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A nemzetközi nőnap a nők
iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja,

amelyet I9I7 óta (Magyarországon 1948 őta) minden

év március 8-án tartanak.
nemzetközí nőnapot az
ENSZ is a világnapok közt

A

,,A nő: mindennel pajtás, eleven
Csak az apróző észnek idegen.
A tételen vizsgálótól összefagy;
Mozogj és mozgasd s már királya vagy:

Valaki
Valaki
Valaki
Valaki
Valaki

Ólagy sóvárgás, helyzeti erő,
Oly férfit vár, kitől mozgásba jő!'
(Weöres Sándor:

Rongyszőnyeg 143. részlet)

tartja számon.

,,Az élet zené)éta nők adják, akik őszintén,
minden feltétel nélküI fogadják magukba a

titokban rólad álmodi§
rólad szövi legszebb álmait,
téged nagyon-nagyon Szeret,

boldog, ha melletted lehet,
szemében miattad könny ra$fo$l
Az a valaki hidd el én vagyok!
BOLD O G NŐNAPOT XÍVÁNOX:

zsolnai zoltán

dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokatJ' (Wagner)
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,Úi

ér, úi remények", már mind, amivel próbáltuk indítani az évet. Kívánok ehhez mindenkinek hitet, kitartá§t, tiirelmet és az emberi kapcsolatokhoz végtelen szeretet. Engediék meg, hog)r ezen gondolatokkal
kezdiem meg beszámolómat.

történt változás. A továbbiakban az ilyen esetekben az önkormányzat szankciók foganatosít azokkal szemben, akik
a felszóütásra sem tesznek eleget a kötelezettségüknek.
Természetesen a kötelesség mellett, meg kell, hogy köszönjem mindenki munkáját, aki a közjólét érdekébenkivette a részéta téli fehér áldás okozta helyzet megszünte-

Az év elején a tél megmutatta kedvezőt]en arcát.Jelen,
tős mennyiségú hó leesését követóen napokig nem csak
a településen, de mind köztudott a megyében is jelentős
közlekedési problémákat okozott a rég nem látott meny-

tésében.

nyiségű hó és az azt kísérő szeles idő|árás.

Ha tél, akkor hideg és hó, így van e7 rendién. Személy
szerint is várom, hogy a 24 órás hó- ügyeletnek vége legyen, de adög még, ha hinni lehet az eLőrejelzéseknek, akkor már az idén nagyobb mennyiségú csapadékra nem kell
számítanunk hó formájában.
Kérem ennek ellenére lehetőség szerint mindenki fokozott óvatossággal közlekedj en.

,

Az önkorm ányzat a2OL2 -es gazdasági évet sikerrel le-

A számlák rendezésre keriiütek.
A konszolidációs intézkedéseknek köszönhetően

zárta.

Összességében a körülményekhez képest elfogadható
reakciót váltott ki bennünk és próbáltunk a rendelkezésre álló 9 fcível úrrá lenni a közterületek járhatóságának biztosítása terén. (az idén több alkalommal is gondoltam rá,
hogy erőszakosabbnak kellett volna lenni illewe nem szabadott volna engedni, lebeszélni magunkat a tervezett hómaró beszerzése kapcsán - mo§t jóval hatékonyabbak lettünk volna az idei télen) A Szövetkezet gépe kérésemre
rendre kiált és az utak letakarítását megvalósította.
Bizonyára többen is tapasztalták, hogy több lakótársunk a hó eltakarítását nem megfelelő módon végezte el,
de sajnos több esetben tapasztaltuk illetve közvetlen jelzések érkeztek a hó eltakarítás hiányára vonatkozóan. Ezen
esetekben a felszólítást megtettük, de ennek ellenére sem

pénzmaradvánnyal zártuk a gazdasági évet. A pályázati források előlegeként több mint 13 millió Ft érkezett be tavaly
mely a konkrét kifizetéév végénaz Ónkormányzatunkba,
sek megtörténtéig némi kamatbevételt i§ ielent a költségvetésünknek.
A közös hivatal felállását követően a közös költségvetés
elfogadása február elsó napjaiban megtörtént. A 6 település polgárme§tere a Vasszécsenyi hivatalban (szé[üely) és
azon kívül több alkalommal egyeztetett a közös ügyeinkről.

A

kormányzati szándék figyelembevétele mellett

és

a jelentős átalakítások után ezen hat település fokozott
együttműködésre kényszerül. Jelenleg a hivatali munkában, majd valószínúleg az élet egyéb más területein is.
Február IZ-én az óvoda intézményez évi pénzügyi lehetőségei is rögzítésre kerültek.
Az iskola fenntartása állami kézbe került, de az Óvoda
- Bölcsőde közös intézmény fenntartása a társult Önkormányzatoknak 2013. évben 43 mill1ó717 ezer Ft összegbe
kerül. Sajnos az idén sem fedezi a normatíva a költségeket
igy jelentós anyagi hozzájárulással tudluk a továbbiakban
is üzemeltetni a nevelési intézményeinket. De annak örúlhetünk, hogy mindezt helyben tehetjük meg.
A továbbiakban ezen intézmények gazdasági és pénz,
ügyi feladatait a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal vette át és végzi el a továbbiakban,
Az Önkormányzat költségvetését 2013. február l4-i
ülésénfogadta el a képviselótestiilet, Az előző évekhez
hasonlóan a pénz elosztással kapcsolatban mindenkinek
volt javaslata, sőt a rendelkezésre álló keret többszörösét
is tudták volna feladatokra a képviselók. A bevételi oldal
elóteremtése jelentősen megnehezedett, mivel az adóbe-
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vételek jelentős része az idei évtől a kőzponti költségvetésbe folyik be, Sajnos tényként kell említeni, hogy a feladat- elvorrásnáJ jelentósebb forrás-elvonás történt. Így az
Önkormányzatok múködése tovább romlott és a Települési Önkormányzatok Szövetsége által készített felmérések szerint, tragikus helyzetbe kerültek ez által a települések és azok intézményei.Sajnos meg kell erősítenem,
hogy amennyiben a tavalyi évi gazdálkodásból realizá]t
pénzmaradván, a megszerzett kiegészító támogatások és
az egy éb b evétel einkből félretett p énzeszközeink nem lennének, úgy már nálunk is az idén jelentkeznének a múködési problémák. Az idei évi feszített költségvetést követően bízunk ajavulásba és reménykedünkbenne, hogyjövőre is legalább hasonló kondíciókat sikerül tervezni és lehetőségiink lesz felelósségteljesen felvállalni a múködtetés
jelenlegi színvonalát.

N éhóny szót az idei évi feladatainkről:
A fejlesztésekre és beruházásokra úgy általában nincsen
manapságlehetőség ezt mindannyian nap - mint nap halljuk a médiából. De néhány kiváltságos telepiilés akad, igaz
szerényebb fejlesztések kapcsán. Így van lehetőségünk a
Művelődési Ház beépítésére,melyre az MVH - tól, 9millió 638 ezer Forint támogatást sikerült kapnunk a Leader
pályázatí forrásból. A b eszerzési eliárás lefolytatását követően a nyertes kivitelezóvel (Takép - 2000 ÉpítőipariKft.)
február 25 -én írtuk alá a kivitelezói szerződést és a munkáIatokat ezt követóen el is kezdték. Az épületben folyo
építésimunkák befejezési határideje június 30-a. A végleges átadásra a tervek szerint szeptember elején keriilne
sor, mivel a működéshez szii{<séges végleges engedélyek

Fontosabb gazdá lkodási adataink tábIázatos formában/

BEVETEL

2O|3 terv

Álaml támogatás

6I3s634I

Saiát bevétel
Átvett pénzeszközök
Felhalmozási célúbevételek
(t<ulttrhaz tetőtér beépítése,Bio Kazán és közfogl. mintaprogram)
Működési célra átvett közp. költségvetési szervtől terv

BEVETEL ÖSSZESEN

35810000
45900000
3L037023
16151000

19o 2s4 364

KIADÁs

2013 terv

Felügyelet alá tartozó ktgvet. szerv támogatás
(Kozos Önkormányzati Hivatal, Óvoda-Bölcsőde)
Szakfeladatonkénti kiadás (falufenntartás, utak, művelődés, sport,
védőnó szoc.juttatások, étkeztetés, gyermekszállítás, ... )
Fejlesztési kiadások (t<ultrirhaz tetőtér beépítése,
Bio Kazán és közfogl. mintaprogram

KIADÁS ÖSSZESEN

97 756000
61 461 34L
31 037 0z3

19o 254 364
rászámítva több
idót vesz igénybe. Ennek ellenére az épiilet tetóterében
helyet kapó zeneterem, kulturális bemutató és kiállító terem programjának szervezése már meg is kezdődött, hogy
az átadást követően méltó programmal tudjon indulni a
kibővült Múvelódési Ház. Az épúlettovábbiakban lehetóséget fog nyújtani anyári táborok alatti gyermekétkeztebeszerzése a nyáron a szabadságolásokat
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tés szabályos körülmények közti lebonyolítására. Továbbá

meg kell említeni, hogy a távlati tervekben már most szerepeltettük az energetikai fejlesztésekkel kapcsolatos pályázaton való részvételt. Így egy újkazáttházmegépítéseis
szerepel a megkapott építésiengedélyben. Az energiatakarékos fa-aprítéktüzelésű kazánra 20L3 évvégénfogunk
tudni pályázni előre láthatólag.
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ke-

rült kijelölésre az urna sírhelyek részére.Ezek mérete eltér
a normál sírhelyektől, kiilön szabály vonatkozik az elhelyezésükre. A szécsenyi temetőben már 3 urnasíros temetésre
került sor a közelmúltban. Az urnasírok csak a kijelölt parcellába helyezhetóek el. A manapság egyre nagyobb igény
miatt a temetókbe az urnafalak felállítását is tervezztik a
Szécsenyi temetőbe az új ravatalozó építésiengedélyezési eljárásában már kértünk és kaptunk engedélyt a hatósá,
goktól, Rövidesen a Lipárti temetőnek a tervei is elkészülnek és remélhetóleg legkésóbb a jövó év elején ott is lesz
lehetóség ezt a temetkezési formát választani, Az urnafalba
történő temetkezés a tervek szerint a legkedvezőbb kóltségekkel bíró megoldás lesz, mivel a kialakítását az Önkormányzatvégzi. Az egységes arculatú urna befedésre vonatkozóan, több vállalkozóva| egyezteltem és máris van ko-

moly ajánlat ennek kivitelezésére.
Több éve küzdtink az egészségügyi centrum kialakításának lehetőségén, beleértve a gyógyszertár ismételt kialakításán. Ez utóbbi - szokás mondani" megérne egy külön misét'] mivel a több éve fennálló ,győgyszertári stop"
kormányzati döntés ugyan még mindig fenn- áll, illetve a
Vas Megyei Szakigazgatási szerv, engedélyező hatóságának
(Tiszti Főgyógyszerész) kinevezett vezetője máig sincs, de
ígéretmár van arra vonatkozőan, hogy rövidesen ezen a te-

gy az útburkolati süllyedések összefiiggésben vannak -e
a csatornarendszer egyre gyakrabban j elentkezó hibáj ával.

