épiLesi és telekalakítási szabályo-

kat, valamint az épiLeszetl-műszaL<t dokumenációkkal szembe n ámaszLoLt követr'lményekeL.
Ami a dokumentaciókkal szemb en tÁmaszLott követc.IményekeL i7leLi, az elsősorban a tewezők számára

szerezheL ,,öíömeL", így azza| most ne fogtalkozzunk.
Na5lot váJtozott uryanakkor az építrsiengedéIyhez katött (vary nem kötött) építrlaérryekköre, illetve
új kaLegónáL is bevezeteLL a jogszabály, nevezetesen a
bej elentés alapján v égezheő epíIrsi telr ékeny séget,
Az épíÉsngyth'atósági eljarásokról, valemint a telekalakíási és az építnszetl-műsza7<tdokumenációk

(X[. 13.) ÖTM rendelet
sok-sok ponton keresztül sorola az
épíLésiengedély alapjánvégezhető,
abejelenLés alapjánvégezheLő,
az engedély ésbejeIenés nélkül végezheő

tartalmáróI szőIő 37l2O07.

rr:.ellékJeLe

.
.
.

Az

tevékenységekeL.

Vasszécsenyi Űzenet

egyes Levékenységek közötti különbségtétel
nem mindig egyszerű.
Fóliasátor épitesénélpéldául nem minde§, hogy
az mel<kora, hot Ler:tezik lrregépítrcrriés hárry napig kíválaiákhasznílrei
Tekintettel arra, hory az engedéIyező hatóságok is
tanuló idejüket tölük, célszerű bármilyen épiLésijellegűtevékenységmegkezdésee7őtL(ésmindenképpen
e\őLtr,l) megkeresni az épitesl hatóságot és - akár te.lefonon - kikérni véleményéL,
Nagy a baj akkor, ha az ngyféI azzal jön nem sikerúlt mindenL a jóváhaglrott ter:r szeint megépíteni,
mit lehet most tenni. Ennél már csak az tosszabb,ha
azzal jörl,, hogy szomszédja engedély nélkül építkezik.
A bírság összege ugyanis úgy van kitalálva, hory
jobban ,,éqe meg" az építmélytvisszabontarri, mint ha egyaltáántehehőségvan rá - a bírság megllzetését
követően fennmaradás i engedéIyL kérni.
Ílpítesznnk tslefonszáÚ, 5i 7 -g8g, illetve 7 O l 31g 7 827, Vasszécsenyb en ngltéIfogadást tart csütörtöki
napokon 8-11 óra közöLL, de - teleíonon egyezhetett
időpontban - hétfől és csütörLökön
munkaidőben
bárkinek rendelkezésére á|I.
Ajelenleg érvénybenlévőjogszabály egrik nagsr íüdonsága- leírni is alig meíem, - hogy 3008. szeptember 7. napjátől engedéIy ésbejetente,s nélkül végezhető ,,az 50 m' vagy annál kisebb bruttó alapteríiLeLű,

2,5 m vagy annál kisebb épíLménymagasságú, emberi
tarLózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tarLőzkodásra szolgáIő épíLményeképítése".Márpedig az
idyen épiLrrrélyben ugyé autó is tárolható.
Csak kérni tudom azokat az épíLtetőket, akik a ko-

rábbi években garázsukat megterveztetLék,

enge-

-

déIyezLeLLek, használaLbavétrli engedéIyL kértek rá
nem kevés pénzérL-,hogr ne a helyi önkormértyzatra,

vaglr épitésihatóságra haragudjanak, mint ahory nem
ami érdemiúnkaz sem, ho5r a jövőben az eljárás sokkal egyszenibb (és olcsóbb) Lesz.

Sem engedé|y, sem pedig bejelentés-köteles nem

Lesz a jövőben az utcafronti kefités építése,vagr pél-

dául a napkollektor(éte,sítése, de engedély és bejelentés nélkiil építhetünk 60 m" vagr annál kisebb térfiogatí magánhasznáiaLú kerli viz -, vagr fürdőm edencéL
is. A 60 mg-nél nag5robb tsrfogaLű, medence csak bejelentés alapján epítheó.
Nagyon fontos tudni azonban, hory az engedély
nélkiili épite,s nem azt jelenLi, ho$r bármit, bárhol,
bárhogyarr teheL megépítsni.
A legfontosabb, hog, az engedély nélkül létesitheű épíLményekesetében is csak az űn. épitesi helyen
belül építkezheLink. Ez - kicsit |eegyrszeűsibte annyit jelent, hogy a telek lakóhazzalbeépiteLL oldalhatarán helyezheő el az épnleL
A jövőben sem építhető garázs a kapuval szemben
az ldvar közepére, (plane laem a szomszéd háaa vagr
melléképületei mellé), bármennyire praktikus megoldás lenne is az,
Az épnlet eIhelyezésénélfigyelemmel kell lenni a
tűz- és eg9rébvédőávolságokra, az épitss múszaki köveLeIményeiíe, a batonsági és esztétskat követelményekre, a lakótelek beépítheLőséSiszáza7ékára.
Eryrosszhelyre,szabálytáanulmegépíLeLLmelléképület, vasr akaí enle élytő elterő módon megépitetL lakóépitet, időzíLett bombaként viselkedheL, ha
az addigl jószomszéddal megromlik a viszony (és erre
lmár számos példa volt), vagy az épnlekL eladják, megöröHik és az űj tulajdonos már kevésbétoleráns.
Azzal fejezem hát bé, amivel kezdtem: mielőttbármihez fognánk, ne sajnáljuk a telefonköltséget és hívjuk fel az épíLesngiszakenberL és kérjük kivéIeményéL, tanácsát, A költség esetleg később megtérülhet.

