Augusztus - Kisa§§zony hava
Augusztusban elköszönünk

a nyártól, a gyerekek és szüle-

ik már az iskolakezdésre gondolnak, miközben régi hagyornányaink, múltunk is megjelenik ebben

a

hónapban.

,,Augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe, ami Szúz Má-

ria mennybevételének-, az ország Mária oltalmába ajánlásának ünnepe. Az ünnepet Szent István király is tartotta, s ezen
a napon ajánlotta a Szent Koronát és hazánkat a Szent Szűz

oltalmába."
,,Augusztus 20. Szent Isvánnak napja vagyon. A fiú születésekor a Vajk nevet kapta, majd a keresztségben az István nevet. ,,Koronát, megkoronázottat" jelent. Neki aJóisten már a

Pődör György

neve adásával ,,koronát adott'i

HrvÁnvEc

A

Szent Koronával koronázták meg, amelyet a hagyomá-

nyok szerint az égbőlhoztak az angyalok. Szent István legnagyobb tette volt, hogy megteremtette a független, keresztény

Hol melegvan, hol

eső,

esernyőket verdeső.

Magyarországot. Apostoli király volt. Maga az akkori pápa
mondta: ,,En apostoli embervagyol9 de IsWán Isten apostola,
mivel sok embert nyert meg Krisztusnak".
Szent István királyunk
te.

a

kereszténységet államvallássá emel-

A magyar királynak ember nem parancsolt, egyedül az Is-

ten. Árpád-házi királyainkat Isten választotta ki, hogy szolgálja népünket.

István kirrfly Boldogasszony Anyán§ égi Edesanyánk kezés vele Magyarországot!
Ehhez a naphoz kapcsolódóan az űj kenyeret is megáldják.

be ajánlotta a Szent Koronát,

,,A kenfrrel az emberré lett Isten Fia, a Fényességsziiletik
közénk. Ezt a,,fényszületést"kísérte végig az asszony a kenyér
sütésével,A régi ember a kenyérben is benne érezteJézustes-

Nem is nyár, de nem is ősz,
majd eldől, hogy melyik győz!
Jókedvét örökölte,
vidám az érett körte.
Vakond úr még vadul túr,
semmit nem lát azon túl.

Lóg

a felh<í,

szilva ring,

bekéküIt a rozmaring

Madárijesztő nem veszély,
szőlőt lop a seregély.

tét, Ót ízlelte benne."

Forrás: CzáránEszter: VilágnakVirága * Nyár (részlet)
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AZELMÚur IDÓIZAKBAj§I"
Az e|őző beszámolómatis azzalkezdtem, hogy csapadék... igaz, akkor

a tavasznak

volt betudhato, most

pedig a nyárnak. Rendkívüli mennyiségű csapadék
az idén nyáron komoly kihívást jelentett sámunkra.

Nem csak a zöldnövényzet gyors fejlődése, a min-

dennapi frinyírás, hanem a rendkívüli esőzések utáni
özönvíz ésa feltelt csapadékvízelvezetó árkok jelentettek megoldandó problémát.

A kialakult helyzet rávilá-

gított egy fontos, mar - már elfelejtett feladatra az ár-

kok rendszeres karbantartására. Ennek megfelelően a
helyszíni bejárás során tapasztaltak szerint az érintett
lakosok tájékoztatást kaptak a hivataltól a munka elvégzésévelkapcsolatos teendőkről a helyi rendeletben
rögzített kötelezettségek alapján. Természetesen a köz-

területeken a saiát dolgozóink is elvegezték a szüksé-

Az

alapanyagot rajta keresztiil a magyar állami va-

ges munkálatokat és a rászorultaknak kérésresegítsé-

gyonkezelőtől vásároltuk meg.A technológia megfe-

get nyújtottunk.

lelo, bár a tartós - legalább 2 hetes - meleg lett volna

ÚepitOsi munkák folytak a település több pontján.
Az útburkolatjavítási munkák első ütemeként a Lipárt

sziikséges közvetlen a munka elvegzése után, ami saj-

utca

- Gyöngyös

utca egy szakasza és a Dózsa György

utca, Szövetkezet utca egy része és a Kossuth Laios ke-

nos összefiiggően

mai napig nem adatott meg. Sajnos

ez nem kedvez az út szerkezeti beállásának, de még

zunk az,,idei ny.írban

reszteződésének a burkolatmegerősítése készült el.

Az önkormányzati

a

1

$

testület döntése alapján összefiig-

"d-1

gő szakaszok javítására került sor. A kivitelezési mun-

aVasiAszfalt- Gép Kft. végezte el.Az alapanyagot
és a szakmai felügyeletet a Magyar Közút Nonprofit

kát

bi

,
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,
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Kft. biztosította.
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A

szakemberek egybehangzó véleményeszerint a

többi alap nélküli utcát is ezzel

a

technológiával kellene

felújítani.Ennek megfelelően az elmaradt szakaszok
mellett a Rózsa, Vörösmarty,

Ady, és a Rákóczi Ferenc

utca felújítására kerülhet sor az elkövetkező

években.

Addig is az utak lyukhibáit finn aszfaltból javította ki
az önkormá nyzat sajátköltségén és kivitelezésében.

Az idén is megrendezésre került

a falunap.

A színes
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Az önkormányzat kiosztotta
Többszöri

a komposztáló ládákat.

értesítésreis még mindig van át nem vett láda.

Mindemellett az utólagos rendelési lehetőséggel sem éltek nagy számban. Ennek megfelelően még mindig van

kb. 30 db ládánk, amire érkezésisorrendben még mindig lehet jelentkezni,
-{

*

program rendkívüü kikapcsolódási lehetőséget biztosított a helyieknek és az ide látogatóknak. A szervezésben
a

helyi civi] szervezetelg

a

tézménydolgozói vettek részt, akiknek a munkáját ezúton is megköszönöm

§.-

sportszervezet és az óvoda in-

az önkormányzat

nevében!

A

fu

?-

:

A

környezettudatos gazdálkodást az intézményeink-

ben is megkezdtük kísérleti jelleggel. Az önkormányzat
is alütott be az intézményei területén ilyen ládákat azza|
a céllal, hogy az ez irányú problémánk megoldása mellett gyakorlati tapasztalatokat is gní|tsünk a későbbi Íel-

használás tekintetében, és szívesen bemutatjuk a használatát a Lakosok kérésére.A cél az, hogy lehetőség sze-

rint minél többen éliünk ezze|akörnyezetbarát

és tuda-

tos technológiával.

I(özlekedési táblák cseréjérekerült sor. A törött,

ko-

pott táblákat lecseréltük. Az önkormányzat határozata
alapjárr, több útszakaszon is korlátozó táblák kerültek el-

\--\,__

l

I
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helyezésre, ezze| alapvetően a megjavított utakat szeret-

nénk megvédeni, illewe a meglévők állapotát megóvni. Továbbá a forgalmi rend (sebesség) korlátoző táb,
lák szintén az érintett lakosok védelmében kerültek kihelyezésre.

