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Újra itt a nyár, és ha nyár, akkor napfeny, vizpart,
nyaralás, szabadság, sok-sok új élmény,és persze
szórakozás.

A

július Vasszécsenyben sem szól másról, a
gyerekek táboroznak, családok nyaralnak, és
remélhetőleg, minél többen kilátogatnak
községünk éves ünnepére, a vasszécsenyi

IVYAR!

hónap múlva érkező ősz se tudja
elhalványít ani az arcunkról

a

mosolyt

!

7

falunapra!
A hosszan tartó jó idő még vátat magára, de talán a

napokban beköszönt

az igazi nyár,

ígazi

langymeleg nyári estékkel.

Ha mégis hűvösebb lesz ez az évszak, az eddig
megszokottnál, kívánom, hogy akkor is teljen jól

minden olvasónak, és úgy töltődjön fel mindenki a
kincset érő napsugarak fényétől, hogy majd a két

ME GszÉpü.,r

xözrnntLnr

a 87 -es útról való lecsatlakozást jelentős

társadalmi munkával szépítettük
(részletek a 3. oldalon)

VASSZECSENYI FALUNAP
20II. iúlius 16. szombat

VAS MEGYEI DÍJUGRATÓ BAJNOKSÁG
II.

FoRDUrÓ.la

201 1. augusztus 14. (vasárnap)

Főzőverseny, vérnyomás- és vércukorszintmérés,Gencsapáti legénycéh, Zumba Lady
táncshow,magyar harcművészeti bemutató,
Rozmaring Asszonykórus, hastánc, lovas
bemutató, gyermekprogramok, Csendbontó
Társulat, Sipos,F. Tamás, Tűzijáték
Részletes program az újságban!

20tt. július

Vasszécsenyi Üzenet

MI

TöRTÉxr AzuLlnÚrr IDŐszAKBAN

Az

önkormányzat és a hivatal jelenleg nem
látványos, de annál nagyobb szakmai tudást és
odafigyelést igénylő feladatot végez. Ez a már
megvalósult beruházások és megnyert pályézatok
elszámolását jelenti és több esetben az utólagos
helyszíni ellenőrzéseket is magába foglalja. Mind
azt bizonyára már több alkalommal említettem,
hogy a támogatások megszerzése sem könnyű
manapság, de az e|számolást követően kapja meg
az önkormányzat az utőftnanszírozott támogatási
összeget. A megelőlegezés vagy a kezdeti
kötelezettségvállalás nyomasztó érzésea pályázati
elszámolás |ezárása után sem szűnik meg, mivel
sok esetben a párhuzamosan vállalt köte lezetts égek
(működés, üzemeltetés, fenntartás) évekig járó

utóellenőrzéseket von maga után.

Ezen gondolatokat annak kapcsán osztom meg a
lakossággal, hogy szeretném bejelenteni, hogy a
2002 2006 közti időszak öként középület
feluj ításokkal kapcs olatos beruházás ainál az uto lsó

zárő ellenőrzést folytatatták le az érintett
szervezetek és hatóságok szakemberei.

Megnyugtatőan szabálytalanságok nélkiil végleg

elszámoltunk. Minden ingatlanunk

per

és

tehermentes.

A

jelenleg futó és utolján elszámolt iskolai
eszközbeszerzéssel kapcsolatos pá|yázatunkat
ezűton szeretném ismételten kiemelni, mivel ennek
elszámolása most történt meg és közzétételi és
tájékoztatási kötelezettségünk van ebben a
formában is és személyesen pedig az iskolai
tanévzárőn számoltam be róla, hogy 3 millió 82l
ezer Forint értékbenszereztünk be pá|yáztatás
iíján 4 tanterem (osztály) részéreelektronikus
táblákat és számitőgépeket. Illetve a pedagógusok
oktatását és továbbképzésétis ftnanszirozta a

program,

Bölcsőde építés- 2010. nyarán pozitiv támogatási
döntést kapott a Vasszécsenyi Önkormányzat a
tervezett ,,Vasszécsenyi Körzeti Bölcsőde"
projektíink megvalósításhoz. Az előző és a
jelenlegi testíilet által is támogatott, jóváhagyott
beruhéaás, akár már a szeptemberi megnyitás
megelőző stádiumában is lehetne. A röpiratban és a
megyei nap ilapban is kifej tett véleménykülönbs é g,

hónapokon

át parkoló

pályára á|litotta

megvalósítással kapcsolatos munkát.

Tiborné képviselőtársunk

A

a

Bertók

aláírásgytíjtéssel
kapcsolatos véleménynyilvánítása többséget

a

megerősítette abban, hogy az elkezdett munkát
végig kell csinálni. Sajnálatos módon a közel egy
éves csúszás kedvezőtlenül hat a projekt
megvalósításának körülményeire, ami elsősorban
az intézmény megnyitás ának kés és ében mutatkoz i k
meg. Igy közben a környező települések is lázasan
dolgoznak hasonló intézménymegnyitásán.
Másodsorban pedig az idő elteltével fokozatosan
növekvő építésiköltségekben mutatkozik rneg. A
jelenlegi ftnanszírozási rendszerben és az évek
alatt kialakult intézményiferőhely hiány
állapotában, pontosan a jó kezdés lett volna a
legfobb garancia a kellő színvonalú és biztonságos
üzemeltetés érdekében.
A folyamat első lépésekéntaz építésrevonatkozó

közbeszerzési eljárás kiírásáról döntöttünk, a
tender eredményhirdetése július hónap elején lesz
és a közbeszerzési eljárás hatósági vizsgáIatát
követően a hónap végénkerül sor az építési
szerződés megkötésére. A munka és a tényleges
építkezésaugusztus hónap folyamán kezdődik. A
nehézségekellenére bízom benne, hogy az

intézménynem

csak a helyi

nevelési

intézményeket bővíti, hanem annak közösségét és a
településünk fenntartható növekedését egyaránt
szolgálja. A pénzügyi és finanszírozási feltételeket

megpróbáljuk teljesíteni és a jövőre nézve a
társönkormányzat vagy esetleg önkormányzatok
közösségéve1 egy működőképes intézményrendszer
szeretnénk kialakítani és üzemeltetni.
Döntésünket elsősorban a meglévő rendszer
tovább fej leszté s i é s megtartás i szándéka vezére lte.