Gyermeldelüryelet és Jéntska várás lrarácsony €lőtt
a Pungior Ernő Múvelódést Flár,banl
December 22-én és 23-án 8-13 óráig GyerrneMelügrelel
(J elentkezés a 37 7 -L7 7-es telefons zálrrron)
December Z}Léa 10-13 óráig Jézuska várá§ színes programolikal

Vőmos Antal
körjeggző
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Télíjeles naprrk
A téli hagrományok java a karácsonyi ürrnepkör-

höz kapcsolóűk, mely advent első vasárnapJától
vfukereszttg tart. A télr hónapok nemcsak akaráy
csonyi únnepkört és a farsangot fogla$ák magukba, hanem sziámos Jeles napot ts. Az ünnepekhez,
Jeles napol<hoz ldőJátás-, termésJósló, termékenységvarázsló szokások és hiedelmek ffiződtr.k a }lLaryonrrányos paraszH életben.
December 4. Borbála napja. Borbála napjának hiedelmei és szokásai hasonlóak a Luca-napéhoz, pé7dára| csíráztattakbűzát, mely karácsonyra kizöldülve a
kővetkező év Lermésére j ósolt.
December 6. Szeri Miklós napja. Nálunk a szenApiros ruhás, ajárl.dékoformájú krampusz
Mikulás,
néha
ördög
zó, barrIső
kiséretével,oszLrél<eredetű szokás, mely először ayárosokban teqedt el, és csak később, ataraíLőkköuvetet Mikulás rtéven emlegetik.

LitéséveljtiohL eI a falvakba.

A Mikulás éjjel titokban is

érkezheL, és így Leszi

aj ándélrait az abtakb a helyezelL cipőkbe, cslzmákba,

December 13. Luca napja. Az advenLi ídőszak jeles napjai közül hagyományokban a7eggazdagabb. Ez
anap Lele:vaíL az elköve+kezendő esz.tendőre vonatkozó hiedelmekkel és jóslásokkal.

Luca napj áL gono szj ár ő napnak tarLoLták, ezért kijrlönösen a boszorkányok rontása ellen kellett védekezni. A boszorkányok felismerésérekészitL az ítn.lacaszék.

Luca-napi luréfakélL alegények a zsűpteíőre vitték
a gazda szekeréL szétszedve, és ott ismét összerakák.
Luca napját alkalmasnak tarLottÁk haláljóslásra, fé4és bazasságjóslásra. Luca napjához jeltegzeLes nói
munkatilalm ak fűző dte,k,

December 24. Ádam-Ílva napja. Az adverrtl ídőszak utolsó napja, karácsony vtgíLiája (böjtje). Ezet a
napoíl a LeIi tapforduló, a középkori évkezdeL és Jé-

zas éIetévelkapcsolatos hiedelmek és szokások

eg5rüttesen találhatók meg a néphagyom ányban.
Az i;la, karács onyi asztár a vagy közeléb e hely ezeLL
targyatnak, eszközöknek különös j elenLőséget tulaj -

donított a néphagyomány. Karácsonykor ma rrirár eImaradhatatlan jelkép a karácsonyfa.. A karácsonyfaállítás szokásálaak előzménye egyrészL a term'ékerrységet, örök éleLet, fejlődést, növekedést jelképezőkarácsonyi éleLía,tetnőág, A karácsonyi ajártdékozás a
karácsonyfa-á71ríás szokásánal is újabb. A karácsonyi
napokhoz szervesela ltozzátarLoztak a házró| hana já-

*

i

t
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ró ünnepköszönLő szokások, mint például az osLyahordás, kántáás, beLlehemezés.
A karácsonyi ünnepkör egrik legnépszerűbb miszLéfilmjáLeka a betlehemezés.

December 35. Karácsony napja. A 4. szazad óá
Krisztus sziJ.letesénlek napjaként ünneplik. A haryo-

mányos magyar paraszLi éIeLben a család ünnepe volt.
Ez a nap munkatilalommal járL, még a szemetet sem

vitték ki.

December 36. Karácsony másnapja, István napja.
legkedveltebb névünnep. E napon volt szoIásazún.regölés,a|egényekésházasemberekLermékenység-, bőség- és parokat ősszevaránslő, baztó| hazra járő köszőnLője.

Az eglk

December 27. SzenLJános evangélista ünnepe. A
karácsonyi ünnepkör következő jeles napja. E naphoz
aborszentelés szokása kapcsolódoLL, mety a borvidékeken máig é1,

December 38. Aprószentak napja. Aprőszentek

napja azon betlehemi kisdedek emlékünnepe, akiket
Heródes a ryermek Krisztus keresésekor megöleLeLL.
Az aprőszeltek napi yesszőzés az egész magyar nyelvteriIeten szokás volt, néhol még (Erdélyben, Moldvában) ma is é1,

December 31. SzilveszLer. Szent SzilveszLer pápa
(314-335) ünnepe. Este a templomokban óévi húaadást tarLanak. Szilveszterkor és újévkora szokások
és hiedelmek céIja, hogy biztosítsa a köveLkező eszLendőre az emberek egészségéí,szerencséjéL, az áIIaLállomány szaporaságál és a termés bőségét,
Janurár t. Úiev. Ú3e.rko. az első rLap szerencséjév9,1 az egész esztendő sikerét igrekezilek biztosíÁni.
Ugy tartoták, hogr amiLezet a napoll cselekednek, az
hatassal 7esz az egész elköveíkező esztendőre. Sokféle tilás fűződkehhez arrapl;.oz.