A korlátozó táblák egy részénektilalma alól indokolt
esetben az érintett lakosok mentességet kapnak rendszámra és időszakra. Nem titkolt szándékun§ hogy a

környező

l
, D
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i

í,,:j

t
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települések indokolatlan átmenő forgalmát

-/

korlátozni szeretnénk, mivel az ő általuk be nem fizetett adó-forintokból nem tudjuk az utakat megjaűtani. I(öztudott, hogy azűtdii bevezetése óta megszaporodoű. az ezirányú nemkívánt forgalom

a

belterületi és a

ki.ilteriileti útjainkon egyaránt.

Megkezdődött

az iskola parkolójának szilárd burko-

lattal való ellátása.

Az önkormányzatot

a

Kormányhi

vatal Közlekedési Hatósága lakossági beielentés alapián

kötelezte

Et

a

parkoló szabályos kialakítására. Ennek meg-

H

felelően a Magyar Allam tulajdonát képező területrész
hasznosításának lehetősége abban az esetben áll fenn a
továbbiakban is, amennyiben a parkoló kialakításra kerül határidőre, Ennek

a

határidőnek

a

több éven keresz-

ttili módosítására került sor, de az időt tovább húzni
nem lehetett, így ennek megfelelően augusztus végéig
be kellett fejezni, különben

a

területhasználati jogavisz-

szaszállt volna az államra, és ennek megfelelően az iskola parkolót fel kellett volna számolni.

A kivitelezést a7

pályáző kOztil a Vasi Aszfaltgép kft. végzi el nettó 1.450

ezer Ft összegért.

A második helyen végző ajánlattévó

2.345 ezer Ft összegben ielölte meg a kivitelezés költségét.A parkoló végleges kialakítását követően a hatóságok a végleges forgalomba helyezési engedélyt jóvá-

§

hagyják.

Még mindig útépítés
- a Temető utca
között

és a

Lipárt utca

- egy kis költséggel elkeszülő kavicságyon nyug-

vó mart aszfaltos technológiával- gyalogjárda készült,

lakosok kérésénekmegfelelően

a

jövőben

a világítás is

kialakításra kerülhet. A megvalósítás a következő
ségvetési időszakot jelenti legkorábban.

A

költ-
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Utcanév táblák

-

,"

a község területén több évtizede

még a tanácsi rendszer idején volt egységes utcanév
Dohányozni Tilos négy nyelve nt - az uj formátumú dohányzást tiltó táblák kihelyezését irja elő a törvény. Az

ÁNTSZ felhívása alapján, soron kívül kellett kihelyezni

a

közterületekerr, beleértve a kiemelten fontos buszmegíl-

tábla kihelyezés,

Az akkori címfestésestechnológiával

készült táblák mára teljesen tönkrementelg funkciójukat nem tudják ellátni. Az ide érkező idegeneknek immár inkább bosszúságot okoz, mintsem segítséget.

lók területén. A lZ darab tábla kihelpzése megtörtént, a
hatóságok felé fényképesdokumentáció készült és a bejelentésnek eleget tettiink.

,!

lt
Az Önkorm

ányzat testiileti ülésénfelvetettem, hogy

magánemberként felvállalom és szeretném megoldani
ezt a kérdést.A táblák készüIne§ a kihelyezés pedig fo-

Rongálás - sokadik alkalommal jelzem, hogy a közterületeken lévő műtárgyak (pl. közlekedési tábla, pad, szeme-

lyamatosan idő és lehetőség szerint valósul meg. Első-

tes kuka) esnekvandálok áldozatának. Most a buszmegál-

irányt jelezve kerüInek kihelyezésre. Ennek oka, hogy a

ló tábla esett erőnléti próbának áldozatául. A tábla vissza-

házak falán magasban éjszakaa gépkocsik lámpája nem

álHtásra és megjavításra került.

tudja megvilágítani a táblát. Sok esetben növényzet ta-

sorban a kerítéseken, de azt kiegészítve oszlopokon és
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karja, vagy nem az út irányának megfelelően látható he-

szíllítlísrólés a későbbi feldolgozísról nekiink kell gondoskodni.

lyen volt az eddigiekben.

Így a kettős megoldás nyújtja a legkedvezőbb hatást és
információt. A leggyakrabban használt egységes méretű
táblákon a település címere is megtalálható lesz.
Az orvosi rendelő kialakítása elkezdődött. A Tiszti Főgyógyszerész írásos jóváhagyása is megérkezett, így ennek
megfelelően minden érintett hatóság jóváhagyta a kiala-

Ennek megfelelően a beérkezett kérelmeket sorrendben szeptember közepétől kezdjúk kiszállítrri.

Az

esős idő miatt az önkormárryzat saját sziiliségletére is keve-

sebb f;ít tudott begpijteni és daráIni. A jelenlegi készletiink az el-

műt évhez hason]ó tél esetén biztonságosan kitart,
tartalékok felhalmozására

a

de töreksziirrk

biztonságos üzemelés érdekében.

A nyári diákmunka ismételten hasznosnakbizonyult, mind

kítás tervét.

ákok mind az önkormányzat
lóan

a

fiatalok

a

a

di-

részéről.Az idén a tavalyihoz hason-

falugondnoki teendőkben voltak segítségiinkre, de

volt, akinek gépkocsivezetői gyakorlaát tudtuk kihasználni, vagy
akár az útjaűtási munkákban va]ó közreműködését tudtuk hasz-

nosítani.

A

győgyszertlír üzemeltetojével is megíllapodtam az üzemel-

tetés részleteiről és benyújtotta színdéknyilatkozatát az Önkor-

mányzathoz. Ebben tájékoztatta

a

testtiletet, hogybeadta a műkö-

dési engedély iránti kérelrnét a hatóságoknak, illetve nyilatkozatot
tett

a

közösen

kialakított feltételek elfogadásáról.

A célunk azvolt, hogy a győgyszerész-|i;ínnyal hizdő szakma
létszámh_iánya ellenére meg tudjon nyitni

a

patika a telepiilésen.

számmal az önkormányzat

Az egeszségügyi létesítrnénymegrryitásáról az érintettek és természetesen az Önkormányzat is tájékozta§a

A régi épüetek

a

lakosságot.

sorsáróI va]ó döntés a kiköltözést

az új önkormányzati

f<ível

növe-

át.

a

sportcentrum gondnokságát vállalta

Természetesen a továbbiakban is rendelkezésre ál1 a nagyobb,

vagy akír a teljes létszám, ha azt a létesítrnényber5vagyköriilötte

követően már

testii,leten múlik. Bízom benne, hogy értel-

mes és nem utolsó sorban gazdaságilag is ferurtartható döntés szű-

letikmajd.

Az orvosi rendelő épiiletének felulítását követően idósek napközbeni foglalkoztatójává lehetne alakítani - például ...
Lassan itt a nyár vége. Ideje gondoskodni a téli ttizelőről.
igényt beadni szociáüs hízifára.

Avepi Borostyín Rec Kft. -vel kötött megállapodás úapján az

Az

A

sportkör mííködtetéséhezaz Önkormányzat testiiletének

2014. jíűus7 -én hozott döntése alapján
rint összeget is átutalta iűus 1 1-én.

