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Anyák Napját hagyományosan, május első vasárnap-

Kicsi virág

;án ünnepeljúk. Maga az ünnep nagyon régi, már az ókori Görögországban is tartottak tavaszi ünnepségeket az
anyák tiszteletére. A történelem során később is mindig
volt egy olyan nap, amikor az anyákat is köszöntötték.
Edesanyánk az a szeméIy, akivel születésünkkor (de
már előtte is) először kapcsolatba kerülünk, és akivel
ez a láthatatlan kötelék megmarad egész éIetünkben. Ó

nagy a levél

az, a|<lhez örömünkkel,

Ágaskodom
hogy íöl vegyél
Neked hoztam
magam szedtem
egy vázába
bele tettem

bánatunkkal fordulhatunk. Ó

I11atozzon

éppen mára

az egyetlen, aki mindvégig feltétel nélkül szeret , aW számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak,
akárhány évesek legyünk is.
Ó tartotta, és tartja ma is össze a családot, jelenléte, gondoskodása életúnkrésze. Ó az, aki aggódik mi-

Edesanyák
szép nap)ára
Ide hoztam

add a kezed
szívemet is
bele tettem

attunk, aki őszintén örül sikereinknek, akihez mindig
visszatérhetünk, és aki mindent megbocsát. Május első
vasárnapján köszöntsük hát az édesanyákat. Ilyenkor iilik legalább pár szál virággal a kezünkben odaállni édesanyánk elé, megölelni, és akár egy szép verssel, vagy pár
szívből jövő szóval felköszönteni.

Bele tettem
tudom nagyon:
cserébe

a

tied kapom.

Felhíviuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az Önkormányzat aSZOYAZrt.
Városgazdálkodási részlegénekközremúködésével
2ot3.máius 1 s-ánf szombaton; z.So,iOt LOMTh,LenÍrÁ§T szervez.

Figyelem!

Nem kerül elszállításra kerti hulladé§ nyesedék, állati tetem, trágya, építésitörmelék. Veszélyes hulladék
kihelyezése tilos (permetező, akkumulátor, festék, autógumi, stb.), illetve elektronikai hulladék (pl. hűtó,
televízió,háztartási gép) sem helyezhető ki!

Az Önkormányzat háztartásonként

kg hulladék
elszállítását vállalta, a7 ezen felüli mennyiség elszállításának költségeit az érintett lakosoknak kell megA tartalomból

TÖRTENTAZELMÚLT
lDÓSZAKBAN
. JÓ TUDNI
. MI

1OO

téríteniük.Megkériük Önöket, hogy az eddígi iól bevált módszer szerint a fém- és papírhulladékota kerítésen belül tároliák. Az önkormályzat dolgozói már
pénteken elkezdik begyűiteni a hasznos hulladékot.
Időpontegyeztetés miatt Szalay Gyulát lehet keresni:
Tel.: Oó-3O/33-36-425 A hasznos hulladék értékesítéséből származó bevétel a lomtalanítás költségeinek
egy részétfedezi.Megértésüket és támogatásukat előre is köszöniük!

.INTÉZMÉ,NYIHíREK

.EGYHÁZIHÍREK
. LOVAS

EGYESÜLET HÍREI

. TERMÉSZETvgosLEtvI
. HÍREK AZ ÁSVÁNYMÚZEUMRÓL

. FELHÍVÁS

Vasszécsenyi Üzenet

2013. május

2

AZELMÚW IDÓ9ZAKBAI{"
Tisztelt Vasszécsenyi Lakosok! Az elmúlt időszakban
ielentős mennyiségúfeladatba kezdett bele az önkor-

mányzat és ennek megfelelően iómagam is. Mindezek
eüenére beszámolómat a folyamatban levő ügyekről
§zóló táiékoztatással kezdem, illetve azokvázlatos öszszefoglalásával.

Március 13-án sor kerűlt a Vas megyei Kormányhivatal
Tisztiorvosának, Dr. Gyánó Gabriellának és Császár Géza
közegészségügyi felügyeló személyes látogatására. Á hivatal épületében a földszinten felszabadult irodahelyiségek
összevonásával, átalakításával egy összevont egészségügyi
centrum elvi lehetőségétés annak műszaki feltételét vitattuk meg és egyeztettük le a hatósági eljárás keretein belül.
A bejárás eredményeként megállapításra került, hogy átalakítással az előírásoknak megfeleló helyet tudna az őnkormányzat kialakitani a háziorvosi, gyermek és csecsemővédelmi és az esetleges kapcsolódó fiókgyógyszertári
ellátás kialakításához.

Az összevont elhelyezést elsósorban

a több helyen üze-

meló épiiLletek energia-megtakarítási és ráfordítási költségeinek csökkentése érdekébenkell megfontolni, illetve az

dés ugyan június végéigad határidőt, de jelenleg rlgy tűnik,
hogy május közepére befeieződhet a munka és a hónap végére a pénzügyi elszámolást is el lehet készíteni.Ez utóbbinak nagy jelentósége van a jelenleg folyó további beruházások kifizetése és előfinanszírozása miatt. Még talán anynyit kell tudni az alapjában véve energetikai beruházásról,
hogy nagyon jelentós energia megtakarítást és kóltségcsökkentést várok személy szerint is az átalakítástól, amelyet így
ma|d egy teljes fűtési szezonra levetítve az idei év végénfogunk tudni először mérni.

Az előbbiekben említett másik komoly beruházásunk

a

Művelődési Ház ,,közósségi terének kialakítása" - tetőtér
beépítése.Itt szintén gőzerővel folyik a munka, itt is szeret-

nénk június végérea munkákat befejezni. Oka egyszerűen
itt is a pénzügyi ütemezés és az utófinanszírozás ténye. Az
ünnepélyes átadásra szeptember közepén kerül sor, ezidőpontig a szükséges hatósági engedélyek beszerzésére és a
használatbavételi eljárás lebonyolítására kelló idő marad és
remélhetőleg az eddigi kapkodó gyakorlattal szemben nyugodt korrilmények között tudjuk mindezt megvalósítani.

egészségügyi ellátás szakmai együttmúködése a gyermekorvosi és a felnőtt háziorvosi szolgálat és a régóta vágyott

győgyszeftár teszí indokolttá. A fi ókgyógyszertár kialakítását nagy valószínúséggel az ónkormányzatnak kell elindítani, gondolok itt a kialakításra, és ezt követően lesz lehetőség az üzemeltető személyénekkiválasztására. A hatósági engedélyeztetésebben a témakörben így hármas feladatkört jelent.
Összegezve sajnos nem várhatq hogy a két meglévq
használatban lévő épület felújítására uniós vagy más pá|yázati forrásból lenne lehetőség, így a fenti átszervezés
már csak az érintettek egyeztetésén múlik, valamint az önkormányzat finanszirozási lehetóségein. A tervek szerint
az előkészületek után legkorábban a jövő év elejétól működhet a település központi épületébenaz új egészségügyi
centrum,

Bio-kazán és közmunka program - a Vas megyei mintaprogramként túl vagyunk az első helyszíni ellenórzésery
a Kormányhivatal Munkaügyi ellenőrei a munkavégzés
helyszínén tettek látogatást és ellenőrizték az adminisztrációs kötelezettségeinket.
A faapríték kazánokat a gyártó bemutatása mellett Budapesten volt lehetóségem megismerni, ahol a telepítésre vonatkozó konkrétumokat egyeztettük. Ennek megfelelóen a hónap utolsó napján kerül leszállításra a két nagyteljesítményúteljesen automata kazán a hivatal és az óvoda épületébe. A projekt befejezésére a vállalkozói szerző,

Az épület kialakítása mellett

a

berendezésre is szeretnénk

energiát fordítani és a tervek szerint a megnyitóra már a
helységek funkcionalitásának megfelelő programokat szervezni.
Es talán a végére az elkezdett ügyekból - a Vasivíz ZRTa Vasszécsenyi II. szennyvízátemelő rendellenes űzemelése miatt évek óta konfliktusban állunk helyi lakos(ok) védelme miatt. A sokadik egyeztetés után is a szolgáltató állítása szerint az illegáisan bekeriilő csapadékvíz (esőcsator-

vel

na bekötések) okozzák a problémát. Megelégelven az egymásra mutogatást március végénaz önkormányzat dolgozóival és a Vörösmarty utca egy érintett lakójával egy pénteki esős napon végigjártuk a település összes utcáját és meg-

vizsgáltuk az aknák felemelésévela rendszert és megállapítottuk, hogy sajnos vagy talán éppen szerencse a víz egyhelyen a Rózsa - Vörösmarty utcában kerül a rendszerbe. Es
nem másképpen, mint a megemelkedett talajvíz tör be a
rendszerbe. A tényt jeleztem az illetékes vezetónek, és ígéretet kaptunk a rendszerhiba mielőbbi kijavítására. Erdekes,

Vasszécsenyi Üzenet
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hogy az utóbbi jelentős esőzéseket követóen ugyanezen jelenségre figyeltek fel a szomszédos települések vezetói is,
így a szolgáltatót közösen kerestük meg a műszaki probléma mielóbbi megszüntetése miatt. Mindezek mellett felkérük a szolgáltatót, hogy az üzemeltetési feladatain túlmenően a karbantartási és ellenőrzési munkálatokat is végezze el,
illewe annak dokumentációjának hozzáíérhetőségétbiztosítsa a telepiilések részére.
É.smost néhóny

2013. máius

J

gondolat a közeli múltbóI:

Az

önkormányzatnak jelenleg 2 íő ,,kazánprogramos"
dolgozója van, a közcélú foglalkoztatásra a jelentós költségek miatt jelenleg nem tudunk pályázni Bízunk benne,
hogy a kormányzat rövidesen kedvezőbb feltételeket tud
biztosítani a foglalkoztatásra.
Ennek ellenére az első leendő alkalommal a téli úthibákat, mintegy 8 tonna finn aszfalt felhasználásával megpróbáltuk kijaűtani, ezt kiegészíwea padkák javítására is sor
kerűlt.

r.,

Nagy összegű plusz forrást kaptunk pályázati támogatásként az állami költségvetéstől.
Minden évben a beszámolási időszak után közvetlen meg-

indul a munka a költségvetési rendeletben kiírt fejlesztési források megnyerése miatt, illetve a múködést kiegészító források első körének m egpá|yázására is heteken beltil be

kell nyújtani a kérelmet.