A

harmadszorra is felvetett határozati javaslatra az
Önkormányzat tulajdonában álIő KIA gépjármű
300 ezer Forintos költségen teljesen felújításra

került.

2011. júüus

a
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J

Az

időszakos hiánya jelentősen kor|átozta a helyi
munkavégzést,de mára már minden a megszokott
formában üzemel.

önkéntesség éve 2011. ezí a szlogent
valószínűleg, ha máshonnan nem, akkor az uniós

Az

tálékoztatásban

i.s, hogy az

önkormányzati
választásokat követően az esetlegesen megváltozó
támogatási ígéretekvagy akár a testtileti
támogatottsággal is gondok lehetnek

ffi

reklámhirdetésekbő1 ismerhetik.
Községünkben is szép számmal gondolták igy ezt.

Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek,
aki részt vett ilyen munkában, hogy az adott

intézménytvagy közösséget beleértve a

településünk jövőjét is ily módon is segítette.

Mivel a település egyik ,,kapujáról" van

sző,
egyeztetést végeztem a közlekedési hatósággal és a
saját területíinkön ezt a darab közterületet jelentős

társadalmi munkával szépítetttikmeg. A jelenlegi
állapot nem befolyásolja az esetleges későbbi
körülményét, kiváltképpen azért, mivel a
útépítés
megvalósítása költségbe az önkorm ányzatnak nem
került.
Így került sor az Óvoda udvar rekonstrukciőjára, az
iskola tantermeinek festéséreés takarítására, az
iskola em lékpark kialakítására.

{
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Megszépült közterület - a 87 -es útról való
lecsatlakozás ,,a senki szigeteként" tengődött
éveken át, mig az elműlt évben az önkormányzat

iztonságos lehajtás érdekében.
amennyiben 2010 év
hogy
Nyilvánvaló volt,
nyarának végéignem fogunk neki az építésnek,
akkor nem fog megvalósulni hiába szeretttik volna.
Annak idején megpróbáltam sugallni az aktuális
tervet kész íttetett a

b

Társadalmi munkában az önkormányzat do|gozőin
kívül, Kiss László helyi nyugdíjas kőműves, a
helyi székhelyúBit - Közmű Kft. (Balázs Imre), a
helyi termelőszövetkezet dolgozói, Polgár Ba|ázs
helyi kertész és kollégái vettek részt, biztosítottak
gépet és munkaerőt, az épitő anyagokat (beton,
útszegélykő, aszfa\t, termőfold) megvásárlásáról,

biztosításáról saját magam gondoskodtam a
sokszor említett illetményemből, mindegy (300
ezer forint) értékben.

Vasszécsenyi Üzenet

2011.

4
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július
r
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-

A

Műve|ődési Ház nyári programja keretében
tábort szeryez immáron sokadik alkalommal az
iskolai nyári szünet egy részén.A tábor a
Művelődési Házon kívül is színes programokat

helyszíneken. A gyermekek
étkeztetéséta régi Dózsa úti iskola épületben

kínál külső

kialakított ideiglenes étkezőben bonyolítottuk le az
elmúlt években.

Mirit az kívülről is látszik, hogy a sok éve
használaton kívüli épület leromlott állapotú. A

belső tereket a higiéniás használat érdekébenfel
kellett újítani.Az ÁNTSZ a tábor feltételeit
minden évben ellenőrzi. A festés és karbantartás
költségeit magánemberként ajánlottam fel a
közösség részére.

r

Lomtalanítás * az idén is sikerült szervezeff módon
lebonyolítani a községben. Igaz sok gondot
okozott, hogy a lakossági felhívásban kiilön
kiemelt veszélyes hulladéknak rninősített lim - lom
is kikerült a házak elé. F,zt nem szállították el a
Szova dolgozói. Az önkormányzat közcélú
emberei a lehetőségekhez mérten elszá|Iították az
elektronikai hulladékot a helyi Csatár kft.
Telephelyére.
SZOVA Zrt. dolgozóival, a munka nem sokkal dél
után fejeződött be.

l,

'l

Ii

Június hónap elején személyes tárgyalásokat
folytattam a SZOVA Zrt. klrendeltség vezetőjével
az idén lejáró komrnunális hulladékszállítási
szerződés lejáratával, és az új szerződés

új
Az
kapcsolatban.
megállapodásban közös érdekekről lévénszó a
szelektív hulladékgy,újtő szigetek számának
növeléséről állapodtunk meg. Ennek részleteit az
elkövetkező hónapokban fogjuk megbeszélni és ezt
követően rögzíteni. Az újonnan kialakítandó
szigetek helyét testületi ülésen fog|a tárgyalni a
képviselő testület, természetesen a lakosság
javaslatát várjuk a lehetséges helyszínekke1
kapcsolatban,
megkötésével

Vasszécsenyi Üzenet

Az

2011. júüus

5

A közel 1500 növény,

önkormányzat dolgozóival beültettük

amelyet nekünk

ajándékozott minden bizonnyal a községünk
,,felvkágoztatása" mellett a közérzetünket is
javitja.

virágokkal a közterületeinket. Az idén szakmai
segítségetis kaptunk Polgár Balázs helyi
vállalkozótól, aki nem csak a virágokat
biztosította számunkra díjmentesen, hanem
kollégáival szakszerűen el is ültette azokat az űt

Tisztelettel:

menti virágtartókba.

zsolnai zo|tán
polgármester

.rÓ

ruoNr

Tudósítás az e|műlt időszak képvise lő-testiileti munkáj áró l

Vasszécsenv. 2011. máius 4.
Napirendi pont
A képviselő-testtilet zajos vitát folytatott a Körzeti
1.