Az Önkormányzat továbbra

a

második 500 ezer Fo-

is tédtésmentesen bocsájtja rendela

kisbuszt az egyesii,let számára.

Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést kívánva
T kztelcttel

el-

:

z s olnai zolt án

polgírme§u

Úira a kompo§ztáló ládákrót
Táiékoztatom a TiszteltLakosságot, hogykomposztáló ládaigényüket2014. szeptember 2-igielezhetika
Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalnál ( Vasszécseny, Petőfi S. u. r r.)
Azokis benyíitha§ákkérelrnüket további ládákiránt, akikmárkaptakkomposztálóládát.
A ládák kiosztásának ideiéről és módiáról az igényléskorszemélyesen kapnak táiékoztatást.
Zsolnai Zoltán polgármester

Közlemény
KáldyJenő méhész2009-ben nyerte
évébentart.

a

munkamegkívánja.

kezésre a sportolók utazásához

Áz Ónkormáry.zarrát szeptember l - től ismételten lehet

Onkormányzat díjmentesen jut ti,izelésre alkalmas íához.

A közcélú dolgozóink létszíma augusztus I-tőI}

kedett meg. Egy ővel a álugondnoki csoport bőviilt, a másik lét-

el a fiatal mezőgazdasági termelőkneknyújtott támogatást és a

Vasszécsenyi Üzenet

hogy az árok lefedése majdnem minden esetben az ingatlan

IoTUDNI!

előtti árok teljes szakaszát érinti, gondoskodni kell

közterületi árkok és átereszek tisztántartása az ingatlan
előtti szakaszra teriedően az ingatlantulaidonosok kötea

lezettsége
Tisztelt lngatlantulaj donosok/lngatlanhasználók

!

A2014, július 28-á19 hétfón Vasszécseny községben hirtelen lezúdult nagy mennyiségú esővizet a falu csapadékyíz-elvezető árkai nem mindenhol tudták elvezetni, veszélyeztet-

ve ezáltal az árokkal közvetlenül határos lakóépiileteket. Az
évek hosszú során földdel feltöltódött árkok a nagy mennyiségű csapadékvizet nem képesek elvezetni, a gépkocsibejárók

alatti eltömődött
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csövek, átereszek nem biztosítják

a

víz aka-

dálytalan elfolyását.
Vasszécseny Község Önkormányzat Képviselő-testiiletének

közterületek és ingatlanok
rendiéről, a település tisztaságáról szóló r0/201r. (IX.
l 5.) számú rendeletének 2. § (ó) bekezdése alapján a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, áterea helyi környezet védelméről, a

szek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásá-

nakbiztosítása - az ingatlan előtti szakaszra teriedően - az
ingatlan tényleges használójána§ illetve tulaidonosának
kötelessége.
Fenti jogszabályhelyet nem mindenki tartja be, talán mert
nincs is tisztában azzal,hogy ez nem az önkormányzat,hanem az ingatlantulaidonosok kötelezettsége. Ha jobban belegondolna§ az ingatlantulajdonos érdeke kell legyen, hogy
aháza előft az árok el tudla vezetni a csapadékvizet és az ne

a

megfele-

ló tisztítónyílás/ok/ kialakításáról is. Az önkormányzat hozzájáru|ása szinte minden esetben garantált, ha az ingatlantulajdonos az ároklefedése előtt

a szöveges

kérelme és a techno-

lógiai leírás mellé egy helys zínrajzot, továbbá egy keresztmetszeti ábrát juttat el a közös önkormányzati hivatalba. Ameny-

nyiben

aÁz

tartás

kérelem alapján biztosítottnaklátszil9 már kezdődhet

a

akadá|ytalan elfolyása, illewe a későbbi karban-

is a munka.

Tekintettel a fentiekre, illetve a napokban hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadélivízre, felhívom a Tisztelt

Ingatlantulajdonosokat és Ingatlanhasználókat, hogy az
ingatlanuk előtti csapadékvíz elvezető árkok és átereszek
(gépkocsi beiárók) kitisztításáról mielőbb gondoskodni
szíveskedienek!

A további hivatalos intézkedések elkeriilése érdekébenkérem megértó és segítő közremúködésüket. Amennyiben

e

kö-

telezettségiiknek jogkövető módon, folyamatosan eleget tesznek vagy a közelmúltban lezúdult heves esőzések után mind-

ezeknek már eleget tette§ kérem a felhívásomat tekintsék
tárgytalannak!

Amennyiben időskoru§ egészségiállapotuk miatt a helyi
rendeletben foglalt kötelezeftség teljesítése nehézséget jelent,
kérem, hogy azt haladéktalanul jelezzék a Vasszécsenyi Közös

Önkormányzati Hivatal elérhetóségein. (Vasszécseny, Petófi
u. 1l., tel.: 94/377-ÜOL íax:94/577-381, e-mail: avamos@
vasszecseny.hu)

eresz, mert mit sem ér az árokkitisztítása akkor, ha a szom-

Felhívom szíves figyelmüket, hogyaz önkbrmányzat az árok
kitisztításához kész segítséget nyújtani. Ha az árokból kilapátolt földet a saját ingatlanon nem tudják elhelyezni, kérem,
hogy a kitermelt hordalékot az árok és az úttest széle között
húződő padkára kilapátolni szíveskedjenek! A kilapátolt hordalékot az önkormányzat ddrgozői száliítják el kisteherautó-

széd előtt nem tud tovább folyni

val.

folyjon be

az udvarba, aház pincéjébe.Nagyon fontos az is,

hogy a szomszéd ház előtt is rendben legyen az árok és az áta

víz.

Számtalan helyen tapasztaltam a falubary hogy az árokban

felgytilemlett csapadékvíz útját éppen a gépkocsibejárók eltömődött átereszei akadá|yozzák, mintegy gátként emelkedve aviz útja előtt. Az átereszek kitisztításáról haladéktalanul
gondoskodni kell!
El kell gondolkodni azon is, hogy a pl. aház előtti parko-

Vasszécseny, 2014, augusztus 4,

GóspórTiuadar,
tegyzo

lás megkönnyítése vagy a ház e|őttiza|dterület könnyebb kar-

bantartása, az akadálytalan fúnyírás érdekébena nyílt csapa-

dékriz elvezető árkok lefedése célszerű lépésvolt-e minden
esetben? Nagyon sok helyen megtették mindezt

dély és bejelentés nélkül, pedig

a

a

lakók enge-

közterület ilyen módon tör-

ténő átalakítása szabálytalan, az árok lefedése az önkormány-

zathozzájártiásához

kötött.