Az idén a Belügyminisztérium keretéből az Óvoda konyhájának felújítására szeretnénk páIyázni a fenntartó önkormányzattal közösen. Sajnos tavaly forráshiány miatt nem
iártunk szerencsével, de nem adjuk fel, hiszen már az élet
bizo nyította, ho gy a kitartás e gyszer me ghozza gyümölcsét.
Így már az elmúlt években kétszer sikerült ebből a keretból
sikeresen páIyázn| így tudtunk ugyanitt fútéskorszerűsítésre, tetőszerkezet felújításra, külső hószigetelésre és nyílászáró cserére sort kerítení.Amennyiben a konyha rekonstrukciójára sor kerül, úgy az intézmény felújítása teljes egészében befejezódik.
A tervezett felújításmintegy 15 millió Ft összegbe kerül,
amiból a konyha bels ő nyíIászárői, padló és falburkolatai villamos, víz és csatornarendszerének felújítása valósulna meg.
Apá|yázat I0 o/o-a fordítható eszközfejlesztésre, az elhasználódott eszközök cseréjére.
A Vasszécsenyi Közös Hivatal helyi kirendeltségének dolgozói és az Önkormányzat őolgozói a Föld napja alkalmá-

Megkezdődött

a közterület'ek tavaszi frinyirása, elsőként

az intézményekterületén. A létszámhiány miatt elképzelhetcí, hogy a munka lassabban fog menni, így előre kérnékelnézéstés ti,irelmet a lakosoktól.

A lipárti ravatalozó elótti gesztenyefa állapota jelentósen romlott. Gombkötő Ernő temetőgondnok azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a bal-

esetveszély megszüntetése érdekében iavasolja a kivágást. Kértem, hogy

a

ri

Az Önkormányzat napokon belül tárgyalja a tavalyi

]

d

könyvelni.
Az intézmények zavartalan működése mellett jelentós
eruh ázásra, fejlesztésre.

li

§

\

-w

év

pénzügyi zárszámadását. Azmár biztosan látszik, hogy néhány óvatosságból elmaradt feladat megoldása ellenére jól
gazdálkodott a település. Az évvégénszándékainknakmegfelelően mindegy 4 millió Ft pénz- maradványt tudtunk el-

b

helyszínről.

e]

egyeztessen az egyházközséggel és a
Iipárti lakosokkal ez ügyben. A kivágás sajnos vélhetóen elkerülhetetlen
annak ellenére, hogy évek óta figyeljük a fa sorsát ésbiztunk az állapotának stagnálásában. A Műemléh Hatósággal
felvettem a kapcsolatot az ügy megoldásának érdekében.

összeget költöttünk

ból részt vettek a település útjai mentén az eldobott hulladékok begyujtésében a Közútkezeló felhívására és együttműködésében.
A település útjai mentén az árkokból több mint 30 zsák
szemetet szedtünk össze, amelyet a közútkezelő elszállított

-L.
Sajnos a Föld napi rendezvény kapcsán

a

település bejárá-

sakor ismételten illegális szemét lerakóhely keriilt feltárásra.

A külterületi utak mentén a kisebb hulladéklerakást azonnal megszűntetjük, de a település központjában lévő Magtár
melletti volt halastó partján elkezdódótt az illegális szemét
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Fontosabb gazdálkodási adataink táblázatos formában/ adatok ezer Ft-ban

BEvETEL

2Ol2 tény

Működési költségvetés bevételei

75409

Kóltségvetési támogatás
Átvett pénzeszközök
Felhalmozási célúbevételek
Maradványfelhasználás

l07801
4375z
55024
10899

BEVÉTEI, ÖSSZBSEN

292885

KIAD Ás

2Ol2 tény

Irányító szerv alá tartozó ktgvet. szerv támogatása
( Óvoda, Iskola, Körjegyzóség, Társulás )
Szakfeladatonkénti kiadás (falufenntartás, utak, rnúvelődés,sport, védőnó,
szoc.iuttatások, étkeztetés, gyermekszállítás, . .. )
Feilesztési kiadások

KIADÁS Összrsr,N
és zöld

A

"

62008

629I6

266725
ágakat, melyet az önkormányzat

hulladék lerakás

területen

141801

dolgozői géppel felapdtanak, megszárítanak, amelyből tüzelőanyagot vagy bio
komposztot fogunk előállítani. Ennek várható idótartama a nyár vége. Jelenleg a tevékenység szabályozási hátterét vizsgáljuk,

l"."kO

felszámolása napokon
belúl megkezdődik és a
terüIet kerítésseltörténó lezárásáról gondoskodik a tulajdonos be-

Hasonló tevékenységre helyi vállalkozó is megkereshe-

lyi vállalat.

to, hirdetése a hátoldalon található meg.

Zárásu|: ugyan vége a télnek, de a túzifa program kapcsán a napokban szálütották ki az önkormányzat

dolgozói

azt a famennyiséget, amelyet a kérelmet beadó és rászorult

lakosoknak szociális juttatásként adunk, A kiilteriileti utak
mentén történó fakivágásokból a készletek feltöltése után
a program tovább folytatódik.

A településen a hulladék - legyen

az építésivagy zöldhul-

ladék - lerakására jogszabályi előírások miatt nincsen lehetőség. A Szombathely vonzáskörzetében lévő települések a
SZOVA ZRT-vel kötöttek szerződést. Neki van jelenleg szabályos engedéllyel rendelkező lerakóhelye. Így felhívom a
figyelmet arra, hogy az ilyen típusúhulladék elhelyezésére
kizárólag a szolgáltató Körmendi úti telepén van lehetőség.

Mindenkinek kellemes tavaszi napokat

Az Önkormányzat orvosi rendelő mögötti telepén tervezzük egy hulladékudvar kialakítását, ahol jelképes öszszegért átvesszük az ágakat, szőlővenyigét, és az aprítható

kívánok

és jó egészséget

zsolnaizoltán
polgármester
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kihirdetett rendeletek:

t.ÓrunNII

A

-

képviselő-testület nyilvános üléseiről készítettjegyző-

könyvek teljes terjedelemben megtekinthetők hivatali idő-

Tudósítás az elmúlt időszak képviselő-testületi munkáiáról

ben (hetfo-kedd 08.00-16.00 óráig, szerdán 8.00-17.00
óráig, csütörtökön 8.00-1ó.00 óráig, péntek. 08.00-tól
1

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testü-

3.30-ig)

illetve

a

a

Vasszécsenyi Közös

Önkormányzati Hivatalban,

www.vasszecseny.hu internetes oldalon.

Ietének
Góspór Tiuadar

nyilvános képviselő-testületi ülése 20l2. íebruár 22.

jegyző

Napirend:
1, Művelődési Ház tetőtér-beépítésénekmegkezdéséhez

tÓrunNl

szükséges döntések meghozatala

Az önkormányzatközép-

2.

és hosszú távú vagyongazdálko-

dási tervének tárgyalása
3. Tájékoztatás a helyi adók helyzetéről

4. ISPA-pro j ekt léte sítményj egyzéke mó dosításának j óváhagyása
5. Beszámoló az elmúlt időszakban végzettmunkáról

hogy a településen lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet létesítőnek 3 munkanapia
van arra, hogy lakóhelyét, tartózkodási hely"t hivatalnál beielentse!
"

6. Egyebek, kérelmek

A

hivatal tapasztalatai alapján megnövekedett azoknak

a

Jelen lévő képviselók száma: 6 fő

Vasszécsenyben lakó honfitársainknak a száma, akik a köz-

Hozott határozatok száma: 6

ségben laknak ugyan, de állandó lakóhelyiik más települé-

kihirdetett rendeletek:

sen van. Miért aggályos ez?

-

Természetesen lakni mindenkinek kell valahol, de egy tele-

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testü-

pülés múködése szempontjából nagyon fontos a lélekszám

letének zárt képviselő-testületi ülése 2013. március 18.

kérdése.Egy település lélekszámát, állandó lakosainak szá-

mát a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelke-

Napirend:
1.

Karbantartói állásra

zők száma teszi ki. Vasszécseny község állandó lakosainak
b

eérkezett p ályázatok elbírálás a

száma2012, december 31-ei állapot szerint I4I4 íő, Egyéb
mutatók mellett e szám alapján részesül a település állami

Jelen lévó képviselők száma:7 íő
Hozott határozatok száma:

támogatásban, melyből

l

kihirdetett rendeletek:

a

település üzemeltetéséhez kapcso-

lódó kiadások egy részétfinanszírozza az önkormányzat.

