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tonákat toborzó időszak is.

Időiárás iósló mondások is fűződnek ehhez a hónaphoz:
,,Sándor,Józse| Benedek, zsákban hozza a meleget."

,,Gyümölcsoltó
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hidege, téli hónapnak megölőjeJ'

Megtanulni
elég pár szó:

a.:í'

háromszínú
magyar zász|ő,

Március azaz időszak, melyben megúiul, úira éled a természet. A rügyekpattanni készülődnek. A szabadban séminden
tálva megtapasztaliu§ lá§uk és halliuk,
"hogy
élő erőre kap, friss haitások búinak elő a földből. Megúiul
a határ, a kert, az erdő. Minden kizöldüI, megúiul, vele
lelkiinkis.
Hagyományos ünnep március 8-a, amikor is a fiú§ férfiak
tiszteletüket, megbecsüIésüket fejezikki a nőkiránt a nemzetközi nőnap alka]mából.

Márciusban megemlékezünk az 1848-1849-es szabadságharc hőseire.

Ha

a

szélben

meglengeted,
a

szívedben

hazád leled,

Emeld fel hát

jó magasra,

hogy duzzadjon
hatalmasra.

Ha sok zászló
leng a szélben,
hazádat is
tartod kézben!

De ez az a hónap, amelyben a tavaszi napéjegyenlőség
napja (március 21.) van, amikor is egyforma hosszú a nappal és az éjszaka, ezután pedig már egyre hosszabbodnak

a nappalok, egészen a nyári napfordulóig (június 21.),
de itt ünnepeljük Gyümölcsoltó Boldogasszony (március
25.) napját, amikor is Szűz Mária elfogadta Isten akaratát,
hogy az Isten Fiának, Jézusnak Ó adjon majd életet. Ezen
a napon volt a fák oltásának és szemezésének alkalma. De
ilyenkor van ideje

a

böjtnek,

a

húsvétielőkészületeknek.

Ez a hónap kemény, férfias hónapnak számított, mindenkiben ott volt a harci kedv, ezért ez volt régen a ka-
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AZELMÚLT IDő1ZAKBAIi"
Ui *r,ry reménye§ ta\án ul,elkez:deném az idei első

az egyensuly megteremtése érdekében az e|őző évelrüez

aktu:íIístáiékoztatómat Február utolsó napiaibarr

hasonlóan bízva önmagunlóan

lehetőségem van .üz

elnult két hónap eseménye-

it megosztani a kedves olvasólrkal, illetve az idei év

és kapcsolatain}ban az

állami működtetési források megszerzésére kírt pátyázat eredményes ségében bízunk.

Képviselői javaslatra több alkalommal keriilt sába új

terveíről néhány gondolatot felvázolni.

adókbevezetése, illetve

a

jelenlegi adók mértékéneknö-

Minden évnehézmikor megkezdődik, mert a sok fel-

velése. Átrnenetileg ezt a kérdéstsikeriilt testiileten be-

adat mellett még több a bizonytalanság, és egyre több-

ltil is kezelr$ illetve

sór hiányzik

sziikségességétis meg!érdójelezni.

a

kitaposott út a megvalósításhoz.

a

bevételi oldal realizílása mellett a

A jelenlegi adóbevételeink ala]crl,ásáról

Az idén lezárul egy időszak, amely parlamenti ciklusokvégétés egy önkormányzancildus

lezárását is jelen-

a

hivatal vezető-

je Gáspár Tivadar az esedékes beszámolóját a testti{etet
táj

ékoztatva megtartotta.

Úgygondolom mindemellett, hogy alehetőséget ne-

Természetesen a pénzügyi likviÖtásunk megtartása a

ktink is ki kell hasznáInunk arra, hogy eltervezett felada-

legfontosabb cél és olykor mérlegelni kell egy - egyki-

tainkat be fudjuk fejezru. Egy államtitkíri megleszelé-

adási tétel vállalását vagy akár elhalasztását tekinwe.

ti.

sen elhangzott mondatot figyelembe véve miszerint a

Sajnos be kell látni hogy az önkormányzatok

jelenle-

választási évben az önkormányzatok is fokozottabb fi-

gi állami fonásaiból fejlesztésre nem, vagy csaknagyon

gyelmet kapnalq én úgy értelmezteq hogy talán az év-

szerény mértélóen lehet forűtani.

ról éwe csölikenő források mellett, az idén a tendenciát
megszakítva, némileg nagyobb támogatást
lam

a

b

iztosit az

íL

veléséreazért volna nagy sziikség, mivelköztudott, hogy

fonások

get és az

a

múködtetés költségeire nyújtanaklehetősé-

amortiációból ákadó jaütásokra

Ugyan a fentieknek ellentrnond a tény, miszerint

követően a
az Művelődési Ház tetőterének beépítését
pénzügyi elszímolás is megtörtént és ennek megfele-

kistelepiilések szímára is.

A normatív alapon kapott támogatások mértékéneknö-

a

.

és a kislepté-

lően a már említett nagyon részletes helyszíni ellenórzés után az államkincstrárkiutalta atöbb mint 8

millió Ft

fennmaradó beruházási támogatási összeget.

A terveink szerint ez az ősszeglehet

az idei év további

kű fejlesztésekre csakkomolytakarékosság és egyéb be-

beruházásainak pénzügyi forrása, és abban az esetber1

vételek felkutatásával van lehetőségiink.

ha ezt sikeriil szintén p*yárzrií forrással kiegeszítve el-

. A 2013 -as gazdasági évet lezártu§ a kötelezettségeink teljesítéséntul Eg},mi[ió Ft összeget meghala-

kolteni úgy a rtókénk"

a jövőre

nézve nem vész el, ha-

nem további fejlesáések lehetóségét nyújtja.

dó pénzmaradvánnyal léptiink az ajévbe. A végleges

. Mindez csak abban az esetben, ha sikeriil olyan pá-

lezárt pénzügyi beszímoló a napokban került benyúj-

lyázatotfellelrri, ami éppen a céljainlöan szerepel, mivel

tásra.

Az idei

év költségvetés tárgyalására és annak el-

sajnos nem mi találjukki a célokat, hanem mi csakmeg-

A

Művelődési Ház

fogadására a képüselőtestíilet 2014. február 5-én ülé-

próbrálunk alkalmazkodni hozzá.

sén került sor.

iinnepélps átadásáía 2014. március 30-án keriil

Az idén is mint mindig

a kiadási oldal tervezése

ment

könnyebben. Voltak ugyan elrugaszkodott ötletek, de

sor,

amelyre mindenkit ezúton is nagy szeretettel várunk.

. Az idei évi tervek szerint útfelujítás,burkolatepítés,

A

végiil is a jőzanbeláás eredményeképpegy megvalósít-

közvilágítás korszerűsítése szerepel

ható költségvetés keriilt elfogadásra- A bevételi oldalon

valósításának rangsorolása az árajánlatok beszerzése és

feladatok meg-

a
J
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a kOltsegeinek összegzese utiín lehetséges. Ennek idő-

pon§a a március hónapra vfuható. Terveink szerint
amint az idEá.á. engedi úgy a karbantartási munkála-

tokelkezdődnek.
. Aközmunkaprogram

áprüs 30-án lejár.Jelenleg

-l

a

to-

vábbi időszakról nincsen információk. Jelenleg a teljes
létszíma köztertiletek fenntartásával foglalkozik.

JF
lrl

L

nísával remélhetőleg végérvényesenmegoldódik az illetéktelen hulladék lerakás, amelyet természetesen az illetékes ható ság szigoruan biintet.
.

A Magyar

is kedtés védi a jövőben.

Labdarugó Szövetség előírásait betartva a

qportkör és az önkormám7zat

a

teriiletet az előírásoknak

megfelelő védelemmel lá§a el A, szep zöldövezet

Ir

képétremélhetőleg nem ron§a e| de be

hogy

u

. Elsóként

A sportcentrum kömyezetét

a

össz-

ke[ hogylássuk,

szabályokbetartásán túlmenően fokozott bizton-

sági szerepet is jelent a teriilebrek. Itt elsősorban a pálya
es a játszótér védelmére gondolok elsősorban.

.

az útburkolatok megtisztítására kerül sor,

mivel a télen jelentős mennyiségú érdesítésreszolgáló
anyagot szórtunkki a csúsásmentesítésérdekében.

Aztán a köztertileteken lévő növényzet kell, hogy figyelmet k"plor,, mivel pillanatok alatt elérkezik a tava-

Az Önkormányzat szociális

fa programjának keretén

beltil 12 fti részere adtunkki fakivágási engedélyt és 17
kérelmeónek szállítottrrnkki egy egységnyi kocsi fát.
. Az önkormányzat

épiiletébe és az óvodába beépített

apdték tiizelésúkazán beépítésesikeres volt.