Január 6. YízkereszL. A karácsonyi ünnepkör zárón"pja. Ekkor err.lékezik meg az egyhaz a napkeleti
bölcsekről és Jézusnak a J ordán v,lzébet történL megkeresztelkedésérő.
Forrás:

TÁTRAI zsUzsANNA: A karácsony{ iiurnepkör
http /Árww.historta.hu/archivum/3oo5/05
:

ral_karacsony.htm
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plébánia hirek
katácsonvi szefetet - nem csak karácsonvkor
Szeretet. Beszélünk tőIa, ertől a legtöbbet, ezt sugdossuk a szerelmesünk fiilébe. Ezzel zárjak a levelet vagy

képeslapot, ezzel konferáljuk be a műsort: fogadják
Szefetettel, erre vágy"rnk mindannyian, de ez megy
sokszor a legnehezebben, ez énekel ki belőliink olyan
szépen karácsonykoí) s ez némul el bennünk olyan
sok másik napon. A szeretet istenének a földrejötte
tényleg a szeíetet ünnepe, és az oly sok másik nap
pedig a szefetet iskolája. Elméleti és gyakorlati képzése, ptőbája és vizsgája. S fura lenne az iirrneplés az

elméleti és gyakorlati képzésután, ha aizsga bukással
zánina. Isten szeretete mindig átmegy a izsgán, a rnt
szeretetiink, Isten és társaink tránt, bizony sokszor
nem. Bizony nehéz iskola a szeíetet, Könnyű az elméleti része, de nehéz a gyakorIai. Könnyű beszélni róla,
de nem könnyú megtenni. Kcinnyebb benn okosnak
lenni mint jártasnak. Jérus 2000 éve t^nít bennünket
rá, s mi 2000 éve vagyunk nem éppen színjeles diákok. Pedig csak egy apró dolgot hibázunk mindig el.
Egy előjelet az Isteni matematikából. A mínuszt és a
pluszt. A szeretet előtt plusz -van, a bűn előtt mínusz.
S ha nem figyeliink az előjelekre, felcseréljük őket, úgy
oldjuk meg a feladatot,lehetlátszőlag jó az eredmény,

csak egy dologban hlbás, az előjelben. S ha a bűn
eredménye tűnik jónak, a szefetet eredménye pe.lig
fossznak, valahol nagy ahlba.

A

bűn buserkés7, a szeíetet befogad.
a bűn bekebele7] a szeíetetmagába foglal.
A bűn negköt, a szefetet megtaft.

A
A

A

bűn

slálanrytit

bűn eluu{ a7önisneretet,

felnagas7tal
cs a k b

A

íger,

szeretet száz annytt ad.

ogt

le

és magasba emel:

tas {th as s o n.

szeretet helyes önismeretre tanít,

Kiábránűt hamis,,önmagadból"
C

A
A

A
A

és összetör:

sakhogy felémelhes sen.
bűn bájlal keneget, hog megroxtson.
szetetet kíméledeniilpöröl, hogy me5isztítson.
bűnfriicsköl, a szeretet szétátad,
bűn éget és pet4e| a szetetet slgátoz.
szeretet egyszerű, bűn kömöxfont,

A
A szeretet,,egy-ügyű", a bűn aglajit.
A szeretet nyfltan beszél, a bűrl köriilzn
Míg a szeretet

A

bűn

Mlg a

a mélység titkaiíól dadog,

a fels7itt kö7heleinől fecseús7.
bűn haludik, hog rle keQen

megmondania a<rga<at

A

szeretet átérő választ ad,

hogy ne kelljen

A
A
A
A
A

hazldtia.

bűn kérrysryút, a szeretet késztet.
bűn csábí' a szetetet.rorrz,

é@ki, a szefetet érzékelő.
bűnJorral, a szeíetet hevít.
bűn űlés hQt, a szefetet lelkesít.
bűn

A

A

szeretet megkeresi a isztátalant, hogy felemelje,
bűn ,,felhjfa" ruagának a tistátalaftt,

Hog kibas7nála és a sárba t@ossa.
A szeretet megjelöl, a bűn mePecsétel.
A szetetet társakra lel,

De a bűn csak bordákba uer.
szeretet kiteljesít, a bűn kiüresít.
szeretet mentséget keres, a bűr klfog,ást takl,

A
A

A
A

A

bűn bekeút és ruagadba ryir,

szeretet kapukat nyit és másolÁozvezet.

bűn elfecsérli és Palarola a másét,
De a szeretet önmagát oszila szét.

A

szeretet jelentéktelen, mint amikor szamárháton vonul
be valaki a városba. A szeretet nevetség tángya, mint
amikor valakinek nádszálat és töviskoronát adnak A

szeíetet balek, mint amikor valaki |<tnzőiért imádkozik.
A szeretet esendő, mint amikor valal<t azt mondja "Szomjazom". A szeretet meglepó, mint amikor valaki szelíden

megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnah kertben. A
szefetet játékos, mint amikor valaki tantwányal előn

rpegy Galileába.

A

szeretet nem fi,rj egy követ a bennfentesekkel, nem
kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga
fontosságát, nem ödil a páttok és poütikusok acsarkodásának, de együtt örit], az asszonnyal, aki megtalálta elgurult drachmáját. A szefetet nem örii{. az ügyeskedéssel
szetzett vagyonnak, de együtt örtil a tét madatuval és a
mező liliomaival. Nem örtil a doppingszerrel elért világcsúcsnak. A szetetet nem szűnik meg soha. Nem veszíti
el szavatosságát, eI nem évi.iü, nem lesz unalmas mint a
tegnapi njság. T_,egyenek bár Istentiszteletek, véget fognak
érni, legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni, legyen
bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

szeretet
szeretet
szeretet
szeretet
szeretet
szeretet
szeretet
szeretet
szeretet
szeretet
szeretet
szeretet

nélktiü felelősség figyelmetlen,
nélkiiü igazságkemény,
nélkiiü okosság gógös,
nélktiü baútsághúvös,
nélkiü rend kicsinyes,
nélkiiü hatalom kíméIetlen,
nélkiiü birtoklás fösvény.
nélkiiü adakozás képmutató,
nélkiiü vallásosság bigott,
nélktiü hit vakbuzgó,
nélktü remény fanatikus,
nélkriü élet értelmeden.

