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Február vége, március eleje a téI
elűzésének,a tavasz csalogatásának aZ
időszaka. Amolyan fordulópont. A téli

-

hidegbe belefásult arcok egyre
türelmetlenebbül várják az első langyos
napsugarakat, a fáradt lelkek áhítozzák a

változást, az elgémberedett test szomj azik a
napfényt hoző napokra. Februárral kifelé
megyünk a télből, bár idén a természet újra
megtréfált bennünket, és az év második
hónapjában csapott le ránk a téI dermesztő
lehelete, de talán most kitombolta magát, és a
test és lélek jől érzékelia változást.

Tavaszt vágyunk,

világosságot,

virágokat, illatokat, madárcsicsergést, és
habfu az előrejelzések nem sok jóval

kecsegtetnek az idei tavaszi időjárás kapcsán,
azért csak higgyük rendületlenül, megérkezik
a szíveket is felolvasztő enyhülés!

NOIVAPI AJANDEK!
Szeretettel várunk mindenkit, aki még nem

látta, aki szeretné újra megnézni, és

aki

mindenkit,
szeretne e7y kellemes,
mosolygós félórát eltölteni a Művelődési Hózban!
2012. március 10-én, szombaíon 16 órakor
újra láthatják a

Más

o

dvirágzds című darab ot

a Művelődési Húzban!

A darab első előhdósóról részletek a Művelőilési Hóz híreiben!

Téltemető

A tartalombóI:
Mi töftént azelműlt i.dőszakban

Jó tudni...
Intéunényi hírek
Egyházi hírek
védőnői rovat
Úi ! rermészetvédelem
Szülői Közös s égek hírei
Hírek az Ásványmúzeumról
Tavaszi programajánló
Spotíhírek
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Lakóit!

Sok

rÖnrBxT AZELMÚLT IDŐSZAKBAN"

szeretettel üdvözlöm

a

község

Az idén első

alkalommal van
lehetőségem ezíton megosztani Onökkel a

község önkormányzatának ügyes bajos dolgait.
A §zokatlan bevezetőnekaz ad apropót,hogy az
év második hónapja tévénelgondolkodtam azon,
hogy ekkor ugyan még elfogadott költségvetése
nincs a településnek, de vajon lesz=e lehetőség
az idén az űjságnak legalább a kéthavonta a
megjelenésre. Mindez a felvetés annak kapcsán
jutott eszembe, hogy a minap szembesültem
azzal, hogy a kistérségtelepüléseinek egy
jelentős részébena megjelenések számának
drasztikus lecsökkentéséről döntöttek, de van
olyan falu, ahol már tavalyi évben sem jelent
meg helyi kiadvány.
után, a
Ennyi
bevezető
költségtakarékosság jegyében rátérnéka
fontosabb mondanivalóra, de nem kétségek
között hagyva a tisztelt Olvasókat, szeretném
abbéli szándékomat kifejezi, hogy ha ritkábban
is, de a tájékoztatás eme formáját fontosnak

Jó hír, hogy az óvoda további fejlesztése
képletesen zöld utat kapott, miszerint az elmúlt
évek fejlesztései mind az épület teljes külső
megújulása és a belső gépészeti,
fritéskorszenísítósi munkálatok után az idén, a
konyha felűjítására kerül sor. Mindez
tartalmazza a konyha gépészeti(víz, csatorna,
gáz) rendszerének a feLűjítását és a burkolatok,
elhasználódott ajtók és belső szerkezetek
cSerel

tartom és megtartását támogatom.

A

és a költségvetésről
szólnék, mint az év elején megoldandó
költségekről

legnagyobb feladatról. A tervezés kapcsán derült
ki, hogy a források a tavalyi évhez képest
mintegy 3 millió forinttal ismételten csökkentek,
de mint azt mindenki érzi, az élet viszont
drágább lett. A kevesebből többet a legnehezebb
megoldani, az intézmények fenntartása a legelső
feladat és azt követően jöhetnek a kényelmi
szolgáltatások és az esetleges fejlesztések.

Itt az írást napokra

megszakítva a
folyatásban arról számolhatok be, hogy több
napos éjszakába nyuló egyeztetés és ülést

követően elfogadásra került mind az
intézmények, mind az önkormányzat saját
költségvetése.

A

társközséggel, Tanakajddal közösen
döntöttünk a 2012. év működési feltételeinek
keretszámairól, amely a már fentiekben említett

miatt további költségtakarékosságot irányoz eIő. A 2012 évben az
intézményekaz alábbi forrásokból
forráscsökkenés

gazdálkodhatnak: Ovoda: 48 millió Ft, Iskola:
64,7 milliő Ft, Körjegyzőség: 36,4 millió Ft,
Gyermekvédelmi szolgálat: 3,5 millió Ft.

A gépesítésreés a konyhai felszerelések
cseréjéreis sor kerül, melyek átlagos életkora
valőszínűIeg az épület koráűtoz közel állnak.
Mindenképen megérett a cserére a biztonságos
üzemelés érdekében.A közel 12 milliós teryezett
költségvetés önerejét biztosítjak a fenntartó
önkormányzatok (2,82 millió Ft), amelyet a
Vasszécsenyi Önkormányzat, mint gesztor
fenntartó az állami költségvetésben kiírt pályázat
ítján pt őb áI kíe gészíteni.S ikere s p áIy ázat e s etén
legkésőbb őszig megvalósulhat a beruházás.
A másik intézményünk, az iskola is
fejlesztésre kerül annak ellenére, hogy a hasonló
helyzetben Iévő önkormányzatok

a

szeptembertől beköve tkező állami szerep vállalá s
és a kötelező iskola vagyonátadás miatt már nem

Vasszécsenyi Üzenet
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J

fejlesztenek. Mi úgy döntöttünk, hogy mivel
több alkalommal is kifejtettem, hogy az iskola
üzemeltetése és működése nem kérdés,hanem
tény, úgy gondolom, hogy mindezt
nyomatékosítva igen is további lépéseket kell

megfelelően
a befolyó vételfuat a
megmaradó ingatlan fejlesztésére, a költségek

Ennek

:^4L

tenni annak feilesztésében és á

--uu-",,'

Az átalakítást a tervek szerint

anyátton az
szakemberek
elvégezni úgy, hogy szeptemberben zavartalan
legyen az iskolakezdés.

iskolai szünet alatt fogjrák a
y döntés született arról, hogy a sarok iskola

néven ismert manapság már csak ebédlőként
használt épület funkcióját a fenntartók döntése
alapján áthelyezzik a törzsépületbe. Ennek
megfelelően itt tantermek kialakítására és az
étkező kialakítására kerül sor, remélhetőleg
szeptemberig. Ezen beruházás, karbantartás felújítás költségeinek az alapjait tették le a

fenntartó önkormányzatok a

beruházás
költségvetésbe tervezésévelés elfogadásával
(2,162 millió F0. A döntés értelmébena sarok
iskola a funkciójának megszűnésétkövetően a
három tulajdonos önkormányzat közös döntése
alapján értékesítésrekerül. Az állam az ingatlan
tulajdonjogát aműgy is elvinné szeptembertől.

zárásal szeretném ez úton is
megerősíteni, hogy a
fenntartó
önkormányzatok szándéka a Vasszécsenyi
iskola további működésének biztosítása

és

annak hossnítávú üzemeltetése, működtetése.

A

következő alkalommal a bölcsőde
beruházásról és a saját költségvetésünkben

tewezett fejlesztésekről készül

rövid

összefoglaló.

zsolnai zoltán
Polgórmester

Jo TUDNI!

Ami a tavalyi év képviselő-testületi krónikájából kimaradt,
tudósítás az elmúlt időszak képviselő-testületi munkájáról
képviselő-testületi ülés vasszécsenv
201L.11,.14.

Napirendi pont
A bölcsőde építésévelkapcsolatban tehettek fel
kérdéseket a meghívottkéntjelenlévő
tervezőnek, kivitelezőnek, illetve a műszaki
ellenőrnek a képviselők. A felmerült kérdésekre
a szakemberek részletesen megindokolt választ
adtak, melyeket a képviselők tudomásul vettek.
1.