Aki csak itt lakik, de nem itt él, annak nyilván nem fontos

-

az, hogy közvetetten,

állandó lakcím létesítésévelis támo-

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testiiletének nyilvános képviselő-testületi űlése 2013. már-

gassa faluját. Aki a község polgára, az a íent említett állami

cius 29.

gépjármű után fizetendő adó egy részéveltámogatja az őn-

kormányzat törvény által meghatározont egyéb kötelező fel-

Napirend:
1.

adatainak ellátását.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása

2, Egyes önkormányzati

normatíva rá esó részével,az esetlegesen tulajdonában lévő

rendeletek felülvizsgálata

(A gyermekvédelmi-, a szociális rendelet és a Szervezeti
Működési Szabályzat felülvizsgálata)
Jelen lévő képviselők száma:7 fő
Hozott határozatok száma: 5

és

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. éviLXW. törvény26. § (1) bekezdése szerint a Magyarországterületén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három
munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címéta járási hivatalnál nyilvántartásba vétel céliából bejelenteni.

Vasszécsenyi Üzenet
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Az |992. évi LXVI. törvény végrehaj tásáról sz ő|ó I 46 / 1993.
(X. Ze.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése alapján

A lakcímbejelentésköltség-

és eljárási illetékmentes, a beje-

lentéshez szükséges dokumentumok:

.

a személyazonosságot igazolő közokirat (érvényessze-

2013. január I-től ,,apolgárnak a lakcímét, illetve annakváltozását az új lakcíme szerint illetékes iegyzőnél vagy járási

mélyazonosító igazolvány vagy új típusú,kártyaformátumú

hivatalnál kell bej elentenie."

vezetői engedély vagy útlevél,illetve lakcímkártya),

Fentiek alapián a jogszabály továbbra is biztosítja a polgár

.

számára azt a lehetőséget, hogy lakcímbejelentéséta jegy-

töltött

zőnél is kezdeményezze.

Nem kell bejelentenie a tartózkodási helyét annak, aki

a

hivatalban térítésmentesenátvehető és az igyfél által ki1akcímjelentő lap.

gyógyintézeti kezelés miatt nem tartózkodik lakóhelyén, il-

Felhívom minden olyan polgár figyelmét, aki Vasszécseny

letve aki előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesz-

községben állandó lakóhelyet vagy tartózkodási helyet lé-

tés büntetését tölti.

tesített, de bejelentési kötelezettségének még nem tett ele-

Aki lakcímbejelentési kötelezettségének a megadott határ-

get, hogy kötelezettségének haladéktalanul tegyen eleget a

időig nem tesz eleget,

Vasszécs enyi Közös

lampolgár ellen eljárást kezdeményezni.

Önkormányzati Hivatalban

!

a

hivatal kénytelen lesz a mulasztó ál-

Gáspár Tiuadar

Ügyfélfogadási idó: hétfő-kedd 08.00- 1 ó.00, szerda 08.001

7.00, csütörtök

08.00-

1

ó.00, péntek 08.00-

1

jegyző

3.30.

a napocska sütött, hanem hó lepte be az udvart. Így az,
tán a nyuszi nem tudta elrejteni a kis ajándékkosarakat a

bölcsőde

ö

kertjében, hanem a szobában.

A

gyerekek örö-

me azonban így is határtalan volt, hiszen egy igazi nyuszit

!ö

találtak egy rácsos ketrecben, aki az ajándékot hozta ne-

kik. A nyrszi ketrecét körű állva énekeltiik el
szis dalokat, - ,Ny;szi, Gyuszi fekszik arokban

ftiben..., elmondtuk

a mondókákat is

zi ..., Nyuszi, nyuszi nyulacskám .,.

.

a
.

húwétinyu-

.. ,

Nyuszi iil a

- Nyuszi fiilét hegye-

A nyuszi simogatás nagy

éIrnénytjelentett számulra, hiszen néhányuk most látott életé-

ben előizör élő nyulat. Utána mindenki megkereste

Előző beszámolónk óta néhány változás történt

a

bölcsó-

dei csoportunk összetételében, Aharmadik életévüket be-

töltő gyermekeink elhagyták a bolcsődét, (jelen esetben
négy kisgyermeket érintett a váltás) átmentek a szomszédos óvodába. Helyiilae új kisgyermekek jöttek, eW gyeí-

mek a településrő}, a többi a szomszédos régióból, Püspökmolnáriból,

Sorkifaludról és Kámból érkezett. Óket is

fokozatosan szoktattunk be a bölcsődébe. Az új gyermekek is már megszokták

a

bölcsódét, jókedvúen, mosolygó-

san ékeznek reggelente szüleikkel.

Mindeközben megünnepeltiik a soron következó ünnepet, a HÚSVETOT. A gyerekekkel sokat beszélgetünk az

ünnepről, képeskönyveket nézegettünk, meséltünk nekik
a népszokásról. Gyurmából gyurkáltunk tojást, díszítettek
papírtojást zsírkrétával, színeztünk színes ceruzával előre
kivágott papírnyulat. A gyerekek nagyon élveztékaz alkotást, aktívan vettek részt a munkában. Aztán eljött a várva várt nap, amikor a húsvétotünnepeltük, de sainos nem

a

kis aján-

dék kosarát, amiben csokoládé nyuszit találtak a gyerekek.

Közben beköszöntött

a

várva várt tavasz. A játékidő nagy

részéta szabadban a jó levegőn tóltjük a gyerekekkel.

Az

udvaron sokat mozoghatna§ motoroznak, labdáznak,
szaladgálnak, de a legkedveltebb játékeszköz a mászókás
csúszda, ami a nagymozgásukat feileszti. Közben észrevétlenül tanulják, tapasztalják meg a tavaszra jellemző fogalmakat, jelenségeket, mint rigyező bokor, virágba borult
gyümölcsfa,

serkenő a fű, trillázó madarak.

A bölcsődés kisgyermekek
gan telnek.

napjai, jó légkörben, boldo-

Vasszécsenyi Üzenet

Bár azidő nem volt kedvező, azért mi a gyerekekkel
lődtiink a tavaszra és annak iinnepeire.
Az elsó eseményünk
a
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készü- kámat

a

a

a

Tanév elején

marcius 15-ei megemlékezésvolt. Ezen

napon (március 14-én) a három csoport összegyúlt

óvodánk-

ban.

Kereker-

(szeptember végéry október ele-

dő csoportban, hogy együtt iinnepeljünk, meghallgassuk az 5-ó

jén) aziskolábaké-

évesek színvonalas műsorát. Műsoruk végén pedig a Katica és a

sziilő gyerekek óvó-

Bóbita csoport is elmondtaversikélét, amit erre az alkalomra ta-

nőivel

nultak.

hogy szerintiik kik azo( akik

l--_

megbeszéljü§

fejlesztést igenyelnek. Ezekkel a gyerekekkel elvégzem a Sindelar

féle részképesség-gyengeségekfelismerésére rárnutató, izsgá-

r

ló eljárás feladatait. Ennek kiértékeléseután végzem heti 2 alkalommal a gyerekek fejlesztését. A legtöbb gyereknek az akuszti-

.ffr

kus /hallás/ és verbális heszéd/ figyelmét és téri ájékozódását

kell fejleszteni. A Sindelar fele programnak, a gyakorlóprogram
játékos feladatait végenilkminden alkalommal. Ilyen játékok a
,rNév-út",a ,,Látorr1 amit te nem látsz",
resése, a ,,P!z^€'képkirakó

a

,rMemory" képpárok ke-

játékok. Ezek a iátékok a figyelmü-

ket fejlesztik.

Az

egyik legkedvesebb élrnénytnyujla a gyerekeknek

a

Téri táiékozódásukat, mozgísukat a,,Magyar Mozgískotta"
módszer segítségévelvégzem. Nem csak mozgísuk fejlődik. A

nlruszivárás. Napokkal előbb verseket, dalokat tanultunk a gye-

nrflunk meglévő Mozgískotta módszer során használt eszközök

rekekkel, ezzel is izgalmasabbá tethik a várakozás ide)ét, Az-

(pl. marokzsák) révénfejlódik szín- és alakfelismerésiik. A láb-

tán végre eljött március 27-e, amikor megérkezett a nl.rrszi a

jelelrkel ellátott kottalapok fejlesztik járás, szokdelés kiilönböző

gyerekekhez. Minden csoportban nagy meglepetés volt, hogy

formáit síkban és térben. Ajobb-

megsimogathattáák a várva várt nyuszit. Sajnos a rossz idő mi-

niil fejlődik. Alábjeleken elhelyezkedő pontok

att elmaradt a szabadban a húsvéticsoki és tojáskeresés. Ezt az

ség fejlődését, a

élrnénytmost a csoportokban próbáltrrkpótolni

a

gyerekek szá-

mára. Mindhárom csoportban még így is izgalommal keresgéltek a gyereke§ nagyvolt az öröm,

minden egyes csokinyul

és to-

jás megtalálásakor. Mindenki boldogan újságolta délután a szü-

lóknek, mi mindent kaptak

a

rynrszitól.
Szeretnék néhány sort írni arro| hogyvégzem a fejlesztő mun-

és baloldaliság

szinte észrevédea szárnolási

kész-

szímfogalom megszilárűtását segítik.

Tornaszobánkban vannakAyres eszközök

is, amelyek szintén a

gyerekek mozgásfejlődését segítik. A gyerekek mozgásának fejlesztésével elérjtik azt is, hogy fejlődik egész személyiségiik, ezért
is használjuk ki a meglévő eszközeinket.

Szerencsére nagyon szeretnek
örömmel

vesznek részt ezeken

Az elműt

a

mozogli a gyerekeko minüg

fejlesztő foglalkozasokon.