Félreértésne essék! Az önkor-

mányzat támogatja azokat, akik önerőből

a

házuk előtti árok

,,lecsövezésére", lefedéséreszánják el magukat, de azt a szabályok betartásával kellene megvalósítani ! Tekintettel arra,

Aképek csak illusztrációk,

Vasszécsenyi Üzenet

Áder János köztársasági elnök űr 27O/2Ol4.
(vtr.za. KE határozatával 2014. október 12.
napiára tíizte ki a helyi önkormányzati képvise20t4. évi általános választását. Az idei önkormányzati választás szabályai
több ponton eltérnek a korábbi helyhatósági választásoktól.

lők
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és polgármesterek

A legfontosabb változás, hogy míg 2010-ben négy évre választottunk helyi önkorm ány zatí képvis előket és polgármestereket, októberben már öt évre választjuk meg őket. Így "e|tolódik" az országgyőlési választáshoz képest az önkormányzati választás. (A parlamenti választásokat továbbra is négyévente tartják, az önkormányzati választásokat pedig az eurő-

polgáraiközvetlenülválasztják.
Polgármesterjelölt az lehet, akit a I0 ezer vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 százaléka, a 10 ezernél több, de legfeljebb 100 ezer lakosú teleptilés
esetén legalább 300 választópolgár, a 100 ezernél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár jelöltnek aján-

lott (ehhez négy éve még legalább 2 ezer vílasztópolgár ajánlására volt szükség).

KI LEHET HELYI xrpvrsnr,Ő, VAGY

POLGÁRMESTER?

AJELöLÁLLíTÁS És-AJÁNtÁs SZABÁLYAI
A tájékoztatónk első

része segítséget nyújt Önne§ hogy a

eltérően, de hasonlóan az áprilisi országgyúlésiválasztáshoz már több jelöltet is ajánlhatnak. A jelöltek - az áprilisi ország-

jelöltállítás és -ajánlás legfontosabb szabályait ismerve éljen
aktív illetve passzív választőjogávd,. (Aktív választójog: valakinek az a joga / általános választó iog/ ,ho1y a képviseló személyenek kiválasztásán ál szavazatával közremúködhet. Ennek ún. ellentéte a passzív vála sztőjogl amely általáb an azt je,

gnílésiés a májusi európai parlamenti választáshoz hasonló-

lenti, hogy valaki képviselőnek, polgármesternek megválaszt-

an - ajánlóíveken gyűjthetik az ajánlásokat, az ajánlóíveket a
helyi választási irodák boc sátják az indulni szándékozók ren-

ható.)

pai parlamenti választással egy évben ötévente.)
A választópolgárok - a korábbi önkormányzati választástól

I. Név|egyzék

delkezésére.

korábbinál egyhéttel kevesebb idejtiklesz az
ajánlásokat összegyújteni: négy éwel ezelótt a voksolást meg-

Aielölteknek

a

Azt

av

gké s őbb 20 I 4. alglsztus 1 5 - én a
a Nemzeti Választási lroszerepel,
névjegyzéken

álasztőp ol gárt, aki

l e

jelenteni a választási bizottságoknál, most viszont már a voksolás előtti 34. napon lejár a határidő.
Változnak a jelöltséghez szükséges ajánlásszámok is. Az
egyéni listás és az egyéníválasztókerületi jelölt, a polgármesterielölt, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát augusztus 18-án állapítják megl az augusztus 15-én a központi névjegyzékben sze-

szavazóköri
da értesítőmegküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. A választópolgárok a névjegyzékbe történt
felvételükről ),Ot4. augasztus 25-ig kapnak értesítést.
Ha valaki nem a lakóhe$n tartózkodlk a szavazás napján,
akkor a tartózkodási helyen szavazhat, azonban át kell neki jelentkeznie a tartózkodási címére. Az átjelentkezésre iráry.uló
kérelmet az aválasztópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb
2014. június 23-ig létesítetttartózkodási helyének érvényes-

replók száma alapján.

sége legalább 2014. október l2-ig tart.

lakosú településen a helyi önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egyéni
listás (korábban kislistásnak nevezett) választási rendszerben
választják meg, ahol a település egy választókerületet alkot.

tóber 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási
Irodához. (9763Yasszécseny, Petófi u. 11.) Az átjelentkező
választópolgár }Ol4.október 10-én 16.00 óráig visszavonhat-

előző 27, napig lehetett

A

aj

ánlásokat gyúj teni és a j elölteket

b

e-

10 ezer vagy annál kevesebb

Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt a
korábbi választásokhoz hasonlóan az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 százaléka jelöltnek ajánlott.

A

megyei önkormányzati

képviselőket megyei listán vá-

választópolgárok, minden megye egy választókerületet alkot, amelynek nem része a megyei jogú város, valamint
a fóváros. Amegyeiválasztókerületben listát az a jelölószerve-

lasztják

a

zet állíthat, amely

a

választókerület választópolgárai0,S

száza-

lékának ajánlását összegyűjtötte (négy éwel ezelőtt a választópolgárok 1 százalékának, nyolc éwel ezelőtt 0,3 százalékának ajánlására volt ehhez szükség).
A polgármestert és a főpolgármestert

a telepiiLlések

választó-

Az

átj

elentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 20 I 4. ok,

ja átjelentkezési kérelmét.

ánlóív igénylés
Jeloltet ajánlani 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet a
Helyi Választási Bizottságnál.
A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát
is ajánlhat, de az egyéni listás választási rendszerben a választópolgár egyidejúleg legfeljebb egy polgármesteri, egy egyéni
listás és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további
II.

Jelöltaj ánlás,

aj

ajánlásai érvénytelenek.Az ajánlás nem vonható vissza.

Jelölő szervezetek polgármester és képviseló-lelolt;ei az
NVB/TVB által történt nyilvántartásba vétel után igényelhetnek ajánlóívet a Helyi Választási Irodától (9763Vasszécseny,

Vasszécsenyi Üzenet

Petőfi u. 11,).
Független polgármester vagy képviselő jelölt a választást kitűzésétkövetően igényelheti az ajánlóívet a Helyi Választási
Irodától.
Ajánlóív igénylésreaz A4 jelű ,,Ajánlóív igénylése"c. nyomtatvány szolgá7, mely a Helyi Választási Irodában igényelhető, illetve a www.vas§zecseny.hu oldalról letölthető. A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a Fil|l vezetójének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie. A nyomtatvány 3. oldalán a jelöIő szervezet képviselőjének neve és aláírása rovatban az irhat alá, aki a jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes képviselőie vagy meghatalmazottja
az N\rR-ben szereplő képviselőtőI vagy meghatalmazottól
származő, írásbeli meghatalmazással rendelkezik.
Az aj ánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az ígényelt
aj ánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor fi gyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gníjtésére van lehetőség. Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni. A
nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg
kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány
aláírására nem jogosult. A Helyi Választási Iroda valamennyi
ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőnyomattal lát el. Az ajánlóív érvényességénekfeltétele, hogy azon szerepeljen az aján|ást gwitő polgár neve és aláírása.
Aválasztási iroda az igénylésétkövetően haladéktalanul, de
legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át azígény|őrészére
az á|ta|a igényelt mennyiségú ajánlóívet.
polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője - az alábbi kivételekkel - bárhol gníjr
Ajánlást

a

het.

Nem gyűjthető ajánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánlő munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésreirányuló
más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítéseközben,

b) a Magyar Honvédségnélés a központi államigazgatási
szerveknél szo|gá|ati viszonyban levő személytől a szolgálati
helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részéreelőnyt
adni vagy ígérnitilos. Az ajánlást adó választóp oLgár az aján,
lásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy
annak ígéretét.