;

ADVENT - rninek

a röviűtése?
A - Ajándékbeszetzésidőszaka?
D - Decemberi iinnepdömping ?
V - Vásárlási szenvedélyek kielégítéséneklehetősége?
E - Eszemis zom nyaktafŐíe-gyomorfelkészítés karácsonyra
N - Nekem aztányőc !! Erdekelie aztaávallásos !
T - Tudja a csuda !!!???
Remélem Te Tudod a Helyes YálÍaszt!!!,

?
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Gy.rek§arrrk
Gazdag Erzsi:
Megf ött a Télapő
Szdnon jött.

A

heggeken

fenyők bűcsűztattők.
Zsdkjdt tükrös hegyi tón
uízildngok uarrtdk.
Meduék mézet gyQjtöttek
ngdr derekőn néki.
kosdrban őfongdt
S
"ga
küldött az ősz néni.
pirosszemű mókusok
mogyorója csörren.
S megcsendtil a kicsi szőn
csengője a csöndben.
Itt uan már az uduaron.
Tbporog a hóban.
Tbli zsdkja a tiéd,

dűskdlhatsz ajóban.

Búcsúlzőrrrlvernbe
Nemrég 3 ártuk végtg a temetőket llalottak napJ áno
es-egy gyert1et gyúJtva elhunyt hozzátartozőlnk
emlékére, s a hónap máris elrepült.
November utolsó vasárnapján sziratén gyertyát
grujtunk, az adveríl koszorún az elsőt.
Ritka az olyan hónap falunkban, mint 2008, novembere volt, amikor akét ryerlyagyújás között négy
olyan szeméIy köILözőLL el közülünk, akiket szinLe az
egész faht ismert.
Szabó Tóni bácsi jellegzetes kedvességével, űszLelettudó köszöntésével marad meg bennünk. Az igazi
egyszerű falusi ember típusaként őlzlneLjnk meg gondolatainkban.
Gombkötő Feri bácsi a mindig barátságos, rendszerető gazda jelképe marad,
Emlékében a szorga7mas, becsületes munkásemberL és azIstentlszLető féírLLhagrta ránk.
Boda Károlyné Manci nénit a lipárti templomból
mindenki ismerte. Különleges szépérzéIrkeláldotta
ffieg az ég, évtaedekig a templom űszítője volt. Biciklije roskadozoLL a virágoktól, sohasem kérL segítségeLarendszereshéhrégim:unkálnLoz.JentsSzíveünne-

Ő id"ieb.n mindig szív alakban felrakott renvolt a diszítés.A búcsúililiomok ilIata lcréha még most ís érezhető a templomban. Falu-

pére az

geteg piros rózsa

szeretete, ahlaoz valő ragaszkodása éIeLe végélgmegmaradt.
Pungor Jánosné Mariska néniL a szécsenyiek ismertékjobban. Emlékszem az 6Jtáa szeryezett rendervény ekr e az,, olaj osp adló s " k.nlLűrház,b an, ezekert
mindig optimista derűvel nyilvánult meg. A Hazaíias
Népfront fő akLivisája volt. A templomi kispadbarr a
sekrestye melletti ajLónál volt a helye.

EmberLiszLelő,barátságoskedvességéresokanem-

Iékezni fogunk.

Ok elmentek, mi maradunk. Családapák, családanyák lévénsok mindent h€ytak örökiil, tanulhattunk tőlúk.
A jövő évben már ériiJrk is égnek a gyerLyák Halottak napján. Emléküket megőrizzak, Isten velük!
8008. november
Sebestgénné Jutka

Csokit

esDikq rurég§errr

Itt duruzsol mellettem a délelőttt bulvrár a TV-ben.

Két, a világra rácsodálkoző r7porter próbrá$a meg;találni a helyes táptáiJkozás kulcsát. Az eg5rrkiik kb. 80kg
túlsullyal l<íizd' a mástkról a műsor alatt deriid kt, hory
a vérzsírJr{nak sztntJe dupláJa a kívánatosnak, peüg ve§etárlánus, korábban anorexlás.
L,,szakérlő" nézi az eredményeket, nem tud sok okosat mondarri, tr-háL marad a karcsú véleménforrnálő, esetúnkben ery balett táncosnő képében.O mondja meg a
frankót és elmondja aközönségnek, ho$, őbtzony csokit
eszik, mikor energiára van szúksége és attól sovány.
Bár tudom a megoldást mindkettőjúk problémájara,
kezdjúk ery kicsit korábban. 1968-at írunk. Bry dr. Yudkin nevű kutató orvos és tudós kollégalvégeztrkegr vlzsgálatot, amit dokumenáltak is. Arra voltak kíváncsiak,

hogr 3O éves kor fe(eLLmién lesz grakori bizonyos szív- és
értelndszeri betegségek, valamint a üabétesz aránya. Lfeltételezésik, amit igazolni szándékoztak a finomított egyszeű szénhidrátok (íőkéntcukrok) haása volt. 10 íiatal
f érfi kéthétlgkétcsoportraosztvaeltsrőápLálékotkapott.