évelrhez hasonlóan nyílt napot tartottunk óvodánk-

ban április 17 -én, szerdán Mindhárom csoportban bepillanthattak a sziilők óvodai élettin}üe. A délelőtt folyamán megtekinthet-

ték a gyerekek iátékát, kiilönböző
hogy

a

tevékerynégeiket. Örülíúnk,

gyerekek felszabadultan játszottak ezen

a

napon is. A szü-

lők elégedetten mehettek haza.

K

Artner Rajmund /Kerekerdő nagycsoport/ a szombathelyi
Weöres Sándor óvodában 2013. áprfis 1l-én a költészetnapján
megrendezett vers- és mesemondó versenyen kiilönűjat kapott.

A vasszécsenyi Pungor Ernő Művelődési Ház által szervezett yersmondó- és rajzversenyen szép eredményeket ér-

Vasszécsenyi Üzenet

2013. május

B

tek el óvodásaink.
versmondós:
7.

helyezett: Kks Gergő /Katica kiizépső csoport/

Zalón /Katica közrpső csoport/
helyezeít: Bedőa Dorka /Kerekerilő nagycsoport/

2. helyezett : Cser
3.

/-lő

Rajzuerseny:

r

L_

7. helyezett: Sziluás Leuente

-!
l

/ Kerekerilő nagyaoport/

Németh Anna / Katica közrp ső
3.

xoport/

hef ezett: Balassa Bence /Kerekerilő nagycsopoít/

Nagy Mira /Kerekerd,ő nagycsoport/

Gratulálunk az elffi eredményekért u résmételért!
2013. május 7-én több óvodával együtt mi is részt veszünk

a tanakajdi kultúrházban megrendezendó versmondó-

és

rajzversenyen.

?-

A következő időszak tervezett programjai:
Nagycsoportosok fogászati szűrése /időpont egyeztetés alatt/

Anyíknapi köszöntő
Gyermeknap

:

:

20 1 3. má|us 06.

Z0I3. május 24.

Kirándulások mindhárom csoportban.

A

nagycsoportosok ballagása és évzáró műsora /idópont

egyeztetés alatt/

Az

L

óvodai beíratás időpontja: 20I3,05.ZI

-

23-ig 8.00-

-

23-ig 8.00-

15.30 óráig.

A bölcsődei

beíratás idópontja: Z0I3.05.ZI

15.30 óráig.

A bölcső de
július 29

-

ny ári zár ása takarítás, karbantartás miatt : 20 1 3.

augusztus 23-ig.

HoruóthAnihósné

IW{grro,ITffiTtTt
r,letbe lépett április l-jével iskolánk megújult házirendje,
szeptember l-tól hatályos a pedagógiai program, valamint a
szervezeti és múködési szab á|yzat is.
1ó óvodás iratkozott be a szeptemberben induló első osztályba, óket nagyon sok szeretettel várjuk!
Pódör Bence 8. osztályos tanulónk aZrínyi Ilona matematikaversenyen a megyei 15. helyezést érte el.
Abüki alsós tanulmányi versenyen HittallerAdrián 1. helyezést, Bejczi Liliána 3. helyezést, míg Gyúrűs Bence is 3.
helyezést ért e| az első osztályosok versenyében. Felkészítőjük: Szabóné Csonka Erika. A másodikosok között Jéri
Csongor 2. helyezést ért el. Felkészítóiel Máténé Gadár Rózsa. A negyedikesek versenyén Molnár Gábor is a dobogón
végzett, 3. lett. Felkészítője: Koósné Patkós Renáta. Ered-

Vasszécsenyi Üzenet
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ményeikhez gratulálunk!
Az ikervári versmondó versenyenJoó Georgina 8. osztályos tanulónk 3. helyezésévelaz őszi országos döntőre jutott. Felkészító tanára: Sípos Ákos.
A helyi művelődési ház á|tal kiírt vers- és rajzversenyen
is szép számmal vettek részt tanulóink. Eredményeikről a
művelődési ház hírei között olvashatnak.
Stőger Viktória 3, osztályos tanulónk a Szivárvány természetismereti verseny május 10-i országos dc;ntőlébe jutott,
amelyet Budapesten rendeznek meg. Felkészítője: Máténé
Gadár Rózsa.

A Regulyról elnevezett anyanyelvi versenyen Czinki
Benjámin és Szakály Ádám a dicséretes ó. helyezést érte el.
Eredményesen szerepeltek 7. osztályos tanulóink a Ladik média versenyery ahol a szombathelyi döntőbe iutottak. Felkészítőjük: Tóthné Pungor Angéla.

A katasztrófavédelmi versenyen csapatunk a megyei ó.
helyezést érte el. Felkészítő tanár: HollerJános.
Másodikosaink a tavaszi szünet előtti húsvétikészülődésen szép ajándékokat készítettekaz ünnepre. Alsósaink áp-

rilisban is részt vettek színházlátogatáson.

Április L}-énháromosztályunkvett részt a tanakaidi talajvédó által szervezett nyílt napon, amelyen sok érdekes
programon vehettek részt. Felsőseink ekkor két előadást
hallgathattakmeg Pódör György és Horváth Márton egyetemi hallgató részéről, amelyeknek nagy sikere volt.
Indulnak az iskolafogászati vizsgálatok is. Osztályaink
keddi és csűtörtöki napokon vesznek részt a szombathelyi
rendelőintézetben.
Zajlanak a tavaszi sportversenyek is. Máius hónapban a
döntők során tehetik próbára képességeiket kézilabdásaink és focistáink. Zajlik a Bozsik-foci is. A következő megmérettetésaz április 27-itápláni torna lesz. Május l-jén
görkorcsolyásaink a diákolimpia döntőjén vesznek részt
Szombathelyen, a Szombathely Center parkolójában. Várunk mindenkit, akik szurkolással, buzdítással segítenének
1 1 résztvevő tanulónknak!
Az idei tanévben is méltóképpen emlékezünk névadónkra. A tervezett programot lentebb olvashatják. Programiainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

AzAmbrőzy-napok

oó
6.

. 2073. mójus

Az Amb

r ó zy

-

n

ap

és koszorúzós a

.

8.

1

ok

s.ao
me

gnyit ó j a

néuailó szobrónól

S Tísztelet Ambrózy -Migazzi Istuán előtt

Varga Bernailett, Tóth Csaba, Tóth Katalin,
Tóth Magilolna és Tóth Gellért

kióllító s ónak megnyitó j a
utóna Az éilesanyók és nagymauókkőszöntése
NyíIt tanítósi nap

. 2073. május

7.

Versmon dó ! eí§efly

8.3O
ó uo

dásokt rck

További e§emények

a

tanévvégéig:

Helyszín: Petőfi Sónilor Művelőilésj Hóz, Tanakajd

fel s ő s ök : Amb r ó zy -k a st ély
utána A rajzpályázat eredmélryhfudetése

-

május 31.

Részvétela rumi
művészeti fesztiválon
alsós szülői értekezlet
felsős szülói értekezlet
kompetenciamérés a
4.,6. és 8. osztályokban
családi délután

. 2013. mójus

-

június 3.-7.

osztálykirándulások

.14.30

13.00

WII. Ambrózy versmoniló veí§eny kkolósoknak

Helyszín: alsósok: Peűrt Sónilor
Műp

el ő

ilési Hóz Tan akaj

8.

il

13.aO

május 14.
május i5.
-mátlusZ9,

-

17.oo

-

17.00

június 12.
- június 14.
- június 14.

8.00

túranap

-

.2013.mójus 10.13.3O
Ambrózy leóny kézilabda torna
Hely szín : az ískola p óly ój a
Amb ró zy

fi ú l ab d ar úgó

Hely szín : Va sszéc s eny

t or n

a

sp o r tp

óly a

11.00

ballagás

17.3O

tanévzátő ünnepély

PozsórLószló
igazgatő
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Április 20-án került megrendezésre az SZM ,f,avaszbálja . A helyszín rendhagyó módon ez ezúítal
Tanakajdon a Művelődési Ház volt. Már a 19 órai kapu-

köszöntő"

nyitást követően szép számban érkeztek a szórakozni vágyók és mire elérkezett a megnyitó beszéd ideje, melyre
Kiss Zsanett polgármestertkértükfel, már teljesen megtelt
a terem. 2I óra tájékán egy vidám színdarabot, Hófehérke és a 7 törpe humoros változatát láthatták a vendégek,

akik hatalmas tapssal jutalmazták az előadást.

A

hangulat-

ró1 a továbbiakban Németh István gondoskodott, olyan sikerrel, hogy sokszor nem maradt hely a táncparketten. Éjfélkor tombolasorsolást tartottunk és itt ragadnánk meg az
alkalmat, hogy köszönetet mondjunk a felajánlott tombolatárgyakért. Köszönjük !
Hajnali 3-ig tartott a mulatozás és reméljük, hogy mindenki aki eljött nagyon jól érezte magát !
Többször és több helyen említettük már, hogy a bevételből az iskola kerítésétszeretnénk felújítani / sorkifaludi
út oldalán /, a gyerekek biztonságosabb környezete érdekében, aminek kivitelezéséhez majd segítő kezekre is szükségünk lesz . A munka időpontjáról
mindenkit a későbbiekben értesítünk.
Borosné Od,or Andrea és Kiss Lószló

2013. május

Vasszécsenyi Üzenet
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Húsvéthétfő reggelén, kissé hideg időben indultak útnak
a hagyományokhoz
híven vízzel locsolják meg a falu lányait, asszonyait, hogy el
ne hervadjanak.
Az előre hirdetett, szekéren való érkezéssajnos elmaradt,
így jobb híján kisiraktor húzta díszítettutánfutón járták az
utcákat. Mindenhol finom súteménnye| üdítővel és persze
az elmaradhatatlan pálinkával várták a locsolókat. A versek
elhangzása után senki sem maradt szárazon és előkerültek
a kölnik, hogy a hölgyek ne csak ázzanak, hanem i|latozzaa

klub férfi tagjai és i§ú legényei, hogy

l-

ffi

nak is.