ho

A vizsgálat eredményét követően közös megoldási tervet
fogunk kidolgozni

a

A kormányzat döntése szerint 20 1 3. januártól a kutyákat
egyedi azonosítóval (chippel) kell ellátni és regisztráltatni
az aűaalkalmas állategészségügyi intézményekben. Sajnos

ennek gyakorlati megvalósítása érdekek sérelmétés jelentós anyagi ráfordítást is igényel a házi kedvencek gazdáitól.
Így sajnos eglre több kóbor állatról kapunk bejelentést. A
város (Szhely) közelsége fokozott veszélyt jelent számunkra. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy az esetleges
kóbor állatokról beielentést ugyan tehetnek a hivatalba, de
az állatok elszállítását csak felkérésre a Fekete István Álatmenhely képviselőinek értesítésévelés azok némi támoga-

tásával tudjuk megoldani.

Az állatok csoportos és helybeli

felelő módon működött, A szolgáltató felvetése szerint a
csapadékvíz bekerülése okozza az esőzések utáni torlódást és a szolgáltatás akadozását. A szolgáltató késő ősszel
,,megtüstölte a rendszert" tájékoztatták az Önkormányzatot az illegális rákötésekről. Ezekról az érintettek felszólítást és a megszüntetésre vonatkozó határidőt kaptak. Abejárás célja ennek ellenére az volt, hogy megvizsgáliuk annak lehetőségét, hogy a rendszerbe egyéb forrásból esetleg nagyobb mennyiségű talajvíz kerülhet -e be. Sajnos a
gyanú részben beigazolódni látszik ebben a tárgyban így
a szolgáltató képviselőjével abban állapodtunk meg, hogy

kora tavasszal a hálózatot kamerával fogiák áWizsgálni. Így
az esetleges hibákat fel lehet tárni. Mindennek jelentóségét tovább fokozza, hogy remélhetóleg fény deriil arra is,

regisztrálását

(chippelését)a helyi állatorvos Dr. Domokos Laios végzi. Költsége a vasszécsenyi lakosoknak 3500 Ftleb. Kérjük
a kutyatulajdonosokat, hogy a 06,30,9360751 számú mobiltelefonon egyeztessenek idópontot, illetve további tájékoztatást kaphatnak ezzel kapcsolatban.

rűleten is változás 1esz.
Ennek megfelelóen a lépésekettettem a l(ormányhivatal illetékes szakigazgatási szervénélszemélyes és helyszíni
tárgyalásokra, melynek ideje március 13 -án lesz. Továbbá az esetleges átalakítások megvalósítására és kóltségtervezésérekülön szakembereket kértem fel. A bejárás tapasztalatairól és az esetleges döntésekről a következő számban
részletes tájékoztatást fogok adni,
Február ZZ-én aVASWÍZ ZRT. szakembereivel bejárá,
son vettiink részt ahol szemrevételeztük a csatornarendszert illetve annak működését. Az Ady - Vörösmarty u. -i
átemeló több éve túlterhel és több alkalommal nem meg-

hibák elhárítására.

'

,--

(irr

s,r,

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a szociálisan

rászorulók részére történő természetbeni juttatás (tűzifa)
biztosítására. Így 76.200 Ft összegú támogatásból kőtelezően az Erdészeti Zrt.-nél megvásárolható tűzifából 5 c§alád kapott támogatást. A szigorú elóírásoknak megfelelő eIszámolást az Önkormányzat a napokba nyújtotta be. Tájékoztatásul az Önkormányzat a megítélt támogatásnak háromszorosa mennyiségre próbált pályáznl

Ezzel párhuzamosan a saiát tűzifa programunk is elindult. Sainos a téli idójárás az idén nem tette lehetővé a
munkálatokat, de az elkövetkezendő hetekben próbálunk
biztosítani a rászorultakn ak. Az ezzelkapcsolatos kérelmeket továbbiakban

a

hivatalba lehet benyú|tani.

zsolnaizoltón
polgórmester
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Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános rendkívüli képviselő-testületi ülése

IoTUDNI!

2012. december 17.

Tudósítás az elmúlt időszak képviselő-testületi munkáiáról

Napirend:
1.

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselőtestületéneknyilvános rendkívüli képviselő-testületi
ülése 2012. december l0.

énekjóváhagyása
Jelen lévő képviselők száma: 6 íő
Hozott határozatok száma: 2

Napirend:

kihirdetett rendeletek:

1.,,Bio- és megújuló energiafelhasználás - kazánprogram"
elnevezésű startmunka mintaprogram hatósági szerződésének tárgyalása
Jelen lévó képviselők száma: 5 fő
Hozott határozatok száma: 1

kihirdetett rendeletek:

-

Vasszécseny, Tanakaid és Csempeszkopács Község

Önkormányzati adósságkonszolidáció

2. Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsóde Munkaterv-

-

Vasszécseny, Tanakaid, Csempeszkopács, Rum,
Rábatöttös és Zsennye Községek Önkormányzata Képviselő-testiileteinek

nyilvános együttes képviselő-testületi ülése 2013. február 5.

Napirend:
1. Vasszécsenyi Közös

Önkormányzati Hivatal 2013. évi

Önkormányzata Képviselő-testületeinek nyilvános
együttes képviselő-testületi ülése 20l2. december 1l.

költségvetés ének tárgyalása

Napirend:

Műkö

1.

Képviselői beiktatás

2. Szombathelyi KistérségTöbbcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítása
3. Beszámoló a

Körjegyzőség20I2. évi munkájáról

4. Teljesítrnénykövetelrnények

6. Yiziközmű vagyontárgyak átadás-átvételéről kötendő
Megállapodás tárgyalása

7. Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
8. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménybeszámolója

9. Vasszécseny, Tanakajd Községek Oktatási lntézményfenntartó Társulás megszüntetése
0. Rendőrkapitány-j

elölt támogatása

Jelen lévő képviselők száma: 15 ftí
Hozott határozatok száma: 24

kihirdetett rendeletek:

Vasszécsenyi Közös
d é si

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és

Szab á|y zatának tárgyalás a

Jelen lévő képviselők száma:29 íő

Hozott határozatok száma: 12

kihirdetett rendeletek:

-

alapjátképeúcélok meglratarozása

5. Rendórségi beszámoló

1

2.

3

Kihirdetésre került a tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartások szabáIyozásáról szóló 9 / 2O 12. (IV.28.)
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről szóló lS/2012. (Xn.rZ.) önkormányzati rendelet.

Vasszécseny és Tanakaid Községek Önkormányzata
Képviselő-testületeinek nyilvános együttes képviselőtestületi ülése 20l3. február 12.

Napirend:
az Ambrózy Migazzi István Általános Iskola és
a Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsóde Vasszécseny
1. Döntés

2012. évi intézményik<lltségvetéseinek módosításáról
2. Tündérors zág Óv

o

da és Körzeti

Bölcső de 20 13. évi intéz-

ményi költségvetésének tárgyalása
3. Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde Szervezeti és
Műkö

d é si

Szab á|y z atának

j

óváhagyás a

4. Vasszécseny és Tanakajd Községek Nevelési lntézmény-

fenntartó Társulása, illetve a gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődei
sának felülvizsgálata
5. Egyebek

feladatellátásről szőlő Megállapodá-

Vasszécsenyi Üzenet
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Jelen lévő képviselők száma: 11 fő
Hozott határozatok száma: 20

A falu utcáit járva sajnálattal kellett megállapítani, hogy

kihirdetett rendeletek:

értelmű, hogy a falun belüli biztonságos közlekedés fenn-

a

ki-

alakult nehéz helyzetben nem mindenki számára volt egy-

-

tartása érdekében eleget tegyen a helyi rendelet által előírt

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testii-

letének nyilvános képvis elő -testiileti ülése 20 1 3. február L4.

kötelezettségének, azaz ingatlana előtt eltakarítsa a járdáról
a

havat.

Vasszécseny Község Önkormányzatának a helyi környezet

védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a tele-

Napirend:
1.Az önkorm ányzat

2O 13. évi költségvetés ének tárgyalása

2. Egyes önkormányzati
d é si

'Az ingatlan előtti járdaszakasz tisztántartása az ingatlan

rendeletek felülvizsgálata

(A gyermekvédelmi-, a szociális rendelet és a Szervezeti
Múkö

pülés tisztaságáró| szőlő rc/ZOI1. (IX.15.) önkormányzati rendeletének 2. § (5) bekezdése szerint:

Szab ály zat felülviz

s

és

gálat a)

tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és
más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges haszná-

Jelen lévő képviselók száma:7 íő
Hozott határozatok száma: 5

lónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy

kihirdetett rendeletek: 2

a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos

leti tevékenységből származik-e. Ez

a

szemét üz-

a kötelezettség kiterjed

feladatokra is."