Bölcsőde megépítésénekügyében. A
személyeskedéstől sem mentes

vita végéna

képviselő-testíilet 5 egyetértő szavazattal
egyhangúlag aláirásgy,újtés kezdeményezését
határozta el, 48l20ll. számu képviselő-testtileti
határozatában, felhata|mazva Bertók Tiborné

képviselő asszonf az

aláírásgyűjtés
lebonyolítására. A leendő intézmény iránti igény
felméréséreaz önkormányzat az alábbi kérdésre
várja a támogatók aláirását:
,,Aláírásommal támogatom, hogy a Vasszécseny
községben építendőKörzeti Bölcsőde beruházás
megvalósuljon, lehetőségeim szerint a leendő
bölcsőde által nyujtott szolgáltatást
gyermekem/gyermekeim sz ámára igénybe kívánom
venni. "

demográfiai adataka is, mely alapján a képviselők
megállapították, hogy az elmúlt időszakban
jelentős elvándorlás tapasztalbatő a település

lakosai körében, kiilönös
számú határ ozatával

A

napirendi pont keretében a képviselő-testület
megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatokról szóló beszámolót. A beszámoló
részletesen kitért többek között a település

a

e

lfogadta.

3. Napirendi pont

A

képviselő-testület két helyi rendeletét vizsgálta
szempontok
felül,
törvényességi
figyelembevételével. Arendeletalkotás amár
meglévő, hasonló tárgyű rendeleteket lényegében
nem módosította, továbbra is érvényben maradnak
a házasságkötés helyi szabályai. A Szervezeti és

Működési Szabályzat feltilvizsgálata során a
képviselő-testület döntött a Költségvetési és
Ellenőrzési-, illetve a Stratégiai Bizottsága
megszüntetéséről.

2. Napirendi pont

tekintettel

gyermekkorűal<ra nézve. A Beszámolót a
képviselő-testtilet 5 egyetértő szavazattal 4912011.

A

felülvizsgálat során megalkotásra került az
önkormányzat anyakönyvi szolgáltatások helyi
szabá|yakől szóló 712011. (V. 5.) önkormányzati
rendelete, illetve a szervezeti és Működési

Vasszécsenyi Üzenet

Szabá|yzatéről

szóló 8l20IL (V.

5.)

önkormányz ati rendelete.

4. Napirendi pont

A

napirend keretében a képviselő-testiilet vita
nélkiil, targyalta meg és 5 egyetértő szavazattal, l
tartózkodás mellett döntött a Szombathely Megyei
Jogú Város szennyvizelvezetési és tisztíási
rendszerének

2011.

6

fejlesztése"

tárgytt,

2003lHUlI6lPlPEl02I hivatkozási szőmú
Kohéziós Alap (ISPA) üársfinanszirozásával

megvalósult projekt 2010. évi beszámolójárő|, a
módosított beruházási programjiáról, illetve
konzorciumi szerződésének módosításáről, továbbá
döntött a Szombathely Kőszeg regionális
szenrtyv izelv ezető rendszeren lévő Önkor mányzati
létesítmények
v:ziközmű
tulajdonú
(szennyvizcsatornahálőzatohbővítésehszenrtyviz
átemelők, szennyv íztisztitő b ővités) üzemeltetés i
szerződése létesítményjegyzékeinek módosításráról.

július

5. Napirendi pont

Az

utolsó napirendi pontban Zsolnai Zo|án

polgármester beszámolt a két ülés között elvégzeít
munkáról.
Szó esett a településen is nagy felháborodást
kiváltó flík áramszolgáItatő általi megnyeséséről, a
villanyvezetékek alól eltávolított és az utcákon
hagyott ágak utólagos elszállításáról, az

önkormányzat tulajdonában

lévő KIA

típusú

kisteherautó megjavíüísáról és ismételt forgalomba
egyetértő
helyezéséről.
képviselő-testtilet
kisteherautó
szavazatta| kettő ellenében
megjavíttatásráról hozott döntést.
Ugyancsak e napirendi pont keretében 5 támogató,
illetve 1 ellenszavazatmellett döntött a képviselő-

A

a

4

testiilet az Ambrőzy Migazzi István Altalános
Iskola diákjainak nyári táboroztatásának 30. 000.forint összeggel tOrténő támogatásáról, továbbá 5
támogató és I tartőzkodás mellett döntött egy
magánszemély kezdeményezésének támogatásáról,

a helyi lakos saját költségén a
Széchenyi és a Rákóczi utcák által haárolt

mely szerint

közterületen dísznövényeket telepítene a szebb
érdekében.
falukép

Eevüttes képviselő-testületi ülés Vasszécsenv. 2011. máius 25.
Napirendi pont
vasszécsenyi és a tanakajdi önkormányzatok
által közösen fenntartott Tündérország Ovoda
óvodavezet ői állására kiírandó pályánati felhívást
tár gyalták ismételten a képviselő-testiiletetek.
A napirend tárgyalása előtt heves vita alakult ki a
vasszécsenyi képviselő-testiileten belül a közösen
1.