Már délutánba hajlott az idő mire a falut körbejárták.
Akihez sajnos nem jutottak el, azoktól elnézést kérünk, jö-

V

vóre bepótolják az ideit is!

u

Hagy

o m

óny őrző

Klub

l

Vas széc seny

L
Az elmúlt két hónap sem telt eseménytelenül a Művelődési Házban. A fenti munkálatok miatt kevesebb programot tudtunk csak megvalósítani, de próbáltuk a rendezvényeket zavartalanul lebonyolítani. Március első szombatián Babaruha bőrzét tartottunk, ahol az előző alkalomhoz képest több érdeklődő fordult meg.
Nemzeti ünnepünkre, az 1848/49-es szabadságharc és forradalom fiataljaira, hőseire az Ambrőzy-Ivhgazzi István Általános Iskola 6. osztályos tanulóinak közreműködésével emlékeztünk meg.

Az idei évben korai időpontban, március 29-én, pénteken
zajlott a nyusziváró családi délután, valamint a húsvéti kézmúves foglalkozás, ahol nagylétszámbanvettek részt a gyerekek. A csapatok különböző próbákon mérhettékössze ügyes-

ut

F

,*
,rv,.

ségüket, de volt itt totó, arcfestés, lehetett kis díszeket készi
teni, és természetesen nem maradhatott el a hagyományos tojásfestés sem, ahol a színes festékek mellett, a népszokásoknak megfelelően hagymalevéllel is festhettek tojásokat a gyerekek, a tojásokat pedig petrezselyem és zellerlevél lenyomatával díszítették.

Ezúton is szeretném megköszönni a segítségeta Hagyományőrző Klub tagjainak, valamint Baurngartner Dórának és
Szemes Boglárkának. A jókedvú, vidám délutánról minden
gyermek saját készítésűdíszekkel, sok-sok élménnyelgazdagodva térhetetthaza, de a csokitojások sem hiányozhattak a
jutalmak közül.

Április 19-én ünnepeltllk a Költészet Napját, melyJózsef
Attila születésnapjához (tros. április 11.) kötődik. Erre a
napra szavalóversenyt, és versilluszt ráciős pályázatot hirdet-
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a Föld Napjához is. A szavalóversenyre összesen 48 szavaló jelentkezett, illewe 58 alkotás érkezett a rajzp ilyánatra.
Nagy öröm volt számunkra, hogy ilyen nagy létszámban jelentkeztek a résztvevők és külön öröm volt, hogy az óvodások
is megmérettékmagukat.
A szavalóverseny zsűri tagjai: Pődör György, költő-tanár,
Molnár Erzsébet, a vasszécsenyi iskola volt tanítója, valamint
BognárJánosné, logopédus,
A rajzverseny zsúri tagjai: Tóth Csaba, festóművész-tanár,
Gyöngyössy Péter, a Kerekerdő Alapítvány elnöke, valamint
Dévai- Szele Zslzsanna, múvelődésszervező voltak.

tün§ mely egyben kapcsolódott

r

Ahelyezettek:
versillusztráció:
Óvodások:
1.

Szilvás Levente

2.

NémethAnna és SzalayMárk

3. Balassa

Bence és NagyMira

Alsó tagozat:
Tóth Gellért
2. Kiss Levente és Virágh Áron
3. Farkas Laura és Márfi Olivér
1.

4. KopcsándiZa|án

Felső tagozat:
1. Pungor Laura
2. Kiss Kristóf
3. Boros Bálint és Horváth Patrik
versmondás:
Óvodások:
1.

Kiss Gergő

Z,CserZalán
3. Bedőcs Dorka
Alsó tagozat:
1. Gombkötő Gergő
2.

StőgerViktória

Kopcsándi Zalán, Németh Lászlo,
Somogyi Bálint és Tóth Marcell
3.

Felsó tagozat:
1.Joó Gerogina
2. Németh Luca

és Verhás

Emese

Ezúton is szeretnénk gratulálni minden versenyzónek

a

színvonalas músorért,valamint a felkészítő pedagógusokna§
és megköszönni
a zsűri munkáját.

A

tavasz-nyár folyamán is szeretettel várunk mindenkit a
Művelődési Házba és a Könyvtárba!
Tervezett programok:

2013. május 3, 14,00-17.00 óra Anyák napi készülődés
2013. május 8-11. 13.00-18.00 óra Madárbemutató
2013. május 27.17.30

óra Bartók Béla Zeneiskola

növendékeinek év végi hangversenye
2013. június 3-7. I(önywhét
Déuai-Szele Zsuzsanna
műuelődésszeruező

Vasszécsenyi Uzenet
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EGYHÁZI HÍRjEK
Máius -Mária hónapia
legszebb hónap, amit a
Szúzannínak ajánlunk fel, Egi

A

*J-

Edesanyánknak, s a szentmisék után litániát imádkozunk
neki, Májusban nemcsak égi,

>3tlt§

hanem földi édesanyránknak
is megköszónjük a földi életet. Anyák napja jó alkalom
tünk értelméről. Miért élünk?
Miért küzdünk? Az egész életem ajándék. Mindent Istennek köszönhetek,

,*

,_}..,.lr.
a

Május l-én zarándoklat
indul

Máriaremetére, aho-

vá 50 zarándok utazik
el a plébániáról. Az idei

egyházmegyei zarán-

doklat Budapest-Máriaremetén lesz werner
Álajos zenetudós, egy-

házmegyénk sziiüötte halálnak 35. évfordulójáról is megemlé-

kezve.

A

kommunis-

ta rezsim alatt meghur-

colt papunk földi ma-

radványait

2003-ban
Mariaremetén temették

újra, a kegytemplom

melletti kertben.

Május 5-én vasárnap délután 3kor szlovén nap lesz
a plébánián, ahová eljön a Felsőszölnöki
Néptánccsoport, § fellép műsorával, majd irodalmi csemegének leszünk tanúi: Pável Judit, Pável Ágoston lánya beszél
édesap|a és a 100 éve született Weöres Sándor barátságáról, közben verseket szavalunk majd. Utána gasztronómiai éIvezetek Iesznek, jellegzetes muravidéki ételekkel és italokkal, amelyeket a tökmagolajjal együtt
meg is lehet kóstolni, illetve megvásárolni. Majd
harmónikaszóval vonulunk a kastélyhoz, szerenádot
adva a falunak. Előtte pedig májusfaállítás lesz a plébánia kertjében.

&HH

ffiI

arra, hogy elmélkedjünk éle-

rF-"

W

Május 1l-én zarándoklat indul Velencébe, Olaszországba, hogy a tenger királynójét megtekintsük csodálatos
Szent Márk bazilikával egyetemben.
Május 19-énvan elsőáldozás aplébánián. 14vasszécsenyi
és 8 tanakajdi gyermek veszi elóször magáhozJézust a kenyér és a bor színe alatt. A szertartás 8.30-kor kezdődik a
templomban. Ugyanekkorvan pünkösd ünnepe is.

Június 8-án bált szervezünk az Ó-Ebergényi Kastélyban

a hittantábor finanszírozására. Hogy a gyermekeink in-

gyen tudjanak menni táborba, jótékonysági estet tartunkl
erre mindenkit várunk, belépó 1000. Ft, zenél a jól megszokott Cziczeli Band. Jelentkezni lehet majd az egyháaközségi tagoknál. A tábor idén Kószegszerdahelyen lesz
megtartva j ú nius 22-26 -ig.

Aki szeretne misét iratni akár Lipárton, akár
Vasszécsenyben, de idén még nem tette meg, az jelentkezzen a plébánián. Nyáron hétköznap vannak még helye§
így gondoljunk és imádkozzunk elhunyt szüleinkért, de lehet szentmisét felajánlani betegekért vagy hálaadásul is.
A búcsútszeretnénk idén méltóságteljesen megtartani,
újabb szoborral gazdagítani a templomkertet és a plébániát, s

ezzel az egész falut.

Isten áldása legyen rajtunk a következó

Dicsértessék a J ézus Krisztus

időszakban is!

!

Merklí Ferenc plébónos
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Az elműt időszakban az eg:yesület lovasai §zelestén, az
idénynyitó ver§enyen vettek részt, ahol az alábbi eredményeksziilettek:

04,2l. Szeleste:
B0 kategória:
nevű lován 0
81 kategória:
81 kategória:
82 kategória:

2. Fábián Zo|tánFaustus

Felicity

hp.
2. Kiss Tamás Cortezar nevú lován 0 hp.
20. Magyar Balázs Tekila nevű lován 8 hp.
8.

Magyar Balázs Tekila nevű lován 8 hp.

Gyermekiigyességi eredmények :
04.2|. Szeleste:
F2 kategória: 5. Magyar Dorina
Kezdó ügyességi kategória: 2. Magyar Dorina

]
Tisztelt Olvasók, Kedves vasszécsenyi lakosok!