Kihirdetésre került az egye§ szociális ellátási formák
helyi szabályairól szóló 4/2Ol2. (I.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szőlő l/2Ol3. (ILl5.)
önkormányzati, illetve a gyermekvédelem helyi szabályozásáról sző|ó 6/2O12. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 2/2013. (IlrS.) önkormányzati rendelet.

"Ónos uőtő| jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest

naponkínt többször

Jel kell hinteni. A Jelhintésre bomló, szerves

anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, firészpor,

kőporl*zt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérüIést okozó anyagot hasznáIni nem szabad,
b

A

A szóróanyag

eszerzísérű a tísztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni."

képviselő-testület nyilvános üléseiről készített jegyző-

könyvek teljes terjedelemben megtekinthetők hivatali idő-

ben (hétf<i-kedd 08.00-1ó.00 óráigl szerdán 8.00-17.00
óráig, csütörtökön
1

Arendelet (7) bekezdése szerint:

3.

30-ig)

illetve

a

a

8.00-16.00 óráig, pénteken 08.00-tól

Vasszécsenyi Közö

sÖ

Arendelet (8) bekezdése szerint:
'A iárda és a köait síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset."

nkormányzati Hivatalban,

www.vasszecseny.hu internetes oldalon.

A rendelet 1 t. §-a szerint:

Góspór Tiuailar

Körjegyző

,,(t) liardaról letakarított jeget, havat a közút és a járda közőtt úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű
forgalmat ne akadály ozza.

(Z) rilos az összerakott hó elhelyezése:

lÓrunmt

-a

mondást! "Mindenki
seperien!"
a

a

maga portáia előtt

gyalogos közlekedési útvonalon,

- az

útkereszteződésben,

- az

úttorkolatban,

-a

kapubejárat elé, annak szélességében,

- a tömegközlekedésre szolgáló jármú megállóhelyénél,

a

jármú megállóhelye és a járda

A gyermekek nagy örömére,

a felnőttek nagy bánatára a tél

között,
közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon

hosszú idő után ismét megmutatta erejét. A január közepén

-a

lehullott nagy mennyiségti hó településeket zárt el a külvi-

érdekúlétesítményein.

lágtól és nehezítette meg a közlekedést szúkebb környeze-

(l) a

tünkben is.

hóesés után azonnal el kell takarítani."

és annak

jardaról a havat, ha szükséges, naponta többször

közis,

Vasszécsenyi Üzenet
szomorú volt látni azt,hogy voltak olyan járda-

Különösen
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szakaszok, melyek annak ellenére sem voltak letakarítva,
hogy azon naponta többen közlekednek , p7., az általános iskola felé vezető járda Petőfi Sándor utca bizonyos szakaszai.

tartani szíveskedjék.

Amennyiben a munkálatoldtoz az önkormányzat segítségét kérik, akkor kérem, jelezzék ezen kérésüket a hivatal

Természetesen előfordulhat olyan helyzet, hogy az ingatlan

alábbi elérhetőségein: tel.: 94/377-001, e-mail: avamos@
vasszecseny.hu vagy Zsolnai Zoltán polgármester úr

tulajdonosa idős kora, egészségiállapota miatt nem képes

30 / 937 7 333

telefonszámán.

eleget tenni ennek a kötelezettségének. Erre gondolva, az

önkormányzat helyi rendeletében az alábbi lehetőséget biz-

Végezetül egy utolsó gondolat. Azt gondolom, hogy a ren-

tosítja Vasszécseny község lakóinak:

delet célja egyértelmű, ha belegondolunk, így volt ez a régi

időkben is. Valóban, ahogy a mondás is ajánlja, mindenki-

"(9) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, hasznáIója az
(S

), ... (Z

)

b

ekezdésekb en fo glalt kötelezettségeinek idő s kora,

nek a maga portája előtt kell sepregetni. A szép falukép miatt úgy gondolom, hogy a mondás szó szerint vett értelmé-

egészségiáIlapota miatt nem tud eleget tenní vagy egyéb okból

ben is máig élő, máig aktuális. Ugyanúgy vonatkozik mind a

kiJolyólag akadályoztatva van! akkor ezt a tényt köteles szóban

nyári, mind a téli időszakra is.

hiuatalának. (Körjegy-

vagy írásban jelezni az önkormányzat

Közös

ügyünk a település tisztán-, illetve rendben tartása.

A hivatal ebben, ha kell figyelemfelhívó-, ha kell közvetítő-,

zőség 9763 Vasszécseny, Petőf u. 11.)"

legvégső esetben eljárást kezdeményező szerepet vállal.

Tekintettel saját- és embertársai biztonságára, az esetleges
balesetek és az amiatt induló kártérítésiperek megelőzése

TiszteIettel

Góspár Tivadar

érdekében, ezúton kérek fel minden ingatlan tulajdonost és

használót, hogy a fenti elóírásokat következetesebben

Tisztelt vasszéc§enyi adózók!
Vasszécseny Község Képviselő-testülete

2O l

3. feb-

raár 22. napián m€gtartott üléséntárgyalta a helyi
adók helyzetéről, azok teliesüléséről szóló iegyzői
ékoztatót.Tekintettel a gépiármű-, illetve az ip ar űzési adó vonatkozásában fennálló magas összeg, (5.992.209.- Ft) kintlévőségre, az önkormányzat képviselői índítvány nyomán fontolóra vette az

tái

adóslista helyi közzétételét.
Tájékoztatom Önöket, hogy az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 55/B. §. rendelkezése szerint
az önkormányzati

adóhatóság helyi adó és gép|ármú-

adó vonatkozásában a százezer

tében az ötvenezer

- magánszemélyek

Körjegyző

be-

ese-

- forintot elérq 90 napon keresztül

folyamatosan íennálló adótartozással rendelkező adó-

zó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét,telep-

A lista nyilvánosságra hozatalának elkerülése érdekében ezúton kérem fel az érintett magánszemélpket és

jogi személyeket, bogy adóhátralékaikat mielőbb rendezzék pótlólagos befizetéssel, részletfi zetési kételemmel, stb. Kérelmeiket benyújthatiá{<

a

Vasszécsenyi Kö-

zös Önkorm ányzati Hivatal ügyfélfogadási idejében

Hétfő-kedd 08.00- 1 6.00 őráígl
Szerdán 8.00- 17.00 őráig,
Csütörtökön 8.00- 1 ó.00 óráíg,
Pénteken 08.00- 1 3.30 óráig.
Amennyiben ielen felhívás eredményeképpen az önkormányzat kintlévőségeiönkéntes teljesítés
"lupiá"
sem fognak csökkenni,

a

képviselő-testület

a

következő

negyed évben tervezett üléséna nyilvánosságra hozatal
lehetóségét ismételten vizsgálni fogia.

helyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét
a helyben szokásos

módon (az önkormányzat hirdetó

tábláj ára történó kifüggesztéssel) kozzéteheti.

GáspórTiradar
jegyző

Vasszécsenyi Üzenet
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Ó, akkor, egylcor írtúlókai,

É,slángoló Petőfi szava zengett,
Kaleárda lengett, zászló lob o gott,

A kőltő kérdeft aJelelt a nemzrt,
Ma nem tördel bilinuet s börtönajtót
Szépségl igazság, lassan megy előre

Egy szebb, igazabb,

b

oldo gabb

j öu őb

e

!

(;uhasz Gyula: Március idusára részlet)
A XlX, század a forradalmak százada. 1848 februárjában, Párizsban kiÍorradalom. A francia nép elűzte

gyűlölt királ},t, Laio§ Fülöpöt és
kikiáltotta a köztársaságot. A hír egész Európában nyugtalanságot okozott, A nyugtalanság elérte Magyarországot is.
Bár Párizs messze van, és a franciaországi viszonyok sem azonosak a magyarral, a íorradalom híre március elsejére Pozsonyba érkezett és felkatört

a

a

varta a rendet.

Pozsonyban ekkor a rendi orsággyűlés ülésezett. Itt fogalmazta meg
Kossuth a magyarok fő követeléseit.

A pesti Íorradalom híre futótűzként terjedt a vidéki városokra.
Bécs engedményekre kényszenilt. Április 7-én kinevezte a Batthyánykormányt. A pesti országgyűlés megnllt l848. július eleién.

is én
üdvezellek, h imádkoztam és kiizdöttem éretted, üdr,özöllek oly magas
örömmel, amilyen mély volt a fájdalmam, midőn nélkiilöztiink tégedet !
(Petófi Sándor: Napló)
,,Üóvez |égy születésed napján magyar szabadság! Elósxjr

,,Mit őseink egy ezredév elótt
Tevének, azt kell tenni most tinektek:
Bármily eróvel, bármily áldozattal,
Bár mind egy szilig elvesztek belé,
Hazát kell nektek is teremteni!

Petófi Sándor: Napló

Egy ój hnát, mely szebb a réginél . . . "

,,Az országgyőlés igen szépeket beszélt, de

a

(Petófi Sándor: A nemzetgyűléshez)

beszéd bármilyen szép, csak

beszéd és nem tett. E gyűlésben indít-

lül. r&dq lt

ványoztatott, hogy a 12 pont petíció-

14
f"

képpen benyujts& a királynak, mégpedig rögtön...'l

Míksaith Kólmón : A nagy nap
Jókai a pesti ifúsághoz röviden így
szólt: ,,Testvéreim, a pillanat, amelyet
élünk, komolyabb teendókre szólít fel

bennünket. Európa minden népe haIad és boldogul. Haladnunk és boldogulnunk kell nekünk is. Legyen béke, szabadság és egyetértés! Követeljük jogainkat! ...

A tömeg és a lelkesedés egyre nótt, Elhatározták, hogy kinyomtatják
12

milgyilr
t*6rer
l"

a

pontot és a Nemzeti dalt.