Ervénytelen az az ajánlás,amelyet az ajánlási szabályok megsértésével$.tíitöttek.

III. A jelölt bejelentése

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni

2014. augusztus
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a

nyilván-

tartásba vételre a Helyi Választási Bizottságnál.
A j elölt bej elentésére 20 I 4. szeptemb er 8 -án 1 ó.00 óráig van
lehetőség munkanapokon 8.00 - 16.00 óra között.Jelolt belelentésre azEZ jelű ,,Egyéníjelölt bejelentése" c. nyomtatvány

szolgál, mely a Helyi Választási Irodában igényelhető, illetve a
w ww.vasszecseny.hu oldalról letölthető.

Az E2 jelű formanyomtatvány aláírására vonatkozó szabályok:
A jelöltként indulni kívánó választópolgárnak, és
amennyiben a jelölt jelölő szervezet jelöltjeként indul, akkor a jelölő szeryezetképviseletére jogosult személynek is alá
kell írnia.
A megfelelően kitOltött E2 je|ű formanyomtatványt és az
ajánlóíveket bárki átadhatja a Helyi Választási Iroda vezetőjének. A Helyi Választási Iroda vezetője átveszi az ajánlőíveket, azE2 jelű formanyomtatványt és a jelolt fényképét(ha
csatolják), azokat ellenőrzi, felhívja a bejelentő figyelmét az
esetleges hiányosságokra és a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki.
A független jelöItként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésérebocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Helyi Választási Irodának 20|4, szeptember 8-án 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki, A bírság összege minden be
nem nyújtott ajánlóív után 10.000.- Ft, mely összeget, meg
nem fizetés esetén a Nemzeti Adó és vámhivatal adók módjára hajtja be. Ha a jelölt, jelölő szervezet2014. szeptember
9-én 1ó.00 óráig leadja azokat az ajánlóíveket, amelyeken
nem gyújtöttek ajánlást, mentesül a bírság megfizetésének
kötelezettsége alól.

IV. Ajánlások ellenőrzése
Aválasztási irodaaz átvett ajánlóíveket a bejelentó jelenlétében rögzíti az informatikai rendszerben, erről a bejelentő ré-

zőkönyv kerül átadásra, amely tartalmazza azon sorszámú ajánlóíveket, melyek nem kerültek a választási irodának 1eadásra.
Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névj egyzék és a szavazókörök
és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kel1 elvégezni. Az ajánlások
ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik,
hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda vezetője tájékoztatja a Helyi Választási Bizottságot. A j elölt
nyilvántartásba vételéről a Helyi Választási Bizottság dönt. A
Helyi Választási Bizottság döntéséről a választási iroda tájékoztatja a jelöltet illetve jelölő szervezetet.
A nyilvántartásba vételről hozott határozat jogerőre emelkedése után van lehetősége a jelöltnek illetve jelölő szervezetnek, hogy két-két megbízott tagot jelentsen be a Helyi Választási Bizottságba, valamint a Szavazatszámláló Bizottságba. A
szére átadás

-

á

tv éteh iegy

Vasszécsenyi Üzenet
megbízott tagot/tagokat a jelölt legkésőbb 2014. szeptember
Z6-án 16.00 óráig jelentheti be. A delegált tagok bejelentésére szolgáló nyomtatványokat a nyilvántartásba vételról hozott
határozattal együtt juttatja el a választási iroda vezetője aje,
löltnek, illetve ielöló szervezetnek.
Vasszécseny községben POLGÁRMESTER - JELÖW az
lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3o/o-a je-

löltnek ajánlott.
Vasszécseny község választópolgárainak

száma:

II4I

fő, igy

a fentiek alapján legalább 35 ajánlás szükséges a polgármester-j

elölt állításhoz.

Vasszécseny községben rEPVtSEt Ó - JELÖLT az lehet,
akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek
ajánlott.
a

Vasszécseny község választópolgárainak száma: II4I fő, így
fentiek alapján legalább 12 ajánlás szükséges a ielölt ailitás-

hoz.
V. Kampányidőszak
A választási kampányidó szak 20í4. augusztus Z3-tő| ZOI4.
október 12-én 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában
foglaló éptiletnek a szavazőhe|yiség megközeütését szolgáló
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység 2014. október IZ-én
nem fo$athatő.2OI4. október 12-én választási gyúlésnem
tarthatg valamint poütikai reklámot nem lehet közzétenni.
A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték,2014. november ll-én 1ó.00 óráig köteles eltávolítani.

A s ZAVA zÓt,llv,A

s
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adattartalma
A szavazólapon a jelöltek, illetve a listák a Helyi Választási
Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
A képviseló- és polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolására20l4. szeptember 8-án, 16 óra után kerül sor.
Ha a sorsolást követóen valamely ielöltet vagy listát nem
vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon
szereplő jelölte§ illefue listák egymáshoz viszonyított sor-

nyes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz a választópolgár). A megválasztható képviselők számát a szavazólapon

feltüntetik. Megválasztott képviselók azok a jelöltek lesznek,
akik a legtöbb szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén
sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A

polgármestert többségi módszerrel vílasztjá§ azaz az

lesz a telepiiüés polgármestere, fi a legtöbb szavazatot kapta.
Csak egy jelöltre lehet szavazni.
A megyei közgyűés tagjainak megválasztása a pártok, tár-

sadalmi szervezetek által összeállított listák alapján történik.
és társadalmi szervezetek listái sorsolás útján sorszámot kapnak. A szavazáskor a szavazólapon a listák a sorsolás sorrendjében szerepelnek. A választópolgár egy listára
szavazhat. Az egyes listá{< a kapott szavazatok arányában jut-

A pártok

nak mandátumhoz. Azok a listá\ melyek az összes érvényes
szavazat több mint 5 %o-át nem értékel, nem szereznek mandátumot.
II. Hogyan zailik a szavazás?
Szavazni a szavazás napján 2014. október I2-én vasárnap
06.00 órától 19.00 óráig lehet. A szavazatszámláló bizottság
elnöke felelós azért, hogy a szavazás napján a szavazóhelyi
ségben és környekén a rendet fenntartsák; a rend fenntartására tett intézkedésemindenkire kötelező.
A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát az elsőként
szavaző választópolgár jelenlétébena szavazás megkezdése
előtt megvizs gálja és|ezárla. Ezt követően a mozgó urnába el|enőrző lapot helyez, melyet a szavazókörben elsóként megjelent szavazó és a szavazatszámláló bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek.