2. Napirendi pont

A

napirendi pont keretében került tárgyalásra a
közösségi tér kialakítása a vasszécsenyi
Művelódési Ház tetőterében elnevezésű Leader
páIyázat ügye, Személyeskedéstól sem mentes
zajos vita után a képviselő-testület 4 egyetértő
szavazattal 3 ellenében a páIyázat benyújtását a
7 7 l 20 I L, számű határ ozatáv aI támo gatta.
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3. Napirendi pont

A

magántulajdonban lévő vasszécsenyi 365115.
hrsz-ú ingatlan ügyét tfugyalta a képviselőtestület. Zsolnai Zoltán polgármester ismertette
az előzményeket, az érintett ingatlan
egyeztetések
tulajdonosokkal történt
eredményeit. Heves, személyeskedéstől sem
mentes vita alakult ki, melyhez több képviselő is

csatlakozott. A vita legvégén- Kovács
Szilveszter módosító javaslatának elutasítását
követően - a képviselő-testület 4 egyetértő

szavazattal, 2 ellenében, I tartőzkodás mellett
79l20II. számű határozatával döntést hozott a
vasszécsenyi 365l15. hrsz-ú ingatlan csere
jo gcímén történő tulajdonba kerüléséről
4. Napirendi pont

napirendi pont keretében a gyógyszertár
kialakításának ügyét tátrgyahta a képviselő-

A

stület. Zs o lnai Zoltán po 1g árme st er tájéko ztatta
a képviselő-testület tagjait az ügyben előzetesen

te

folytatott egyeztetések eredményeiről. A

meglévő orvosi rendelő melletti, az átalakításra
vonatkozóan már egyeztetett tervekkel

rendelkező

lakás

átalakítása,

illetve

a

Kőzségbá.za földszintjén történő elhelyezés
között hangzottak el érvek, illetve ellenérvek.

Személyeskedéstől sem mentes zajos vita után a
képviselő-testület egyetértve a gyógyszertár
kialakításának szükségességével7 támogatő
szavazattal meghozott 80l20Il. számű

hatfuozatával egyhangúlag döntött
gy ó gy szertár kialakít ás áró

a

1.

5. Napirendi pont
A képviselő-testület felülvizsgálta a temetőkről
és a temetkezési tevékenységről szóIő
önkormányzati rendeletét. A felülvizsgálatot
indokolta a temetógondnoki feladatok
temető
szabályozatlansága, továbbá a
használatának szabályainak átgondolása is. Vita
alakult ki a képviselők között az egyes
díjak
bevezetésének
szolgáltatási
szükségességérőI,illetve a temetőgondnoki
feladatok ellátásának egyes kérdéseiről. A vita
személyeskedéstől sem mentes megjegyzósekkel
ért véget, mely után a napirendi pont a 81l20II.
számű határ o zattal elnap o lá sra kerü lt.

után folytatta a képviselő-testület a munkáját a
házirendjének
Tündérország Óvoda
elfogadásával. A képviselő-testület a Házkendet
vita nélkül 7 egyetértő szavazattal 82l20II.
számú, határ o zatával

A

Szervezeti és Működési Szabályzatban
4 őrás targyalási időtartam letelte

meghatátrozott

váhag yt a.

7. Napirendi pont

A

napirendi pont keretében került a képviselőtestület eLé az önkornr.ányzat Informatikai
Stratégiájának, illetve a Körjegyzőség
Informatikai Szabályzatának elfogadása, illetve

jőváhagyása. A

képviselő-testület

a
egyetértő
szavazattal1 tartózkodás mellett elfogadta 83. és
84. számíhatározatok.

dokumentumokat

vita nélkül 6

8. Napirendi pont

A

2012. éwe vonatkozó belső ellenőrzési tervet
tárgyalta a képviselő-testület. Vita alakult ki a
belső ellenőrzési teruhez felvetett képviselői
módo sító indítvány tátr gyában. Kovác s képviselő
módosító javaslatát a képviselő-testület nem
támogatta. A belső ellenőrzési terv legvégül 6
egyetértő szavazattal 1 tartózkodás mellett
meghozott 86. számú határozattal a képviselőtestület által elfogadásra került.
9. Napirendi pont

Az utolsó

napirendi pontkeretében Zsolnaí
Zoltán polgármester számolt volna be az elmúlt

időszakban végzett munkakról, azonban
képviselő-testületi ülés elhúzódása miatt,
képviselő-testület e napirendi pontot

a
a
a

polgármester javaslatára soron következő ülésére
elnapolta.

képviselő-testületi ülés vasszécsenv
2011,.11.30.

Napirendi pont
A Napirendi pont keretében az önkormányzat 3/aed éves gazdálkodásáról hallhattak beszámolót a
képviselők. A képviselő-testület a polgármesteri
1.

beszámolót az önkormányzat 3/a-ed éves
gazdákodásárőI 6 egyetértő szavazattal
egyhangúlag, a 2012. évre vonatkozó
eté s i ko nc epc

íót 4 e gy etértő szav azattal,
98.
ós 99. számű határozatok,

kö lt

6. Napirendi pont

j ó

1

s

é gv

ellenében,l tntőzkodás mellett elfogadta,
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2. Napirendi pont

A

képviselő-testület 6 támogató szavazatta|
megalkotott IIl20Il. (XII.01.) önkormányzati
rende letével módo s íto tta az ö nkormány zat 20 I I
évi költségvetéséről szóló 2l20II. (III.08.)
önkormányzati rendeletét. A módosítást a
bölcsőde beruházás indokolta azzal, hogy a
.

az első ütemet határidó előtt
teljesítette és benyújtotta az első részszáfinájáí.
Az önkormányzat idei évi költségvetését
érintően ez 1.938.650.- Ft kifizetésétjelentette az
ö nkormány zat r észéről.

kivitelező

3. Napirendi pont

Az

önkormányzat építésiengedélyeinek

felülvizsgálata volt napirenden. Zso|nai Zo|tán
polgármester tájékoztatía a képviselő-testület
tagjait az önkormányzat folyamatban, illetve

tervben lévő beruházási munkálatainak
engedélyezésieljárásatről. Az eljárási illetékek
jövő évi drasztikus emelkedése miatt a
polgármester javaslatot tett a tervek december
31-ig történő beadására. Némi vita után a
képviselő-testület 6 egyetértő szavazattal
meghozott I00|20II. számű határozatával a
tervek elkészítésé t támo gatta
4. Napirendi pont

A napirendi pontban a Vasszécsenyi Mono gráfia
ügyét tárgyalta a képviselő-testület. A
polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet
az előzményekről, majd ismertette a szetző,

Keresztúri Józsefné kérelmét,melyben a
munkájáért járó díjat kéri. Mivel a dokumentum

nem minden képviselőhöz jutott még el, kisebb
vita alakult ki a megbízási díj kifizetésétilletően.
A képviselő-testület legvégül 5 tániogató
szavazatta| 1 ellenében támogatta a megbízási és
lektorálási díj kifizetéséta szerző, illetve a lektor
számára. I0 I l 2O1 l . számú határozat.
5. Napirendi pont

A

napirendi pont keretében a Nyugat-dunántúli
Hulladékgazdálkodást
Regionális
Önkorrnányzati Társulás 2OII. évi I. féléves
gazdálkodásáről szóló beszámolót tárgyalta a

képviselő-testület.

2012. február

5

A

képviselő-testület

Megállapodásának módosítását tárgyalta a
képviselő-testület. A módosítást indokolta két
vas megyei település csatlakozása a Társuláshoz.
A képviselő-testület 6 egyetértő szavazattal
egyhangúlag a Társulási Megállapodás
módosításait elfogadta. I03|20II. számű
hatátrozat.
7. Napirendi pont

ZsoLnaí Zoltán polgármester számolt

be

az

elmúlt időszakban végzett munkákról.
A polgármesteri beszámolót a képviselő testület
5 egyetértő szavazattal 1 ellenében elfogadta,
majd 6 egyetértő szavazattal I04|20II. számí
határozatában döntött a padkázási munkálatok
további folytatásáról.

képviselő-testületi ülés vasszécsenv
2011,.12.09.
1.