Petőj így írt erről:
. ., Körülnéztem,
hogy az arcokat vizsgáljam, egyetlen ijedt arcot sem
láttam... minden ajkon kiáltás;

,,

Fegyvert! Fegyvert!
Budára, Budára... a helfiartótanácshoz!
Nyittassuk meg Táncsics börtönét... !"
,,Ma született a magyar szabadság, mert ma esettle a sajtónrl a bilincs.,.
vagy van olyan együgyti, ki azt képzelje, hogy szabad sajtó nélkíillehet

bármely nemzetnek szabadsága?"

ilIll khár n

nOmI$Í.

bére, elb&t§

-.r,*i§r.-

dn o6pe{irrft"

Ilvlqtlr'rtü rrhldf,l crnn rfi&l*.

!lldd|rrlj&ra }ar§dil.
* as.oril;dryilNalo*
{ tlfi§.líl 6,..llíFlr{tlrl t "fr l*l*iü.r
§.lhry{ a.tdl{;
1llrltlrrrldb,

rqpűarr.
',üúálrbry*
r 3*rH. r{übdd e1rültrr úda.
X§cü.űhr.
il, í ldlrrd; erü{§ r6a rfiffryn rrpr l*
lllr}d lr ltÉtlffi&?.Jlüanltlí rl§ard
tab*.

il.

lr.

.r'

fitllrl drlrd$y* rnldl

üjr

trtltM,

§ralűdE, mhaúE, ldí§l&!
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Nagyböit és HúsvétVasszécsenyben
A nagyböjt

húsvételótti 40 napos készület idejét jelenti, amikor megtéréssel, böjttel és imádsággal készülünk fel a
kereszténység legnagyobb ünnepére, a Húsvétra.A megtérés mindannyiunk feladata. Mindenkinek az életében a középpontba kell állítani Jézus Krisztusr Vagy Krisztus vagy
a bálványimádás. Más alternatíva nincsen. Ezért kell különösen nagyböjtben Istenhez fordulni, hozzá imádkozni, s
kegyelmet kérni. Az anyagi világ nem elégítiki az embert,
nem tesz boldoggá sem pénz, sem hatalom, sem a tárgyak
birtoklása. Ha megvettél valamit, már vágysz egy másik dologra, s ez így megy a végtelenbe. Csak Isten elégítheti ki
az ember lelkét. Ezért térjünk meghozzá, s az ő Fiához,Jézushoz, aki a keresztfán szenvedett és megváltott minket.
Imádkozzuk a keresztutat nagyböjtben minden pénteken a
lipárti templomban fél 6-kor, majd az azt követő szentségimádásra is várunk mindenkit.
a

A böit is része életünknek. A lemondás is fontos, hisz

á1-

tala erősödünk meg, ha valamiről lemondunk. Péntekenként ne együnk húst, de emellett lemondhatunk más ételről, édességről, nassolásról, italozásról, zenés-táncos mulatságról, tv-nézésról, bármiről, ami máskor kedves nekünk. A
lemondás erősíti a lelket.

Programok Nagyböitben és Húsvétkor
március 10, Püspöki szentmise Szentléránton
de, 10 órakor Dr. Veres András Megyéspüspökkel
március 15. este 17.30 órakor Lipárt - Lelkigyakorlat,
tartja Fekete Szabolcs Benedek, szőllősi plébános
március 17. LI órakorTanakajd
- lelkigyakorl at zár ő szentmis e
március 24. Yirágvasárnap- Passió
március 28. Nagycsütörtök este 18.00 órakor Szécseny
- Utolsó Vacsora miséje Lábmosással

M{t

március 29. Nagypéntek este 18.00 órakor Lipárt
- kereszt hódolata
március 30. 17.00 órakor Szécseny - Nagyszombat, Körmenet, Hússzentelés
március 31. Húsvéwasárnap Lipárt
- Únnepi húsvétiszentmise

Két zarándoklat lesz nemsokára, mindenkit várunk:
május 1, Máriaremete Egybázmegyei ZarándoHat 4000.FT
május 11. Velence (olaszország)

t

t.ooo. Ft lásd plakát.

Mindenkinek áldott nagyböjti készülődést és kegyelmekb en gazdag ünnepeket kíván

MerkliFerenc
Plébónos

Vasszécsenyi Uzenet
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Ebben az időszakban éled, úiul a természet. Feszülnek a
rügyek s pattanni készülődnek. Ha kint iárunk a szabadban, szinte látni s hallani lehet, ahogy minden élő erőre
kap, s friss haitások bújnak a földből.

nepe.

A szentelt pálmát

zívatar, villámcsapás, tűz és kúlönfé-

le varázslás ellen használták. Nálunk a szentelt pálmát a barka

helyettesíti. A virágvasárnapi b arkaszentelés egyhází eredetú
népszokás ugyan, de a szentelt barkát felhasználták rontás ellen, gyógyításra. Sokfelé élt az a hiedelem, hogy a szentelt barkát nem szabad bevinni a házba, mert elszaporodnak a legyek
tojásból nem kelne ki a csirke.
A szentelt barkának az állattartásban jósló, varázslő, rontás
elleni hatékonyságot tulajdonítottak. A földműveléssel kapcsolatosan is hatékonynak tartották, pl. a kert földjébe tűzik

és a

bolhák;

a

le, hogy elúzze onnan a férgeket.

I

§

Március 21-e, Benedek napja a tavaszi napéjegyenlőség
napja. Ekkor egyforma hosszú a nappal és az éjszaka.

Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján ünnepeljü§ hogy Szűz Mária elfogadta Isten akaratát, hogy az
Isten Fiának,Jézusnak Ó adjon majd életet.
Húsvéthajnalán Jézus minden esztendőben föltámad, legyőzi

a

halált, de ehhez előbb áldozatra kell adnia magát, meg

kell halnia, hogy foltámadhasson, AhogyanJézus mondta: Ha
a búzaszem földbe nem kerül és el nem hal, nem hoz új életet.
Ezutánszinte varázsütésre újul meg a határ, a kert, az erdő.

Virágvasárnapi jellegzetes leányszokás a kiszehaitás, kiszézés,villőzés.A kisze többnyire menyecskének öltöztetett
szalmabá§ melyet kice, kiszőce, kicevice, banya néven is emlegettek. A lányok énekszóval vitték végig a falun, majd a falu
végénvízbe vetették, vagy elégették. Abábú a tél, a böjt és a
betegség megszemélyesítője volt.

Minden kizöldül, megújul, vele lelkünk is.
Ebben a hónapban ideje van a húsvéti készületne§ ilyenkor ünnepeljük a húsvétot,Több szokás is kapcsolódik ezekhez a napokhoz.

keresztény egyházban a nawböjt, melyetJézas 40 napi böjtölésének és kínszenvedéseinek
emlékéretartanak.
A nagyböjt hamvazószerdától húsvétvasárnapig tart, utolsó
előtti hete a virághét, amely a virágvasárnappa| zárul. Ezt kö,

A húsvétielókészület ideje

veti

a

a

fi

í

*

húsvétvasárnapig tartó nagyhét.

"§

A paraszti!úság korében az

étkezési, szórakozási, mulatoa böiti vasárnapokon jellegelsősorban
ellenére
zási tilalmak
zetes szokások és játékok alakultak ki. Ilyenek például a karikázás, akanyargós vonulás, a kapus játékok és a fogócskázás.

Virágvasárnap, azaz pálma vasárnap (Dominicca
palmarum) Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékün-

t

A nagyhét nagyböjt utolsó hete, amely virágvasárnaptól
húsvéwasárnapig tart, A nagyhét jeles napjai:

Vasszécsenyi Üzenet

Nagycsütörtök,

amikor megszűnik a harangozás - ,,aharangok Rómába mennek" - s legközelebb nagyszombaton
szólalnak meg újra. A szertartásra hívogatás ezekben a napokban kerepeléssel történt.

Nagnlénte§ Jézus kereszthalálának emléknapja, a legnagyobb böjt és gyász ideje. A nagypénteki körmenetek,
passiójátékok már a középkor óta virágzottak. A passióol,
vasás és a passió megjelenítése a szenvedéstörténet felidézését,átélésétszolgálja.

Nagyszombaton véget ér a negyvennapos böjt. A nap
legfontosabb eseményei közé tartozik a keresztelővíz- és
tűzszentelés, valamint a feltámadási körmenet.

A

húsvéti szertartásokhoz tartozik az ételszentelés. A

húsvétisonkát, bárányt, kalácsot, tojást, sót egyes vidékeken még a bort is szentelni viszik a templomba a hívek. A
megszentelt húsvétiételek megvédték a híveket a hosszú
böjt után a mértéktelenségkísértéseiiól

A tavaszi vasárnapokhoz
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jelképező énekes játék. A lányok, esetleg a legények is
a falu egyik végénkézfogással sorba álltak. A sor mindkét
végénkaput tartottak zöld ággal a kezükben. A sor egyik
vége átbúit a sor másik végénlévő kapu alatt, így mentek
végig a falun.
Iását

A víz tisztító, termékenys égvarázsló erejébe vetett hit az
alapja a húsvétilocsolásnak. A locsolóversek sok vá|tozata ismert máig, a mágikus jellegu szövegektól a félnépirigmusokig.

l

ffi
ffi

és a húsvétvasárnaphoz is kap-

csolódik a zöldágjárás, ami a tavaszt, a természet megúju,,Ennek

a

háznak udvarában,

Szép kis bimbót láttam.
Vizet hoztam a tövére,
Szrálljon áldás a fejére!

Szabad-e locsónyi?"
,,Szépen kérem az anylát,

Adja eló alányát,
Hadd locsolom a haját,
Hadd nőjjön ,agyía,

Mint

F

a

csikó farka,

Még annál is nagyobbra,

Mint

a

Duna hossza!