I. Szavazólap

rendie nemváltozik.
A szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
Aszavazólapon a jelöltelg ielölő szervezetek adatait nagybetúve| azonos betútípussal és betűmérettel kell feltüntetni.
A szavaző|apon a ielöló szervezet jelképéthúsz milliméter
magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni.
Ha a közös jelölt, illewe lista álütásában részt vevő jelölő
szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon,
azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven

milliméter széles területen elhelyezni.
A választópo|gát

a szavazőlapon legfeljebb annyi jelöltre sza-

vazhat,amennyi a településen megválasztható képviselők száma ez Vasszécseny községb en 6 fő (a szavazat akkor is érvé-

Szavazni lozárólrag a következő dokumentumok felmutatásával lehet:
1. lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy
2. érvényes lakcímigazolvánnyal ES
. érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy
. érvényes útlevéllelvagy
. 2001. január l-ét követóen kiállított érvényes vezetői engedéllyel

Kérjü§ hogy a szavazatszámláló bizottságok munkájának
megkönnyítése érdekében a" ,,ERTESÍTÓ"-I szíveskediék a
szavazásra magával vinni !
Az,,ERTESÍTÓ" bemutatása azonban nem feltétele a szavazásnak.

A

szavazás időtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választóiog gyakorlásához szükséges ideig

tartózkodhatnak,

Vasszécsenyi Üzenet

2014. augusztus
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A szavazatszárnláló bizottság - a szemé|yazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolvány alapján - megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel
a névjegyzékben.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizotta szavazólapot, amelyet a vá-

ság átadja a választópolgárnak

lasztópolgár jelenlétébenhivatalos bélyegzőlenyomattal lát el.
A szavazőlap áWételét a választópol gár a névjegyzékensaj át
kezú aláírásával igazolj a.
Aszavazatszámláló bizottság szükség esetén - a választópolgár befolyásolása nélktil - megmagyarázza a szavazás módját.
A szavazólap kitoltésének ideje alatt csak a szavaző tartózkodhat a szavazófiilkében. Az a választópolgár, aki nem tud
olvasni, illetőleg akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgar - ennekhiányában a
szavazatszánűáló bizottság két t€ának együttes - segítségét
igénybe veheti.

A mozgóurna iránti kérelmet a
szavazóköri névjegyzékben sze-

Á

replő, mozgásában egészségiállapota vagy fogyatékossága, illetve

NAGYONFONTOS!
a ielölt neve melletti körben elh"ly"zettXvagy + iellel lehet!
Egyéb megielölés (pl. aláhúzás vagybekarikázás) a
§zavazat érvénfielenségét
ere.lm ényezil

Ervényesen szavazni

A választópolgár választása szerint a szavazólapot borítékba
teszi, és aszavazatszámláló bizottság előtt urnába helyezi.
A szavazatszámláló bizottság elnöke 1 9.00 órakor a szavazőhelyiséget bezárja.

A

szavazatszárnláló bizottság tagjai együttesen kötelesek
összeszámlálni valamennyi szavazólapot. A szavazatok elsó
összeszámlálását követően a szavazatszámláló bizottság jegyzőkönywezetője adatlapot állít ki, amelynek célja, hogy a

§záVAzás
ÉnvÉnyEs,

Érv{r7au

rrmn

crd iollol, o kíb. ld x ú!Y l J.lkl |rá.'

ÉnvÉNvTELEN:

megérkeznie a szavazatszánl7íIő

A

mozgóurna iránti kérelem a

követóen a szavazatszámláló bieredménf ről jegyzőkönyvet
ki, mely j egyzókönyvek

ban a

Önko rmányzati HivatalHelyi Választási Irodához!

Telefon:94/377-00I,

ry{il

j

fax:

94/577-38I, e-mail: avamos(E
vasszecseny.hu

Vasszécseny,

2014.aaglsztus 15.

egymást metsző

elölt nevének aláhúzása, b ekere tezése, kipipálása)
érvénytelenek, függetleniil attó| hogy a választópolgár akarata kiderül-e a megjelölésekből.
a

egy pél-

Közös

GóqtórTivadar jegyző

két vonal formájában ad le (+ vagyx), az egyéb megjelölések

(például

állít

ö sszegzé -

forduljon a

Az a szavazat érvényes, amelyet
a választópolgár

végsó

dánya a helyi Választási Irodában
2014. október 15-én 16.00 óráig
tekinthető meg.
A választásokkal kapcsolatos
további részletes tájékoztatásért

en, de legkésőbb aszavazást meg-

Helyi Választási Irodában igényelhető, illetve a www.vasszecseny.
hu oldalról letölthetó.

vel mihamarabb tájékoztassa. Ezt

se adja majd a végleges jogi ered-

nek a választás kitűzését követő-

bizottsághoz.

a,,"?

ményt. A jegyzőkönyv

mozgóurna iránti kérelem-

elózó második napon, 2OI4. október 10-én 16.00 óráigkell megérkeznie ahhoz a helyi választási
irodához, amelynek szavazőkőri névjegyzékébenszerepel vagy
a szavazás napján, 2014. október 12-énlegkésóbb 15 óráigkell

nyiluínosságot ennek segítségé-

zottság a szavazatszámlálás

fogvatartása miatt gátolt vílasztópolgár nyújthatja be.

A

2014. augusztus

Hely i Vól

a

szt ó si lr o d a Vezető j e
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,,Augusztusban a nyór
úgy szalad, mint az agár,
s madárhangon szól oda:
-

mutatják anyának és apának a

munkájuk ered-

Nyitnikék már óvoda!"

ményet.

/Pődör Györg7/
Tündérország óvodában júniusban kezdődött a nyári élet.
Nyitvatartásunk változatlan, de összevont csoportban folyik a nevelőmunka.
Igyekszünk a gyerekek óvodában eltoltott napjait minél

színesebbétenni változatos, tartalmas, vidámsággal teli
programokkal.

Jó idő esetén a tizőralt és az uzsonnát a pergolás teraszon
fogyasszuk el. Egészséges ételekkel és napközben, játék-

időben kínált folyadékkal is védekezünk a nagy meleg ela kicsikbőrét az erősnapsugárzás ellen, ilyenkor

len. Óvjuk

készítettünk
többek között papír-

sárkánfi, homokképet,

&1

esernyőt, amivel elűztük az
esőt,
- több-kevesebb

sikerrel-, nyomdáztunk, lufit dekoráltunk,
bubérkfu|ó versenyt rendeztünk.
Igyekszünk mindig a gyerekek nagy mozgásigényét kielégíteni, futó-fogó játékokkal, rendeztünk sorversenyt, labdajátékokat is gyakran játszunk.

,-i*J"

L'.'

,

platánfák nyújtotta árnyekos helyekre vagy ernyőkkel védett j átékasztalokhoz, homokozóhoz húzódunk.
Itt is akad bőven játéklehetőség. Ovisaink szívesen kerekeznek az erre kijelölt kerékpárúton. Birtokba vehettek egy
régi, felújított váItott lábbal ,,taposó" játékot, amit nagyon
megszerettek és már ügyesen használnak a gyerekek. Bújócskázhattak az SzK és az intézmény által szervezett programok bevételéből vásárolt indiánsátorban, és alagútrenda

szerben.