A

megta-

kadtás elemzése folyamatban van, elóreláthatólag a ta-

azmárbiz-

szi vinígiiltetés és a végeláthatadannak tűnő tavaszi ftí-

vasz végénsikeriil összegezni az adatokat, de

nyírási időszak.

tos, hogy a várakodsoknak megfelelően megtakadtrást
sze-

realizált az önkormínyzat és az intézményis a program-

méderalcís. Amagtár melletti teriileten hatalmas meny-

ból. Valószínűleg az idei gyenge tél is közrejátszott ab-

. A telepiilésen ismételten megjelent az illegális
nyiségu illegális hulladék keriilt lerakísra. A teriilet

leá-

ban, hogy a nyáron termelt és bekészletezett apdték, fri-

tőanyag mennyiségének egyharmad része tartalékként

l

- y,FFFl

megmarad és a következő télen kertilhet felhasználásra.

. Az telepiilés képviseletében a Kistérségi társulás iilésein vettem tészt az év elmult időszakában.

Az aktuáüs

kérdések kOzott a hulladékszálfitá§i megállapodások jövője mellett az orvosi ügyeleti rendszer váltoása van napirenden. Amennyiben ezzel kapcsolatban végleges döntés születi§ úgy anól ezen afórumon is tájékoztatom a

kedves Lakosokat.
Ttszteleűtel:

7,solnaiZolíatl
polgárnester
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Ezze| a címmel keriiLlt megendezésre telepiilésünkön egy szak-

lósításon át az azt következő iizemeltetési időszakról is szó volt.

mai konferencia és bemutató március 5-én a délelőtti órákban.

Rendezvényünkön még az alábbi témákról tartottak előadást

A témát a tavalyi évben megvalósított Bio kazán

meghívott vendégeink:

és közmunka

program adta. A tanácskozás helyszíne önkormányzatunk hiva-

A faapdték energetikai hasznosítrásának lehetőségei - Műszaki és

tali épiiletében volt és a program részekénta kazánok beépítési

gazdasági tudnivalók proj ekek elókészítéséhez.

helyszíneként szolgiiló hivatali és óvodai kazánházhrázakban.

Előadó: Némeü IsWán okl. épiiletgépészmémöl9 oH. energeti-

A energetikával

kaiszakmémök

és az azzd, összefiiggő költségcsökkentéssel fog-

lalkozó előadáson

a

kömyező teleptilésekpolgármesterei,

a

köz-

Biomassza

a

fenntarüató energiaforrás

DI Peter Cserjes

-

szféra lntézményeinek vezetői, és a gazdasági szekor képviselői

Előadó:

vettek részt a megyéből.

Speichertechnik & Handels GmbH

A konferencia védnökségét Harangozó Bertalan Kormánymeg-

Biomassza tiizelésúkazán az önkormányzatok

bízott Úrvrállalta el. Köszöntőjében

Előadó: Koprivanacz Csaba Cégvezető - BioKopRi Kft.

a kistelepiiLlések

és aprogram

felvezetéseként

műtbéli szerepéről és a jövőbeni lehetőségeiről

beszélt, mindezt kapcsolva a program témájához.
előadók köziil Németh Zsolt
lyettese szólt elsókként

a

a

A meghívott

Munkaügyi Kózpont igazgatóhe-

jelenlévőlűöz. Előadásában részletesen

kitért a megvalósult projekt részleteire annak megvalósítási kö-

Gescháftsfiihrer

Zentro

szolgí,latában

Utolsó előadóként a megvalósult mintaprogram bemutatását
jómagam prezentáltam.

A

helyszínen a berendezések megte-

kintéséreés az apdték-daráló bemutatójára keriilt sor.
Ezt követően lehetőség volt

a

meghívott előadókkal egy kötetlen

eszmecserére és a felmertilt kérdésekmegvitatására.

riilményeire és annakközmunkával összefiiggő kérdéseire.

Az előadások továbbiakban az energetikai rendszerek

és annak

zsolnaizoltón

gyakorlati kérdéseiről szóltak elsősorban. A tervezéstől

a

megva-

polgórmater
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Vas Megyei Kormányhivatal vezetője Harangozó Bertalan

Kormánymegb izott látogatást tett hivatalunkban. Gáspár Tivadar

Jegyző ur tájékoztatta a hivatal működésével kapcsolatban

tI

és szólt a tavalyi évet érintő átalakulások utáni köriiüményekről.

KormánymegbnoLtúr
ismerkedett

a

a hivatalban első

alkalommal járt. Meg-

hivatal dolgozóival és kedélyesen mindenkivel né-

hány szót víltva megtekintette az épiiletet. Elismerően szólt

a

hi-

vatal állapotáról és a kialakított munkaköriilményekről. Természetesen kíváncsi volt aJárási Hivatal ügysegédének elhelyezésére is.

Kormánlrmegbízott úmaklehetősége személyesen is megis-

memi közös kolléganőnket

és tájékozódni a

munlcíjával kapcso-

latos köriilményekről. Segítőkészségétfelajánlva eredményesnek

tekintette

a

látogatást.

zsokaizolűn
polgórmater

Felhíujuk a Tisztelt Lakossógfigyrlmét, hogy az Önkormónyzat
S Z O MHULL N o np r ofit Kft . Vór o s gaz d ólk o d ó si r és zl e gén ek
közreműködéséuel 20 1 4. óprilis
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4-én (ruÉrrÓx)

LOMTALANÍTÁST

Figyelem!

Az érvényben lévő törvény értelmében a lomtalanítási akcióba
a

következő hulladéktípusoknem tartoznak bele, s ezért elszállí-

7

30-tól

szeru ez.

Az Önkormányzat háztartásonként l00 kg hulladék elszállítását vállalta, az ezen felű mennyiség elszállításának költségeit az
érintett lakosoknak kell megtédteniük.

tásra sem kerii{nek:

kerti hulladé§ nyesedék (zöld hulladék), állati tetem, frágya,

Megkérjiik Önöket, hogy az eddigi jól bevált módszer szerint

bontásból származő autóalkatrész (kárpit, szé|védő, lökhádtó

fém- és papírhulladékota kerítésenbeliil tárolják. Lehetőség sze-

stb.), építésitörmelék (mosdókagylo, csempe stb.),

rint az elszállítandó hulladékot hétfőn reggeIhelyezzék ki közte-

lapátos hulladé§ veszélyes hulladék (pl. permetezőszer göngyö-

riiletre, ha erre nincs mód, akkor

a

a

vasárnap esti órákban kerüljön

gumiabroncs, akkumu-

kihelyezésre a hulladék. Az önkormárryzat dolgozőí már szom-

látor, neoncscí; huilámpala, gyógyszer, f;íradt olaj, olajos-üzem-

bat-vasárnap elkezdik begyűjteni a hasznos hulladékot. Időpont

hulladék (p1. selej-

egyeztetés miatt Szalay Gyulát lehet keresni: Tel.: 06-30/33-56-

leg -maradélg festék, festékes göngyöleg,
anyagos göngyöleg

stb.),

bontott eleknonikai

tes hútó, te|eúzió, háatartási gép).

425. A hasznos hulladék értékesítéséből
származóbevétel a Iomtalanítás költségeinek egy ré szét íedezí.

Az elektronikai hulladék elszáütását áprüs hó 15-éry kedden
7.30tól tudiuk elvegezni

az

önkormányzat

udvaráról, ha oda elő-

A

szolgáltató a megnövekedett

településlétszímmiatt sajnos a

zetesen a lakosság összegyújti.

hétvégilomtalanítást nem tudta víllalni, ezért kerül sor hétfői és

E-hulladék alatt a háztartásokban elhasználódott, leselejtezett

keddi napon

bontadan elektromos berendezéseket értjtik: pl. mosógép, tv,

Megértésüket és támogatásukat előre is köszönjük!

hízhü szítmitógép, monitor,

a

hulladékok elszállítására.

mikrohullámú sütg lemez-

zsolnaizoltón

játszÁ,ideő, kávédarálo, hajszátitő, stb. Kérjü§ hogy az elszállí-

polgórmester

hútó

tandó eszközöket

ne helyezzék ki a lakók őrizetlentil közteriilet-

re, elkeriilve ez által a berendezések fosztogatását.
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1, Amenn/iben a választópolgár a szavazásnapján külföldOn
tartózkodik, Magyarország nagykövets égén,vagy főkonzulá-

IoTUDNI!

tusán adhatja |e szavazatát abban az esetben, ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.
A külképviseleti névjegyzékbevaló felvetelt a Helyi Választási
Iroda vezetójétől201-4. március 29-én 16.00 óráig lehet kérni,
személyesen, ajánlott levélben, a wwwvalasztas.hu honlapon,
vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu

honlapon.
Akülképviseleten 2014. április 6-án, helyi idő szerint ó.00 és
19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken,

Ország5rűtósi Yálasztások 20t4
o RszÁG

cyű,EsI rcÉpvrsnLÓr

vÁleszúsA 2014
Ti§ztelt Választópolgárok!