A

Napirendi pont

Napirendi pont keretében a képviselők

személyes
tájékoztatást hallhattak a
nyujtó szociális intézmény
beszámolójáról. Tar Tünde a Pátria Szociális

gondoskodást

Szolgáltató Nonprofit Kkt. vezetője elmondta az
idős emberek gondozása során szerzett
tapasztalatait, a gondozás során felmerülő
problémákat. A képviselő-testü,let 4 egyeí.értő
szavazattal egyhangúlag a szolgá|tató 2OI1. évi
munkájáról szóló beszámolót I07l20l1. számí
határ o zatával e lfo gadt a,
2. Napirendi pont

A beszámolók

sorát a helyi körzeti megbízottak
beszámolója követte. Horváth Balázs rendőr
főtörzsőrmester tájékoztatást adott a település
kö zbizto ns ági hely zetér ől, r é szlete sen i s mertetve
a 20Il. évben a községben elkövetett
bűncselekmények számát és fajtáit. A körzeti
megbízott felhívta a figyelmet az átatazó és a
házalő bűnözők megjelenésére a településen. A
képviselő-testület a rendőrségi beszámolót
szintén egyhangúlag, 4 egyetértő szavazattal
fogadta el. 108i20 1 I. számí határozat.

a

beszámolót 6 egyetértő szavazattal, egyhangúlag
elfogadta. I02l 20 I I. számí határozat.
6. Napirendi pont
A szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti
feladatellátásról szőIó társulás Társulási

3. Napirendi pont

Törvényi kötelezettségként a körjegyző számolt
be a képviselő-testületnek a Körjegyzőség 20IL
évben végzett munkájáról. Szó esett többek

Vasszécsenyi Üzenet
között

a többlet feladatként jelentkezett tanakajdi

időközi polgármester választás, illetve

a

népszámlálási
feladtok
zavaftalan
lebonyolításáról. A képviselő-testület l09l201l.
számú határozatával a hivatali beszámolőt 4
egyetértőszavazattalegyhangúlagelfogadta.
4. Napirendi pont

A

vízszolgáItatő Vasivíz Zrt. árajánlata alapján
döntött a képviselő-testület a Vasszécsenyben
2012. január 1. napjától alkalmazandó yíz-,
illetve csatornadíjakról. 4 támogatő szavazattal
egyhangúlag megalkotásra került az
önkormányzat ivóvtz szolgáltatási dűak
megáIlapításárőI szóló 2lI994. (n.22.)
rendeletének módosításáról szóló I2|20II.
(XII. 1 0. ) önkormányzati rendelet. Az íj tarifakat
e rendelet mellóklete tntalmazza,
5. Napirendi pont
A hu lladék szállításr a vo natko zó a n a

szoy A zrt.
megküldte a 2012. évre vonatkoző díjakat
tartalmaző ajánlatát. A képviselő-testület 4
támogató szavazattal egyhangúlag megalkotta a
települési
hulladékkal
kapcsolatos
közszolgáItatás díjainak megállapításátőI szőIő
I0l2002. (XII.20.) rendeletének módosításáról
szőIő l3l2011. ()il.10.) önkormányzati
rendeletét. Az űj tarifak e rendelet mellékletében

is

olvashatók.
6. Napirendi pont

A napirendi pont

keretében ismertetésre került a
Tündérország Óvoda támogatási kérelme,
melyben az óvodavezető anyagí támogatásért
fordult a képviselő-testülethez, az óvodába járő
gyermek/ek fejlesztése céljáből alkalmazandó
gyógypedagógus megbízási díjának kifizetése
érdekében.Véleménykülönbség alakult ki a
képviselők között a megbízás szükségessége
miatt, de végül a kérelmet a képviselő-testület
jelen lévő tagjai 4 egyetértő szavazattal
meghozott II0|20II. számí hatfuozattal
e g yhangú la g támo gatták.
7. Napirendi pont

A

2012. február

6

községben kialakítandó győgyszertátr
létrehozásának kérdéseitvitatták meg a
képviselők. ZsoLnaí Zoltán tájékoztatta' a
képviselőket a gyógyszertátr kialakításához

kötelezően lebonyolítandó

szakhatósági

egyeztetések menetéről, javaslatot téve arta,
hogy az önkormányzat vízsgáIja meg annak
lehetőségét, hogy a Községháza épületének
földszintjén a gyógyszertár mellett az orvosi

a védőnői tanácsadó is
elhelyezhető lenne-e. A képviselő-testület a
fentiek érdekében lefolytatandó szakatósági
rendelő, illetve

egyeztetések lebonyolítására

5

egyetértő

szavazattal egyhangúlag meghozott 1lll20ll.
számű hatátrozatában megbízást adott Dencs
Dénes építészterv ező számára.
8. Napirendi pont

Az utolsó

napirendi pontkeretében Zsolnai

ZoLtán polgármester számolt volna be az elmúlt
időszakban végzett munkákról, azonban a

ülés elhúződása miatt,
képviselő-testület e napirendi pontot
képviselő-testületi

a

a
polgármester javaslatára soron következő ülésére
elnapolta.

Közmeehalleatás

Vasszécsenv 2011.12.09.

A

község lakó közül 6 fő jelenlétében tartotta
közmeghallgatását Vasszécseny Község
Önkormányzat Képviselő-testülete. Zsolnai

Zoltán po lg árme ster be s zámo ló jában ré s z letesen
szőIt az önkormányzat 2011. évben elvégzett
munkájáról, bevételeinek, kiadásainak
alakulásáról és a jövőre vonatkozó
elképzelésekről. A beszámoló után kérdések
következtek, melyek az utcák á'llapotára, a
szombathelyi hulladékudvar helyi lakosok áltaü
igénybevételénekmódjára, illetve a helyi

polgrárőrség léttehozásfua irányultak. A

kérdésekreZsolnai Zohtán

polgármester

válaszolt.

A képviselő-testület nyilvónos üléseiről készített
,teljes
jegyzőkönyvek
terjedelemben
(
me gt ekinthetők hiv atali időb en hé tfő- c s üt ö rtök:
08.00-tól 16.00-ig, péntek. 08.00-tól I3.30-ig) a
Körjegyzőségen, illetve a www.vasszecseny.hu
internetes oldalon.
Gáspár Tivadar
körjegyző

2012. február
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Ismételten változrrak a lakásfenntartási támogatásra vonatkoző jogszabáIyi előírások

A

megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 20í1. évi CXCI. törvény, aMagyarország
2012. évi költségvetésétmegalapozó egyes

törvények módo sításár őI szőIő 20I I. évi CLXVI.
törvény, továbbá a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
egyéb törvények módosításárőI szőIő 20II. évi
CVI. törvény 2012. január l-i hatállyal ttibb
ponton módosította a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. éviIII. törvényt
(Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásről szóló 1991. évíXXXI. törvényt. A
törvények v áItozásáv al a végrehajtási rendeletek
is módosultak.

A

normatív . lakásfenntartási támogatás
megállapítása 2012. január 1,. napjától a
képviselőtestület hatásköréből jegyzői
hatáskörbe került, a rendelkezést ajanuár 1jét követően benyújtott kérelmek esetében
kell alkalmazni.

A TüNDBnonsz^G
,,

az

telt. Kezdeném mindjáít egy

kicsit
adventi
készülődés időszakára. melyről az eIőző
infornráció a szülőkkel együtt halk zene és finom
pogácsa, tea mellett elttiltcitt estébe nyuló
délutánról szőIt. Az ekkor készítettszebbnélszebb asztah díszeket és felajánlásként Ráczné
Kati nénitől és keányátől, Katától kapott
angyalkákat eladtuk. Az ebből befolyt összeget a
Szülők Közössége pérutátrosának ImrénéVarga
visszapillantva december hónapra,

felajánlásokat
gyönyörködtető

az

Köszönjük

együttműködést.