A homokozót éjszakára és rossz idő esetén mindig letakarjuk, ezértha az időjárás engedi, biztonsággal használhatjuk. Szebbnél- szebb homokvárak, vízesárok, alagútrendszer épül a szorgos kis kezek munkája nyomán. A vártorony

tetején természetesenzászlő lobog, amit
készítenek.

a

gyerekek maguk

Az óvónénik által kínált iáték- ill. barkácslehetőségek is a
gyerekek kikapcsolódását szolgálják. Szívesen készítenek
,,kézműves" tárgyakat, amiket haza is vihetnek. Boldogan

Sajnos az ídőjátás nem mindig tette lehetővé, hogy az udvaron, a szabadlevegőn tartózkodjunk. A függöny mögül kukucskálva figyeltrik hogyan csorog az eső azereszcsatornából,
s hogy sokszor annyira esik, mintha dézsából öntenék. Gyakran énekeltük vágyakozva agyerekek számára kedves ,,Süss fel
nap . .." kezdetű dalocskát. Nern keseredtünk el ilyenkor sem,

igyekeztünk kihasználni csoportszobánk kínálta számos játéklehetőséget is. A babaszobában a kislábosban ftjtt a finom
leves, a kockázóban óriási tornyok épültek. Előkerült a diavetítg a térképés a mesekönyv is, és a jól felszerelt tornaszobánkban megmozgattuk a gyerekeket.
Amikor eIáIlt az eső felkerekedtünk, iól felöltöztünk

és út-

nak indultunk.

Sok kisgyerek így juthatott el először a Gyöngyöspartra,

a

vasútitöltésre , )átszőtérre, focipályára. Megnéztük hol az iskola, hová fognak az elballagott katicacsoportosok járni. Benéz-

tünk

kiskertekbe, háziállatokat is megfigyelhettünk.
Volt olyan ovis, aki aggódva kérdezte,}isszatalálunk az ovi-

ba?"

a

2014. augusztus
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Bepillantást nyerünk a helyi posta életébe.A postásnénik elmondtákhol kell levelet, csomagot, pénzt feladni. Ráadásul még
kis ajándékot is kaptunk tőlük, amit mégegyszer köszönünk.
Nyár utolsó lretében új ,,kis katil:ák röprilnek be hozzánk'l A
Tündérország óvoda leendő kiscsoportosai és sziileik igénybe
vehetik a beszoktatás lehetőségét. Ez már hagyománnxí vált nálunk, mivel megkönfti a gyerekek óvodába lépését,sziilőtől való
elválását. I(önnyebbséget ad a szülőknek és az óvónéniknek is
egyaránt.

Nevelési évünk első napiár\ szeptember 1-én újra benépesiil

I

[.
§ü

r

L;

*

óvodánk, megérkeznek újra közénk, akik otüon nyári szabadságukat töltötték.

Óvónénik, ovisok újult erővel, sok élménnyel feltöltődve veszik újra bfutokba csoportszobájukat. Kirándulás, családi nyaralás szép emlékét felidézve talákozunk egymással. Ilyenkor ez
az időszakújra a beszoktatás, "visszaráződás" időszaka. Nyáron

{

megszépiilt óvodánk, egy csoportszobát és a folyosót kifestetttik,

valamint új diszítéstkészítettiink, melyet meglepetésnek szánunk. A dajkanénik elvegezték a nyari nagltakadtást. Addig is a
nyáriszünet hátralevő részéttöltsék kellemesen. Minden ovisunkat szeretettel várunk vissza szeptemberben óvodánkba,

Pőilörné Sütő,Aliz,
ouono

Auguszfus

l.

I99Z-tő1 tartják világszerte AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS
más néven a szoptatás világnapját. AzBgészségügyiVilágszewezetés az UNICEF inűtotta el átfogó prog-

VILÁGNAPJAt,

ramját a csecsemők egészségestáplálása érdekében.

Ezen

a

jeles napon szeretnémköszönteni

*,ft

azokat az édesanyá-

kat, akik anyatejjel tápláljá§ vagy táplálták gyermekiiket. Anyatejból már egy €sepp is kincs, így minden édesanya búszke le-

he! aki akár csak egy

kevés anyateiiel meg tudta ajándékozni

újsziilöttjét.

Az anyatejben

az összes tápanyag megtalálhato, ami a csecse-

mő számára sziikséges. Ha úgy a kisbaba szomjasl éhes, szoptassuk gyakrabban. Más folyadékokkal ne vegyük el az értékes
anyatej helyett Mivel az anyatej könnyen emészüető a c§ecse-

mő számára, a kiárólag anyatejjel táplált babák hamarabb
megéhezhetne§ mint a tápszeres babrák. Kivétel ez alól a
nyári időszak, vagybetegség. Nagy melegbery vagyláz esetén

azonban sziilcég lehet kiegészítő folpdékpótlásra is.

Vasszécsenyi Üzenet
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A anyatejel táplált gyermekek között ritkábban fordul elő hasmenés és felső

légútihurutos betegség . Az allergia megelőzésében is fontos szerepet játszik az
anyatej: jelentősen csökkenti a csecsemőkori ekcéma, a tápszerek kiváltotta tejallergia gyakoriságát és a csecsemő-kisdedkori asztmás jellegú nehézlégzésjelentkezését. Kutatások igazolják, hogy az anyatejjel táplált csecsemők körében
felnőtt korban is kisebb a cukorbetegség, a túlsúly,és a szív-ésérrendszeri betegségek kockázata.
Felhasznált irodalom:

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/az_anyatejes
taplalas_vilagnqpja
http: / /www.harmonet.hu/csalad_otth on/6660í-ma-van-az-anyatejes-taplalasvilagnapja.htrnl

MészárosLíuía
uédőnő

Az e|őző szátmmegielenése

óta folyamatosan zailanak a művelődési háaban, illetve sok esetben azon kívíilinkább hiszen a nyár arról szól, hogyminél többet legyünk a szabad,
friss levegőn. De nézzük sorban milyen programok színesígdílig a művelődési ház mindennapiait.

'"66k

Nyáritáborok
Június 13-á11 pénteken sok gyermek örömére véget ért az iskola

a felhőtlery szabad nyíri szünet. Az idei évben
Tanakajd Község Önkormányzatával közösen szerveztiik meg a
gyermekek táborozási lehetőségét, mely egészen augusztus 15-

és megkezdődött

ig tartott.

A gyermekeknek próbáltunk minél színesebb és érdea gyerekek sz!

kes programokat kínálrri, melynekköszönhetően

vesen jöttek a táborokba, ami folyamatosan telt házzal működött.

Köszönjiik

a segítőknek, az önkéntes diákoknak, a pedagógu-

soknalg az iskolai dolgozóknak és a tanakajdi önkormár:ryzatnak,
valamint Kiss Zsanett polgrirmester asszonlrnak a közös munkát,
a

sok szép pillanatot és legffképp a sok gyermekmosolyt,

a

tábor idején láüatrunk.

melpt

Falunap
Telepiilésünk egyik kiemelt rendezvénye a álunap, melynek
jűus 12-érr, szombaton keriilt sor.
A programok már pénteken elkezdődtek, hiszen második alkalommal keni{t megrendezésre a Csillagtura, ahol 4 frs csapamegrendezésére idén 2014.

tok mértékössze szellemi és ügyességi tudásukat a falu kiilönbö-

'e,
ű

fr

,*:

§e

ző pontjain. Apontok összesítését követően

hazaireskézzel, minden csapat

senki sem mehetett
az élményekenkívii,l némi kis ju-

talomban is részesiilt.
Sajnos az idei évben a tavalyi hat csapat helyett csak két lelkes,
vidám csapat mérte össze tudását, de úgy gondolju§ hogy ők
biztosan sok-sok élménnyel és ajándéLkal térhettek haza.