Dr. ÁderJános köztársasági elnök úr a 16/2OI4. (I. 18.)

KE

határozatáva| az or szággyűlési képviselők
Z0I4. évi általános választása időpontját
2014. április 6. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

AZ0I4. évi országgyőlési választás az új választási eliárásról
szóló törvény alapján a korábbi szabályoktól eltérően egyfordulós lesz.
Megváltozott az egyéni országgyúlési választókerületek száma és határa is, a korábbi 386 országgyűlési képviselő helyett
199 parlamenti képviselő ( 10ó országgyúlési egyéni választókerületi képviselő és 93 országgyúlési képviselő országos listáról) kerülhet be a választás eredményeként a Parlamentbe.
20I 4. évi országgyúlési választások tudnivalói
A VÁIAS ZTó r NnIvÁNTARTÁSA

A választópolgárok

a névjegyzékbe történt felvételükfől szó-

ló értesítést2014, íebruár 17-ig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától. Az aválasztőpolgár, aki nem kapja meg az értesí-

tőt,vagy azt elveszíti kerületi választási irodától 2014. április
4-én 16 őráigúj értesítőtigényelhet.
A szavazóköri névjegyzék Z0I4. január 18. napjától 2014.
április 4 napja 16 óráig tekinthető meg a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Vasszécseny, Petófi u. 11.,
Tel.: (94) 377-0OI, Fax: (94) 577-38I, e-mail: avamos(E
vasszecseny.hu) a Helyi Választási lrodában, ügyfélfogadási
időben.

Ezen időszak alatt lehet személyesen vagy írásban kérelmet
benyújtani a névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetve névjegyzékbe felvétel miatt a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez.

ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2
óra, a helyi idő szerinti ó.00 óra és a közép-európai idó szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen léte§ített külképviseleteken 2014. április 5-én, helyi idő szerint
ó.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.
2. Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel
szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda
az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbőI, egyidejúleg felveszi azon településnek a település szinttí lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének néviegyzékébe,ahol a választópolgár szavazni kíván.
Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni váIasztókerii{et szavazólapj án szavazhat,

Aválasztópolgár legkésóbb 2014. április 4-én (péntek) 16.00
óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételéta lakcíme
szerinti névjegyzékbe.
átjelentkezés szeméIyesen ajánlott levélben, a www.
valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén
a www.magyarorszag.hu honlapon kérhetó. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Helyi Választási lrodán.
3. A választópolgár kérheti, hogy a központi névjegyzékbe
kerüljön feltűntetésre nemzetiségének megnevezése és azt,
hogy az országgyúlésiválasztáson is nemzetiségi választópol-

Az

gárként kíván szavazni.
a választópolgár az országgnílési választáson is
nemzetiségi választópolgárként kíván részt venni, nem a pártlistára, hanem a nemzetiség országos önkormányzata áItal állított listára szavazhat és erre vonatkozó nyilatkozatát 2014.
március ZI-én 16 óráig teheti meg.
A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet
a központi névjegyzéken.A választóp o|gár 2014. április 4-én
péntek 16 őráíg kérheti nemzetiségi hovatartozása törlését
és módosíthatja az országgy(ilési választásra kiterjedő hatály
ügyében tett nyilatkozatát.
4. Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben sze,
repel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazó-helyiségbe mozgóur-

Amennyiben

nát kérhet.

A mozgóurna iránti kérelmet 2014. április 4-én 16.00

órá-

ig a Helyi Választási Irodához lehet benyúitani, személyesen
vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító erejú az ok-
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irat, ha azt saját kezúleg írták és aláírtá§ a nem saját kezúleg
írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd elleniegyzésével

tanúsítja,hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímétaz
okiraton fel kell tűntetni.), ajánlott levélben, a www.valasztas.
hu honlapon, vagy igyíélkapusregisztráció esetén a www.
magyarorszag.hu honlapon, A szavazás napján mozgóurnát
már csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A kérelemnek a szavazás napján a szavazatszánt|áló bizottságh oz|egkésőbb 15 óráig be kell érkeznie.
5. A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazőhelyiségben szavazhasson a kérelmet a
Helyi Választási Irodához kell benyúitanl Z0I4. április 4-én
16. őráig.
A néqegyzékkelkapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választó- polgár nevét, sztiletési nevét, születési helyet, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, email címétvagy telefax
számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítésmegkiildését kéri.
Az adatokat a személyi igazolvínyban szereplő adatokkal
megegyezóen kell megadni, A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.

JELÖLES
Az egyéni országgyúlési képviselő jelöltet 2014. március 3-án
16.00 óráig lehet ajánlani az erue a célra rendszeresített ajánlóíven.
Az ajánlóíveket 2014. február L7. és 2OI4. március 3. között
igényelhetik a jelöltek, illetve a jelölő szervezetek.

Aválasztópolgár az ajánlását az ajánlóíven teheti meg. Ajelölt ajánlására az aválasztópolgár iogosult, fi a választókerü-

letben választójoggal rendelkezik. Az ajánlőívre fel kell vezetni az ajánló választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonositőját, anyja nevét. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg irja alá, de az adatait más is rávezetheti az
ajánlóíwe. Aválasztópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy je-

löltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

A jelöléshez legalább 500 vílasztópolgár

érvényes ajánlása

szükséges.

A jelöltet legkésőbb 2014. március 3-án 1ó,00 óráig lehet bejelenteni

-
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a megfelelő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek

leadásával együtt - az illetékes országgyúlési egyéni választókerületi választási bizottságnál (Vas 03. OEVK, Körmend)

SZAVAZAs
Szavazni aszavazás napián 0ó.00 órától 19.00 óráig, fuzárőlag
személyesen, a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben lehet.
Átjelentkezéssel szavazni a kijelölt 1. számú szavazókörben
(Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola 9763 Vasszécseny,

Petőfi u. 72.)lehet,
A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében - kérésére- a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a
választópolgár írásban kérhet, a szavazás napját megelőzően
2OI4. ápriks 4-én 16 óráig a választási iroda vezetójétől, a szavazás napján 15. óráig aszavazatszámláló bizottságtól.
Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával
lehet:
o lakcímet tartalmazó (régi típusú)személyazonosító igazol-

ványvagy

o lakcímigazolvány ÉS - szemé|yazonosító igazolványvagy úr
levél vagy - 2001. január l-jét követóen kiállított vezetői enge-

dély.
Szavazni két szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az országos listát állító jelölő szervezetek, a másikon az adott vá-

lasztókerületi egyéni országgyúlési képviseló jelöltek szerepelnek.
Fontos, hogy az a választópolgár, aki átjelentkezéssel lakóhelyen kívtil szavaz, a lakcíme szerinti országgyúlési egyéni választókerület szav azőlapj án szav azhat.
Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséh ez szavaző fiilke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok
kitöltése alatt csak a szavaző tartózkodhat a fiilkében.
Aválasztópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor
általa választott segítót, ennek hiányában a szavazatszámláló
bizottság két tagjának együttes segítségétveheti igénybe.
A látássériilt választópolgár, amennyiben azt e|őzetesen formanyomtafványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítésecéljából.
rnVeNrESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szerepló egy egyéni jelöltre és egy országos listára lehet, a lista,
illetve a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt
két, egymást metsző vonallal. (+ vagyX).
G ósp

t
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Vasszécsenyi Közös
veskedjenek!

Ebösszeíró

Önko rmányzati Hivatalba eljuttatni szí-

AMENI\MBEN EBET NEM TARTANAK, AZ ADATLAPoN A MEGFELELÓ l\mrerrozAT KITÖLTpspvsL
KELL A NEMLEGES ADATOT SZOLGÁUIATNI!
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni!!!