Szabad-e locsolni?"
,,Húsvét másodnapján
mi jutott eszembe:
üveg rózsavizet
vettem a kezembe.
Elindultam vele
Piros tojást szedni.
Adjatok hát lányok,
Ha nem sajnáljátok,
Nagyon megbánjátok,
Licskes, lucskos lesz az
Ünnepló ruhátok."

Iz
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A húsvétitojást leggyakrabban hagymalevéllel festették,
de nyerhettek sárga színt a vadalmafa héiából, zöldet a bürökből, kéket a lencse levéből. A toiás díszítésénekleggyakoribb módja a viaszolás és a karcolás volt, ma már elterjedt a
berzselés is,
Idén márciusban alkalmunk lehet ünnepeinkre készülódni
gyermekeinkkel, unokáinkkal, akikkel j átszhatunk népi játé-

l
A locsolással egyenértékúszokás volt
ből fontak korbácsot, amellyel
csapkodták

a

a

kokat, eljátszhatjuk Jézus szenvedésénektörténetét (passiójátékoQ, húsvéthétfőnközösen locsolhatjuk meg a környeze-

tükben élő lányokat, asszonyokat. Ugyanakkor készíthetünk

t

a vesszőzés.

Vessző-

legények húsvéthétfőnmeg-

leányokat, melyhez egy kis rigmus is tartozott:

,,Keléses ne légy,
Bolhásos ne légy,

Esztendóre még frissebb légy!"
A lányok a vesszőre szalagot kötöttek,

borral kínálták a le-

gényeket.

A locsolás és a vesszózés jutalma az egész magyar nyelvterületen a piros vagy hímes tojás. A tojás ősi termékenység
szimbólum. Már az avar kori sírokban találtak karcolt díszítésű tojásokat. A keresztény vallásban pedig a feltámadó Krisztust jelképezi.

keresztet fából, csuhéból, szalmából, állatkákat barkából, kereplőt nagypéntekre, festhetiink tojást hagyományosan nagypénteken, készíthetünk madarat tojásból, nemezelhetün§ de
akár rajzolhatunk, készíthetiinkhuszárt is. A lényeg, hogy a
család közösen készüljön az ünnepekre.
Deuai-Szele Zsuzsgflna

k
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lik a délelőtt. Minden nap más és más új dologgal, tevékenységgel ismerkedhetnek meg a kisgyermekek. Szívesen
vesznek részt a játékos testnevelésen, a kisóvodás életkorúak koztil egyik másik gyermek olyan aktív, hogy szinte már

önállóan mondják a mozgáshoz kapcsolt mondókákat. A
környezet megismerésére nevelésen keresztiil, megannyi
élményt, ismeretet dolgozunk íe7, igy észrevétlenül tágul
ismeretü§ tapasztalatot szerezhetnek. Célunk, hogy az ak-

ö

L

§

tuális ünnepekről, hagyományokról, az évszakokról és még

w

Ószi beszámolónk óta, mozgalmas, élrnényekb en gazdag hetek, hónapok teltek el bölcsődés kisgyermekeink életében. A beszoktatás viszonylag zókkenőmentesen zajlott. Kis kesergés, sírás előfordult szinte mindenkinél, de néhány nap után már iókedvűen, mosoly-

gósan érkeztek reggel az apróságok.

Október második felétól, tervezett program szerint zaj-

u

-r'

sok más, számukra ismeretlen dologról játékos formában
tanulj anak, gazdagodj on ismeretük. Az ábr ázolő tevékenységek alkalmával, nagyon sok szép alkotás sailetett, a kisgyermekek élvezettel festettek újja|, szivaccsal, ismerkedtek meg a plasztik gyurmával, a zsírkrétával, ragasztottak,
papírt téptek, firkálgattak.

Örömmel mondogatják a hallott verseket, mondókákat,
megismerkedtek a ritmushangszerekkel, az énekfoglalkozáson élvezettel hallgatj ák kisgyermeknevelőik furulya játékát. A meséket nagyon szeretik az apróságo§ Zsémbes
Zsófi történetét, néhányan kívülről fúiiák. A kismalac és a
farkasok című mesében egyútt szurkolnak malackának, fi

%
*"á

.'

I

flrt
a

I

pi asztalra. Volt, aki a hagyományos rózsaszín-lila, mások

§
*ü,
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méhviasz gyertyával ékesítettékmunkáikat.
Vzkereszt után nálunk is eljött a mókázás, bolondozás
ideje, kisgyermekeink kedves jelmezekbe búitak farsang
alkalmából.,,Allt a bál'] keringőzött a gomba a kiskirállyal,
a tündérekvarázsoltak, a kalóz zsákmányt rabolt, vidáman
telt ez a nap is.

A téli időjárás lehetőséget biztosított, hogy kisgyermekeink megismerkedjenek a hóval, csúszkálhattak, hógolyózhattak, hóembert építhettek az udvaron, de már nagyon vár|uk a tavaszt, a jó idót.

tu!árt egy falka farkas eszén. Nagy izgalommal várták a Mikulást, énekkel, versikével és mondókával örvendeztették
meg a nagyszakállút, aki minden jó kis bölcsődés gyermeknek aiándékcsomagot hozott ajándékba.

NémethOrsolya
B ölcső

ilei szakmai

u

ezető

Az ádventi koszorúkötés jó hangulatban telt. A szülők
lelkesen készítettéka szebbnél, szebb koszorúkat az ünne-

,,

Fruskák, Zsuzskák, D orottyá§
Járjáka bolondiát:
Dínom, dánom, vigalom,
nincs a táncra tilalom!"
/Sarkadi Sándor/
Az idei téli időjárás

kegyeibe fogadott minket, hiszen
a havas téli napok újabb élményekátéléséneklehetóségét
biztosították számunkra. Az udvaron a hógolyózás, a hóember építése,szánkón lecsúszás a dombról különleges
élménytjelentett a gyermekek számára, amellyel mozgáskoordinációt, állóképességet és ügyességet is feilesztettünk a friss, tiszta levegőjű udvaron. Álakítottuk, erósítettük a gyermekek egészségmegórzés szokásait, azidőjárás,
nak, a benti meleg és a kinti hideg hőmérsékletnek mega

feleló öltözködés gyakorlásával.
Az átélt élményeiketrajzaikon is kifejezték, természetesen életkori sajátosságaiknak megfelelően.

Januárban

a

nagyc§oportosoknál iskolakészültségi vizs-

gálatot végeztünk, melyról szülói értekezlet keretében tá-

Vasszécsenyi Üzenet

2013. március

15

ryI%

iJr F
|

.§§

l fu
''*r*i'

iékoztattuk a szülőket. Fejlesztőpedagógus, Márti néni
folyamatosan minden héten külön foglalkozik azokkal a
gyermekekkel, akiknek szükséges az egyénífejlesztés, folyamatosan konzultálva a gyermekek óvónőivel.
Februárban a farsang, a mulatozás, a maskarába öltözés izgalommal teli várakozás a gyermekek számára. Először feldíszitettűk az óvodát, a csoportszobát, hiszen a
külsőségekben megnyilvánuló készülődés ugyanolyan
lényeges, mint maga az ünnep.
Festettünk, rajzoltunk, díszítettünk álarcot, és a közös
tevékenységek során alapvető együttműködési szokásokat is gyakoroltunk. Az alkotásokban megnyilvánult és
fejlődött az ön|aíejezés a kreativitás és a képzelet.
A versek és mondókák, énekek gyakorlása során fejlődött szókincsük, kifejezőkészségük.

ffi

*

t

A várakozás csúcspontja a maszkabál, amelyre minden gyermek beöltözött az á|tala kiválasztott jelmezbe.
A csoportokban különböző programokat szerveztek az
óvónénik. A táncos mulatozáson kívül lehetőség volt versenyre, ahol ,,aranyérmet" kapott minden versenyző, volt
,,zsákbamacska" és persze finom sütemény.

A3

csoport együtt is ünnepelt, minden csoport elmondta effe az alkalomra tanult versét, közösen énekeltúk, hogy ,,itt a farsang

., ,",

maid együtt táncoltunk, viga-

doztunk.

Amikor az időjárás miatt kevesebbet lehetünk az udvaron akkor jó lehetóséget biztosít a mozgásigény kielégítésére, és a mozgísfejlesztésre a jól felszerelt tornaszobánk.
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Februar ló-án tartottuk a Szülői Közösség által tervezett farsangi bált, melynek bevételéta gyermekek
fejlesztésétszolgáló eszközök beszerzésérel $/ermekprogramok megszervezésére fordítjuk. Szilvás Andrea
a Szülői Közösség elnöke, és tagjai lelkiismeretes és fáradhatatlan munkájulrkal sokat tettek azért, hogy egyrészt bevételünk legyen, másrészt jól szórakozzunk.
A bál gyerekek gitárjátékával kezdódött, majd a Szülői Közösség és a Helyi Hagyományőrző Klub tagjainak előadásában a Hófehérke és a 7 törpe címúmese
vidám, humoros feldolgozásával folytatódott, melyet a
nézóközönség hatalmas tapssal jutalmazott.
Az előadás megalapozta a |ó hangulatot, melyet még
Németh István fergeteges zenéjévelfokozott. Köszönjük a tombolatárgyak felajánlását, minden egyéb támogatást, valamint a jó hangulatú részvételt.

Papp Istuónné
óvodavezető

t
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Az első félévjanuár 1 1 -én zárult. 1 5 tanulónk lett kitúnő, 20 tanulónk jeles tanulmányi rendű féléviértesítőtvihetett haza. 8 tanulónknak nem sikerült a félévkövetelményeit teljesítenie, nekik a második félévbennyílik lehetőségük a javításra.

Január 20-ánrendezték a Rumi Kistérségi Komplex Tanulmányi Versenyt, Nyolcadik osztályosaink két csapattal képviselték iskolánkat. Az A1l Stars csapat (Kiss Réka,

Loksa Réka, Czinki Beniámin, Pődör Bence összeállí-

tásban) az összetett versenyt megnyerte, sőt a matematika és idegen nyelv tanulmányi területeken is első helyezet-

teklettek!