A

A

2012.

január l-je előtt megállapított helyi

lakásfenntartási támogatást legkésőbb 2012.
március 31. napjáig lehet folyósítaní.
Vasszécseny Község Önkormányzata a helyi
lakásfenntartási támogatást a normatív
lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként
nyújtotta úgy, hogy a megállapított normatív
lakásfenntartási támogatást 1.000 Ft összeggel
kiegészítette.A jogszabályi változás
követkeáében 2012. április l,-től ezt az 1.000
Ft-os l<tegészitő támogatást a jogosultak
számára nem lehet megállapítani.
Gáspár Tivadar
körjegyző

óvona Hínnr
ahol műsorral
vendégeket. Reméljük, hogy
hozzájárútutlk ahhoz, hogy kellemesebb,
szórakoztatóbb, vidámabb legyen az idősek
számára az egyitt eltoltott délután,
A középső és nagycsoportos gyermekek közül
nóhányan a vasszécsenyi templomban is előadtak
egy kis ízelítőta karácsonyvárő versekből és
énekekből.

karácsony előtti időszakban

a

a

alapanyagokhoz, a szemet
angyalkákat, a lelkesedést és

az

helyezni.

szórakoztatták

elműltt időszak mozgalmasan

Krisztinának adtuk át.

helyi lakásfenntartási támogatás nyűjtására
lehetősóget biztosító törvényi felhatalmazás
2012. janlár l-i hatállyal megszűnt, emiatt a
lakásfenntartási támogatás megállapítására
vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell

tanakajdi idősek napján,

Tánc ra, t ánc ra kisl e ány ok
Daloljatok kisíiúk
Itt afarsang haja-huj
Ne lássunk most szomorút."
Pálfalvi Nándor

Óvodánkban

A

a
nagycsoportosok részt vettek a vasszécsenyi és a

gy vélem, hogy ezek az együttes élmények

nagyon nagy felhajtó erővel rendelkeznek, és
hozzájátrulnak kis közösségünk összetartó
erejének növeléséhez és kinyilvánításához. Az

Vasszécsenyi Uzenet

2012.

8

óvodában a különböző és változatos
tevékenységek során készülődtünk a

gyermekekkel a karácsonyra. Díszítettünk,
mézeskalácsot sütöttünk, verseket, énekeket
tanultunk. Sokat beszélgettünk szeretetről,
családról, és nyitogattuk a csoportonként

február

végeztünk, melynek eredményéről szülői
órtekezlet keretében tái

a Szülőket.

elkészített adventi naptfu akat.
Titokban készültünk a szülőknek ajándékkal,
rujzzal, vagy egy szép verssel. Lelket melengető
volt látni, hogy mennyire fontos a mi ,,kis
titkunk", s azt az ugalmat, amelyet a csillogó
tekintetek elárultak. Ebben az életkorban
különösen fontos az érzeknek, a lélek tápláIása,
melyre nagyon fogékonyak, hiszen
c selekedete ket az érzelmek vezérlik.

különbözőképpen

Óvodánkban a farsangot február 9-én tartottuk.
maskarába bújás a gyermekeknek az
átvá|tozás élményétnyújtja, amikor lehet a
számára kedves tündér, vagy oroszlán, vagy
éppen kiskutya. Sok ötletes jelmez volt, amelyet
büszkén mutattak be a gyermekek akkor is,
amikor a nagycsoportosoknál együtt, közösen
mulatoztunk. Minden csoport elmondta eííeaz
alkalomra tanult versét, énekét,majd minden
gyermek bemutatta, hogy milyen maskarába
bújt. Ezt követően pedig táncra perdültünk.
Visszatérve mindenki a saját csoportjában
vigadozott tovább. Az izga|makat sorversennyel
fokozva, melyért aranyérem jfut, zsákbamacskát
játszva, amelynél mindenki nyert, és egyéb
ügyességi játékokat, melyeknek során fejlődött
mozgásuk, akaratuk, kitartásuk. Pihenésképpen
is süteménvt ettek és

A

,

*.l
.

Mindhárom c soportnak külön karác sonyfáj a vo lt,
melyet a Karai család ajánlott fel. Köszönet érte!
A karácsonyfa alatt lévő játékokat az
Óvodásoké rt Alapítv ányunkra befo lyt ö sszegből
vásároltuk, valamint a Szülők Közössége által
összegffitött pénzből. Ebben az évben több
mo zgásfej le sztő eszkö zt is rendeltünk, amelyeket
a gyermekek örömmel vettek birtokukba.
Számunkra pedig azért fontos, mert segíti a
gyermekek mozgásfejlesztését, nevelőmunkánk

hatékonyságát. Január

első heteiben

nagyc soporto soknál isko lakés zü

lt ség

i viz

s

g

á

álatot

\

A
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gyermekeknek nemcsak ma9a az ünnep a

karácsony, a farsang, stb, a fontos, hanem az arra

való előkészületek, amikor feldíszítjük
környezetünket, amelybe az életkoruktól

függóen vonjuk bele

a

gyermekeket. Farsangi
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álarcot, csákót,

készítettünk,
szemüveget
aztán díszítettük a helyisé

I
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I
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Ez a

várakozás időszaka minden ünnep előtt
nagyon lényeges a gyermekek számára. amelyet
mi óvónők megtöltünk tevékenységekkel. Az
élményakkor sikeres és maradandó, ha a
gyermek még hetekkel az esemény után is
emlékeket sorol, játékában megjeleníti.

A

Szülók Közösségével már

20II.

szeptemberében, amikor megbeszéItuk az éves
programot,
elhatároztuk, hogy
ha g yo mányt ere mt ő célzattal me gszet v ezü nk e g y

óvodai báIt, amelynek bevétele a Szülők
Közösségének kasszájába kerül. Végső soron
azonban az óvodát támogatják ebből az
összegből. El kell mondanom, hogy mikor
először felmerült bennem

2012.
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a

szl(

elnöke, valamint l(iss László
szervezőkészségének,időt és fáradtságot nem

óvoda

kímélő hozzáá||ásának

köszönhetően
megvalósult az elképzelésünk. Köszönet érte!
Az elmúlt 30 évben mióta én itt dolgozom nem
volt ilyen nagy létszámú óvoda áItaI rendezett
bál. Vidáman, jó hangulatban szórakoztunk
együtt, nemcsak a jelenlegi óvodások szüleivel,
hanem olyanokkal is, akiknek mát nem
óvodáskorú a gyermeke, de űey étezte
j e le nlétéveI, f elajánlás aival támo gatj a az őv odát.
köszönettel tartozom minden kedves bálozőnak
és támogatónak. Közel 160 000.- Ft lett a
bevétel, amelyet az SZK pénztárosának átadott
az SZK elnök. Szeretném megköszönni még az
SZK tagjai közül NémethnéPál lbolyának,
ZsédernéPál Edinának, Káldiné Poór Mártának,
Molnár-De ák Zsuzsannának is a segítséget.
A bálról részletesebben a Szülők Közösségének
híreinélolvashatnak.
,,Mert a farsang februárban
Nagy örömöt ünnepel
Múlik a tél haja-huj
S a tavasznakjönni kell"
pálfalvi Nándor
Tisztelettel:

gondolat, kicsit

Papp Istvánné

féltem attól, hogy nem sikerül megfelelő
Iétszámot ,,toborozni", de Szilvás Andrea az

Az AMBnÓzy-vt

IG

február

óvodavezető

AzzI ISTvÁN ÁlralÁNos ISKoLA HÍnpr

December I3-án 4. osztáIyosaink jártak Lucanapi műsorukkal faluszerte. Műsorukkal sok
mosoly| csaltak a falu lakói, gyerekei számára.

F,t:Sf,
A téli szünet előtt állították fel iskolánk udvarán
Tóth csaba vezetésével a község betlehemét.

Sok ember önzetlen összefogása, segítségetette
lehetővé kialakítását,

t§

t

.l

J,

{L

Karácsonyi ünnepi műsorunkat 5. osztályosaink
adták.

Vasszécsenyi Üzenet
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A téli szünet után mindössze 9 nap állt a tanulók
részérejegyeik javításátra, hiszen január I3-án
zátrult az első félév.Iskolánkban 29-en kaptak
kitűnő, 24-enjeles, 53-an jő, 29 -en közepes, 9-en
elégséges féIéviértesítőt. 7 tanulónk tanulmányi
eredménye nem érte eI az elégséges szintet,

Megkezdődtek a tanulmányi versenyek. A rumi
kistérségiversenyen 4. és 8. osztályosainkjáítak.
Alsósaink 13 csapat versenyében az 5. helyen
végeztek, a matematika terület versenyét pedig
megnyerték! A csapat tagjai: Verhás Emese,
Kiss Iftistól Németh Boldizsár és Horváth

Patrik. Felkészítőjük Molnár Erzsébet. A

nyolcadikosok Domján Réka, Molnár Eva, Tóth
Magdolna, Németh Arnold összeállításban 10
csapat versenyében az 5. helyen végeztek. A

művészeti fesztiválon Tóth Magdolna

8.

osztályos tanulónk kisplasztikájával 1. helyezett
lett. Gratulálunk! Az alsósoknál Németh Ágnes
4., Németh Zsombor 6,helyezést ért el.
Kiss Réka 7. osztályos tanulónk a Kazinczy

SzépkiejtésiVersenyen

3. helyezett

utolsó hetében várható.