Táj ékoztatom a Tisztelt Olvasókat, ho gy Vasszécseny Község
Önkormányzata törvényi kötelezettségének eleget téve elrendelte a településen tartott négyhónaposnál idősebb ebek öszszeirását, Az adatszolgáltatás - akár tartanak a megadott címen ebet, akár nem -, kötelező!
Az eruől szóló felhívás, illetve az Ebösszeíró adatlapok minden háztartásba (összesen: 445 cím) eljuttatásra kerültek. Az
adatlapok visszakii,ldésénekhatárideje 2OI4. íebruár 17. nap-

ján lejárt.
a posta előterébe kihelyezett gyűjtőládákba szép számmal dobtak be az adatlapot azo§ akik eleget tettek adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Jó néhányan
kiiüdték vissza az adatlapot a megadott e-mail címre elektronikus formában is. szíves fáradozásukért ezúton is köszönetemet fejezem ki.
Az Ebösszeíró adatlapok összesítését követően megállapításra került, hogy néhány ingatlantulajdonos (összesen: 83
cím) megfeledkezett az adat7ap / ok visszajuttatásáról, ezért
számukra ismételten kikiiLldésre kerül a nyomtatvány. Figyelem! A pontos és hiteles ebnyilvántartás vezetésénekfeltétele, hogy mindenki hitelt érdemlően nyilatkozzon arről,hogy
tart kutyát vagy sem.
Ahivatal a szolgáltatott adatokvalódiságát a késóbbiekben ellenőrizni fogja!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat
maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló Z44/1998. (Xtt. lt.) Korm. rendeletben foglaltak

A helyi boltokba, illetve

alapján 30.000.- Ft.

Tisztelettel megkérem azokat, akik az adatszolgáltatási kötelezettségüknek még nem tettek eleget, az ,,Ebösszeirő
adatlapot" kitölteni és az alábbiakban felsorolt módokon a

-!
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adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
. személyesen vagy postai úton a Vasszécsenyi Közös Önkormányzat Hivatalba 9763Yasszécseny, Petőfi S. u. 11. címre,

A kitöltött

faxon (9+/ 577-381)
. aVasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal előterében (a
Posta bejárata mellett) elhelyezett gyttjtőládába,
. az alábbi boltokban kihelyezett gyújtőládákba:
- COOP boltVasszécseny, Gyöngyös u. 1.
- COOP boltVasszécseny, Táncsics M. u. 1.
- Szécseny Center Vasszécseny, Dózsa Gy. a. 6 / A.
. elektronikusan az avamos(Dvasszecseny.hu e-mail címre.

Az

az önkormányzat honlapjáról (www.

adatlap letölthető

vasszecseny.hu) is.

Az Ebösszeíró adatlapok leadásának határideje:

}Ol4.március 2l.

GóspórTivailar
jegyző

Tái éko ztató

n

evelő

s

zül

ő

i

tevékenységről
Agyermekekvédelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény módosítása értelmében 2OI4. január l-jétól a családiukból kiemelt, illeWe már gyermekvédelmi szakellátásban lévő, 12 éven aluli gyermekeket nevelőszülónél kell elhelyezni, A nevelószülői jogviszony a törvény erejénél fogva ezen időponttól kezdődóen foglalkoztatási jogviszonnyá alakul át.
Tekintettel arra,hogy az országos átlaghoz viszonftva Vas
megyében alacsony a nevelószii{ők száma, minden alkalmat szeretnénk megragadni, hogy minél többen jelentkez-

zenek e szép és neme§ feladatra. Ezel tá$ékoztatás útján
a megyei nevelősziiLlői hálózat bőütése céliából szólítom
meg Önt és szeretném felhívni szíves figyelmét a nevelőszülői feladatokra ellátásában bekövetkező változásokra.

Aki nevelősziilői feladatra jelentkezik,

}

l

,§,o
j\

az alábbi feltételek-

nek kell megfelelnie.

Nevelószüló az a személy lehet, aki huszonnegyedik életévétbetöltötte, cselekvóképes, büntetlen előéletű, a gondozásba helyezett gyermeknél legalább 18, de legfeljebb
50 éwel időseb§ személyisége,egészségi allapota és kö-

Vasszécsenyi Üzenet
rülményei alapján alkalmasnak kell lennie a nevelőszülőnek

a

nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésé-

nek biztosítására és a családiába történő visszakerülésének
vagy örökbefogadásának támogatására. A nevelőszülói feladatra jelentkezóknek el kell végezni a jogszabályban előírt tanfolyamot.

A nevelószülő
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nyújt teljes körű ellátást
a nála elhelyezett gyermekeknek, akik - saját kiskorú gyermekeit is beleszámítva - legfeljebb hat gyermek és fiatal felnótt egyűttes ellátását biztosíthatja.
a saját háztatásában

Mindezeken kívül a gyermekek ellátására további üjazás,
nevelési díj illeti meg a nevelószülőt, mely normál szükségletű gyermek esetében 34.200,- Ft gyermekenként, külcinleges eüátási szükségletű gyermek esetében 39.900,- Ft
gyermekenként, speciális ellátási szükségletúgyermek esetében 42.750,- Ft gyermekenként. Továbbá ellátmányt kap
a nevelősziiló gyermekenként, melynek összege normál
szükségletű gyermek esetében 8.55Q- Ft, kűlönleges ellátási szükségletű gyermek ese tében 997 5,- Ft, speciális ellátási
szűkségletúgyermek esetében pedig I0.690,- Ft, A nevelési
díi valamint az ellátmány összegét kizárólag a gyermekekre
lehet fordítani, melyről el kell számolnia a nevelősziilónek.

Az elképzelések szerint ,,nevelószülői házak" is kialakítás-

ra keriilnének, amelyek a jánosházi nevelőszűlői házab,hoz
hasonlóan működnének, vagyis állami tulajdonú ingatlanban is végezhető volna a nevelószülői tevékenység, amenynyiben a jelentkező azt igénylí.

A nevelőszülőket az alábbi juttatások illetik meg

a

jogsza-

bály szerint.

A nevelószülői jogviszony 2014. január 1-től foglalkoztatájogviszonnyá alakult át, mely nyugdíjszerző idóre iogosít.
A nevelőszülők alapjuttatásként a minimáIbér 30%-át kapjá( mely 2014, évben 30.450,- Ft, ezen felül, amennyiben
normál szükségletú gyermeket vállal a nevelőszüló, akkor
gyermekenként a minimálbér 20 o/o-át, azaz 20.300 Ft-ot,
amennyiben különleges (3 éven aluli gyermek, illetve fogyatékkal élő gyermek) ,r"gy speciáhs (deviáns, magatarsi

Kérem Önt, szíveskedjen átgondolni a fentiekben leírtakat,
illeWe családjábary ismerősei körében hívja fel a figyelmet
erre

a

lehetóségre, amely esély adhat

a

Vas megyei gyermek-

védelmi szakellátásba bekerüló, valamint a már bentlévó
gyermekek életének,gyermekkorának szebbé, boldogabbá
tételére.

Amennyiben részletesebb tájékoztatást szeretne kapni a nevelősziilői tevékenységról, a Vas Megyei Teriileti Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyermekotthon és Általános Iskola igazgató-helyettese, Móritzné PrisznyákJudit szívesen áll
rendelkezéséreaz 94 / 514-595-ös telefonszámon.
Szombathely, 20 I 4. íebru& 2a.

Megtiszteló figyelmét megköszönve,tisztelettel:

Dr.HuszárLillaPhD

tászavarral, pszichoaktív szerekkel küzdő gyermek) ellátási
szükségletű gyermek nevelését vállalia, akkor a minimálbér

Szo ciólís és Gy ermeku eilelmí Főigazgaű

25 o/o-át,vagyis 25.37 5,- Ft-ot kapják meg.

s

óg

Vas Megy ei Kirenilelts égénekigazgató j a

de megbeszéltiik, hogy hamarosan találkoznak majd az oviban.

Próbátuk

a

gyerekekkel felfedeztetni a téli hónapok szépsége-

it: hóembereket építettiin\ hógoiyoztunk, amennyire az időjárás ezt megengedte.

ö

Ezekben

hónapokban is megtartothrk a sziiletésnapokat. Jókívánságokkal, ajrindékolkal köszöntötíik
fel az iinnepelteket,

§*

a

akik kellő kép meg is hatódtak.

A farsangi-mulatság is jó hangulatban telt csoportunkban. Min-

nötcsónnt

denki jelmezt öltött.

Táncoltunk, mulattunk ezen a napon. Vol-

tak kis pillangók, kaücabogarak, autó versenyzők. Még katona
bácsi is vigyázott a rendre .Akalóz és a csontváz is virgoncan tán-

colt .Mackó néni, doktor néni és egy kedves boszorkány vigyázta

A téli szijrret után élményekkelgazÁagontértek üssza
mekek bölcsődénlióe.

a Weí-

Sokat meséltek a családjukkal toltott bol-

programolaól.

dog-meghitt tinneprol, a sok ajándékról,

a

közös

Kellett egy kis idő, míg újra visszaszokak

a

hétköznapokba.

Egy kisgyerm ek az új évet már az óvodában kezdte, mert betöltötte

a

harmadik életévét.Hiányolták is kis társukat

a

többie§

a

mulatozást. A sziilők sok- sok finomsággal jfuultakhozzá afar-

sangi mulatsághoz, amit nagyon szépen köszönünk!