Kiemelkedő teljesítményükhöz gratulálunk! ! Második
csapatunk az összetett 5. helyezést érte el (a csapat tagjai: Joó Georgina, Molnár Adél, Gál Bence, Szakály
Áaem).

A legjobban teljesító tanulóink évfolyamomként: Fábián Bálint (s.) sszo, Németh Evelin (6.) a6olo, ŐriVivi_
en(7.)

s4oto.

A Kazinczyról elnevezett szépkiejtésiversenyen hárman

képviselték iskolánkat. A legkiemelkedőbb teljesítmény
Joó Georgináé, aki 2.helyezéstszerzett. 5, osztályból Németh Boldizsár, 6-ból Németh Evelin vett részt a versenyen.

,,#

il

A hatodik osztályosok országos történelem yerseny

,\-*-i

§,%

,,Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag..." komplex történelmi-irodalmi csapatverseny ostffyasszony'ai dontOlebe jutott az Imre Bonita, Pungor Laura, Ilersics Krisztián, Nagy Bálint alkotta'Klapka katonái' csapat.
Részt veszünk a Vas Népe,,Ladik" levelezős versenyen is
Gődér Alexandra, Szabó ÁIíz, Hersics Krisztián, Imre

------E

I&,,"lI
A

13. alkalommal megrendezett Vizuális Találékonyság

Rajz és Kézműves Versenyen PungorLaura7

te-

rületi fordulójára jutott: Komláthi Györgyi és Németh
Luca.

.

Bonita

és NagyBálint révén.

osztályos ta-

nulónk 3. lett.
A Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny helyi fordulóián 21 tanulónk vett részt. TeriiLleti fordulóra jutott Loksa Réka 96,5o/o-os teljesítménnyel.

AZtinyi matematika versenyen 23 tanulónk vett részt.
Nagy öröm, hogy a megyei díjazottak közé bekertilt Pődör
Bence

8.

osztályos tanulónk is! Pontos eredménye a pén
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teki díjkiosztón lesz ismert.

Nyolcadikosaink mindegyike jelentkezett középfokú is,
kolába.

Az általános felvételi eliárás április végéigzailikle,

akkor kapják megaz értesítésta felvételről.

Az SNI-s tanulók számára kiírt versenyen Gál Anna vett
részt.
A]sósaink és felsőseink is jó hangulatban, színvonalas

Fonto§abb dátumok:
-

március 14.IZ.00

iskolai ünnepély

-

március 18. 14.30

színházlátogatás
(alsósok)

műsorokkal tették emlékezetessé a farsangot.

Leendő elsőseink március 19-én látogatják meg iskolánkat. Szüleik

s

zámáta 21-én (csütörtökön)

-

március Z0.17.00

fogadóóra

-

március

21. 8.00

nyílt nap

-

Zaj7anak a sportversenyek téli fordulói is. Kézilabdás Iá-

nyaink közül a nagyobbak magabiztosan verték ellenfeleiket, a kisebbekpedig csak gólkiilönbséggel szorultak a második helyre.
Februárban indultak a Lángoló Kerekek Sportegyesülettel karöltve a görkorcsolya edzések. Továbbra is várjuk mindazok jelentkezését,akik kedvet éreznek egy olyan
sportág alapjainak elsajátításához, amely várhatóan a közeljövőben az olimpia műsorára is felkerül! Edzések az iskola tornatermében 16.30-tól szerda kivételévelminden nap.

március ZZ.13.00

játékos sportvetélkedő

Toronyban
-

március 25.

alsós tanulmányi verseny

Bükön
-

mátcias27.

a tavaszi

szünet előtti

utolsó tanítási nap
-

április 3.

a tavaszi

szünet utáni

első tanítási nap
-

április 8.-9.

az első osztályosok

beíratásának várható

időpontja
A legfrissebb hír, miszerint az Ambrőzy-Ivítgazzí

István Általános Iskola a tÁuop_3.L4-I2/2-2OI2
EMIR-jelú páIyáaatárabenyújtott,,A gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi

és értelmi fejlőilését szolgáló,
óífogó innovatíu fejlesztése az Ambrózy-Migazzi Istvón
Általónos Iskolóban: GÖRilülünk Európtóba" címúpályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító HatóságánakvezetőjeZ98776 845 Ft összegű támogatásra érde-

mesnek ítélte,

pozsárLószló
Igazgató

leendő

elsősök szülei számára

tartunk nyílt na-

Pot.

a
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Lassan beköszönt a tavasz és végre elkezdődhetnek azok a munkálatok, amelyekre az elmúlt időszakokban kértük a szülők anyagi hozzájárulását. A SzM-bálból az alsósok farsangján beíolyt, valamint az előző évek rendezvényeinek bevételéből szeretnénk a gyerekek biztonságos környezetéhez valamelyest h ozzájátu7ni.

gilag is támogattuk a rendezvényt. Az alsósoknál minden gyerek most
is, mint minden évben kis meglepetéseket - zsákbamacskát - kapott!

Az elkövetkezó idószakban még egy nagyobb rendezvénye lesz

az

tani, elsősorban a sorkifaludi út felőli részt. A munkákhoz majd segító
kezekre is szükségünk lesz, erről majd külön értesítőket küldünk. Aki

SZM-nek. A már korábban emlegetett márciusló-ra tervezett bált a
böjti időszakra való tekintettel kissé elhalasztjuk, ezért ÁPzuLlS ZOán kerül megrendezésre, a helyszín TANAKAJD Múvelődési Ház !! !
A részletes információkró1 szórólapokon és plakátokon tájékoztatunk minden kedves érdeklődót! Mindenkit nagyon sok szeretettel

csatlakozni tud majd, azok részvételételőre is köszönjük!

várunk!

Már többször

említettük, hogy az iskola kerítésétszeretnénk íelújí-

Természetesen nemcsak befolyó összegekról kell beszélnünk, mert
természetesen hadásaink is vannak, amiket szintén a gyerekekre fordítunk. A farsangok rendezésében is segítséget nyújtott a munkaközösség, a felsősöknek tombolatömböket,
üdítőt vásároltunk és anya-

! !

I(ellemes ünnepi készülódést és Nagyon Boldog Húsvétot kívánunk!
1(iss

László

és

Borosné Odor Andrea

n
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Az utolsó megielent Üzenet óta elteltek a karácsonyi ünnepek, a farsangi időszak és már a nagyböit is kezdetét vette. Az eltelt két hónapban 2 programmal próbáltuk színesítenia falu életét,kikapcsolódási lehetőséget nyú,itani a lakosoknak.

December 31-én a Művelódési Házban közösen búcsúztattuk az évet. Reméljük, akik eljötte\ és velünk
mulatta§ jól éreztékmagukat, és máskor is megtisztelnek minket jelenlétükkel! A zenét most is, már hagyományosan Németh István - Pisti szolgáltatta. Mindenki

HAGYOMÁNYO F(ZÓ

D

IS

megrakott kis kosarakkal érkezett, hogy az est folyamán
jókat egyen, s igyon. Eifelkor közösen elénekeltük a magyar, majd a székely himnuszt is, azután pezsgóvel köszöntöttük egymást az új esztendőben. Hajnali 4-igtartott a dínom-dánom.

ZN ÓVÁCÁS

laruár 26-án meglehetősen hideg időre ébredtiin\ amikor is reggel 7 órakor a férfiak elindultak
dó disznóért,hogy aztán a feldolgozás után megvendégelhessük a falu lakosait.

a

levágan-
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AMezóőri épület előtt már sorakoztak az asztalo§ a katlano§ a fedett részen a bontószék. A pörzsölés és mosás
után hamar a rendfára került a disznó, és szakértő kezek
nekiláttak a szétbontáshoz. Gyorsan folyt a munka, mindenki tette a dolgát, dél körül már a hurkák és a kolbászok
is megtöltve sorakoztak az asztalon.
Többen érkezte\ akik érdeklődve figyelték a munkafolyamatokat. Kora délután megsült a sok hurka és kolbász,
lehetett kóstolni. Várakozásainkat felülmúlva nagyon sokan látogattak ki hozzánk. Öröm volt látni, hogy minden
korosztály képviseltette magát, a fiataloktól, a gyermekes
családokon át, az idósebbekig.

A hideg idő miatt is sokan melegítő italt

,t
i*r'

Ar-

3

kortyolgat-

tak, volt, aki forralt bort vagy finom házi pálinkát kóstolt,
és persze a forró tea is kelendő volt. Többen késő délutánig velünk maradtak és kellemes zeneszó mellett beszélték
meg a régi és a mai idők dolgait.

Ezúton szeretnénk köszönetet

lakozott ismerősöknek,
nokna§ akik segítettek

a

mondani a hozzánk csatbarátoknak, kollégáknak, rokomunkákban vagybármilyen mó-

don hozzájárultak az esemény sikeres lebonyolításához

Köszönjük

! ! !

!!!

A tavaszi időszakban is készülünk programokkal:

#.,.

Húsvéthétfőn (április 1,) a tavalyihoz hasonlóan hagyományőrző locsolásra indulnak a Hagyományőrző Klub férfitagjai. Kedves lányo( asszonyok fogadják Óket sok-sok
szeretettel!

]VíIM)ENiüAIEi( KELLEME9 tnvnrypr
lc s zinÓ oÉs r,Ésracyotv
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A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de már hosszú évek óta egyre eredménye-

A

magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január ZZ-én, annak emlékére,hogy - a kézirat tanúsága szerint
- Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztáztale Csekén
a Himnusz kéziratát.