---v

A Vasszécsenyi Üenet utolsó megjelenése óta megint eltelt egykis idő,Ezazidőviszont arra épp elégvolt, hogytulajdonképpen átlépiünk a nagyon nehezen kibontakozó tavasz-

ból már-már szinte a nyárba. Két héten belül volt még havazás, hóvihar és volt szIWáző napsütés 18 Celsius hőmérsék-

G$

lettel. Ebből is látszik- természetesen az elmúlt évek tapasztalatait, megfigyeléseit is felhasználva, elemezve, - hogy az időjárás kifordult a megszokott kerékvágásbó|.Ez a sok irreális

idójárási tényező nem csak a Kárpát medencében, hazánkban tapasztalható, hanem az egészvllágon. Világszerte meglepó fordulatok keletkeznek azidőjárásban: soha nem látott viharok, özönvízszerű esőzések, nyáron tikkasztó aszály, avagy

épp árvíz neh ezití az emberiség mindennapjait, melyekre előre felkészülni nem is lehet. A természet erőit nem lehet meg-

erőszakolni! Ahogy már oly sokszor emlegettük a környezetvédelem fontosságát, mát az egész világon, a civilizált társadalomban szerencsére a mindennapokban is foglalkoznak a
szélsóséges időjárási viszonyokkal, hallani már a médiában ismeretterjesztő előadásokat. Egyre többet hallunk az ún. üvegház hatásról, vagy a jéghegyek olvadásáról, hallju§ hogy melegszik a Földgolyó, vagy fajok túnnek eI a Földről. Most már

hallunk ezekről az eddig ismeretlen összefüggésekről, mert
elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, amikor óhatatlanul beszélni kell róla, hisz az emberiség, mindenki tapasztalja; szó sze,
rint a saját bő rén érzi a szokatlan változásokat.

Az

én véleményem sajnos az, hogy még mindig a sorok kö-

zött kell olvasni és érteni ahhoz, hogy igazán lássuk a jelenlegi összefüggéseket a környezet károsítással, a természetrom-

Vasszécsenyi Üzenet
bolással kapcsolatban, és természetesen ugyanígy kellene látni a környezet-és természefuédelem összefüggéseit, komplex
hatást elérni ezzel kapcsolatosan. Még több információt kellene közölni a társadalommal, melyek alapján mindenkiben
összeáll egy tiszta kép, melyre építvemindenki megvilágosodik a környezeti problémákkal kapcsolatban és tudja, érti mit
is kell tenni ezen pusztító folyamatok lassítására, akár megállítása érdekében. Ennek kapcsán a következő számokban néhány fogalmat részletesebben körbejárunk.
Ígéretemhez hűen nézzük meg mi is a zöldenergia, alternatív energia. Az előző szám utalásai alapján ezen ,renergiatermelők' fosszilis energiahordozók nélktil képesek ktilonbozO
energiát elóállítani. Mára már több fajtájukismeretes, pl: szélgenerátor, hószivattyú, napelem, napkollektor, stb. A nevek-
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ből kitűnil9 hogy mindegyik technológia valamilyen meglévő ,,etőt" használ fel és alakít át a számunkra szükséges energiává: szél, nap, a föld melege, stb. Külön-kiilön

részleteseb-

ben a következő számokban megvizsgáljuk ezeket, hisz vannak olyan egyszerúbb rendszerek is, melyeket családi, lakossági háztartásokban is lehet alkalmazni, akár melegvíz, yagy
elektromos áram előállításáról legyen szó.
S most már hagyományszerűen nézzünk néhány jótevő nö-

vényt egészségünk karbantartása szempontjából:

Palástfrí (Alchemilla vulgaris): alkalmas méhnyak gyulladás csökkentésére, hormonális zavarokkezelésére, bél- és hólyagbántalmak ellen.
Galagonya (Crataeguslaevigata) : szíwitmuszavar, artériás
görcsö§ szívizom problémá{< kezeléséreelónyös. Nyugtató
hatású, keringésserkentő.
Es végezetül az idószaknak megfelelően a népi megfigyelések közül emelnék ki párat:

György napia: Szent György napja után kalapáccsal sem lehet visszaverni a füvet.
Márknapja: ha megszólal abéka, jó terméstvárhatsz, ellenberl ha hallgat a fii{emii{e, változékonylesz a tavasz.

Kívánom mindenkine§ ha változékony a tavasz, ha nem,
töltsék ideiüket kellemesen

!

Bejczy Norbert

Az idei évben is odafigyeltiink

a Föld Napia méltó megemlékezésérea helyi múzeumban. Előadáso§ kiilön bemutatók zailottak két helyszínen.

Föld napja (április 22.) ötletét 1 969ben, egy UNESCO konferencián vetették fel San Franciscóban és első ízben 1970. március 21-én tartották, ami az északi féltekén a tavasz első napja. Denis Hayes amerikai egyetemi
hallgató 1970. április }Z-énmozgalmat indított a Föld védelmében, és megalapította a Föld Napja Hálózatot. A mozgalom egyik jelmondata: "Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?" 1989-ben Kaliforniában a Föld Napja
Nemzetközi Hírközpont megalakulásával végleg elindult az
elsősorban fi atalokat me gmozgató,,mozgalod' a Föld természeti értékének,arculatának megvédéseérdekében,melynek
kapcsán az idén is számtalan országos és helyi akciónak lehettünk szemtanúi. Rajzpály,ízatok, faültetési akciók, szemétgyőjtés, patak- és falutakarítás, környezeti vetélkedők fémjelzlk azt a sokféle tevékenységet, amelyekkel az emberek és a
Kevesen tudj ák, hogy

a

Föld kapcsolatát próbálják helyes irányba terelni. Nem mindig sikerrel. Az a sokat idézett bölcs indián mondás, mely sze-

rint,,a Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön", nem mindenkit hat meg. Csak szét kell nézni az utak mentén, mennyi eldobált szemét, néha zsákokban,
az elhanyagolt portákról nem is beszélve!
Visszatérve a helyi múzeum programjához, két blokkban
tartottunk rendezvényt: április 21-én (vasárnap) a múzeumban a Föld műtlanak emlékei,
illetve az Ásványok ibolyántúli fényben, két előadás volt.
Erdeklődók elsősorban Szombathelyról érkeztek, (,t Vas
Népe programaiánlóiában

szerepeltek a rendezvények.)

Hétfőn,aFöldnap jánazAmbózy-Ivítgazzy[stvánlJtalános
Iskolában folytatódott a program, ahol Szabó Márton egyetemi hallgató az iharkúti dinoszaurusz kutató tábori élményeiről és az ősvilág esszenciáiról (cápafogak Magyarországon)
tartott a felső tagozatosoknak nagysikerű, bemutatóval egybekötött előadást.

Pőilör György

Vasszécsenyi Üzenet
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2012. évvégéncégünk a Zsolnai Sütó- és Edesipari Kft.
munkahelyi egészségfejlesztéscímmel nyert pilyázatat az
Ú1 S"échenyi Terv keretein belül. A programokat a vállal-

tunknál foglalkoztatott 54 fő részéreszerveztük meg, de a
pá|yázat lehetőséget nyújtott a településen élők bevonására is, Így a társadalmi felelősségvállalás lehetóségeit kihasználva cégúnkvezetésénekdöntése alapján bevonjuk településünk lakóit eme színes, tartalmas és leginkább ,,egészsé ges" programsorozatba.
Eddigaz egészségállapotfelméréséntúl hasznos programo§ előadások kerültek megrendezésre, melyek helyszínéül kezdetben a vállalat oktatási központja, később a Művelődési Ház adott helyet. Az elóadók között neves orvos,
természetgyó gyász, mozgásterapeuta, táplálkozási szakértcí, mentálhigiéniás szakember tartott elóadásokat. A továbbiakban is -szeptemberig-, kiscsoportos foglalkozások
keretein belül érdekes elóadásokat hallhatnak, de a ny'ri
nagy egészségnapi rendezvényünk is tartogat még számos
meglepetést.

A programok

a tavasz

beköszöntével a szabadtéri sporta továbbiakban is nagy

programokkal folytatódna§ amire

A Petőfi SE
és új edzővel

,a

!

Figyel|ék felhívásainkat, tegyünk egyútt egészségünkért!

TÁMoP

_ 6.I.2-|t /

|zon-059z
Kou ócs Mónika űgyuezető
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nem jól sikerült ősz után, egy új vezetőséggel

kezdte

a

bajnokságot tavasszal.

Mindenki segíteni akart aki a sportkört és a vasszécsenyi
labdarúgást szereti.
Tudjuk, hogy csodák nincsenek, de azt gondoljuk, hogy a
nem jó teljesítés vagy a jő teljesítés is a mi bánatunkvagy örömünk! Nehéz körülmények ellenére becsülettel teljesítenek
a fiuk. Sikerült rendet tenni a fejekben és most már a jövő,
re gondolva a fiatalokkal is tervszerű munka folyik az egyesületünkben.
Ul3-as, U 16-os csapatainkba továbbra is keresünk gyerekeket, hisz csak így lehet a folyamatos futballt helyiekkel képviselve erősíteni.

Az öltözők

szeretettel várunk mindenkit

és a kiszolgáló helységek felújítása valamint a

pince rendberakása folyamatban van.

A pályát hengereltük a füvet szellőztetés után mőtrágyáztuk. Az öntöző berendezést pályázati pénzbő| és társadalmi
munkával felújítjuk. Köszönöm Kalmár Gábor vízszerelésben nyújtott segítségét.

Tervezünk pá|yázat útján íejlesztéseket. Az MLSZ a megyében csak olyan beruházásokat támogat ami a biztonságot is
növeli.
A pálya bekerítésévellehetőségünk lesz bevételes rendezvények megtartására.