Ebéd után

f,íradtan fektidtek le áglrrkba a gyerekek és hamar, mély álomba
meriiLltek. Mindenki nagyon elfáradt ezen a mozgalmas napon.

Február végénOrsi néni egy szombathelyi óvodába ment dolgozni. Szomorú volt

a

búcsúzás. Reméljiik nem felejti el br;lcső-

Vasszécsenyi Üzenet
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fiknekvigyázta,ta-

semet megelőzően. Itt szeretném megkösónni

a

kollégáknal(, a

lán elscí; önálló lépésüket távol a családjukól! Munkájahoz sok

szii,lőknek és nem utolsó sorban a gyermekekne§ hogy szívélye-

sikert, sok mosolygó kisgyermeket és jó egészségetkívánunk!

set1 szeretettel fogadták érkezésemet.Remélem sok ió és mara-

Orsi néni távozásával

sziiü<ségessé vált,

hogy új kisgyermek-

nevelő- szakmai vezető érkezzen a bölcsődébe. A

kírt pályáaa-

dandó élménnyel gazdagodnak majd

a

kisgyermekek

a

bölcső-

dében toltött időben!

HittérLószlóné

tot elnyertem és rövid ismerkedés után átvettem a bölcsődét és

így a csoportot is. Hittér Lásdőné, Gabi néni vagyok. Köze| 12
éve dolgoztam már bölcsődéber1 Szombathelyen a jelentkezé-

WWfu

a

e

b ölcs ő

dei szakmai

u

ezető

és körzeti Bölcsőde hírei

,,Tóncr a, t áncr a, kkle óny ok,

ilaloljatok,kisfrúk.
Itt

a

tar s ang l

h

aj a

ne lóssunk most

-huj,

szomortit,.. "

/PólfduiNónilor/
Az

új esztendő első

heteinekfontos feladata

az

iskolába késztiló

selés-mesélés,mozgás, rajzolás-mintázás, kézimunka, ének-zene,

tanköteles koru gyermekek iskolakésziiltségi vizsgálata. Az isko-

énekes iáték.

lakésziiltségnek több kritériuma vary melynek eléréséhez,a gyeí,

pasztalatokat szereznek önmagukíó| egymásról, sztilőftildjiik ér-

mekek egyéni képességeinek kibontakoztatásához,

a fejlesztés-

hez, a tevékenységekgazdag kínálatát biztosítjuk óvodai nevelé-

siinksorán.
Ahelyzetelemzés és a cé! illetve

a

pedagogus belátása határoz-

za meg,hogymilyen tevékenységeket kínálunk. Ttireksztink arra,

hogy a gyermekek képességeinek kibontakoztatásához

a

lehető

legvíltozatosabb tevékenységi formákon keresztii{ juthassanak
el,

A sokoldalú megközelítések segítik őket

ismeréséberyaz őket köriiüvevő

az összeftiggések fel-

világ megismerésében.

Óvodánkban megvalósuló tevékenységek játék, kömyezet
megismerése, matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése, ver-

A tevékenységekben a gyermekek ismereteket,

ta-

Vasszécsenyi Üzenet
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tékeiről, hagyományarról, illeWe hilönböző

viselkedésmintákat

sajátítanak el. Eközben gyarapodik ismeretiik, gondolkodásu§
tudatosságuk, az értékekhezvaló pozitív üszonyulásuk, felelősségvállalásuk és belsó értékrendjtik.

Az iskolakésziiltségivizsgálat eredménldl sziilői értekezlet
keretében tájékoztathrk a sziilőket. Horváth Andrásné fejlesztópedagogusi szakvizsgával rendelkezik, ő minden héten ktilön

foglalkozik azokkal a gyerekekkel, akiknek sziikséges az egyérlt
fejlesztés. Természetesen folyamatosan konzultálva a gyermekek

óvónőivel és köósen

megoldva

a

fejlesztési feladatokat.

Az óvoda által kiadott szakvélemény tudatosan

és felelósség-

teljesen átgondolt, hiszen ha a gyermek nem érett aziskolfua, az

elsó iskolai évek alatt nem kap poziűv megerősítést, folyamato-

Februárban a farsang, a mulatozás, a maskarába öltözés izga-

san kudarcok érilt., ez egész életre meghatározha§a a tanuláshoz

lommal teli várakozás

fílződőviszanyáft.

tiik az óvodát, csoportszobát, hiszen

a

gyermekek számára. Először feldíszíteta

kiilsóségekben megnyilvá-

nuló késziilődés ugyanolyan lényeges, mint maga az iinnep. Far-

Az idei téli idójárás kicsit szokadan, évek óta nem tapasztalt

sangi szemüveget, álarcot készítettiinkkiilönböző

technikákka|

A közcis tevékenységek

enyhe té| kevés hóval. A néhíny havas téli nap újabb élrnények

amelyekkel díszítettiik környezetiinket.

átéléséneklehetőségétnyújtotta, az önfeledt hógolyozást, amely-

során gyakoroltukaz alapvetó együttmúködési szokásokat, az al-

lyel mozgáskoordinációt,

kotásokban megnyilvínult és fejlődött

tettiink

a

állóképességet és ügyességet is fejlesz-

friss, üszta levegőjű udvaron.

az önkifejezés, a kreaüvi-

tás és a képzelet.

Tevékenységeink közben verselttink, mondókáztunk, énekeltiirrk, mely által feilődött
ge,

Rlakítotttrk a gyermekek egészségmegőrző szokásait, az időjárásnalg a benü meleg és a kinti hideg hőmérsékletnek megfe-

lelő öltözködés

gyakorlásával,

Az

átélt élmények megjelentek a

a

gyermekek szókincse, kifejezőkészsé-

ritrnusérzéke.

Auirakozás csúcspontja a maszkabá| melyre minden gyermek
beöltözött
tunk,

a3

az általa kiválasztott jelmezbe. A jelmezben felvonulcsoport együtt is ünnepelt, elmondtak erre az alkalomra

gyermeki rajzokon. Amiko r az ídőjárási tényezők miatt keveseb-

tanult tréf;ísversikét, tiáncolfunk, mulatoztun\ vigadoztunk.

bet lehetiink az udvarory mozgásfejlesztésre, mozgásigény kielé-

csoportokban kiilönböző

gítéséretornaszobánk adta lehetőségeket kihasználjuk.Jól

A táncos mulatozáson kíviil tréf;ís,mókás

felsze-

relt tomaszobánkban Ayres terápiás mozgísfejlesztő eszközök,
és egyéb tornaeszközök
sét, fejlesztését.

biztosí§ák mozgáskoordináció fejlődé-

A

programokat szerveztek az óvónénik.
és versenyjátékokat

iát-

szottunk, zsákbamacskát sorsoltunk, közben pedig az esztétikusan megtedtett iinnepi asztalon lévő süteményt és gyiimölcslét

fogyasztotruk.

Vasszécsenyi Üzenet
A hagyomanyok ápolása,

a

közös

élt élrnényekkis közösségiink
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késziilődés, az együttesen át-

egyéb támogatást, valamint a jó hangulatu részvételt.

Tájékoztatni szeretnék minden óvodai nevelésiink iránt érdek-

összetartozásának legnagyobb fel-

!ődőt,hogyZ014. áprfis hónapban nyílt napot tartunk, melynek

hajtóereje.

A Szüők Közössége által szervezett, már hagyománynak számí-

pontos időpontjáról

a

későbbielóen értesítéstadunk. Óvodánk

tó farsangibatyus biált február 8-án tartottrrk meg,

melynekbevé-

nyitottságára jellemző, hogy előzetes egyeztetés után bármikor

telét a gyermekek fejlesztését szolgáló eszközökre,

gyermekprog-

szívesen fogadunk minden kedves érdeldődót.

ramok szervezésére forűtjuk,
Szilvás Andrea a Sziilők Közösségének elnöke és tagjai lelkiis-

,,

Mert a farsangfebruárban

meretes és fáradhatatlan munkájukkal sokat tettek a rendezvény

nagy örömöt

sikeréért.

múlik a tél, haja-huj,

Abál Várheli/i Zoltán

és a

tanakajdi Gitár club előadásával kez-

s a

tavasznak jönni kellj'

dődött, melyet a nézőközőnség tapssal jutalmazott, a Szrilők Közössége pedig megvendégelte az ífiúelőadókat.

tinnepel:

/PálfalüNlíndor/

Némeü IsWán

Papp Istvánné

fergeteges zenéje fokozta ajó hangulatot, abálhajnaligtartott. Ej-

óvodavezető

félkor tombolasorsoláson értékesnyeremények talált ak gazdára.