Múlt szombaton tartottuk alsós

farsangunkat,
Gyerekek, szülők, nagyszülők, hozzátartozők jó
hangulatú közös délutánt töltöttek együtt.

lett.

Felkészítője: Horváth Krisztina.
AZrínyi Matematikaversenyen 17 tanulónk vett
részt. Eredményeikről a következő számban
tudósítunk.
Az SNI-s tanulók szépírásiversenyén két
tanulónk ( Gombkötő Bence és Gál Anna) a
következő fordulóba jutott, amelyet március
elején tartanak a premontrei Gimnáziurnban.

A

Elküldtük nyolcadikosaink továbbtanulási
lapjait. Végső döntés a felvételijükről április

következő megmérettetés a büki tanulmányi

verseny lesz.

l

\

}\

,, ,l

L

A téli sportversenyek eredményei:

Kézilabdás lányaink sikerrel vették a

diakolimpiai verseny első akadályát és bejutottak
a megyei hatos döntőbe, amelyre március 27-én
a szombathelyi Aréna Savariában kerül sor.
A városkörnyéki versenyek téli fordulójában
kéztlabdásaink taroltak. Mindkét korcsoportban
magabiztosan, 100 7o-os teljesítménnyelnyerték
mérkőzéseiket.
Focistáink közül az I.-II. korcsoportosok nyerték

tornájukat, III. korcsoportosok 3., rrltg a IV.
korcsoportosok 4. helyezést értek el.
Kétszer szerepeltünk Táplánban focitornán. A
decemberi Mikulás-ku pán 2., a februári Farsanglupán a legkisebbek izgalmas csaták után 3.
helyezést értek el.

Időpontok a tav aszí s zünetig :
- februátr 23.: felsős farsang
- március I4.-I9.: a tanulói adatlapok
módosíthatósága
- március 14. 12 óra: iskolai ünnepély
- március 2I.17 óta: fogadóőra
- március 24. (szombat): tanítás nélküli
munkanap
- március 27 .-28. 8-I7őra: első osztályosok
beíratása
- április 5.-6.: tavaszi szünet (első tanítási nap a
szünet utári április 10. kedd)

Pozsár Lász|ő
igazgatő

Vasszécsenyi Üzenet
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A szüLőI

MuNKArözössÉcBr HÍnnI

nem csak az iskolai, hanem az óvodai szülői közössóg

hírei is olvashatók azŰzenetben.

óvodai szülők közösséee hírei

A

Szülők Közössége által az elmúlt fél
évben összegffitött egyéb bevételéből a nevelő

testület egyetértésévelmegvásárolt egy
egyensúlyozó mozgásfejlesztő libikókát az

óvodai gyermekek részére.A fejlesztő eszközt a
tornaszobában használhatják az ovisok.

2012. február 4-én megrendezésre került
hagyományteremtó jelleggel az óvodai Szülők

Közössége által szervezett jótékonysági bál az
óvodai gyermekek jav ára.
A bál ] őrai kezdettel nyitotta meg kapuit, 8
őrálra a Művelődési ház megtelt. Az SZK elnök
felkérte Zsolnai Zoltán Polgármester Urat ós
Papp Istúánné Óvodavezetőt, hogy néhány
szóval köszöntse abálozókat. A köszöntők utána
aztán kezdetét vehette a felhőtlen szórakozás.
Forró hangulatot hozott Novák Viki és a Tribe
Paganicae Törzsi frlziós vllágtánca, mely ötvözi
a keleti, az észak afrikai nomád, az indiai és a
modern táncok vi

Ezt követően a jó hangulatról maguk a vendégek
és persze Németh István, Pisti gondoskodott. 11
órakor Novák Péter gitarjával egy kis közös
éneklésre invitálta a jelen lévőket, mely nagy
sikert aratott.

10 óra körül az iskolai és óvodai szM szülők
karöltve kezdték meg a tombola árusítását.

n3rOlkor került sor a tomb ola hűzására, mely a
SzamoS
tombolatárgy
felajánlásnak
köszönhetően viszonylag sokáig elhúzódott. A
kis pihenőnek köszönhetően a vendégek új erőre
kapva hajnalig mulattak.

A

A

t,

lányok ezzel

IT

\,.
,§-

a

tüzes tánccal támogatták

rendezvényünket, melyet ezúton is köszönünk
nekik.

rendezvényen befolyt összeget

a

Szülők

közössége az óvodába járő gyetmekekre fordítja,
így ezúton is szeretnénk köszönetet mondani

minden támogatónak, magán embernek és
vállalkozónak a rengetek fe|ajánlásért, első
sorban a Vasszécsenyi Önkormányzatnak a
támogatását a helyszín biztosításával. Ez a báI a
fenntartó Önkormányzat, az Óvoda és az Szülők
közössóge szoros együttműködése nélkül nem
érhette volna el a célját. Ez is bizonyítja
mennyire fontos a kis közösségben az ősszetartás
és a kölcsönös
segítségnyújtás.

köszönetet

szeretnénk mondani továbbá az szts'

aktív résztvevőinek NémethnéIbolyénak,

ZsédernéEdinának, Molnárné Zsuzsának,
ImrénéKrisztinának és Káldiné Mártának,
továbbá az iskolai SZM-ből kiemelve Stőgerné

Edinának, Boros Andreának és Kiss Lászlőnak, a
Tündérország Óvoda óvónőinek és nem utolsó
sorban Szakács Zoltánnak és Bíró Jánosnak.

szilvás Andrea
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Iskolai szülői Munkaközössée hírei

Az elmúlt évet a Hagyomány&ző disznóvágáson
búcsúztattuk,hiszen sok SZM tag részt vett a
tűzoltőszertár mellett szetvezett közösségi
rendezvényen.

Az

A február 18-án rendezett alsós
szülői kozösség idén is

disznővágás vonzott a községbe.

süteményeiket

érdeklődők megkóstolhatták a frissen sült
kolbászt, hurkát, és a toros káposztát is. Aki
szomjazott , az pálitIkát vagy forralt bort kortyolt,
és olyan társaság is akadt, akiket kimondottan a

farsangot a

támogatta
zsákbamacskával, üdítővel, lufival, díszítéssel,a
tombola sorsolásra pedig egy toítát ajánlottunk
fel. A szülők idén is saját készítésű

kínálták megvételre a

farsangolóknak. Minden osztály külön műsorral
készült, sőt, idén még néhány szülő is részt vett a
műsorban. Arendezvény bevételét a gyerekekre
fordítjuk. Köszönetet mondunk a szülŐknek a
rengeteg tombolatárgyért !

A

23-án rendezett felsős farsanghoz pénzbeli
támogatást nffitottunk, és üdítőt ajánlottunk fel.
A szülői munkaközösség már előre néz, és

teíyez, a tervek között

szerepel családi
illetve
gyermeknap
szervezése,
délutánok,

szilvesztert az iskolai SZM szeíyezte,
helyszínül a Művelődési Haz szolgált. A jól
sikerült buli teltházas volt, az este folyamánbatyus bál lévén-a bálozők által összeáIlított

Az idei

további részvétela falu életében.
Ezúton szeretnénk megköszönni az aktív szülők
munkáját, akikre az egész év folyamán
számíthatunk!

Kiss László

svédaszta]ról falatozhattak a résztvevők.

KERES
A Szülő Munkaközösség elkészítettegy-egy madáretetőt, amelyek az Óvoda
illetve az Iskola udvarán kerültek elhelyezésre. Ezúton szeretnénk kérni
madáreleség-felajánlásokat, hogy megtölthessük a madáretetőket.

A felajánlásokat kérjük az óvodába

és az iskolába eljuttatni!

l(oszonJuK!

és Borosné Odor

Andrea

Vasszécsenyi Üzenet

2012. február

13

A PUNGOR ERNŐ uŰvELŐnnsI

nLz HÍnBt

A Magyar Kultúra Napja 2012-ben
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a
Himnusz szövegének megírását. Ennek emlékére
1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar
Kultúra Napját.