A polgármester úrral folytatott egyeztetés alapján, új létesítménnyel gazdagodik az egyesület és a falu lakossága is.

Minden támogatónak köszönöm a segítséget és kérem ,
hogy továbbra is legyenek a csapat mellett!
A tavaszi eredményeket a Vasnépébenmindenki olvashatta.
I(érem ismételten ,hogy a gyermekeket küldiék hozzánk
ahol szakemberek segítségéveledzhetnek és fejlődhetnek.
Várjuk a támogatók jelentkezését a sportkör és a pálya működtetéséhez.
Hajrá Vasszécseny!!!

pammerIstyón

Vasszécsenyi Üzenet
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A NEMzETl MÉDIA_ÉsnínxözlÉsI HnrósÁc
oRszÁGos DlGITÁL!5 ÁrÁlúsnól szóLó H RDETMÉNyE
I

ü,
Ml A DlGrÁLls ÁTÁt_us, ÉsrulÉnr,,ó EZ AZ ÉRINTETrEXNEX?

TÁMoGATorrAx KóRE

A televíziózás Vi|ágszerte folyamatosan fejlődik, minósége egyre jobb lesz. Az

Támogatásra kizárólag azjogosult, aki a támogatás i9ényléséneknapján:
. olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analóg földfelszíni músorszórási
vétellel rendelkezik, és az állandó lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik, é5
. rászoaull,azaz

analógról a digitális földfelszíni műsorszóíásía való átállás Magyarországon is
megvalósul mé9 az idei - 201 3. - éVben. Ez azt jelenti, hogy az átállás idópontjától
hazánkban kizárólag a di9itálisan 5ugárzott adások lesznek majd elérhetőek,
ami több előfizetési dü nélkúl ío9ható Csatornát, jobb kép- és hangminőséget
kiegészító szolgáltatást
megállítása, nyelvválasztás)

és számos
zár, adás

elektronikus músorújsá9, gyermekvédelmi
jelent a televíziónézők számára,

{pl,

xtx nz ÉRtrurErrrxr
A di9itális átállásban az analó9 földfelszíni módon televíziót néző háztartá5ok
érintettek, azaz azok, akik jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennát
használnak és mindössze az Ml, RTL Klub, TV2 és €setleg egy helyi televízió
músorait látják elöfizetési díj nélkül.
Aki kábeles vagy múholdas szolgáltatás elóflzetóje, esetl€g
televíziózik. annak az átállás során nincs teendóie.
tvtt

lPTV-n keresztül

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l

szúxsÉcEsaz ÁTÁLLASHoz?

Az analó9 földfelszíni módon televíziót néző háztartások

hagyományos
alkalmassá ke!l tenni a di9itális músorszórás Vételére azért, hogy a
téVékészúlékeit
nézők az új di9itális technoló9iával, jobb minósé9ben televíziózhassanak.
A diqitális földfelszíni músorszórás zavartalan VételéhezMagyarországon ,ió
állapotú tetó- vagy szobaantenna, koaxiális levezetó kábel, Valamint hagyományos
analóg vevóegysé99el rendelkező tévékészülékesetén egy dekóder (jelátalakító)
ké5zúlék,úgyneVezett, set-top-box szükséges.
Fontos tehát, hogy nem szükséges új tévékészüléketvásárolni, mivel a s€t-top-box
segítségévela meglévó régebbi készúlékis alkaImas a digitáli5 jelek vételére.
A legmodernebb tévéknélpedig külön set-top-boxra 5incs 52ükség, mert azokba
már beépítettéka megfelelő di9itális vevóegységet.

Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is többet szeretne látni, akkor
előfizethet valamelyik kábeltelevíziós, múholdas, lPTV-s vagy digitá|is
földfelszíni szolgáltató csomagjára.
MlKoR LEsz A DlGlTÁLls ÁTÁLLÁS?
A lekapcsolási területeket az alábbi térképen lehet megtekinteni:

rendszeres szociális segélyt;
lakásfenntartásitámogatást;
ápolási dúat kap;
idóskorúak,|áradékában;
sajátjogon nevelésiellátásban;
fogyatékossá9itámogatásban;
vakok személyi járadékában;

sajátjoqonkapotthadigondozottipénzellátásban;
foglalkoztatásthelyettesítőtámogatásbanrészesül;illetve
2013. éVben tölti be a 70. életéVét(vagy ennél idósebb), és számára
az oNYF által folyósitott nyugellótás, nyugdíjszerű szociális ellátás,
egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg
a mindenkori nyugdüminimum kétszeresét, azaz 57 000 foíintot.

Állami támogatás háztartásonként egy jogosult felhasználó számára adható.
Háztartásonként több támogatási igény esetében az időben korábbit fogad,ia el
az NMHH.
A Vissza nem térítendó állami támogatá5 201 3. április 30-tól i9ényelhető.

TÁMOGATÁS lGÉNYLÉSE
Amennyiben a felmérő a rászoruló felhasználót háromszori felkeresés során sem
éri el, aZ NMHH postai úton küldi meg aZ igénybe Vehetó támogatási formákról és
a támogatási jogosultság feltételeiról szóló tájékoztatót, valamint aZ igénylólapot,
melyet a támogatásra jogosult felhasználó a kézhezvételtől számított 15 napon
belül küldhet vissza az NMHH-nak.
A jogosult az általa kitöltött

i9énylólapot átadhatja a felmérónek, Vagy a 52ámára
átadott váIaszborítékban ingyenesen visszaküldheti az NMHH részére.

Az a íászoíuló, aki 201 2. november 1 -e után váltjogosulttá valamely fenti szociá|is,
vagy nyugellátásra, illetve akit az NMHH felmérói valamely okbó| nem kerestek fel,
20'] 3. ápíilis 30. napjától nyújthat be igénylőlapot a támogatás i9énylése céljából
a lakóhelyén jelzett lekapcsolási idópontot köVető 30. napig.

Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók nyilvántartását. amelyben azok
szerepelnek, akik a fent jelzett szociális, illetve nyugellátások

valamelyikében

részesülnek, Ez alapján a hatóság felmérói két ütemben, a lekapcsolási
idópontokhoz igazodva {1. ütemben 2013.,iúnius 15-i9, a 2. ütemben 20]3,

augusztus 31 -ig) felkeresik a rászorultakat. hogy tájékoztatást nyújtsanak a di9itális
átállásról, az álIami támogatásra Való jogosultság íeltételeiröl, az igénybe Vehetó
Választható támogatási formákról, és segítsenek az erre Vonatkozó igénylólap
kitöltésében.
Az igénylólap letölthetó a www,digitalisatallas,hu weboldalról, illetve ingyenesen
Visszaküldhetó Válaszborítékkal ellátott igénylólap kérhetó a 06-80./38€9-40€s
zöldszámon.

A kitöltött

igény|ólap alapján bejegyzett támogatási igény€k esetén a digitális

Vétel biztositásához szükséqes eszközök
NMHH gondoskodik.

beszerzéséról és beszereléséról az

Az NMHH Önnek is segít az átállásban, hogy Ön is élvezhesse a digitális televíziózás

elónyeit!
'l, ütem:2013.július 31. a térképenvilá9oskékkel jelö|ve.
2. ütem: 2ol 3. október 31. a térképen sötétkékkel jelölVe.

Ezen időpontokig tehát alkalmassá kell tenni az érintettek készülékeit a di9itális
adás vételére.

SZOC|ÁL|SAN RÁSZORULTAK TÁIMOGATÁSA
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) egyszeri, Vissza nem térítendó
ál|ami támogatást nyújt a szociá|isan leginkább rászorultaknak a kózszolgá|ati
médiaszolgáltatá50k (M l, M2, Duna TV DUna World) digitáljs Vételénekbiztosítása
érdekében. A támogatás a közszolgálati médiaszolgáltatások di9itális vételének
biztosításához szúkséges eszközök beszerzését (set-top-box, antenna stb.) é5
azok beszerelésétjelenti.

Bővebb információkéít foíduljon hozánk bizalommal!
lNGYENE§ zÓLDszAM; o&Bo/,38-39_40
E-MAlL: digitalistv@nmhh,hu
LEVÉLcÍM:400,1 Debrecen, Pf 230
HoNLAP: www.digitalisatallas.hu

A Hirdetmény a músorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi
LXXiV. számú törvény, a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének
biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azal összefüggó
adatszolgáltatás, adatkeze|és rendjéról szóló 4/2013 (1.18.) 5zámú NMHH{endelet,
illetve a közszolgálati média5zolgáltató analó9 músorszórásának leál|ításáról szó|ó
5/20l 3. 5zámú NMHH-rendelet alapján került összeállításra.

n-nhh
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X: H-9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. E-mail: vas.rnki@katved.gov.hu
Telefon: (0 6)9 4 l 5 13 -43 0 Fax : (06)9 4 l 5 13 -43 7 G SM : (06)201820-2 8 80
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A földterületek

gondozásának végrehajtását a túzvédelmi
hatóság supervisori (társhatóságok bevonásával) ellenőrzés
keretében rendszeresen fogja ellenőrizni !

Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a szabadtéri
tüzek száma, mind megyénkben, mind országos szinten. Vas
me gyéb en 20 12 -b en 4 6 % -kal nőtt a b ekövetkezett szab adtéri
tüzek száma az előző évhez viszonyítva, ami több 100 milliós
kárértéketeredményezett a természeti környezetben, komoly
környezetszennyezést okozott, továbbá a szabadtéri tüzek oltásával kapcsolatban a tűzoltói beavatkozások költsége meghaladta a 35-40 millió forintot. A szabadtéri tüzek nyomán az
ökológiai elemek csak nagyon lassan tudnak regenerálódni.