Ezúton is szeretném megköszönni

a felajánlásokat, minden

MffiíTareAWÁtM
íW@IAíTtrrTt

Lezárult az első félév.Tirnulóink köziil 17-en kaptak kittínő

bizonlwányt,

és csak egy tanulónk volt, akinek

feléü értesi

tőjébe elégtelen osztályzat keriilt. Tanuló létszárnunk 5 ftível
gyarapodott szeptember óta.

Beindult

a

tanulmányi versenyek szezonja. A rumi kistérségi

komplex tanulmányi versenyen nagyon szép eredményekkel
örvendeztettek

meg minket tanulóink. Negyedik osztályosa-

ink az összetett első helyezést értékel! A csapat tagjai voltak:
Gyürüs Réka, StógerViktória, Kiss Levente és Halász Szilárd.

A nyolcadikosok összetettben harmadik, míg matematikából
első helyezést szereztek! A csapattagok: Imre Bonita, Pungor

Laura, Óri Viüen és Hersics Krisztián. Eredménytikhöz ga-

tulálunk!
Szintén a nyolcadikosok szereztek még egy megyei ötödik
helyezést a Kálpáti Kelemen Megyei Ttirténelem csapatversenyen Gódér Alexandra, Óri Viüen, Pungor Laura összeállításban.

AZ{ni

Ilona Matematikaversenyen

két tanulónk keriilt a

űjazottakközé: Gyürüs Réka és Kiss Kristóf. Apontos helye-

Mind

a ó., mind a 8. osztályosaink iól teljesítettek. Eredmé-

nyeik

a

követke ző tábláaatban olvashatók

:

6.osztály Szövegértés Matematika
1489
Orságos átlag 1497
1545
AMIádaga 1484
8. osztiily
Matematika
Szövegértés
1620
1555
Országos átlag
1658
AMI átlaga
1544

zésiik a március 7-i díjkiosztón deriil ki, de az biztos, hogy az
elsó 20 helpzett között

végeztek korcsopor§ukban a több,

mint 300 induló köziil.

A további tanulmányi versenyekről

és eredményeinkról a

következó lapszámban számolunk be.

Megérkeztek

a

tavalyi kompetenciamérés eredményei.

Januártól zajlik 3. és 5. osztáyosaink számára
fedett uszodában az úszásokatás.

a

szombathelyi

Februar 24-én 4., 5. és 6 osztályosaink tettek tanulm,íryn kirándulást a kámoni Arborétumba és a Csillagvizsg;ílóba. Tartalmas programon vehettek ré szt a szervezők jóvoltából.

Vasszécsenyi Uzenet
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I

@

fi
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Másodikosaink egy új országos mérésbevezetéséberyún. be-

leendő l.,

Z,,

S.és ó. osztályos

tanulóksziilei számfua

mérésen vesznek részt ezekben a napokban.

Áprüs

a

-

iskolai ünnepély március 14. IZ.O0

ma a közmunka program jóvoltából. Horváth Lídia és Kalmár

-

községi iinnepély március 14.17.0O

Gábor segíti munkánkat.

-

tanítási sziirret március 17,héúő

-

alsós tanulmányiverseny március 24. 14.00 Bük

-

űz világnapj

30-ig két fővel gyarapodott iskolánk dolgozóinak létszá-

Mind alsósaink, mind felsőseink
tek részt. Köszönjiik

kormányzatunknak

jó hangulatu farsangon vehet-

Sziilői Munkaközösségünknek

és Diákön-

Sportprogram|aink is zajlanak. Véget ért a városkörnlki
nokság téli fordulója kézilabdában és labdarugásban.

döntókön

hellpl gyarapodtak

tavaszi

a játékos sportverseny

dönt<íjében.

További programjaink:
-

A

baj-

dől el apontos helyezésünk. Alsósainkviszont egyna-

gyon szép második

a március 24,

természettudományos elóadások

a segítségét!

tanulmányi versenyek folyamatosan

-

színházlátogatás március 12.

-

tájékoztató sziilói értekezlet március IZ. 17.00

a

hit- és erkölcstan oktatásrol

és kísérletek a

szombathelyi

könlwtárban
-

fogadóóra m átrcius 26.

17

.00

A következő tanéwe a beiratkozás leendő első

osztályosaink

számára áprüs 28., 29. és 30-án lesz minden nap 8 és t8 óra kö-

zött!

PozsórLószIó
igazgató

I4
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A 2014-es év első nagy eseménye, melyben a Szii{ói Munkaközösségnek is szerepe van, a farsang.
A gyerekek iskolai farsangja február 28-án és március l-jén
keriilt megrendezésre az iskola tomatermében. Mind a két napon a jó hangulaté és a szórakozásé volt a ftíszerep. Az e|őző évelútezhasonlóan, most is támogattuk a rendezvényeket
tombolatömbök, zsálóamacskáIg üdítő és torta vásárlásával.
Tekintsünk kicsit elóre

a

jövőbe

!

JrJ-

il

§T§

ll

§

t

A munkakiizösség tavaszi, batyus báli a,20l4. máius 03-án, szombaton keríil megrendezésre Tanakaidon
Bóvebb információt

a

!

késóbbiekben szórólapo§ plakátokformájában szolgáltatunk.
Szülő i Munlcakiizö

ss

ég

ffi
kedves sziilők!
2014. első félévébennéhánytanácsadás áthelyezésre keríil sor tanfolyamok miatt itt Vasszécsenyben.

Ezek az áthelyezések csak csütörtöki
vonatkoznak:

tanácsadásokra

Z0I4. március 13-a helptt március I}-én, szerdán9től 1l-ig lesz tanácsadás.
20L4. ápnlts 10-e helyett április 9-én, szerdán 8 órától 10 óráig lesz tánácsadás. (Ez még nem biztos, lehet,
hogy azáprilis 3ai tanácsadás marad el, helyette áprfis
4-énlesz8 órától 10 óráig.)

Felhívom a figyelmet arra is, hogy nem minden áthelyezett tanácsadás lesz a szokott időpontbar1
kérlek erre is figyelietek!
kijszönettel:

2014 május 8-a helyett május 9-érr, pénteken 8 órától
10 óráig lesz tanácsadás.

MészórosLíuia
védőnő

Vasszécsenyi Üzenet
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,MfigOE mRó

A decemberi szám megjelenése óta eltelt időszakban nagyon
sok érdekes rendezvény valósult meg
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a

talg a gyerekek kézműveskedhette§ valamint a falu karácsonyfáját díszítettiikfel közösen

művelődési házban.

A már hagyományos karácsonyi hangversenyre december

íTufrrz íTffitwí

a

lelkes gyerekekkel és sziilőkkel. A ju-

18-

talom sem maradt e| mindenkit megvendégeltiink egy kis süte-

án kenilt sor, ahol a Bartók Béla Zeneiskola növendékei mutat-

ménnyel, üdítővel és forralt bonal. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy

ták meg tudásukat a családtagoknalq rokonoknak, érdeklődők-

az érdeklődők száma alacsony volt, pedig az időiáíás is nekiink

nek. Köszönjtik

diákoknalg mind felkészítő tanáraiknak,

kedvezett.

Molnár Tivadarnénak

akipedigotthon maradt, talán

mind

Tóü Mónikának

a

és dr.

a

színvonalas mű-

Köszönjük

Sort.

Aki

eljött, biztosan állíthatom, hogy jól érezte magát,
az

idei évben csatlakozikhozzánk.

az iskola diák)ainak és tanárainak a felkésziilést, a he-

lyi kézművesek szebbnél-szebb portékáit, valamint az érdeklődőlg látogatók lelkesedését.

Január 13-án a tavaly leszervezett könywbemutatóra kertilt sor,
ahol a szerzq Pék Tibor a falu lakóinak nem volt ismeretlen, Az
érdeklődők számára a szerző ,,A /riltőI vagy kitől?/ víltozó klíma" címúkönyvét mutatta be, amelynek kapcsán betekintést
nyerhettiink a Föld változásaiba, az emberi élet megjelenésének hatásaiba. Az előadás végén lehetőség

"yrlt

kérdésfeltevésre

is, amellyel a megjelentek éltek is, végiiü egy kis szekció beszélgetés alakult ki

megköszönni

a

hallgatóság és az előadőközött,

Ezúton szeretnénk

Pék Tibornak, hogy megtisztelt bennünket és be-

mutatta megjelent könyvét, melyet az est végénmeg is lehetett

vásárolni illetve

Orl*
December 22-ére hirdettiik meg az első alkalommal megrendezésre kerrilő ,,Falu karácsonya" című programot,

üoI

az

iskola di-

ákjai elhozták kis műsorukat, a helyi kézmúvesekvásárt is tartot-

a

szerzó ajánlást is írt a kötetekbe.