Oten a napiszénhidrát ada$ukat teljes egészében cukorral
fedezlék, míg a másik fele a csapatnak íinomlisztből készilt tesztáJ<kal, de cukor nélkiil. Majd félidőben cseréltek. Napi 1800 kalórianyi szélhidrátoI" kaptak, ami nem
volt több, mint amit egrébként előtte is fogyasztottak.
Mindkét csoport koleszLerin szintje 4O%o-al emelkedett
meg mindössze kéthétalaLt, }J.ogr ez az adal miL jelenP

Gyakorlaülag a második hét végén,ha beséáltak volna
ármelyik v eszpt émi b elg ő gr ászhoz, koteszteincsökkentő grőgirszerrecepttel ávoztak volna.
De a legdöbbenetesebb eredmény azvolt, hogr mind a

b

10kísérletialanyizeleíébenme$elenLaszacharőz(répa-

cukor), ami ugye a tudomány akkori áilásaszeinLleheteLlen volt. Minden valamire valő be|g;rőgrászati szakkönyv
szeint a b éll;áfty ákon nem j uthat át a szacltar ő z, cs ak ha
átalakul glnkőzzá (szőlőcukor). Figyelem! Ahhoz, hory a
szacharőz me$elenjen aitzeletben, először be kellett jutniaavérárambaés aszöveíekbe. szinte látom a csodálko-

zó arcakaL.

Referencia: Scarrto, S. and Yudkin, J. ,,The Effect of
Dietaq Sucrose on Blood Lipids, Serum Insulin, Platelet
Adhesiveness and Body Weight in Human Volunteets,"
Postgraduate Medicine Journal. 1969;45
Gondoljunk csak bele. Minden áplalkozási szakember
Liszában van azzaL, ho§, a íűlzotL szérúidrátbevitel milyen haással van a2 eíleígiaháatartásurl<ra. Például a riportot késziLő Vámos Erika a normális értékdupláját is
meghaladó vérzsir szinLje esrenes köveLkezménye arrnak,
hogr szewezeLe afeleslegbentévő glnkózí glikogén formájában, (a rövidávú tároláshoz) ésfuary trigliceridként tárol-

ja. De ez mégnem is olyan nary probléma lenne, amennyiben ezek a raktárak naponta, mondiuk valami aktív testmozgás eredmétyeként,kiúrülnének. Ha ez neín következikbe, szépen lassan elhfuikvalaki, éslvagy kialakulnak a

krónikus betegségei ngr a 40. életpvétőkezdve. Az igazi
problémát a cukor és a íinomliszt mérgezésszerli haásai
eredményezik. Az, hogr kontrollálatlanul képes eljutni a
vérbe, aszövetelúe és a sejtekbe. Erre jöttek rá dr. Yudkin
és társai immár 40 éve. Sajnos nem sok gyakorlatba ültetstt" eredménnyel.
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A fenü kutaás eredményénekvalahory úgr kellett volnalúr'ézlie,horyvagr kivonják a kereskedelmi forgalomból a cukrot és a fehér |isztet, vag, vastag piros betűkkel
feltünteük a dobozán, hoglr mérgező és legalább 1007o jö-

hinik

vedéki adóval terhelik meg, mint az alkoholt és a dohányáruí. Ez alaLt a nes/ven év alatt szinte kivéte,l nélkiil mindenki a ápláékkal bevitt zsírokat tette felelőssé a szív és
érteldszeri gondokért, miközben éiJlarni támogaásban
(most BU-s támogaásban) részesíteLtik a cukortermelést.

Persze eredménytelenül. Miközben a zsírforyaszás fe|ére

csökkent,ezenbelilazáIlatízsírokaneg5redére,nemhory
áLtörésnemtőrténL, demégnőtt is abetegekszálma. Az abszolút növekedés mellett peüg ery olyan tendencia is elindult, hogy egrre íiatalabb korbarr kezdődnek a bajok. Ma

már nem ritka a 30 éves cukorbeteg, aki nem örökölte, hal;.em szerezte, a nyavalyájáL.
Ds a megoldás továbbra is ütokbarr van tartra, I*galahbis ezt yeLterrt ki a mai músorból. Az helyeít, hory valaki
megem,Iiteíte volna, hory ugran már mindenki menjen haza és dobjaki a spájzből az összes íinomlisztet, cukrot és
egréb fehér rizst, jön ery sovárry balerina ésbedobja ez.t- a
csoki ötletet. }Ís ha ezL va7aki belreszi, mérget veszek rá,
hory a boltban í7efr, a 70% l§kaő tartalmi értekes csokit
Leszi a kosarába, merL a,,csoki az csoki". A7O% cukor tartalmú TV reklámból ismert szemelpL fo$a megvenni,
A diabétesz előfordulási arályár'ak növekedése majdnempárhazamo§ a rákos megbetegedések statisztikai vo-

nalával. A rákos szövetek afíiniása a cukor iránt jól ismert. A Nobel-díjas tudós, Otto Warburg azt feltéte|ezte,
hogy a rákos szövetek a normálislégzéshelyetL inkább a
cukrok eqesztésbő tarítják fenn magukat. Ez az alapja a

pozitron emissziós tomográíiának (PET-CT) nelrezeLL,
technikai csúcsteljesítményLképviselő diagnosztikai eszköznek is. A PDT képek olyan spéciális röntgenfelvételek, amelyek kimutatják azol<aL a tesLrészeket, ahol magasabb a cukor íeIhasználás, ami elárulhatja a rákos szöveí jelenlétéL. Egyszetaen megitatnak aizsgéútpacienssel egy pohár radioaktív cukros vveL, majd megnézik, hol
világítjobban. A rákos sejtek Zl-szer több cukrot használnak fel, mint az egészségesek.
Egy kérdés: mi volt előbb? A §nik vary a tojás? A rákos
sejtek magas cukorigénye csupán véletlenúl alakult ki,
vary a rélk egr megoldás a testnek a nasr mennyiségben
meglelenő cukorra?