A

fenntartott oktaüísi intézmények v'usgá|atára

létrehozott munkacsoport

munlcájával

kapcsolatban, de legvégül a képviselő-testtiletek
egyhangú ámogatő szav azaáikkal a Vas széc senyi
Tündérország Ovoda óvodavezetői pályáaaának
meghirdetéséről döntöttek.

Eevüttes képviselő-testületi ülés Vasszécsenv. 2011. iúnius 2.
Napirendi pont
A napirendi pont keretében a vasszécsenyi és
tanakajdi önkormányzatok Megállapodást kötöttek
a vasszécsenyi önkormányzat á|tal megépítendő
1.

körzeti

fenntartásán

Bölcsőde működtetésónek

ak

ftnanszirozására

v

egyhangú támogató haározatokal elfogadott
Megállapodás rögziti a felek jogait és
és
kötelezettségeit a bölcsőde megépítésére
későbbi fenntartására vonatkozóan.

és

onatkozőan. Az

Vasszécsenv. 2011. iúníus2.

l. Napirendi pont
A napirendi pont keretében az önkormányzat
költségvetésének módosítását, títrgyalák a
képviselő-testiilet tagjai. A módosíás a bölcsőde

beruházás

idei évben esetlegesen

felmerülő

kiadásai miatt került előterjesztésre, de a
képviselő-testiilet rövid vita után a költségvetés

módosítását elvetette, mivel annak szükségességét

Vasszécsenyi Üzenet
nem látták indokoltnak. A bölcsőde beruházása az
idei évi költségvetést nem érinti, ezért a képviselőtestület 6 egyetértő szavazattal egyhangúlag a
kö lts égvetés módos ítás át a napk endrő l levette.
2. Napirendi pont

A

képviselő-testtilet döntött a bölcsőde beruházás
megindításáról. Ennek érdekébena' képviselők
megtárgyalták a Körzeti Bölcsőde épületének

megépítésérekiírt pályazati felhívást és
dokumentációt, illetve a felhívásra beérkező
ajánlatok birá|atára Közbeszerzési Bizottságot

választottak.
Az ajánlattételi felhívás főbb pontjai:

Az

ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

Az ajánlattételi határidő.2011. június 2L 13.00 őra
Az ajánlatok benyújtásának helye : Önkormányzati
Hivatal Vasszécseny, Petőfi u. 1 1.

ajánlatok felbontásának helye,

ideje:

Önkormányzati Hivatal Vasszécseny, Petőfi u. 11.,
20l l. június 2l. l3.00 óra
Az ősszegzés megktildésénektervezett időpontja:
2011.július 1.
A szerződéskötés tervezetí időpontja: 2011. július
20.

Az

ajánlatok bir álati s z emp ontj
összegű ellenszolgáltatás.

a

:

a
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A képviselő-testtilet a közbeszerzési szaheferens
álta| összeállított ajánlattételi felhívást és

A képviselő-testíilet nyilvános
jegyzőkönyvek teljes

július

dokumentáciőt 4 egyetértő, l ellenszavazatál és I
tartőzkodás me llett e lfo g adta.
3. Napirendi pont

A

képviselő-testiilet megtrárgyalta M

egészségügyről szóló törvény alapján vállalt
egészségügyi alapellátásról szőlő megállapodás
módosítását, mely szerint Vasszécseny Község
Önkormányzata az Országos Mentőszolgálat
tészérea 2011. évben lakosságszáma arányában
54,- FtIhő összegű kiegészítő hozzájáruIást f,zet.

határozatot

a

A

képviselő-testtilet egyhangúlag, 6

egyetértő szavazattal fogadta el.

201 1. június 3.

Az

2011.

7

üléseiről készitett

4. Napirendi pont

Zsolnai Zohán polgármester beszámolt a két ülés
között elv é gzett munkáró l.
A képviselő-testtilet tájékoztatást hallhatott a

Közlekedési Hatóság és a Vasi Volán Zrt.
illetékeseivel történt egyeztető tárgyalásokról.
Szóba került a falu virágosítása, a település
utcáinak megjavítása, illetve a Falunap
szervezésének egyes kérdései.Vita alakult ki a
közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott
dolgozó feladate llát

ásár

ől, legvégül a p olgármester

beszámolóját a képviselő-testiilet 4 egyetértő
szavazattal, 1 ellenében és l tartőzkodással
elfogadta.

Körjegyzőségen, illetve
internetes oldalon.

a

www.vasszecseny.hu

Gáspár Tivadar
körjegyző

terjedelemben

megtekinthetők hivatali időben (hétö-csütörtök:
08.00-tól 16.00-ig, péntek: 08.00-tól 13.30-ig) a

.rÓ TUUNI, hogy itt a parlagfű szezon
Vasszécseny Község Jeglrzője felhívja Vasszécseny község területén termőftjldet, egyéb ftjldterületet
használókat, hogy a foldhasználő adott év június 30. napjáig kötele§ az ingatlanán a par|agíű vtrágzását
megakadályozni, illetve ezt az állapotot a vegetáeiós időszak végéig
folyamatosan fenntartani. A gyommentesítés az egyéb
gyomnövényekre is vonatkozik.
A jogszabályban előírt kötelezések (pérubírságkjszabása, a munka
közérdekből történő elvégeztetése) elkerülése érdekébenkérem a
Tisztelt Földhasználókat a fentiek fokozott betartására|.

Vasszécseny Község belterületének bejárása során sajnálattal
á||apitottam meg, hogy néhány ingatlan tulajdonos nem gondoskodik jó
gazda mődjára ingatlana rendben tartásárőI.