2014. március
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Februlír a farsangi időszakot jelentett az idei évber1 a múvelődési házban tartotta éves bálját az ővoda, de volt itt a

ros Lívia védőnőnek a szervezésben nyújtott §egítséget.

Hagyományés Könptár

őrzó Klub által szervezett disznóvágás, valamint farsangi színda-

A Pungor Ernő Művelődési Ház

rab is, melyre a vártnál nagyobb érdeldődés mutatkozott, hiszen

vényein késziilt fotókmegtekinthetők

a színházterem csordultig megtelt rokonokkal, barátol&al, a falu

lon:

lakóival. A Szécsenyi Sziváruíny Színkör idén is egy kis jókedvet
próbált csalni

a

nézők szívébe a,,Hó Ferike és a hét tölpe igaztőr-

https

l

/

a

rendez-

következő olda-

/www,facebook.com/muvelo desihaz,

pungorerno ?reÉtn_tnmn

ténete" című komédiával. Az előadást megelőzően a szereplőklá-

zasan próbáltalq kiilönböző

ft,

de avégeredmény, a nézőkvisszajelzései alapjárr, remekiil si-

kerii{t. Köszönjiik

Az elkövetkező időszak

nehézségekkel kellett megkiizdeni-

a szereplőknek a lelkesedést, valamint, hogy

minden évben színesebbéteszik

a

sem lesz programmentes a fa-

lubary de nézziik, milyen rendezvényeket ajánlunk

a

falu

lakói számára:

álu lakóinak életét.
2014. március 14. Megemlékezes

2014.március 30. A Pungor Emő Művelődési Hráz felső szintjének átadása, valamint Szkok Iván kiállításának

megnyitoja
Z0I4, áptűs

12.

Babaruhabörze

2OI4. árpűs 12.,,Nyusziváró"
2014. áprfis
2OI4,

18.

családi délután

Húsvétikésziilődés

áprűs25, Költészet

napja (versmondó és vers-

illusztrációs verseny)
2014. ápriüs

30.

Anyáknapikészi.ilódés

2014. május 7-11. Madárkiállítás

Alsó sor balról jobbra: Soósné Tóth Mária, Molnár Istuánn| Kö-

2014,május25, Gyereknap

zépső sor balróI jobbra: Rába l{árolyné, Horuáthné Pungor Ágnes,

(Aváltoztatá§

Markóné Kouács Mártq Sebestyén Andrásné; FeIső sor balról jobb-

bielóen sáólapol9 plakítokforrrrájában volgáltatunk!)

ra: Szerdahelyi Árpád, Bánfi Lászlóné, Pungor László, Halász
lós,

jogít fenntartjuk! Bővebb inforrníciót

a

kesőb-

Mik-

Devai-Szele kuzsannq Antal lstuán

Egyéb tervezett programok:
Baba-mama klu§ Zeneiskola tanévzíró hangversenye

Köszönjük,

hogyilyen szép számban megjelentekés bízunk ab-

ban, hogy a jövőben szervezett programokra is hasonlóan szép
számban

és jó

Helytörténeti kiállítás, Falunap
Szépkorúak kirándulása, Tíborok

kedwel érkeznek a falu lakói.

A művelődési
Februát 21-én ismét egy ismeretterjesztő előadásra keriilt sor,

amely a,,Betegség, mint pótcselekvés" címet kapta.
szrámú hallgatóság

A kis

lét-

először csak hallgatta az e|őadást, melyet dr.

Ruzsin Ta§ana tartott, viszont az előadó interaktíwá tette

a

prog-

hráz

állandó programjaira továbbra is vá-

runkminden érdeHődőt!

A következő rendezvényeken átmozgaüatják magukat
a

mozgásra vágyók:

.

Minden szerdán 18.30 órától Zumba HerczegAttilával

ramot, kérdezett a hallgatóságtől, az életból vett példákkal tette

. Minden

színesséa témát. Ha valaki többet szeretne megtudni az alter-

Anikóval

natív gyógyrnódokról, hatásukró]" akkor ajánljuk figyelrntikbe a

. Minden héten hétfőn, szerdán, pénteken 18.00 órától

www.termeszetgyogyaszklinika.hu

pénteken 17.15 órától Etka jóga Szilvágyi

Aerobic Horváü Eszterrel

internetes oldalt.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is több alkalommal került már
sor baba-mama klubra a művelődési háu;ban, ahol a falubeli és

A hölgyeknek kínál egy kis kikapcsolódást, ötletelest, alkotíst minden héten kedden 17.00 órától

a

Foltvanó Kör.

körnlkbeli kismamák találkoznak, ismerkednek, beszélik meg
tapasztalataikat, gondiaikat egymással miközben

a kis lurkók

önfeledten játszan&, valamint megtapasztalják a közösségi
tet, a más gyerekkel való ismerkedést, játékot,

Köszönjiik

éle-

Mészá-

Dani-SzeleZsuzsanna
műuelődésszrruezó
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Szeretettel meghíviuk

Önt és családiát

JV

élyiinkre,
hogy együtt emlékezzünk
1848. március 15-re,
közs égi ünnep

és az 1848

/4g-esforradalom

és szabadságharc

eseményeire!

Időpon&2ol4. március 14. (péntek) 17.00
Vasszécseny,
Művelődési Ház

U

2OI4. február 01-én tartottuk egyházközségi bálunkat,
melynek díszvendége dr. Veres András megyéspüspök
volt. A csúszós út ellenére elfogadta meghívásunkat. A rendezvényen mintegy 160 ember vett részt a tanakajdi Petőfi Sándor Művelődési Házban, Az est köszöntővel kezd,ődött, megemlékeztünk Sulics József felsőszölnöki lakos-

ról, aki a báljaink állandó vendége volt, s tavaly decemberben elhunyt. Isten nyugosztalja. Utána jött a kultúrmúsor,
melyben a tanakajdi gitárosok és a helyi asszonykórus léptek fel. A Püspök Ur együtt énekelt mind a gitárosokkal,
mind az asszonykórussal, s élvezte a bál minden percét. A
vacsora után a tombola következett, melyben a Püspök Iir
is tett felajánlást, de a tombola végétnem várta meg, s a
Titkár Úrral egyetemben hazatért. A zenét az Adria Band
szolgáltatta, nem sokat pihente§ állandóan a húrok közé
csaptak, s csak 03.52-kor hagyták abban. Rendkíviil ízléses
zene és kulturált szórakozás volt. Reméljü§ ősszel megismételjük ezt a nagy sikerű rendezvényt.

Zarándoklat Burgenlandba
Május 2-án szervezünk zarándoklatot a plébánia tagjai
számára Burgenlandba. Először plébánosunk szülőfaluját,

Szakonyfalut látoga§uk meg, majd Güssingbe megyünk
át, hogy a várat és a kriptát megtekintsük. Utána Maria
Weinberg következilg a szólőshegyek közti Mária templomban lesz a szentmise, ezután Németlövőre megyünk,
majd a Lékai várat tekintjük meg. Faludi Ferenc örökségét
is megtekin§ük több helyen is. Zarándoklatunk végénpedig a bozsoki Határcsárdában lesz fergeteges vacsora. Aki
szeretne e!onn;, az jelentkezzen a plébánián és a templomokban március 31-ig.

Nagyböit
Nagyböjt a megtérésideje. Ferenc pápa mindenkit felszóüt, hogy térjen megl találkozzon Jézussal, hagyjon fel
üres, örömtelen és felszínes életével. Szombathely környékénis sokaz örömtelen ember, fiválságba jutott, nemboldog. Komoly gondok vannak a házastársi hűséggel, a kapcsolatteremtéssel, rengeteg a pszichésen beteg gyere§ aki
szenved mert a szülei nem szeretik egymást. Sokan csak
apénzt hajszoljáI(, de mégis örömtelenek. Ennek oka az,
hogy az igazi ÖRÖM helyett pótlékokat keresünk. Pedig
az igazi boldogság Istenben van, őt kell megtalálni, hogy
az ember boldog legyen. Flamvazószerdán hamut kapunk a
homlokunkra, péntekenként böjtölünk, keresztutat imádkozunk, csütörtökönként
stációs misék vannalg április 4-5 ó-án lelkigyakorlat lesz Bodorkós Imre plébános vezetésével, bibliakört tartunk minden második csütörtökön.
Itt a
szent 40 nap a húsvételőtt, hogy elmerüljünkJézus életében, szenvedésében,élettink titkaibar1 kicsit kibúiiunk az
anyagias világból, s a fontos dolgokkal foglalkozzunk.
Kedves vasszécsenyiek: térjetek meg! Hogy boldogoklegyetek! Hogy örömben éljetek!!!