Ezt a kérdést itt nem áll módunkban megvála§zolni.
He|yeLte hadd adjunk, ery olyan megoldást, ami barki által kivitelezhető. Sztiviával teljesen kiváltható a cukor. EllentéLben a mesterséges édesiőszerekkel, főzheő és süthető is. A dobozos poított stevia otthoni használatra alkalmas, gazdaságos kiszerelés.
Kinek-kinek vérlrr.érsélrJetpszeiní meg kell l.ewezlie
az átÁllásL. A család ellent fog allni aa űj izraek, de harnar
megszereük, és fél' év műlva hányingerük lesz egy Mars
szelettő vasr esr cukrászdai süteménytől. Amennyiben
nem egrik pillarratról a másikra víiJ.tasz át cukorról steviá-

ra, hanem apránkérft, akkor probléma mentes lesz a dolog.
Mar az is valami, ha a szoMsos cukormennyiséget 10AO%o-al csökkented és ezL,taegészítrdegr kis steviával. Pár
hét múlva ezLíeIiszed20-3O%-ra, majd 3O40%-ra, és íry

tovább. Mire a cukor felét steviával helyettesítcd, már

majdnem megoldottad a cukor problémádat.
Ésaddigra szerelni is fogod az tzét.
Hasonlóan j álq eI, ha a megszokott íe}nérlisztrőI áltprsz
a teljes kiőrlésűre. Ezze| egrészt könnyebbé teszed az áíállást a családod számára, másrészL meg tanulod hasznéini. Mert valljuk be, másként viselkedik mindkettő sütés-

íőzéskőzben.

Forrás: tr€.hu
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P ály áruati lehetősQ$ek
Felhivjuk at7sztelt lakosság ílgyelmét,hory megie- vábbításában. Mindenképpen tanácsoljuk, hogy forlentek az TJj Magrarország Yidé|<feJlesztési pro- duljanak hozzájak, fóleg mivel az Egyesüleí előzeLes
grarrl pátyázatai.
érLékeléseís köLelező része a pályárz;aLnak.

Az alábbi témakórökben

lehet-, átlagosan 607o-os

mérLéketkiLevő ámogaásl igén7i- benyújtani:
.

AVasi ŐrtoronyKOzhasznűEgyesület
9915 Nádasd, Heryalja u. 9.

mikrovállalkoásoklétrehozásáraé:sfeJlesztéúre Telefon: 94-424-198
. turisztikai tevékeraységek ősztönzése
A benyújtasi haáridő 3009. január

A

e|érheLőségei:

10.

részleLes páIyazaLl kiírások, dokumentumok és
útmutatók meglaláIlnaLók aMezőgazdasági és Vidék- Ahaándőelma|aszásanem jelenti, hogy öLletelrel
fejleszLésl Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) kóz- végleg lemaradt a lehetőségről, mivel a tamogatasi
igény azLkövelően is benffitható, minden év május
leményekrovat, 137, 138. száműközlemény.
A ámo gaási igény közv etleniltl benyúj tható a teri- és október hőnapjában.
letileg illetékes VidékfejleszLésiHivata,lnak, azonbala Terrrtészetesen amennyiben kérdésükvan, önkora Vasi ÓrLorony Közhaszní Egyesület is segítségeLmányzaíunk is szívesen nyújt további felvilágosíást a
nyújt a dokumentumok elektronikus űLon LörLénő Lo- Lémában.

ITyrr$ffias találkouó
Az Onkonrrányzat és a helyt Vöröskeresá szervezets,k ez évben i§ m€ghílJ{ák a nyrgŰJasokat a
szolrr{sos decemberl talá7kozőta. A személyte szóló meg$ívókat az alrttvtsü{k a tendezvé,ny előtt
hóuhoz ls vlszlk.

A találkoző időpontja és helye:
3oo8.december 3O. (szombat) déluüín15 óra,
Pungor Ernő Művelőd és7 Házn Vasszécseny.
A 65 év felettiek az önkonnányzat pénzbeli ajándékát is átvehetik a rendezvényen.A meghívottaknak músorral és szetény megvendégeléssel sr,etetnénk kedveskedni, és zenés szórakozásra is lehetőség
lesz. Minden érdekeltet nagy szereteLtel hívunk és várunk!
A rendezők

rblhí
Az önkormányzat érLesíűa üsztelt lakosságot, hogy a s/ósrszertát iigyébel a
szeíződéskötés és a helyiség kialakítása
folyamatball van egy helyben lakó gyógyszerésszel, Dologlr né T akács Márával.
Az űj grőgyszertár nyitasáig ő elláLná a
gyógyszerb eszetzési feladatokat, és héahoz is saáIlitia aL<érL dolgokat (dfimentesen), amennyiben rccepLjúket" az orvosi
rendelőben a dokto raőnél haryj ák.

Kérjük, fordulj arrak hozzá bizalommal és
rlesrék igénybe ezL alehetőségeL|

Véradá§
KérJük azokat a lakosokat akinek az
egészség7állapota fregeflgedi, hory

se$ítséka rászo,raló betegeket!
2008. december 9-én, kedden,
18:30-tó1 20 őráig tartandő véradás
kereLér' belül!