óny

ő

rző Klub

Va sszécs

eny

K.-

A Magyar Kultúra Napján...

sebben hívja fel a figyelmet azokra atárgyí és szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak.
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Ezen a napon különboző rendezvények emlékeztetnek
minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet azol<ra az
értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült megőrizni.
Az emléknapon'országszerte számos kulturális

és művésze-

ti rendezvényt tartanak.
Január Z}-ekörnyékén nagyobb hangsűyt kapnak a kulturális rendezvények. Egy - egy program, esemény kapcsán sokan, sokféle módon próbálnak megmutatni, átadni valamit
kulturális, művészeti életünk értékeiből. Így történt ez településünkön is, amikor is megtelt a Kultúrház nagyterme, ahol
Pungor Laura azAmbrőzy-MigazzilsWán Altalános Iskola 7.
osztályos tanulója furulyadarabot adott elő, valamint az előző
évhez hasonlóan a Szécsenyi Szivárvány Színkör egy vidám,
egyfelvonásos komédiával készült, mellyel a Magyar Kultúra
Napjának kívánnak méltó emléket rfllítani.

A darab szereposztása

A Színkör tagjai lázasan készültek az ,,Ördögúzés" címúelőadásra, abban bízva, hogy nem csak maguk számára tették é1vezetessé a közös munkát, hanem a közönség is értékelnifogjaíáradozásaikat, melyet alátámasztott a darab végénfelhangzott vastapssa| illewe az előadás közben fel-felhangzó kaca-

jokkal.

Apa: Halász Miklós
Anya: Soósné Tóth Mária
Anna, a lány: Dévai-Szele Zsuzsanna
Jáko§ alegény: Antal István
Bakter: Rába Károlyné
Tanító: Pungor László
Parasztasszonyok: Bánfi Lászlőné, Molnár Istvánné és Se-

Műuelődésszeruező

WW
s

afu ah ang r öu

a

Déuai-Szele Zsuzsanna

bestyén Andrásné

dó

a hálás közönségnek
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Pap: SzerdahelyiArpád

Yór an

t

Ezúton is szeretnénk megköszönni
megtisztelő figyelmüket !

=Á
i

GEST, SSW hét - gesztációs,

dítés ek

azaz terhességi hét
LMP - az utolsó menstruáció
első napja
GEW - tömeg
CRL vagy SSL - ülőmagasság,
azaz a fejtető és a far távolsága
TAD vagy THQ vagy TTD
- mellkas átmérője
AC - haskörfogat
APD/AD - a has mérete a gerinctől
a hasfalig (has átmérő)
BPD - fej szélességea két halánték
között
OFD * a fejátmérője, a homlok és a
tarkó közötti legnagyobb távolság

flHC-a fej körfogata

t§

NT - a nyaki redővastagsága

NB - offcsont
FL vagy FEM -

3

a combcsont hossza

.)
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Tisztelt Olvasó§
Kedves vas'szécsenyi lakosok!
Rohan az idő, megint eltelt pár hónap. Nemrég még a
Karácsonyról, Ulévről elmélkedtiink, most pedig már
szinte nem is emlékszünk rá, olyan távolinak tűnik a Három Királyok és a Betlehem áldásos, meghitt nyugalma.
De talán jól is van ez így, hisz biztosan sokaknak elege
van már a télból, me|y -az idén kivételesen- nem szűkölködött a fehér csapadékban, és bizony a széI ;íltal kergetve komoly fennakadásokat jelentett a közlekedésben, a
mindennapi életben. Annál jobban várjuk a tavaszt, sőt,
már jelei is mutatkoznak a természet ébredésével.Jártamban-keltemben örömmel tapasztalom, hogy a községben
nagyon sok háznál van kihelyezve madáretetc| eleséggel
feltöltve, örömmel tölt el az emberek, családok gondoskodása a kis tollas barátainkról. Iűvánom, hogy egyre növekvő számban legyen ezigy!

A tél viszontagságai és embert, állatot, növényt egy,
aránt sújtott megpróbáltatásai után bizonyára mindenki
szívesen gondol a kikeletre. Ilyenkor több a napos órák
száma, ezáltal jobb a kedvtink is, többet tudunk mozogni a friss levegőn, melynagyon egészséges, ebberr nagy segítségetjelent(het) a kerti munka, a tavaszi, ház körüli te-

endők elvégzése:ültetéselg kiskertek előkészítése,gyümölcsfák, szőlő metszése. Ezekbe a munkálatokba vonjuk be a család apraját-nagyját, hisz biztosan gyermekeink is szívesen részt vesznek a szabadban eltöltött munkálatokban - játszva tanulnak. Igen, mindenképp adjuk át
tudásunkat, ismereteinket a gyermekeknek, hisz egykor,
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kipusztítanak fajokat, vagy visszafordíthatatlan eróziós folyamatokat indítanak el. S látluk, hogy a felsorolás végén
- pedig károkozás szempontjából az elejére kellett volna
kerülnie - az ember is ott ál1!

Az emberiség nagyon nagy egyedszámban van jelen a
Földön, napjainkra elérte azt a szintet, hogya Föld embert
eltartó képessége messze alul marad a |elenlegi létszámhoz képest, Az energiahordozók mértéktelen kiaknázása,
az esőerdők tarolása, megnövekedett káros anyag kibocsátás mind-mind ahhozvezet, hogyhamarosary már emberi mértékkel mérve is előre láthatóan a Föld nyújtotta
energiahordozók elfogynak. Ezért van nagyon nagy szűkség úgynevezett alternatív és zöld energiákra, melyek elóállításához szükséges műszaki technológiák száma napjainkra egyre gyarapszik. Ezek az energia előállító elemek
nem terhelik, nem szennyezik a környezetet és az élővűágot, közvetlen a fosszilis energiahordozók kiaknázása nélkül, valamilyen más, adott természeti energia felhasználásával állítják elő a számunkra fontos energiát, akár üzemanyagot, villamo s, vagy hóener giát, Ezekc ől részleteseb ben a következő számokban ejtiink szót.
Es akkor nézzúnkmár-már megszokott módon néhány,
környezetünkben szintén nagy számban elóforduló növényt, mely nagy része kiskertünkben is megtalálható, mi-

lyen egészségmegőrző tulajdonsággal rendelkeznek:

Karfioll csökkenti a gyomor, prosztata, hólyagrák, vastagbélrák kialakulásának veszélyét,valamint fogyókúrára
is alkalmas.

talán nem is olyan soká nekik kell ezeket a feladatokat elvégezni, s természetesen majd az ő gyermekeiknek, unokáknak továbbadni. Fonto s,hogy érezzékezen teendők, a

kiskerti, báztáji termelések, termesztések, a házi állatokról való felelősség teljes gondoskodás fontosságát, fejlődjön ki szépérzetülg ismerjék meg a természet összetevőit,
szépségeit,viszontagságait.

Es akkor most ígéretemhezhíven nézzikmeg a termé,
szeü értékeket veszélyeztető tényezőket:
- abiotikus (élettelen) károkozók
-

biotikus (élő) károkozók

-

káros emberi (antropogén) hatások

A fenti károkozók egyenkénti megjelenésben is nagyon
veszélyesek a természetre, azonban komplex összetevőként szinte pillanatok alatt leépítenek egy adott területet,

1.

,

fr,,,

ffi

Sütőtök: nagyon gazdag béta-karotinban, húsának és
magjának fogyasztása a rák megelózésére alkalmas.
Zab: idegesség, idegrendszeri panaszok ellen javasolt,
csökkenti a fáradság érzetet, javitja az állóképességet, se-
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gíti az emésztést, megszünteti a székrekedést.Naponta 3-4
kanálnyi zabkorpa fogyasztása aj ánlott.
És végü| de nem utolsó sorban néhány névnaphoz f6ződő

népi megfigyelést említenék az év első pár hónapjából:
Piroska: Piroska napján, ha íagy, negyven napig el nem
h"gy.
Báünt: Ha házasodnak a verebek Bálintkor, készülődhetsz
a tavaszra bármikor.

Ilyenkor, a téli időszakban kevés a vendég az ásványmúzeumban, ami nem jelenti azt, hogy teliesen be is van zárva. A frítésnem minden ásványnak használ, de nem is terveztiik a frítésirendszer múködtetését.
A vitrinekben figyelhető meg néhány változás, amely színea vendégek számára.
Az egyik bővülés a meteoritos álló vitrinben figyelhető
meg: egy aufhauseni (Németország) suevittel gazdagodott a
gyújtemény,s ezzelvált teljessé az a kollekció, amely a,,nem
sebbé teszi a láwányt

földi eredetű" anyagokat mutatja be.

A meteoritok, tektitelt és a suevitek közös vonása, hogy
ugyanannak a csillagászati eseménynek az eredményei. A világot napjainkban lázban tartó hatalmas meteörit, amely az
Ural-hegység térségébenzuhant le jól mutatja, hogy mennyire is változatos a Földön található kőzet és ásványvilág. Ahírek
arról szólnak, hogy 57 darab, egy-két centiméteres kondritok
(kőmeteoritok) maradtak csupán a hatalmas darabból.
A meteorit (lehet kő- vagy vasmeteorit)

az ,,égből", azaz a

világurből származő természetes anfa$l amely különböző

méretű lehet. Az egyik legelfogadottabb elmélet szerint a dino§zauruszokat is elpusztító krétakori kihalás egyik oka meteorit becsapódás volt. A tektit a meteorit becsapódásakor
megolvadt s szétfröccsenve a légkörbe jutott, ott megdermedt
és visszahullt üvegszerű (zöld fekete, szürke), kavicsméretű
anyag. Nevét a fellelés helyerő kapja: a moldavitot Csehországban lehet gyújteni. (Oda hullott le 15 millió éve a Ries

2013. március

Zsuzsanna: FIa Zsuzsanna napján megszólal a pacsirta, már
nem kell sokat várni a tavaszra.
Sándor, József, Benedek: Sándor, Józse{ Benedek, zsákban

hozzaameleget.

Gergely: Gergely napi szél Szent György napig él.

Ez úton is kívánok minden kedves olvasónak kellemes
HúsvétiÜnnepeket, tavasszal sok-sok kirándulást, időtöltést
a

szabadban!