Ezen a napon minden évben ktilönböző
r

endezv ények emlékeztetnek bennü nket évezrede s

hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra.

Az idei évben rendhagyó módon ünnepeltük a
Magyar Kultúra Napját: Nagy Emília vasszécsenyi
költő- és írónő legújabb kötete került bemutatásra,
ám előtte egy másik meglepetésben lehetett része a

közönségnek: Varga Mihály elbeszélésének
felhasználásával Emi néni színdarabot írt
Másodvirágzás címmel. Ezt a darabot állította
színpadra az Szécsenyi Szivárvány Színkör. A
csoport ennek a műnek a tiszteletére, és az ünnep
alkalmára alakult, mindennapi elfoglaltságuk

mellett rengeteg energiával, ötlettel

lelkesedéssel vetették bele magukat

a

és

közös

munkába.
Január 22-én megtelt aKll'tűrház nagyterme, ritkán
jönnek össze ennyien egy-egy ünnep tiszteletére,
Az érdeklődés azonban nem csupán az ünnepnek
szólt, hanem a szereplőknek, és Nagy Emíliának.

A színkör

fáradozása nem volt hiábavaló, hiszen a
nézőtérrőI fel-felhangzó kacajok, és a darab végén
a júalmazó vastaps is alátámasztoítaazt, hogy nem
csak a szereplők maguk élveztéka közös munkát,
de annak gyümölcsét a község lakói is értékelték.

A

Galiba fiskális űr és Bócsainé történetét
feldolgozó Másodvirágzás című darabot Nagy
Emília könyvbemutatőja követte. Az ünnepség
sikeréhez hozzájárult Baumgartner Dóra, és
Szemes Boglárka is szereplésével.

Részlet a bemutató sorokból, ízelítőt adva az űj
kötet hangulatából:

Nagy Emília új kcitete dacol a tér-idő dimenzióval,
és bár átlapozva a kötetet, úgy érezhetjük, hogy a
tér és idő nem szab határokat a költői
szabadságnak, de azíán újra- és újra az elejétől
olvasva rá kell jönnünk, hogy az évszakokba, a

történelmi korokba, meghatározó

kapaszkodó sorok lüktetése adja a kötet következő
értékét:a változatosságot, a sokszínűséget.

A
A darab szereposztása:
Fője gyző : Pungor László
Főj e gyzőné : Bónfi Lószlóné
Galiba Mótyós fiskalis: Menyhárt Tibor
Bócsainé: Soósné Tóth Mária
Piroska: Szeder lldikó
Hírhozó Pizsi: Rába Károlyné
Géza: Vörös Zoltán
Kántorné : Molnár Istvánné
Kevehózi llonka: S ebestyén Andrásné
Kevehózi Pól: Halász Miklós

helyekbe

Hulló levelek írásai többségében miníha az

elmúlást hordoznák: ősz, tél, hulló levél, búcsú;és
ott van az em|ékezés, az éleívelejárója: édesapára,
édes anyára, nővérre, férjr e, b ar átr a, házr a, iskolára.
Ám nem szomorú a kötet, talán csak az eddigiek
összegzése, és a sorok között kimondva is ott éled
az űj é|et,,,egy új, friss élethajtás", ahogy a régi
ház falait átjarja a gyermek hangja. Nincs elmúlás,
nincs vég, lüktetés, és körforgás van,
Nagy Emília mindig éberen figyeli a körülötte
alkotó művészek munkáját, új kötetében meg is
szólítja költőtársait, hogy visszaadjon abból,
amivel ő gazdagodott a társak sorait ízlelgetve.
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Aki Nagy Emflia

köteteit megismeri, rögtön
fudja
foglalni értékrendszerét:
néhány szóval össze
család, múlt, ltaza, Isten, igazság,

t+

szeder lldikó
művelődésszervező

A tavasz folyamán újabb és újabb programokkal várjuk az érdeklődőket, egy kis ízelítőa tervekből:

o
o
o
o
o

Nőnapi ,,ajándék"
Baba- és gyermekruhabörze
Baba-mama Klub
Március 15.
Tavaszvátró kézműves kuckó

vERS

o
o
o
o
o

Húsvétikészülődés, családi délután
Húsvétivásár
költészet Napja
Anyák napi kézműves kuckó
Gyermeknap

Nagy Emília: Hullik, hullik az őszilevél
(a Hulló levelek c. kötetből)
Megérintett az őszí lehelet.
Megérintette, beborította
Egész énemet,
Es séta közben felvettem
Egy őszi levelet.
Csúcsain egy katedrális tornya
Reszketett.
Csak néztem kábultan,
Az őszi levél csupa
Üzenet.
Rá volt írva,

Mit élt,
szenvedett.
De megérte, súgta,
Adtam örömet,
Adtam árnyékot,
Fényeket.
Nézd a levelet,
csókos izenet,
Naptól csókolt
kedves szeretet.
De mindezt rn,ár

Elsuttogtam,
Elmondtam a nyáron
Neked.

Zízegve, halkan
Mondtam el,
Mit énekelt nekem

A madársereg.
SzerelemrőI, vágyróI,
ÁtOas volt nekem.
A madárkotta is
Rajt volt a levélen.
Volt rajta égzengés,
Villámló fény,
Volt hajnali pára,
Rá volt írva, hogy
Hány csillag született.
Az is rajta volt,
A fa mit szenvedett,
Mikor letéptékróla
A viharos szelek.
kedvesek nekem
A hulló levelek,
Elmesélik az
Egész életet.
, Mesélik, mi az
Elmúlás,
Elmesélik, hogy majd
Jön a kikelet.
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EGYHÁZI HÍREK
A Nagyböjt a

megújulás, bűnbánat és az ima időszaka.. A Nagyböjt az
ünnepek ünnepére, Húsvétrakészítfel bennünket. Ez egy valóságos
zarándoklat, egy lelki tavasz. Ezért ennek a lelki tavasznak az a feladata,
hogy elvezessen bennünket ahhoz, hogy annak vége felé, ha csak egy
kicsivel is, de jobbak legyünk, mint amilyenek korábban voltunk. Mit is
tehetünk annak érdekében,hogy valóságos legyen böjtölésünk?

7 szabáIyt mutatunk

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

A

be:

A mértékletességaranyszabály. A böjtben
péntekenként tartózkodunk a húsevéstől 14-60 éves korig. Ezalól
kivételt képeznek a menzások, utazók és a betegek. Kétszer van
szigorú böjt, hamvazőszerdán és nagypénteken. A böjt lényege az
önmegtartóztatás: az ember azétt ura önmagának, mert le tud
mondani dolgokról a szenvedő krisztusért. A mai ember számátra ez nehéz, hiszen a boltok tele
vannak. Mégis jó a böjtölés.
. Lemondani mindenfüggőségről, vagy tnegszokásról. A böjt - a mi megszabadulásunk időszaka.
Megszabadulásunk mindattól, ami bennünket leigáz. Ebben az időszakban felvállalhatunk némi
küzdelmet: lemondani a szétszórtságot okozó megszokásokról. Ez mindenkinél személyre szabott.
Van, aki eííeM időszakra teljességgel lemond az alkohol fogyasztásáról, van, aki a dohányzásrőI,
van, aki a tévésorozatok,rőI. le lehet mondani a nassolásról, nemcsak a húsról, az internetrőI,
egyébről.
Rendszeresen imádkozni. Az imádság nélkül töltött böjt semmiképp sem mondható böjtnek. Az
imádságot mellőző ember sokszor a rohanó életmódot hozza fel mentségére, vagy a családról való
gondoskodást, és még sok minden mást. Ennek ellenére törekedni kellene mindenkinek, hogy a
böjt idején legalább egy minimális időt meghatátrozzon reggel és este az imára. Kedves
imádságunk a keresztút, melynek 14 stáciőját minden pénteken allpárti templomban imádkozzuk
böjtölés:

el.