MerkliFerenc
plébónos
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Az idei évben a hagyományokat megőrizve,

de kis újdonsá-

got is becsempészve került megrendezésre a falu központjábary a hagyo mány őrző disznóvágás.
Február 15-én szombatory reggel 7 órakor indult útnak a kis
csapat, hogy a rendezvény helyszínére szállítsa a feldolgozásra váró sertést. 8 órától már bárki betekinthetett a munkálatok
folyamába, ha kedve volt, be is állhatott segíteni. Az idén először böllérversenyt is hirdettünk, melyen végül három csapat
mérte össze tudását. Kolbászt, véres és májas hurkát tc;ltOttelg

É

I

Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatásokat, minden résztvevő személymunkáját és mindenkinek a segítséget,
amivel valamilyen módon hozzájárvlt a sikeres lebonyolításhoz!

A tavaszi időszakra vonatkozóan, tervezünk Húsvételőtt
,,Nyusziváró" családi délutánt, a későbbiekben kerékpártúrát,
és az idei évben is megrendezésre kerülő Madárkiállítás (május 7-1l,) munkálataiban is részt veszünk.
Hagy

t

om

óny

ő r

ző Klub Va sszéc seny

l

r.
t-

melyeket később bárki megkóstolhatott, majd zsúri dont<;tt,
Acsahogy melyik a legízletesebb.
patokat egy-egy oklevéllel és borral jutalmaztuk.
A jó idónek köszönhetóen nagyon sokan látogattak ki a nap
folyamán. Toroskáposztát, hurkát, kolbászt, forralt bort fogyaszthattak az érdeHődők.

Reméljük jövőre is lesz lehetóségünk e program megrendezésére, esetleg bővítésére, valamint bízunk b enn e, ho gy az
ideihez hasonlóan sokakat láthatunk vendégül

!

Avasszéc§enyiHagyományőrzőKlub március 15-én 1ó óraikezdettelmegemlékezést
tart a lipárti templom előtti hő§i emlékműnél.
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Halak azidőhátóiából
Tulajdonképpen az elmult egy évben a múzeumon
belül

a

k<ivületek gyarapodása jelentősebb volt az áwá-

nyokénál. Ennek nagyobbrészt az oka a gyűjtési lehetőségek változása, kisebb részt pedig a meglepő érdeklődés a Föld múltiánakfosszilis emlékei iránt.

rppen ezért most olyan halleletet mutatokbe, amely
az elmúlt hónapban került a ütrinbe. A köviiletek keletkezése, megmaradásuk oka rendkívül változatos,
egyedi vagy tömeges, s az,hogy vázszerkezetiik évmil-

liókon, év százrnilliókon át megmaradjon, ktilOnleges
feltételekkellenek. Tömeges kihalás (Öt nagy kihalási

hullámot ismernek

a geológusok az

utolsó ötszáz mill-

lió év során. Önkéntes és ,,fölkent'kutatók

magyarán-

zák klímaváltozással, aszteroida-becsapódással az okokat, de tudni kell hozzá,hogy egy-egy

kihalási esemény gyakran egymillió
év alatt zajlott le!)

visszatérve az

említett

halkovtilet(ek)re, azok az amerikai
Wyoming állam délnyugati részéntalálható Fossil Lake

-

a Green River

egyik kiszáradt mederrészéről valók
és közel 50
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millió évesek. A mészkő

és hamuréte gb e zárt maradványok ér-

dekessége, hogy négyzetméterenként

több száa lenyomat is találhatq köz-

tiik legnagyobb számban halak, rovarol9 ritkábban madarak és emlősök.

llyen tömeges mértékúleletanyag
ritka az egész világon, s az érdekességétfokozza, hogy nem egy rétegberr, hanem egymásra halmozódva,
tehát időben több hullámban fordult

elő a pusztulás. A kutatók elvetették

a vulkánkitörés okozta hamufelhőket, mert éppen a vulkáni porral keveredett mészkőrétegben nem voltak

maradványok. Izotópvizsgálatok kizártá{< a környezeti
és Hímaviszonyok változását

is. Felmerült

oxigénszegénységeis okként, de

a

a fenékvíz

madarak és emlősök

pusztulására ez nem adhatott okot.

A

magyaránatot végezetül maga a ,,gyilkos tó" adta,

melyben időnként, mert felfedezték a rétegekben
azt az algafélét,amely ,rméregpohárrá" változtatta a
tavat,annak vízét,kipusztítva élővilágát s mindazt, ami
az elpusztult tetemek&el érintkezett.

Persze, a múzeumban található még halkOviilet Kis-

Egedről, Egerből, ZemplénbőI, Erdélyből és Puláról
is. Az egyre bővülő fossziliák lassan új vitrineket ,,követelnek'.

A kövületek iránt érdeHődőket szeretettel

viár-

julg s a múzeum honlapján is be lehet előzetesen jelent-

kezni.

Pőilör Györgt
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For.

Dátum

Idópont

Hazai

Vendé9

16.

március 2. vasámap

t2:30_14:30

csEPREGl sE

VASSZÉCSENY PSE

17.

március 9. vasárnap

í2:30-14:30

VASSZÉCSENY PSE

útperunn se
VASSZÉCSENY PSE

líiúsagi

,l8.

március í6. vasámap

í3:00-í5:00

GY.HERMÁN§zKlRALY

19.

március 23. vasámap

í3:00-í5:00

VASSZÉCSENY PSE

TÁPLÁNI KsK

20.

máícius 30. vasámap

14:00-16:00

SÖPTE sE.

VASSZÉCSENY PSE

21.

április 6. vasámap

14:30-16:30

VASSZÉCSENY PSE

KÖszEGl sK,

22.

április 12. §zombat

14:30-í6:30

LUKÁCSHÁZA SE.

VASSZÉCSENY PSE

23.

április 20. vasámap

í4:30-í6:30

VASSZÉCSENY PSE

HONVED SE SE

24.

április 27. vasámap

í4:30-í6:30

FELsŐcsATÁru KsK.

VASSZÉCSENY PSE

25-

május 4- vasárnap

í5:00-17:00

BALOGUNYOM SE.

VASSZÉCSENY PSE

26.

május í 1. vasárnap

15:00-17:00

VASSZÉCSENY PSE

ToRoNY KsK..

27-

május 18. vasámap

í 5:00-í7:00

TÁPLÁNSZENTKERESZT1

VASSZÉCSENY PSE

28,

május 25. vasámap

29.
30.

í5:00-í7:00

Fc
VASSZÉCSENY PSE

SZENTPÉTERFA| SE

június 1. vasárnap

15:00-17:00

JÁKl sE

VASSZÉCSENY PSE

június 8. vasámap

í5:00_17:00

VASSZÉCSENY PSE

sz.HELYl sPARl Fc

Tisztelt Hölgyem/Uram
A

Baba angol bölcsiseknekbabáknak

!

Petőfr SE Vass#cseny céljai megvalósításához az anyags erőforrá-

sokat a tagdíjarkl adományok és részben pályázan pénzek felhasználáfelajánlott l%-ból tesa mellett a pártolók személyi jövedelemadójából
remti eló. Ezért kérem, hogy amennyiben Önne\ családjána\ ismerőseinek ésbarátikörének erre lehetósége van, rendelkezzeneka javunlrra.

Az Szja l% -nakkedvezményezettje
Petőf SEVesszéacny

:

Vasszécseny 20 I 4. február 22.

Kösónettel

és barátsággal:

pammerIsfuún

és felkészítő angol oktatás

érettségire,korrepetálás)
Erdeklődn L

helyszínen felaprítva, díimentesen

499-2404

-viharkárok felszámolása

-Erdőterül,etek tisztítása,, ]etermelése
-TELrEsKoRú FEtELossEG VALLALASSAL!

Mert unokáink is kell, hogy élieneklAház körül

és a

30 /

Múvelódési Házban.

-Épütetek közé nőtt fák biztonságos kivágása

őri Zsolt

feleslegessé vált ágakat, nyesedéket ne égessük el
:

a

(nyelwizsgára,

Veszélyes fák kivágása

Óviukkörnyezetünket!
szabadban, mert a fiist káros az egészségünkre.
Megoldás H ívia a 3O / 646-2923 számot,

és anyukák-

nak együtt, vefse§, dalos, mondókás ovis angol

Sportköi elnök

a

Felnótt

Vasszécseny, Széchenyi Iswán u. 21.

06-30-347-4322

Díjtatan előzetes felmérés!

szemes Gábor
Vasszá;seny
Rákóczi F. u.8.

E1l

ffi€0€357191

szEMÉLYAuTÓ, K|STEHER és
MoToRKERÉKPÁR GUMISZERELÉS éS CENTÍROZÁS