Maggar Vöröskereszt
helgí szeruezte

3008. december
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A felnőtt focistáik hazat páIyán szeptembet 27-én
Magyatszecsőd ellen elfogytak a meccs végére,hiszen
Kiss B-t, Kómúvest és Dávidot is kiállította abíró(ifi.
Taczai Miklós), utóbbit a 92. percben, amikor 11-est
is ítéltellenük és a íéIidei0: l-ből így (ett a vége O:2!
Ennek a mérkőzésnek a szövetségi e7lenőre nagyon
kifogásolható módon a játélwezető édesapja: id. Tuczai Miklós volt... Az iíistáink üszont 2:1-es féIidő
utan 5:1-re girőztek Orsós János, Szabó Adrián, Pungot }4áLé (3) és Pungor Tamás góljaival...

A

kőveLkező hétvégijánoshazi kirándulás előtt

szerdán kupaforduló volt Úlperinten, ahol ahazaiak
győzte,k 1:0-ra és csatáraink gólképtelensége a kiesést
eredményezte a kupábóL EzL követően hétvégénJá:c.osbénálro az ifistáink győzts,k?:L-re, a felnőttek pedig
a körülményekhez képest (4 játékos hiényzoLL kiállítás miatt) egészen jól jáLszva kaptak ki 3:2-re 3:1-es
féIidő után! A gólokat az iftbő felhozoLL Pungor Tamás és Balazs Akos lőtte. Október 5-én a körmendiektó is pontot rabló és nálunk is eredmónyesen játszó ToronyLól csak a második íélidőben mentett pontot csapatunk. A gólszerzők: Viszked Balázs, Fazekas
András voltak, míg iff csap,atunk fölényes g:4 arányű

Akos 5, Pungor Tamás 2,
Nag, Zolán és }Iaczek János góljaival. Október 11én Szentgotthárdon a majdnem 70 percig emberháL- ,
rányban játsrc szentgotthárdi csapat derekasan küzdött, de a második íéhdőben végig előnybenlévő szécsenyiek taaqy szetencsével 28 arányba győzvehazahozták a 3 pontot! ILL a góIszerzők: Yiszked Balázs.,
Dáüd Lászlő és Pungor Tomás voltak. Az iíisáknál
sajnálatos pontosztozkodás törLént a játs,k képéLnerm
LnWöző 1:1-el! Kemenesmagasi ellen október 20-án
ismét nyerlünk 1 nagyiramú és ?galmas mérkőzésen
1:0-ás félidő atán 3:1-re úgy, ho$, mind a 4 gőlL mi
lőttük! A gőIszerzőkPungor Dáyid, BalazsÁkos, KonLics ZoIán és Kovács Szilveszter (öngól)! Az iflsták
sajnos megint 1:1-es döntetlent játszottak és ahazai
gólt Bíró Norber |őLte. AfeInőLL csapat ezze| a győzelemmel a harmadik helyen állt. Október 26-án mezőnyláLékban sokáig egyenrangú ellenfél volt a vasvái gárda, de a gőlhelyzete.k érLékesítésébena második
félidőben a mieink jártak az élen, így megérdemelten
nyeriek 2:5 arányban Vasváron, ahol gőIszerzőink:
Viszked Balázs., Karda Gergő, Ba]azs Ákos, Pungor
Dávid és Farkas Gábor voltak. AzIfi csapatunk sajnos 4:2-re kikapott, mivel ott ahazalakvoltak a szerencsésebbek, bár Iszak Benjamin 2 szép gőIt szerzett, de az kevésnek bizonyrlt, Ezze| egütL a felnőLL
csapatunk rrrár a második helyen elk, 22 ponttal,
25:16-os gőIarántyal. Következett november 2-án a
sereghajtó Balogunyom e77enl hazai mérkőzés, ahol a
mezőnyben egész igyes vendégek ellen már az első íélidőben is csak a gólarányvolt a kérdés,atnitavendégek kapusának 43. percben Lörténő llallítÁsa LeLL
grőze7meL aratott Balazs

ennyire egrértelművé.

A. góIszeruők: Pungor Dáüd (5), Viszked Balazs
(2), Nemesi Gábor(1l-es), Viszked PéLer, Dáüd

László, Kovács Szt7veszter, Fazekas András, Nag;r
András(11-es), Ezűttá az Iíi csapat is hasonló magabiztossággal győzötL 11:1-re és góljainkat Pungor Máté (3), Baláas Dávid(Z), Kovács Tivadar (2), Szabó
Adrián, Pungor Tamás, Nagr ZoIán és Maczek János
|őLLék, Igy igazi gőlszireLtel köszöntött
be nálunk a
november! Persze legalább 1 gólt tartalékolhattak
volna, mert Körmenden 8-án(szombaton) csapataink
dönLetfeneztekl Az ift 4:LeL jáLszva ponLot menteLL, a
fe|nőLte,k a 0:0-al inkább pontokat veszítettek.
Akővetkező hétvégéta mezőnyben üryes vendég
Kemenesa|ja ellen az első féIidőben sikerült vezetést
szerezni söprögetőnk szenzációs, középcsatírL megszéglrerííőprodukciójával, de azán a második félidőben fordult a kocka! A sokkal moüváltabban és pontosabban jáLszó vendégek az utolsó negyedórában
megfordítottak az a7lást és megétdemeltenvtttck el a
3 pontot! Az lflnél viszont mi tudtunk forűtani, hiszen az ellenféIvezeLeLL 1:O-ra, de már félldfuen 2:Lel nálunk volí az előly, amit a lefújásig 6-ra sikerült
növelni. A góljainkat Pungor M:átÉ, TóLh Attila, Viszked Balázs, Maczek János és Nagy ZoIán(Z) lőLt'r-k.
November 23-án az őszi utolsó fordulóban Nádasdon a felnőtLcsapat győzőtL4:3-re NagyAndrás, Viszked Balázs, Karda Gergő és Kiss Ba|ázs góljaival és a
3, helyen zárta a szezont, rrrig az ifisták 7 :}-as veresége az elsőhely e7veszLését, de sziratén dobogós helyeí
eredménvezeLL!