A szabadtéri tüzek kialakulásában szerepet játszik ugyan a
csapadékszegény időszak, de jelentős szereppel bir az elhanyagolt természeti környezet, az emberi felelőtlenség, a iogszabályi előírásokat figyelmen kívül hagyása is.
A termőföld védelméről szőlő 2007. évi CXXIX. törvény
előírja:

Azt a földtulajdonost vagy földhasználót, aki a termőföld
védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a túzesetek megelőzéséról nem gondoskodik ó0.000 - 200.000 Ft kötelezően
kiszabandó bírsággal kell sújtani.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. éviXXXI. törvény 18. § (3) alapján azerdő
és a parlag

tűz elleni védelme -

a

tűzesetek mege|őzése, atűz-

-

a

tulajdonos,

oltás feltételeinek biztosítása

használó feladata.

,,A földhasználó

köteles a termőföldet

múvelési ágának

megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása
nélkül a talajvédelmi elóírásokbetartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedésétmegakadályozni (hasznosítási kötelezettség). Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának
megfelelő termeléssel kell hasznosítani. Ha a termőföld más
célúhasznosítását engedélyezté§ a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célúfelhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét telj esíteni (ideiglenes hasznosítás).

A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni
(mellékhasznosítás).

Az előírtakat

Szabadtéri tűz bekövetkezése esetén a tűzvédelmi hatóság
vizsgálatot fog lefolytatni annak érdekében, hogy megállapítsa: a kialakulásában és továbbterjedésében szerepet játszott-e
a földterület gondozatlansága, a hasznosítási, mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztása.

az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőr-

zi. Mulasztás esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a fóldhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot
a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrész-

letnek a földhasználati nyilvántartás szerint több fildhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll,
a földvédelmi bírság a ftildhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli."

a

kezelő, illetve a

Ezzel kapcsolatban a tűzvédelmi hatóság jogköréről szóló
Kormányrendelet úgy rendelkezik :

- aki túzvédelmi előírás megszegésével,tüzet idézett elő
100.000 - 1.000,000 Ft,
- aki tűzvédelmi szabály megszegésével ttizet idézett elő és
az oltási tevékenységbena ttízoltóságbeavatkozása is szükséges 200,000 - 3.000.000 Ft. bírsággal kell sújtani.

Tisztelt földtulai dono§ok/
földhasználók!
A

szabadtéri tüzek megelőzéséberr, kialakulási okainak
megszüntetésében Önöknek is nagy szerepük van! Ehhez
nem kell mást tenni, mint betartani a jogszabályi előírásokat! Jogszabálykövetó

ni tudjuk

a

magatartással, közös

erővel csökkente-

szabadtéri tüzek kialakulását!

Tegyünk együtt a biztonságért, a természet, a környezet,
megyénkvédelméért!
VasMegyei
Tűzm e gel ő zési Biz
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M: H-9700 Szombathely, Ady Endre tér l. E-mail: vas.mki@katved.gov.hu
Telefon

0 Fax :

: (0 6)9 4 l 5 13 -43

(0 6)9 4 l 5

|3 -43 7 GSM : (0 6)20 l 820 -2880

Az egybefiiggő

A ió idő beköszöntével egyre több lakos cselekszik

hogy

a

@@

száraz ftives teriileteket gyakran a jogsza-

bályi tiltás ellenére is meggyújtják, mivel ezt az eljáíást tartják az elhanyagolt, gazos területek tisztítása, a szárazfűvelborított mezők megújítása kapcsán a leghatékonyabb és legolúgy,

csóbb megoldásnak.

mezőgazdasági területek rendbetételétkevesebb mun-

ka ráfordításával hajtjákvégre, a tél során felhalmozódott ker-

ti hulladékokat elégetik. A kerti, mezőgazdasági- és növényi
hulladékok égetésétugyan több jogszabály is tiltia, olykor
mégis találkozunk olyannal, hogy a tiltások ellenére önkormányzatok saját rendeleteikkel szabályozott módon engedéIyezlkaz égetést.

A belterületen történő

A tavaszi-nyári időszakban

a katasztrófavédelem területi és
társhatóságokkal közösen folyamatosan ellenőrzik az égetésekkel kapcsolatos szabályok betartását.

helyi szervei

a

Erdóben történő tőz gyújtása csak az erdőgazdálkodő irásos engedélye esetén lehetséges, Ez alő| kivételt képeznek a
kijelölt tiizrakő h"ly"k, valamint a vágástéri hulladékok.

égetés szigorúan tilos. Előfordulhat

rendelet külön szabályozza,Ilyen esetekben az égetésre az illetékes jegyzőtól külön engedélyt kell kérni, valamint a tevékenységvégzését24
órával korábban írásban be kell jelenteni az illetékes katasztrófavédelmi szervnél (tűzoltó-parancsnokságon). Az égetésazonban, hogy az égetéstönkormányzati

kor az országos tűzvédelmi szabáIyzatban előírtakat maradéktalanul be kell tartani, az égetésérta tevékenységetvégző afelelős!

A tilalom kiterjed a termőföldehe, mezőgazdasági-, bel- és
erdőterületekre is. A termőföIdek és mezőgazdasáei területek
karbantartásáért a termőföld tulajdonosa és használója felel.
Amennyiben valaki a területek gondozását megszegi, és a területen emiatt tűz keletkezik, abban az esetben az illetékes hatóság földvédelmi- és tűzvédelmi bírságot szab ki ellene.

A szabadtéri tüzek kialakulását

a

legtöbb esetben az embe-

ri hanyagság, gondatlanság eredményezi. A tüzek kialakulása
kapcsán a felelősség a tulajdonost, használót, illetve a kezelőt
terheli, a felelősséget a tűzvédelmi törvény is meghatározza.
Tűzgyújtási tilalom, valamint jogszabályi tiltás ellenére, aki
tizet okoz, az felelősséggel tartozik az okozott kár, valamint
a túzvédelmibírság megtérítéséért.
Az érvénybenlevő tűzgyújtási tilalomról mindig aktuális információt találnak a következő linken : http / / vrv,rw.katasztrofavedelem.hu/index2.
:

php?pageid=monitor tuzgyujtasi_tilalom

.

Fontos továbbá kiemelni, hogy nem csak a jogszabályok
megszegésével, szándékos égetésselidézhetünk elő tüzet, ha-

nem egy apró figyelmetlenség, gondatlanság is tragédiához
vezethet. Egyrossz helyen eldobott gywfa, egy autóból kihajított, el nem oltott cigarettacsikk rengeteg kárt okozhat a természetben! Erdótüzek alakulhatnak ki, éghetnek több hektár
területen, és állatok százai válhatnak hontalanná. Ne felejtsük
azt se, hogy a természet lassan regenerálódik, rengeteg idg
mire begyógyulnak a figyelmetlenséggel okozott sebek.

A Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság felhívja a lakosság
figyelmét, hogy az égetéssel kapcsolatban a jogszabályi elóírásokat minden esetben tartsák be, folyamatosan figyeljék,
van-e érvényben az adott területen tűzgyíjtási tilalom, és felelősségteljesen, kellő gondossággal járjanak e| tartsák szem
e|őtt, az égő terméket a természetben eldobni tilos!Abban az
esetbery ha megállapítást nyer a szándékos gyújtogatás, nem
csupán bírság kiszabására kerül sor, de a túzoltóságokvonulási költsége is a gyújtogatót terheli!
BaloghNikoletta
tűzoltó zászlós
m e gy
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Nem indul a PC,

a

]:;"lí;lH:ffi]i ;"T!JlJ;i,l.iiíl íi'
iroda: H-g763Vasszécseny, Lipárt utca 29.

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

jon, mi megoldjuk a problémájál
U; és használt
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számítógépek, notebook-ok, monitorok, nyomtatók és kellékanyagok beszerzése, javítása és karban-

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

lnternet és drótnélküli hálózat kiépítéseés biztonságos beállítása.Személyre szabott szaktanácsadás az ügyfél i9ényei szerint. GaranciakezeIés.
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Május van, fényes május,
illata édes mágus:
elsején a majális
nem is olyan banális,
Május van, fenyes május,
lányos házhoz korán fuss:
köszöntsétek a napot
hajnalfával-j ó nagyot

Május van, fényes május,
készül a fotográfus:
lefényképez, ha hagyom
a vidám gyermeknapon!

Mert unokáink is kell, hogy éljenek!
PÓDÖRGYÓRGY
ATÍZBETŰ

I

Május van, fényes május,
int mint egyvirágárus:
- Anyák napját ne feledd,
tele legyen a kezed!
Május van, fényes május,
Iám, az ég is humánus;
az eső is gavallér,

minden cseppje egy tallér!
Május van, fényes május,
Mari néni de árgus:
vele a kampós botja,
ha nincs más, neki mondja!

Óviuk környezetünket!

Kivágtam egy
kicsi szívet
Bele írtam
betűt tízet

A tíz betű
egy szót ielent
amit gyerek
el nem felejt

Aházkörül feleslegessé vált ágakat,
nyesedéket ne égessük el a szabadbarg
mert a füst káros az egészségünkre.

Megoldás:
Hrrl"

a 30 /

646-2923 számot,

és ahelyszínen felaprítva

díjmentesen elszállítom.

Kiha Ó nem
vigyázna ránk:
azt írtam hogy
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