Olvasní a Szentírásl. A Nagyböjt ideje alatt, azEgyház a mindennapi istentiszteletek során három
Ószövetségi könyvet olvas fel: Teremtés, Izajás prőféta és a Példabeszédek könyvét. Létezk egy
olyan szokás is, hogy egyes emberek a böjt folyamán elolvassák a négy Evangéliumot. Ugyanis
nem könnyű kereszténynek lenni úgy, hogy nem ismerjük a Szentírást.
Eljárni az istentiszteletekre. A Nagyböjt egy sajátos időszaka a templomi szolgálatok ritmusának.
Ezt viszont csak akkor tudjuk érzékelni,ha a hétköznapokon is elmegyünk a templomba
szombaton illetve vasárnap lgyekezzen tehát mindenki, hogy legalább egyszeí, vagy kétszer
menjen el a templomba, ahol lila színben van a templorrr" elhalkul az orgona, és Krisztus keresztje
kerül előtérbe, s ahol meg lehet gyónni, életünket Istennek felajánlani.
életgyónős. Mindenki igyekezzék meggyónni és megáldoznt a nagyböjt folyamán. lelkigyakorlat
lesz március 16 és 18 között, nagygyóntatás pedig virágvasárnap. használjuk ki ezeket az
alkalmakat
Kaitatív tevékenység.SegítsUnk a rászorulókon mindannyian, s mindezt tegyük úgy, hogy más ne
lássa, csak a mi mennyei Atyánk.

Terllezettprogramok:

március 16-18.Ielkigyakorlataplébánián
március 19-21,. bencés diákok lelkigyakorlata a plébánián
március 2í.Előadás a szektákról
ápriüs 7. nagyszombat Húsvétfeltámadási körmenet
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VEDONOI ROVAT

Baba-Mama jelnyelv

Fél éves kor körül

szülők

a

észrevehetik
csecsemőjükön, hogy
valamit nagyon ,,91 akar
mondani" nekünk, de
ilyenkor még nem tudja
kifejezni magát. Szeretnénk
tudni, hogyha sír, miért sír,
vagy éppen mi járhat a kicsi
fejében.
Van egy módszer, amivel hatékonyan
tudunk kommunikálni gyermekünkkel, amíg

nem tudja beszéddel kifejezni magát, ezek

a

babajelek.

A kéz finommozgásai előbb kezdenek el

fejlődni, mint a beszédfejlődés megindulna. Ez
használhatjuk ki a kommunikációnk segítésére.
A baba-mama jelelésnek sok pozitív
hatása van, amit több mint 20 éves kutatómunka
igazol:
- segíti a nyelvi, a kognitív és az érzelmí
fejlódést
- segíti az egészséges önbizalom kialakulását
- a szülő-gyermek kapcsolatot erősíti
- könnyíti a beszód tanulását
- erősíti az őnbizalmat.

Azoknál a

gyermekeknél, akik

kiskorukban jeleltek, később 12 ponttal
magasabb IQ szintet mértek. Ésezek a gyerekek
előbb tanultak meg többszavas mondatokban
beszélni, mint nem jeleló társaik.

Ha szeretnénk elkezdeni

jelelni
csecsemőnkkel, válasszunk ki egy-két, vagy kár

több jelet, melyet aztán

következetesen
megmutatunk babánknak az adott cselekvés előtt
és közben, illetve a tárggyal, vagy cselekvéssel
kapcsolatban. Mindig mutassuk meg neki,
amikor épp azt a cselekvést csináljuk, ya1y azt a
tárgyat látjuk, használjuk. Amikor rájön arra,
hogy ki tudja magát fejezni jelekkel, annál több
jelet fog megtanulni. Igy kommunikációnk
kisgyermekünkkel egyre hatékonyabb lesz.
Létező jeleket is használhatunk, vagy
kitalálhatunk saját jeleket is. Sok hasznos linket
találhatnak a babajelek.lap.hu oldalon.

Aki kedvet érez hozzá, fogjon neki a
tanulásnak kisbabájával, és lelje minél több
örömét a kommunikációban

!

Mészáros

Lívia

védőnő

TERMESZETVEDELEM
Tisztelt Olvasók, Kedves vasszécsenyi
lakosok!

Amint a

Vasszécsenyi

Űzenet megjelenő számait
rendszeresen olvasom, úgy
gondoltam, hogy ehhez a
remek, s híreiben egyre
bővülő információs községi laphoz jő lenne
olyasmit hozzátenní, amit eddig még nem
tartalmazott, viszont mindenképpen céIszerű

lenne megosztani a közsóg

lakóival,

közösségünkkel.

szíventhez-lelkemhez egyébkéntis a
természet szeretete, a növény- és áIlatvilág
csodálata oly közel álI, úgy gondoltam, hogy
,,Termés2etvédelem" címsző alatt megosztom

Mivel

gondolataimat, minden
információt közölve

olyan

hasznos
a lap hasábjain a bennünket

körülvevő

természetr ől, növényekről, állatokról,
a
szándékokró1,
természetvédelemmel kapc so latban.

lehetőségekről

Ehhez az Űzenet szerkesztősége hozzájárult,
külön örömömre
is ezt !

s

szolgál, hogy buzgón támogatja

A

rovatban megismerkedhetünk az aktuális
évszakoknak megfelelő tennivalókkal a kertben,

növények ápolásával, a

környezetünkben

leginkább előforduló állatok jellemzésével, de
érdekességekre és hasznos tanácsokra is fény
derül életterünk flórájával és taunájával

'kapcsolatban.

Nem utolsó sorban, folyamatos jelleggel szót
ejttink a környezetünk ápolásának, szebbé-jobbá
tételéneklehetőségeiről, hisz jelenleg már sajnos
bolygónk biológiai életközössége felett
megkongatták a vészharangot. A szakemberek
tudományos megállapításait figyelembe véve

n

Vasszécsenyi Üzenet

kötelességünk gyermekeink, unokáink,

a

felnövendő nemzedék éIetteÉtmegőrizni, hisz a
világ csak úgy haladhat előre, ha óvjuk azt. Ne
feledjük, őseink is megőrizték számunkra, hogy
ezt a csodálatos környezetet élveznítudjuk.
Ápoljuk hát, legjobb tudásunk szerint!

2012.

A

rovatban az

aktuális

február

hónapokhoz

kapcsolódóan megismerkedhetünk szólásmondásokkal, melyeket elődeink saját
tapasztalataik alapján találtak

ki, s

mintegy
.visszatekintve felelevenít|hetjük a régi falusi élet
mindennapjaihoz
kapcsolódó
népi
megfigyeléseket, az állatok viselkedésére,
időjrárásra vonatkozólag.

Remélem, hogy a rovatban leírtakkal sok
érdekességet, tanácsot osztok meg Önökkel,
melyek hasznosak lehetnek, s ezzel kívánorn,

hogy

a

Természetvédelem,mint önmagában
megfoghatatlan misztikus fo galom, mindenkiben
kibontakozzék, tovább erősödjön és értelmet
nyerjen!

.
rr.l:,'
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Bejczy Norbert

A VASSZBcsBNyI PETŐFI sE HÍnnr
20ll-ben a

Vasszécsenyi

eredményes

évet tudhat

Sportegyesület a sok
nehézségellenére ismét

maga mögött.

A Vas megyei tömegsport
kistelepülések közötti
versenyében

újfent

dobogós helyen végzett, a
több sportágat magába foglaló sorozatban a
második lett összesítésben,
A 20II-I2-es Megyei II. osztáIyú labdarúgó
bajnokságban a felnőtt csapatunk az ékől vátrja a
tavaszi folytatást. 15 mérkőzésből 1l-et
győzelemmel zárt, három döntetlent ért el és
egyszer kapott ki csupán. 36 szerzett ponttal és
33-8-as gólkülönbséggel zátrta a félidőt. Ifi

csapatunk ugyanezen mérlege pedig 12
győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség, 3'7 g}íjtött
pont és 90-17-es gőluány. Ez a második
pozíciőhoz elegendő.
felnőtt csapatunk Baranyai Tibor szakvezető

A

kányításával január 20-án kezdte meg a
felkészülést a tavaszi szezonía. Történt változás
a játékoskeretben, Horváth Balázs Tanakajdra

igazolt, Pungor Dávid külföldön

folytatja
páIyafutását, ahogy Pungor Tanr,ás is, aki a
csapat legeredményesebb futbalüstája volt 12
találattal.
visszatért yadász Tibor Ausztriából, valamint
Tóth Attila Nemeskoltából.
Az ifjúsági csapat is elkezdte az alapozást

Kovács Szilveszter edző vezetésével. Az

utánpótlás bajnokság legjobb gólszerzője, a 34
találatot jegyző Kiss Tamás munkahelyi

eHoglaltsága

miatt később csatlakozik

a

kerethez.
Célunk nem változott, a Megyei I osztályba valő
indulási jog megszerzése.
Az elnökség január 27-én tartotta éves
beszámoló közgyűIését a Pungor Ernő

MűvelődésiHázban.
Az egyesület a falu lakói számfua

a

legfobb

is

hasonló

szórakozást nyújtja, s egyben sportolási

lehetőséget is biztost a fiataloknak.