Koveikezik áe8ember 6-án az eredményes szezonL
záró disznótoros Mikulás buli!
A Szabaűdő szakosztÁly versenyeinek keretében
az aLlétikán szeptemberben egyéb elfoglaltságok miatt
nem vett résztYasszécseny, de október elején a röplabda döntőben a íiúk(Foki Norbert, Bódis Attila,
Tóth Bálint, Szandi Csaba, Deéfr. Tamás, Kovács
Szi7veszter, Yadász Tibor) bronzérmeL szerezLek Nemeskoltán, a lányok pedig a negyeűk helyenvégezLek
idehaza| Tekében Németh József, Deák Lajos, Szalai
Jőzsef, Vizi András, Tóth Bálint, Deák Tarnás, Bindicsné Goda Márta, Horváthné Pungor Ágnes, Szemes Pálné és énképvtselttik a falut ésbár a továbbjuás nem sikerúlt, mindenkinek köszönjük a részvételt! Következik még decemberben akézűabda és az
összetett pontversenyb en a bronzéíemíeminden esélyünk meg van! Ezért azán jó 7enne, ha minél többen
tudnának részLvelli a záró sportágnak a versenyeiben! Mindenkinek köszönjük a segiLséget, a szurkolást!
Idén lejár az etnökség marrdátuma és ezúton is
közzé tesszik, hogy abeszámolő és íj elnökséget vá7aszíő közgrűlésL 2009, januar I6-án 18 órakor tartjuk a vasszécsenyi Múvelődési Hazbanl
Kooőcsné Pungor

^;trIű
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Karú.csongkor legg en uégre
mínden szíaben öröm s béke!
Esaftns kezét meg szorítua
ne gondoljunk bajra s bűra!"
(Tali Gtta: Öröm leryen és békesség!)
,,

Beköszöntött
a tel. A hideg napokkal együtt azorl.ban valami melegség is költözik ilyenkor a szívekbe, a várakozás melegsége. Ez a
hideg évszak rejLi a legboldogabb
ünnepeket, és idézi fel tááre leginkább a kellemes gyermekkori emIékeket. szeretne az ember ismét
gye;.rnek lenni, és ijra jzgatoLtafr,
vár,ri az őszszakállú, Mikulást,
majd a karácsonyt, és csodálattal
a7lni a feldiszített fa melletí.

Kö

3OO8. december
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Iíarácsorryr
Régen a szereteL

iannepé}lrez

elengedheLetlenül hozzátarLozt ak
azok a szokások, amelyek még ír,kább fokoztak az űrrnep várásának
tzgalmatL, Szerencsére ezek a szokások nemvesztek a múlt ködébe,
a karácsony| megelőző időszak ma
is nagy jelenLőséggel bir.

Advent az eljöveLel, avárakozás
a
négr ln.éLben öltöztetj ük ünneplőbe
a szívünket, hogy szenLesle mé|Lóképpen emtékezhessünk meg Jézus Krisztus szileLésérő, és érezhessúk, hogy a karácsony nem
csupán a szereLet és az ajárlldékozás innepe, hanem az összetanlozásé is,
I1yenkor egy kicsit megállunk,
az innep fényei elhalvánltják a

és a remény időszaka, ebben

mindennapok gondj ait, nyrgalmat,
szereLeLeL cselrrpésznek a szívekbe
és az éleLekbe.
A szereLet r.em egy múlandó
dolog. Jelen világunkban már nem
is divat kimondani ésklfejezni, így
sok varázslatos pillanattól foszLja
meg magát az ember. Ez az időszak
jó alkalom arra, hogy azol<ka) legyünk, akik fontosak számunkra,
szereLetben, békében töltsúk el
ezeket a napokat.
Kívánom, hogy mindannyiunk
otthonába melegség, szereLel" és
rnaga az ünnep köILözzőn decemberben!

zsolnaí zoltőn
polgdrtnester

N[egihívó
zíne ghall$atás (F.logyűlé s)

Örrkor íner.yzati hiv atal (d íszterern)

30O8. december 9.'(kedd) 18.0O

!. Beszámolő

Naptrenű pontok:

az elmúlt időben végaeLt munkáról . 2. Pénzngytbeszámolő
3. TervezeLíberltházásokról 8009 évben 4. Egyebek (lakossági kérdések,hozzászólások)
A,éjékoztaLő ter:rezeLL időtarítlírna 1 őta. Mínden érdektődöt szeretettel oőrunk!
Apróhirdetések
Meggyeskovácsiban családi háu 2 szoba,konyha, spe.jzs, furdőszoba, kamra 400 négyszögöl
telekkel eladól ! ! Étd.: 94 17 71,-279, 30/60-9387 4, Koszto\ánczi Sándor
!

Németbó tanítast, korrepetalást vállalok
Érd,, 06/2O19827 -293, JudiL

Az Ön apróhirdetésének ahelye!

Apróhirdetését díjmentesen megjelentetjük az íjságban! Hirdetésétaz alábbi e-mail
címre küldheti: aprohlrdetes@vasszecseny.hrr vagy postai úton: 9763 Vasszécseny
Onkormányzata, PeLőtl S. u. 11. A bofitékra írja rá: HIRDETES

Ezííon kérünk mindenkit, hory

a község honlapjánakvendégkönyvét

mfr

Vasszécsenyi TJzenet
Önkormányzati Lap
Nyilvántartási szánr: B/PHF/I 198/VÁ/1993

KészúIL:500 példányban

továbbiakban

hirdetési céIta ne lnaszrrá7ják| Megértésüket köszönjúk!
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