Bejczy Norbert

-krátert létrehozó meteorit olvadéka, mert közben a Föld forgott). A suevit

rű

anyaga.

a

Aki

becsapódási kráter összeolvadt breccsa - szea múzeumba látogat, mindhárom változatot

megtekintheti.

Változatos cápafogakkal is gazdagodott a fosszilia gyűjte-

mény. A cápák, bár a devon korban megjelentek, a karbon-

ban (36O millió éve) uralták igazán a világtengert. Kevesen
tudják, hogy Magyarországon nagyon sok olyan lelőhely van,

ahol cápafogakat lehet gyújteni, Danitz-pusztáról (Baranya)
a valaha élt legnagyobb cápák (Megalodon) fogai is előkerültek. Főleg gyermekeknek ajánlom ezt a vitrint, mert tavaszszalvagy nyáron lehetőség van arra, hogy csoportosan elmenjünk gyújteni.

Nagyon szép úrkútiés lókúti (nakony) atractitesekkel is
gazdagodott a látnivaló. Ezek a sok száz millió éwel ezelőtt

a tengerben élt lábasfejűek nevüket éppen a látványos méretük miatt kapták. Méretük valaha meghaladta a másfél métert is, fosszilis (szegmensekből álló rostum) testük a kőzetben 15-30 cm lehet.

Aki a túrák iránt érdeklődik, az személyesen vagy telefonon érdeklődhet azok időpontja és a gpíjtőhelyek iránt. A telefonszám a megújult honlapon elérhettí, de ugyanott üzenet
is küldhető.
http / / vasszecsenyiasvanimuzeum.freewb,hu
:

Pőilőr György
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20 t 2. december 3 1-én lej árt az előző elnökség mandátuma.

2013. január 18-án, közgyúlésen számolt be a tagság előtt
Pozsár LászIő leköszönő sportköri elnök az elmúlt év munkájáról. Az őszí szezcn nem jól sikerült, a csapat nem jól teljesített! Megköszönte az elnökség munkáját és felajánlotta,
hogy segít az új elnökségnek a feladatok megoldásában. A
közgyűlés a beszámolót elfogadta.
Sajnos a pénzügyi beszámolót nem sikerüIt összeállítani,
ezértazta közgyúlés nem tudta tárgyalni. Így a felügyelő bizottság beszámoiójára sem került sor.

A megjelent tagok új vezetóséget választottak.
Sportköri elnöknek : Pammer Istvánt.
Elnökségi tagnak: Imre Tibort, Pungor Lász\ót, Gombkötő Ferencet, Kovács Tivadart, Varga Istvánt és Geosits
Norbertnét.
Felügyelő bizottságba: Dávid Imrét, Szilvás Istvánt és
Pozsár Lászlót,
Az új elnökség megtartotta alakuló ülésétés Imre Tibort

20l-3. március

sok képviselőjének (ó csapat), Geosits Norbertnét apénzügyek felelősének bízta meg. A tömegsport képviselete az
elnök feladata lett.

Az elnök az elnökségjóváhagyásával
Koman Vladimir személyében.

új edzót nevezett ki,

Megállapodás született az elnökség

polgármester között

Lz edző felel az ifi csapat munkájáért is.
Az új edző megkezdte az alapozást a csapattal, és a bennmaradást tűzte ki célként.A sorsolás lejjebb olvasható.
A csapattól voltak távozók, de visszaérkező játékosok is.
A polgármester úrral folytatott megbeszélésen szóba került az ö|töző, valamint a pálya karbantartása, bekerítése.
ázatok közös

a p ály

b eadás a

és a

ügyéb en.

Remélhetőleg sok-sok örömöt szereznek csapataink a taa kilátogató nézőknek.
Köszönjük az eddig felajánlott támogatásokat és várjuk

vaszi szezonban

azoknak a jelentkezését, akik az egyesület tagjai szeretnének
Ienni. A bérletek vásárlásával is támogatni lehet a kitűzött
céljainkat!

HAJRÁ VASSZECSENYl

elnökhelyettesnek, Pungor Lászlót a labdarúgó szakosztály

!!

pammerIstvón

vezetőjének, Varga Istvánt technikai vezetőnek, Gombkötő
Ferencet létesítmény-felelősnek,Kovács Tivadart a játéko-

Sportköri elnök

Sorsolás
tó. forduló

2l. forduló

2013.05.20. Hétfó r7.00

vÉp- vesszpcsENY

22.

20l3.03.10. Vasárnap l4.30

VASSZECSENY- BÜKI TK
l8. forduló
20l3.03.17. Vatárnap l5.00

20.

forduló

forduló

VASSZÉ,CSENY

!

A Petőfi SE Vasszécseny céljai megvalósításához az anyagi erőforrásokat a tagdíjak, adományok és részben pá|yázatí
pénzek felhasználása mellett a pártolók személyi jövedelemadój ábó1 felajánlott lo/o -ból teremti elő.

Ezért kérem, hogy amennyiben Önnek, családjának, ismerőseinek és baráti körének erre lehetősége van, rendelkezzenek

a

1

-

1

-

VASVÁR

8. Szombat

l7.00

RUM _ VAsszÉ,cspxy
28.

forduló

l7.00
VASSZECSENY_ TANAKAJD
29. forduló
2013.05,2ó. Vasárnap

ó.00

30. forduló
20l3.05.0l. Szerda ló.30

VASSZÉCSENY

Tisztelt Hölgyem/Uram

20 13.05.

VAssZÉCsENY - KlMENEsMAGAst

20l3.03.30, Szombat l5.00
-

20l3.05.12. Vasárnap 16.30

VASSZECSENY
27. forduló

nÁlapary

24. forduló
20 |3.04.28. Vasárnap

URAIÚJFAIU

SZENTGOTrHÁRD

2013.04.14. Vasárnap ló.00

VAssZÉCs§NY-

JÁNoSHÁZA _ VASSZECSENY

2013.03.24. Vasárnap 15.00
-

forduló

23. forduló
20L3.04.ZO,Szombat 16.00

HALADÁS VSE _ VASSZECSENY

VASS ZECSENY

KÓSZEG _ VASSZECSENY
2ó. forduló

KIRÁIY SZE _ VASSZÉCSENY

l7. forduló

19,

25. forduló
2013,05.04. Szombat 1ó.30

20r3.04.0ó. Szombat 1ó.00

20l3.0ó.02. Vasámap 17.00

NÁDASD _VASSZÉCSENY

CELLDÖMOLK

Lz

Szia l %-nak kedvezményezettie a
Petőfi SEVasszécseny
Adószámunkz 19 892849- l - l 8
Szeretnénk felhívni az egyéni vállalkozó pártolóink figyelmét, hogy az Szja lo/o-ről történő rendelkezés határídeje az ő esetükben rövidesen lejár.
Vasszécseny, 2013. február 0ó.

javunkra.
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pammer Istvón
Sportköri elnök

Vasszécsenyi Üzenet

Z0I3. március
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Vasszécsenyi Üzenet

2013. március

27

Etka-ióg"

.

Erőgyűitő Módszer

Szeretettel várunk mindenkit minden pénteken!
17.3O órától a vasszécsenyi Pungor Ernő Művelődési Házban

Mottó: ,,Mozdali Te is úgy, ahogyan kezdted, meglepődsz, hogy mit bír el a tested!'
EtkaAnyó

AERoBIC
Többéves gyakorlattal rendelke ző okleveles aerobic oktató hív minden
mozogni vágyő hölgyet, Iányt táncos
edzésekre minden
hétfőn, szerdán, pénteken !

18 órától a va§szécsenyi

K
ffi

Pungor Ernő Művelődési Házban

§3

aAIvGoLI\IyTLv
,_

Ovodás kortól (3,5 évestől) felnőtt korig
egyéni és csoportos órák, korrepetálás,
akár érett s é gi v izs gitr a, ny elv v izs gára
felkészítés.
Tbvdbbi informóció:
Irimíós Bea: 06-3 0/499-2404

FOLTVARROKOR
aa

Háziasszonyoknak, fi atal lányoknak, nagyiknak,
akik szívesen kipróbálnák kreativitásukat a textil
vllágában, vagy csak szívesen töltenének I-2 őrát
egy kreatív társaságban.
szeretettel várunk mindenkit
minden kedden
17.00 órdtól a vasszécsenyi

Pungor Ernő Művelődési Hdzban

2013. március
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iroda: H-g76gVasszécseny, Lipárt utca 29.

Nem indul a PC,

a

Windows? Lelassult, lefagyott a rendszer? Vírusos? Nem tud dolgozni, internetezni, játszani?Telefonál-

jon, mi megoldjuk a problémájál nÖwo
Ú1

]:;"1i,1fi

uerÁnnőu artÜu

és használt számítógépek, notebook-ok, monitorok, nyomtatók és kellékanyagok beszerzése, javítása és karban-

tartása. Számítógépek fejlesztése, bővítése. Szoftverek beszerzése és telepítése.NOD32 vírusvédelem viszonteladó.

!nternet és drótnélküli hálózat kiépítéseés biztonságos beállítása. Személyre szabott szaktanácsadás az ügyfél i9ényei szerint. Garanciakezelés.

Pődör György

TAVASZVÁRÓ
Szállj el, szállj el
hideg szellő!

Hol

a tavasz,

ugye eljő

?

Zőldlesz itt majd
minden végre.
Együtt megyünk

ki

a

rétre.

Mi gyerekek

Tücsök zenéI,

nagyon várjuk.

száll

Ablakokat
mind kitárjuk.

lepke.
várunk tavasz
epekedve!
a

Virágillat
árad máris.

Bekandikál
napsugár is.

§zemes Gábor
Vassaécseny
Rákóczi F. u.8.
(F€0-3357191

SZEMÉLYAUTO KISTEHER éS
MOTORKERÉKPÁR
GUMl-szERELÉS és cENTíR oz^s