Remélhetőleg

a

20l2-es esztendő

eredményességgel zárú.

Pungor Lászlő
SE Elnökségi tag
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Hínnx lz ÁsvÁNyMúzEuMRóL
A Vas Megyei Múzeumok lgazgatősága és a
Savaria Múzeum hagyományos Múzsók kertje
prograínra az idén szeptemberben is invitáltak a
gyűjtőt, aki az erdélyi Gutin-hegység
ásványaiból vitt válogatást. Akárcsak a

vasszécsenyi óvodásoknak szervezett nyári

preparálási foglalkozásnak, itt is nagy sikere volt
a fossziliáknak. Az évmilliós kövületeket

(csigákat, kagylókat, tengeri sünöket

korallokat) ki-ki magának
Az elmúlt év váLtozatos és eseményekben gazdag
volt a múzeum látogatottsága és ismertsége
vonatkozásában. Az internetes hírportáloknak

adásba is került a múzeumot bemutató anyag.

preparálhatta

(bonthatta) ki M anyakőzetből különböző
szerszámokkal. Természetesen a megmunkált
anyagot mindenki ingyen el is vihette haza.

köszönhetően nőtt alátogatők száma, s az ország
másik végébőI,sőt külföldről is egyre többen
érdeklődtek a múzeum anyaga tánt. A Hazai
turizmus forgatóstábja Várkonyi Eszter
vezetéséveligényes filmet készített Ebergény
kastélyai címmel a faluról, s abban Tóth Csaba
festőművész szakavatott helytörténészként
mutatta be a falu és a kastélyok múltját. Ezt
kiegészítette a stáb a helyi asszonykórus és a
múzeum bemutatásával. A filmet júniusban
mutatták be az ATV-n, de megtekinthető a
csatorna honlapján ma is. Jóval hosszabb ideig
forgatott ott a szombathelyi televízió stábja

Tanai Ibolya vezetésével, s a Vasi Mozaik
programja keretében ez év december 9-én

és

l
b

Bővült is a kiállítási anyag, bár a múlt évi közel

25 gy(itőttlra anyagának csak a töredéke került
még feldolgozásra, illetve bemutatásra, de a
beremendi aragonit és a barlangi medve
(pleisztocén korú) tépőfoga már láthatő,

A

Szakmai elismertséget ígazán a MINERALS
internetes hírportál tulajdonosának a váratlan

aki szeptemberben járt
részletesen beszámolt
tapasztalatakőL Emellett egy képgalériát is
felrakott a múzeum anyagáróI, hogy a gffitők és
az ásványok iránt érdeklődők figyelmét felhívja
megjelenése jelentette,

Vasszécsenyben, s

a múzeumra.

tfulat és az idegenvezetés változatlanul

ingyenes, egyénileg, családdal, rokonokkal vagy
nagyobb csoportban is szívesen látott vendégnek
számít. Előzetes információ, időpont egyeztetés
viszont kell, mert a mítzeumj nyitva tartás nem
kötött időpontú. Sajnos, az elműIt évben a helyi
érdeklődök számára teívezett gytijtőtúra nem jött
össze a kevés érdeklődő, illetve az elfoglaltságok
miatt. Ebben az évben a tavaszí, illetve a nyári
szünetben egynapos bakonyi illetve többnapos
zempléni tűrát lehet váIasztani, melynek
részletes programját szóban, telefonon (06-70 93
01011) illetve nyomtatott váItozatban is
megkaphatj ák az ér deklődők.
Pődör György
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EGESZSÉCBS ÉLnrUÓD ROVAT
Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!

-

Zamba Fitness

Nézzünk szembe a tényekkel!
A testedzés jótékony hatású, egészséges, eredményes és még sorolhatnánk, de soha nem volt igazán
szőrakoztató dolog. Bárki bármit is mondott, mindenki tudta, és egy idő után tapasztalta is, hogy az
életvitelszerű rendszeres testmozgás nagy önuralmat és lemondást kíván.
Egészen eddig! A lemondások, az áIdozatok, és a szenvedés kora azonban lejárt, a megoldás
megszületett. Ez aZumba Fitness
A program hatékonysága figyelemreméltó, hiszen egy órás tréning alatt kb. 600 kalória égethető el. A
Zumbások több, mint 2 Iegyet ütnek egy csapásra, hiszen nagy számban olvasztják a zsírsejteket: az
interval jelleg miatt edződk az állóképesség; a fifikásan becsempészett ,,föl sem ismerhető" erősítő
gyakorlatok pedig tónust adnak az uomzatnak, és feszessé formálják a domborulatokat.
Legfontosabb pszichikai hatása pedig a nagy adag pozitív életenergia!

-Forrás:

www.zumba.hu

Horváth Áaam
zumba oktató

ZI]MBA FITNESS
YÁS SZÉCSENYBEN,
ur
rr
AMWELODESI HAZBAN:

csürönröröNrÉuT

18.30

-

MUVELODESI HAZ ALLANDO PROGRAMJAI
2012. első félév

nnrrŐ
13.00

-

16.00 Gyakorlóidő

-

csürönrör

zongora

(Időpont e gy eztetés : 30 l 7 03 - I 1 18 : 9 4 l 37
13.00 - 17,00 Baba-mama ,,társalgó"
16.30 - I7.30 Gyermek német
18,00 - 19.00 Női torna

13.00

7-

l7

KEDD
13.30 -I7,30 Zeneiskola: furulya
17.00
18.00

-

18.00 Foltvanó kör
19.00 Hastánc

sZERDA
11.30
15.00
16.00
18.30

-

12.30 Baba-mama torna

l8.30 Zeneiskola: zongora
17.00 Zeneiskola: szolfézs kicsiknek
19.30 Női torna

7

)

-

17.00 Gyakorlóidő

(Időpo nt egy eztetés : 30

13.00
18.30

-

l7

-

zongora

03 - I I 18 ;

9

4 l 37 7 - I7 7 )

18.00 Baba-mama ,,társalgő"
19.30 Zumba

pÉNrBr
13.00
15.30
17.00

-

l7.30 Zeneiskola: furulya, zongora
16.30 Zeneiskola; szolfézs nagyoknak
18.30 Felnőtt angol

További információ:
94137 7 -177 ; 30/703- 1 118
müvhaz@ vasszecseny.hu
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Szeretettel meghívjuk
Ónt és csalódját
kö zs égi ünnep élyünkre,
ho7y e7yütt emlékezzünk

E
G
H

848. március ] 5 -re,
és a ]849/49-es forradalom és
s zab ads á gharc e s emény eire !
1

7

I

V
o

Időpont:
2012. március ]4. (szerda) 17.00
Helyszíru:

r

Pungor Ernő Művelődési Ház,
Vasszécseny
BABARUHABORZE

Gyerekruha cserebere és adásvétel

Hozza el

kisebb-nagyobb
gyermeke kinőtt, már nem
használt, de még jő állapotú

ruháit, játékait
Babaruhabörzéte,

a
és

válogasson a többiek kínálatából!

f,i
*#

Bej elentkezés nem szükséges, asztaldíj

nincs

!

Művelőd ési Hláz, Vasszécseny
20t2. márc. 3. (szombat) 10.00 -12.00

BABA-MAMA TORNA
A MŰVELŐOÉSr

ruÁznlx

O

segít elsajátítani a
babamass zázs egyes fogásait
hozzájárul az anya szervezetének
szülés utáni rc generálődásához
a gyermek és édesanya együtt élheti
át amozgás örömét

O
O

A tornát vezeti: Bartalis Beáta
gyógytornász

Időpontja: szerdánként 11.30 - t2.30
o

n

ER

szemes Gábor
Vasszá;seny

Rákóei

F. u.8.

06€0€35

7191

SZEMÉLYAUTÓ, KISTEHER és
MoToRKERÉKPÁR GUMlSZERELÉS CS CENTÍROZÁS