Az

e|hagyott, gazdátlan

2011. júüus

Vasszécsenyi Üzenet
ingatlant előbb utóbb felveri a gyom és a gaz. A méteres gyomnövények között
lelnek arágcsáIők" lakott területre tévedt vadak.

aztán előbb utóbb búvóhelyet

Jó néhány helyen sajnos objektív okai vannak a régen példásan megművelt portak elvadulásánalg itt tribbnyire
idős emberek laknak vagy laktalg akik sajnos már nem tudják lekaszálni, rendben tartani ingatlanjaikat.

Vannak helyetq ahol a bonyolult tulajdonosi viszonyok akadályozzák meg a tulajdonosokat abban, hogy
rendet tegyenek a közös ingatlanon.
Mindezek persze nem mentesítenek senkit sem a helyi rendeletben foglaltak betarüasa alól.
Vasszécseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési rendtarUísról szóló 8lI995. (XII.S.)
számí rendeletének 4. §-a atapján az egyes ingatlanok tisztántartásáről az ingatlán tulajdonosa, kezelŐje,
haszonélvezője (a továbbiakban: tulajdonos), illetve más hasznáIaában,' bérletébenlévő ingatlan
tisztántartásfuőI ahasználő, illetve bérlő (a továbbiakban: tulajdonos) köteles gondoskodni.

A helyi

rendelet 5. § (1) bekezdése szerint: a tulajdonos köteles gondoskodni a tulajdonában |évő ingatlan
mentén lévő gyalogjárdatiszántarásáről, továbbá a tulajdonában lévő ingatlan mentén lévő arkoh átereszelg
folyamatos tiszüíntarüás áről, az árok, valamint az ingailana előtti zOldterület sztikség szerinti kaszálásáről.
rendelet 26. §-a alapjőn szabálysértéstkövet el és 30. 000.- Ft-ig terjedő pétubtrsággal sújthatÓ, aki a
rendeletben foglalt rendelkezéseket megszegi, továbbá a fenti kötelezettségek nem teljesítéseesetén a
szükséges munkákat az önkormányzat elvégeztetheti, az íEy felmerült költségek adók módjára behajthatók.

A

A helyi jogszabály szövege szigorú, de mindezek következetes betartása a településen élők közös jÓl felfogott
érdeke, kell legyen. Bízom abban, hogy van fiatal erős kéz ott is, ahol már megöreg.edtek a szülői kezek és a
közös ingatlantulajdonosok is ráébrednek arra, hogy nemcsak a hasznok közösek, amit ingatlanuk után
hűznak, hanem felelősen, közösen

viselik az azol<kal járó terheket is.

Gáspár Tivadar
körjegyző

Az

IsTvÁN Ár,rALÁNoS ISKoLA HIREI
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^MnÓzy-MIGAzzI

Június 15-én köszöntiink el 8. osztályosainktól,
utána pedig a tanévzárő ünnepély következett.
29 ánulőnk lett kitűnő, közel 80 tanulónk
kapott jutalomkönyvet tanulmányi, verseny-,
sporteredményeiért, közösségi munkájáért.
Sajnos 7 tanulónknak az augusztus végi
javítóvizsgán kell számot adnia aánanyagről.

Ügyeleti napok a nyárí szünet idején:
- július 7.
- július 21.

Június 18-án közel 80-an

A

(szülők,
pedagógusok, diákok) vettek részt az iskola
festési munkálataiban. köszönet mindenkinek
az önként vállalt munkájáért!

Kollégáink egy hetes munkával segítik a
vasszécsenyi és a tanakajdi napközis tábor
működését.

-

augusztus 4.
augusztus 18.
Ezeken a napokon 8.30-tó1 12.00 óráig lehet
hivatalos ügyeket intézni.

tankönyvoszüis pontos időpontjáról a

községi hirdetőtáblákon értesítíinkmindenkit.

A

tanévnyitó ünnepély időpontja: 20It.
augusztus 3I. 17.30 őra.

A

nyát'- szünetre kívánok mindenkinek

tartalmas időtöltést, feltöltődést

!

pozsár Lászlő
igazgatő

201t. július
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A TüNDnnonsz^G Óvou,q.

HÍnu

,,Kari, kar i, kar ikázni,
Zápor -zuhany alá állni,
megmászni a dimbet-dombot,
ha az erdő lombot bontott...
ítt anyár pajtás, iít anyár|"
/Donkó Lászlól

Tündérország Óvodában a május hónap
rengeteg programmal indult. Először az
édesanyákat és a nagymamákat köszöntötttik,
amelynek meghitt, szív et melengető hatásár ől,
a szemekben megcsillanó könnyek árulkodtak,

Az év közben

tanult versekkel és készitett
alkotásokkal vers- és rajzversenyen vettek
részt a középső és nagycsoportos óvodások

néhányan, ahol nagyon

közül

szép

eredményeket értek el.

ili,t§

n
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r

ir"

'i

t-r*l*il

r I I

:?

Kiránduláson az óvoda mindhárom csoportja
részt vett, annak köszönhetően, hogy a
Polgármester Úr tédtésmentesen bizto sította az
óvodások számára az iskolabuszt. Ezzel
megteremtve annak lehetőségét, hogy a

kiscsoportosok életkori sajátosságaiknak
megfelelően közelebbi helyszínre ) a

szombathelyi loladil

állatsimogatőba

maradandó élménlszerezhettek.

A középső és nagycsoportosok pedig távolabbi
úti célt jelöltek ki maguknak, aBalatonedericsi

Afrika Múzeumot, ahol sok fajta állatot és
annak életkörülményeit is megismerhették

(teve, strucc, bölény, stb.). Elményteli
szőrakozást nyújtott a Parkban újonnan
kialakított,,Gyerekdzsunge1". A fiiggőhídon
való átkelés bátorságot, ügyességet kívánt a
gyerekektőI. Izgatottan oldották meg a

dzsungelösvényen végighaladást

és

nyomkeresést. A kalandozás után jólesően
fogyasztották el a gyerekek a Park területén
náddal fedett pihenőhelyen az itthonról vitt
elemózsiát. A középső csoportosok a Balaton
partjára mentek, közelről nézhettékmeg a
v izen úszkálrő hattyúkat, kagylókat gyűj thettek,
amelyet értékeskincsekként hozhattak haza a
kirándulásról. A nagyok programja még a
Keszthelyi mólón történó fagyizással, sétával
és motoros, árbócos sétahajőzással egészült ki.
A sétahajózás azért is volt különleges élménya
gyerekek számára, mert többségük még nem
ült hajón.

Vasszécsenyi Üzenet
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Május vége felé közeledve gyermeknapot
rendezttink. Már a délelőtt folyamán vidám
szőrakozási lehetőségekkel, ebéd utáni
jégkrémmel, délután pedig a szülőkkel,
nagyszülőkkel, nagy és kistestvérekkel

közösen

folyatva a

rendezvénf.
Programunkban elsőként az óvodások adtak
kis ízelítőt a felújítottszinpadon. Ezután az
általános iskolások Nagy Emília költőnőnk
által irt: A Gyöngyös meséje c. színdarabot
adták elő szórakoztatásul a közönségnek.
szeretettel köszöntöttük körünkben tisztelt
Emi nénit. A sok lehetőség közül a gyerekek
alig tudtak váIasztani, hogy éppen melyiket
vegyék igénybe a kíváncsiságuk és játékos
kedvük kielégítésére.Kocsikázás, mentőautő,

rendőrautó, tőzoltóautó

megtekintésre,
lufi fujás,
Wéta rajzverseny tette színesebbéa kínálatot.

kipróbálásra, ügyességi játékok,

A

hónap utolsó napjaiban az óvodától
elbúcsúztaka nagycsoportosok, mely családias
légkörben zajlott. Körbejárták az egész óvodát,
elbúcsúztak
a
kiscsoportosoktól,
középsősöktől, óvó néniktől, dajka néniktől és
a konyhás néniktől.

Vasszécsenyi Üzenet
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a gyerekek egy tésze továbbra is
igénybe veszi az óvodát, amelyet szeretnénk ha
élményekkeltelve, feltöltődve, sok-sok udvari
játéklehetőség biztosításával tudnánk
színesebbétenni.
Nyáron

nagycsoportosok

búcsúzásának
befejezésekéntmájus utolsó szombatján a
Pungor Ernő Művelődési Házban tartottuk az
évzárő ünnepélyünket, amelyre nagy
izgalommal készültek a gyerekek. Reméljük,

hogy örömet

szerezttink

meghívott vendégeknek.

a

szülőknek és a

Ezűton szeretném megköszönni a lelkes
szülőknek az óvodában végzett egész napos
társadalmi munkát, amellyel hozzájárultak
ahhoz, hogy esztétikusabb és rendezettebb
környezet vegye a gyermekeket körül. Ezen
felül még anyagi felajánlásukat Zsolnai
Zoltánnak, Kondor Gábornak, Kádár
Zoltánnak, Pődör Csabának, Kiss Lászlónak,
Nagy Attilának, Horváth Zoltámnak Teklits
Lászlőnak,

A

nyána mindenkinek jó

pihenést,

kikapcsolódást, feltöltődést kívánok.

Papp Istvánné
mb. óvodavez.h.

A puNGoR ERNŐ tvtŰvrrŐlÉsl HÁz ÉsrÖNyvTÁR HÍnEI
Az elmúlt két hónapban az

állilndó

programokon, foglalkozásokon, körökön túl,
több rendezvény is megszervezésre és
lebonyolításra került.

varázsoltak a Patchwork-kör tagjai: Balassa
Györgyné, Györkös Renáta, Mészáros Livia,
Molnárné Mógor Andrea, NémethnéSinger
Judit, Pálné Kölkedi Henrietta, Schermann
Katalin. A megnyitó jó hangulatát tovább emelte
a tombola, ahol az alkotók munkáiból néhányat
haza is vihettek az ér deklő dők.

Május 28-án sokan megnéztékaz e\őző nap nyílt
kiállítást, hiszen ismét megtelt a nagyterem, ahol
a Bartók Bé|a Zeneiskola helyi növendékei adtak
koncertet, és számot tudásukról a szokásos év
végi vizsgahangversenyük keretében.

a helyi foltvanók
kiállítása, immár második alkalommal. Biztos
vagyok benne, hogy aki látta a kiállítást,
megcsodálta a szebbnél-szebb, kitartást,
kreativitást igénylő munkákat, egyetért velem
abban, hogy egyedülálló élménybenvolt része a
kiállítás közönségének. Az addig szinte üres
Május 27-én nyílt meg

klubhelyiségből

ismét mesebeli

kuckót

20ll,. jútius

I2

Vasszécsenyi Üzenet

Éwől-évrejó hallani, hogy mennyit fejlődnek a
gyerekek, ami nem csoda, hiszen nem csak
tehetségesek, de év közben hetente többször,
nagy kiartással látogatj ák a zeneiskolai órákat,|A
hangversennyel számukra is lezárult a tanév, de
szeptembertől újra indulnak az őrák zongorábőI,
furulyából, fagottból.
IJgyanezen a hétvégén,szombaton az óvodások
évzárő műsorára került sor aházban, majd 30-án,
vasámap a gyermekeket vártuk a játszőtéren
Gyermeknap alkalmából.

,,l
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A

délután csupa játékkal telt, volt mese-totó,
szinező, fajátékok, lufifujó verseny, csokievő- és
üdítőivó verseny, édes ség, fr is sító, r őkav adászat,

és a tombolán is sok-sok gyermek

nyert.
délután
Remélem, hogy emlékezetes marad ez a
minden gyerkőcnek.

Nagy örömömre

szo|gál, hogy

a

Szülői

Munkaközösség ilyen lelkes- és segítőkész, az év
folyamán több alkalommal számithattam már a
közreműködésükre. Ezűton szeretném
megköszönni az SZM tagtrainak a faradtságot
nélkülöző munkájukat, és mindazt, amit az
elmúlt időszakban a község kulturális életének
fellendítésért,így például a gyermeknap
létrejöttéért tettek.
A gyermekek után, június 6-án a községben élő,

verssel,
dolgozó pedagógusokat köszöntöttük
pohár
és
egy
zenével, egy szál vkággal,

pezsgóvel. A rövid ünnepségen Polgármester úr
mondott köszönetet az óvónőknek, tanítóknak,
tanároknak egész éves munkájukén,
fáradozásukért, és azért a nem kis energiáért,
türelemért, amellyel a gyerekeket okítják,
nevelik, segítik.

Június 25-én bababörzét és baba-mama klubot
szerveztünk, június 27-én pedig egy nagyon
vidám hangulatú kirándulást tettünk a Veszprémi
Állatkertbe.
A július- augusztus is sok tennivalót tartogat a
MűvelődésiHáz környékén. Július 4-én indult a
már hagyományos 4 hetes napközis táborunk,
melynek során a gyerekek sokszínű
programokból válogathatnak. A július közepe idén 16-a - minden évben a falunapé. Az eg7. e

sákösebb költségvetés mellett azért
megpróbálunk kellemes, szőrakoúatő
pro gramokat

kínálni az

ér deklődőknek.

nyáron a megszokottnál későbbre,
augusztus elejére tolódik a nyugdíjas-kirándulás.
Ennek részleteiről júliusban adunk tájékoztatást
az érintetteknek.

Az idei

Augusztusban

egy kis leállás várhatő

a

Művelődési Házban és a Könyvtárban az éves
nagytakaritás és a könyvtári állomány rendezése
miatt. Megértésüket köszönjük!
Minden kedves Olvasónak jő nyarat, kellemes
időtöltést kívánok!
szeder Ildikó
művelődésszervező

Vasszécsenyi Üzenet
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EGYHÁZI HÍnrx
Az utóbbi két hónap nagyon mozgalmas volt

az egyházközség számára, hiszen nagyon sok
rendezvényünk volt, szinte minden héten

történt valami. Húsvétünnepe
zarándoklatra menttink

után
egész autóbusszal

.gy

Mátraverebély- Szentkútra a Püspök Úr
meghívására. 45 zarándok ment el és utazta át
Magyarors zágot, ho g y a Mátr

áb

a érkezzen.

Május 8-án elsőáldozás volt a plébánián.
vasszécsenyi kisdiák találkozott először

9
a

Külön
szeretném

megköszönni a
vasszécsenyiek
bátorságát,
hogy Urnapján
a körmenetet
az eső ellenére
is
megtartottuk.

szentségi Jézussal. Délután pedig a közösségi

Köszönöm

általános iskola diákjai mutattak be modern és
jelenlévőknek
népi táncokat, majd
bemutatták
iskola profilját. Ezt egy
gasztronórniai bemutató követte, majd a
májusfa állítása és kitáncolása. A kastélyig
pedi g harmónika szőv al vonultunk.

miatt, sebaj, ősszel pótoljuk.

házban szlovén napot tartottunk, májusfa
állítással egybekötve. Az apátistvánfalvai

az

a

Május 28-án egyházközségi bált tartotfunk

a

lipárti templom javára. 135 fizetős vendég volt
a bálunkon, ahol a Cziczeli-band nevű együttes
lépett fel Zala megyéből, az ízletes vacsora
előtt pedig a helyi asszonykórus műsorát
kísértefergeteges taps. A bál jól sikerült, a
tombolák értékesekvoltak, hiszen a római úttól
a kecskéig mindent lehetett nyerni. Az igényes
szőrakozásra mindig szükség van. A lipárti
templom munkálatai befejeződtek, ha valaki
szeretne adakozni erre a páratlan szépségű
templomra, még megteheti a plébánián vagy a
templomban.

Június 5-én családi napot

tartottunk
Táplánszentkereszten,
majd ősszel
Vasszécsenyben is meg szeretnénk tartani.
Június I3-án Merkli Ferenc plébánost sokan
elkísérték Szentkirályi templomba, ahol
szentmisét és körmenetet tartottunk.

ezt

a

a szép sátrakat, már csak miattuk is

érdemes volt kitartónak lenni. A biciklis
zarándoklat azonban meghiúsult a rossz idő

Terveink: Most egy kis szünet következik, de
júliusban újraindul a cserkészet. Kérem, hogy
a volt tagok, akik szeretnék folytatni ezt a szép
dolgot, jelentkezzenek, mi pedig új fiatalokkal
egészülünk ki. Első táborunk Szakonyfaluban
lesz majd július végén.

Augusztusban elkészül II. János PáI pápa
szobra. A templom búcsúnapján, augusztus

2I.én állítjuk majd ftl, Ehhez is keresek
támogatókat, de nagy az érdeklődésegész
Magyarország teruIetéről. Vas megyében az
első szobrok egyike lesz majd a boldog

pápárőI. Ósszel lesz majd biciklis zarándoklat,
buszos zarándoklat Bakonybélbe és Zircre,

római

zarándoklat, családi

var gányapörkölttel.

A legfontosabb

nap

azonb an az

imádság és a hit. Októberben Cursillo lesz, ez

egy 3 napos lelkigyakorlat, amire várom a
középkoro sztáIy képviselőit, hogy elv égezzék
lelkigyakorlatot Kőszegen. Várom a
jelentkezőket.
áIdása legyen
egyháaközségünkön!

a

isten

Merkli Ferenc
plébános

2011. júüus
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Miért és mire jó a hordozókendő?
Június 25-én ismét Babaruhabörzét rendeztünk a Művelődési Házban. A börze kiegészítő programja volt
ezűttala Baba-mama klub, melynek keretében a hordozókendőkről beszélgettünk.
Néhány tény acsecsemők azon igényeiről, amelyeket a hordozókendő hasznáIatával kielégíthetünk:
. a csecsemő már néhány napos korától meg tudja különböztetni az édesanyját más emberektől,
amit a testközelségtesz lehetővé
. a csecsemő észlelni tudja az őt hordoző anyát, vagy más családtagot
o megnyu gtatő hatásű ahordozás ritmusos mozgása, emellett ingerli az egyensúlyszervet és ezen
keresztül az agy fejlődését

.
.

.

a bőrkontaktus nemcsak csecsemőkorban, hanem egész gyermekkorban fontos
a néhány hetes csecsemő 20-30 cm

távolságralát élesen, ezért testen hordozva, vagy karbantartva

látja az őt hordozó arcmimikáját is
a hordozott csecsemő már korán hallja és ezáltaltanulja is a mindennapi beszéd általi
kommunikáciőt az emberek között

l

A csecsemő

r

és édesanyja kötódés éhez, és a csecsemő szociális fejlődéséhez is nagybanhozzájárul a

kendővel történő hordozás.

Mészáros Lívia
védőnő

LOVAS EGYESULET HIREI
Az elmúlt időszakban az

a

F

egyesület lovasai több
vettek részt Vas
versenyen
díjugrató
színvonalas
(Vép), Zala (Rádiháza),Yeszprém (Pápa) és GyőrMoson-Sopron (Nagycenk) megyében, B0, Bl és
82 kategőriában. A lovasok a versenyeken szép
eredményeket értek el.
201 1. augusztus 14-én (vasárnap) Vasszécsenyben,

az

Újebergényi kastély parkjában kerül

megrendezésre a Vas Megyei díjugrató bajnokság
II. fordulója. Az előzetes előrejelzések szerint a vas

megyei lovasokon kívül, a környező megyékből is
szép számmal érkeznek majd lovak és lovasok.
Minden érdeklődőt szeretettel vár, és bármifele
támogatást szívesen lát a verseny rendezősége.

Vasszécsenyi Üzenet
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VASSZECSENYI FALUNAP 2011.
201I.július 15. péntek
Helyszín: Színpad és környéke
20.30 Fáklyás futás
21.00

(nevezés pénteken 20 őráiga helyszínen)
Buli - Mega Zenekar

201l.július 16. szombat
Helyszín: Színpad és környéke
9.30
10.00

l4.00
14.00
14.00

l4.30
15.00
15.20

15.45
16.15
16.30

l7.00

Mise
Főzőverseny
Főzőverseny zsűrizése
Ingyenes vérnyomás- és vércukorszintmérés
Gencsapáti legénycéh:Hétpróba
Hupikék törpikék zenés gyermekmíisor
S zivárván y Zumba Lady Táncc soport
Nádasdy Ferenc Baranta
Hagyomá nyőrző Csoport magyar
harc míivészeti be m utatőj a

18.30
20.00

2I.00
22.00

14.00
14.30
15.30
16.00
18.00

Avon bemutató
Nagypályás foci
l l-es rugó verseny
Gyerek foci
Lovas bemutatóVasszécsenyi Lovas Sport
Egyesület

Rozmaring Asszonykórus
Gencsi Legénycéh legényavatása
Hastánc: Erika és táncosai Körmend,
Shama Duo Csepreg, Tarub Csoport

Bük

Operett és könnyti dallamok

György
17.30
18.00

Focipálya és környéke

- Erhardt

Csendbontó Társulat - Sorkifalud
Tribe Paganicae és a Tribeca Dance
Group
Eredményhirdetés, tombolasorsolás
Sipos F. Tamás
BuIi - Ciao zenekar

Tűzljáték

Játszőtér
10.00
14.00
14.30
14.30
14.30

I7.00

A rendezvény folyamán: büfé, kenyérlángos,

Aszfaltrajzverseny
LOGO Ifiúsági Szolgálat Játszőbusz
Arcfestés
Kézműves foglalkozás
Fazekasság
Kerékpáros és Kreszvetélkedő

édesség,amerikaí hot dog
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VASSZÉcsnxYI FALUNAP 20ll.
rőzővrcRsENy
A

2011.

szomb ati főzőversenyre csapatok jelentkezését várjuk!
Amit minden csapatrrak biztosífunk:
bogrács +Iáb, 2 kg vadhús.
(Jelentke zés: Szeder Ildik őnáI
15-én délutáni g a 301703-1 1 18-as telefonszámon)

POGACSASUTO VERSENY!
Nevezni lehet egy kosárka pogácsával
szombaton 10 órátóI13 őráig a Falunap helyszínén!
A legjobb pogácsát sütő
egy évig birtokolhatla a Pogácsa-kupát!
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SZEMÉLYAUTÓ, KISTEHER és
MoToRKERÉKPÁR GUMlSZERELES éS GENTIROZAS