Helpzések:
Szilvás gombóc (Szilvas Levente, Foki Laura, Foki Norbert,
SziMsAndrea és Szilvás Bende zászlós)
1.

I6
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2.72-esek (Horváü Henriett, Kiss László, Rába Anita, Vrrágh
Hajnalka és Kiss Helga)
A rövid pihenő után másnap reggel kezdetét vette a falunap. Ismét volt reggeli ébresztő a álu lakóival a falu lakóinalq mely nagy

népszeniségpek örvendett idén is. Közben apába szélén ingyenes vérnyomás- és vércukorszint mérésre látogattak ki többen.
Délelőtt a főzőversenyre gpíltek össze a csapato§ ki jobban, ki
kevésbé előkészíWe és megkönnltve

saját munkáját.

A falu lakóinak felajánlott babgulyás készítésezajlott már, az
ott segítő minden kitartó hölgy elótt megemeljiik a kalapunkat,
hogy egész nap készítettélgkínálták az ételt és mindenkihezvolt
egykedves szavuk, egymosolyuk. Kösónjiik a segítsé get az ővoda

minden dolgozojának, aki az előkésziiletekben

és az egész na-

pos rendezvényen helyt álltak.

r#

A gyermekeknek meghirdettiik az aszíaltrajzversenyt, A nap folyamán nagyhangsulyt kaptak a gyerekek, akiknek óriáscsúszda,
légvár, lufibohóc álltak a rendelkezésii{<re, de emellett awagozhattak Udvardi Búáu:zsal. Ezek mellett lehetőség volt lovaglásra,
túzoltóautó és rendőrautó megtekintésére, valamint a Fekete IstvánÁllatvédő Egyestilet idén is elhozta kisállatait. Addig az anyukáknak, hölgyeknek az Avon tanácsadói adtak jobbnál jobb öde-

7

teket, valamint lehetóséget kaptak az érdeklődők a krirrirrrlakk-

okkipróbálásara,

így mindenki megújulva hagyhatta el a standot.

a Dotto Kiwasút, mellyel telepiilésiinket lehetett körbevonatozni valamint így többeknek sikeriilt Pódör GyörgyÁwánymuzeumába is ellátogatni a délutrán

Nagy népszerúségnekörvendett

folyamán.

Az

aszfa|fr ajzv erseny

helpzettj

ei

:

Óvodás korcsoport:
1.

OrsósMira

PungorHanna
3. AndrásiVivien ésAndrási Thmara
2.

Alsós korcsoport:
1. Szilvás Levente
2. Szalai Laura

t,

3.MesicsLfiána

t*l

Felsős korcsoport:

Lfien
2.HorváthEnikő
1.

Veszprémi

Márfi Olivér, Márfi Bamabás, Rédei Péter
Kiilöndíjban részesiiltek: Őri Lili, Kubát Lil! Foki Laura, Szil3.

vás Bende,

Horváü Henrieft

és Bősze

Zsófia.

EzÁton is szeretnénk gratrrlálni az ügyes gyermekeknel9 akik
színes és kreatív rajzaikkal tették színesebbéfalunapunkat.

A délutáni programok fél 2-kor kezdődte( de előtt! még sor
kerii,lt a ftízőverseny, valamint a pogácsasütő verseny eredmény-

hirdetése. Idén is szep számban neveztek csapato§ akik finomabbnál-finomabb ételeket készítettek.

A frzőverseny helpzettjei
I. Zátonyt D óra és csapata

:

;

t
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2. Sza|ú Gyula és csapata
3.

Fábián Zoltán és csapata

Kiilöndíj: SzalaiAndor

és csapata

A pogácsasütő versenyre idén sajnálatos módon csak egy versenyző jelentkezett, így nem volt nehéz a zstíLri döntése.
A pogácsasütő verseny helyezettje:
1. Foki Sándorné
Ezt követően kerti{t sor A falu legjobb pálinkája cím bejelentésére. A zsűri, valamint a versenyzők egy komoly szempontok
alapján összeállított pontozáson, kóstoláson mentek keresztii{,
ahol végd nehéz döntés alapjáry de megsztiletett a végeredmény.

Afalu legjobb pálinkája cím helyezettjei:
1.

Szabó László (birs)

z. B ánfr Zoltán (torkoty)
3.

Boros László (barack)

Kiilöndíj: Foki Sándorné (szilva)
Ivílg az egybegpíltek köszöntése
tott

a

és az eredményhirdetés tarpályán kezdetét vette a Szécseny - Lipárt futball-mérkőzés,

melyre sokan kilátogattak. Az eredmény az egész meccs folyamán szoros volt, a végeredmény kidedtése azonban nem kis nehézségbeütközött, triszen minden játékos a pályáról lejövő más
eredményt mondott, így a játékvezető felkutatása után
ző eredményt hirdethettiik ki:

a

követke-

Szécseny - Lipárt ó:3

mint

A meccs szünetében kötélhúzó versenyt hirdettek

a

szervezők

ismét a két falurész között, melynek nyertese ismét Lipiirt csapata lett. A díjat HorváthJózsef ajánlotta fel, mely nem keveseb§
mint 30 korsó sör volt. Egészségiii<re a nyertes csapat tagjainak!

Gratrrlálunk a programokon résztvevő csapatoknalg versenyzőknek és minden helpzettnek.

Közben

a

színpadon

is

zaj\ott

az élet, elsőként a

Típlánszentkereszti Ifúsági Fúvószenekar adta meg az alaphangulatot az egybeglúlteknek.
Őket a legkisebbektől a legnagyobbakig követték a településünk gyermekeiből álló tánccsoportok. Köszönjük az Energy
Táncegyestiletne§ valamint a Galaxy Akrobaükus Rock and
Roll Klub tagjainak az ámulatba ejtő és felejüetetlen produkciókat, melyekkel a gyerekek elvarázsoltákaz érdeklődőket.

A táncos műsort követte egy retro slágermix, melyet egy feltörekvő fiatal hölgy, Monita tolmácsolásában hallhattunk, majd őt
követte falunapunk állandó és egyik nagyon kedvelt műsorszáma a RozmaringAsszonykórus,

akikismét jó hangulatu, arcunk-

ra mosol1t csaló műsorukkal kedveskedtek

nekink.

A régi dallamokat még régebbiek követtek, hiszen

az Ispiláng

Néptáncegyüttes Gencsapátiból érkezett, akiket nem mások,

az

idén 30 éves Boglp Népzenei Együttes kísért.

A tombolasorsolást megelőzően a Big Mouse Band lépett a
színpadra, akik népszerú, ismert slágereket szólaltattak meg a 20as, 30-as évek hazai operettjeiből, filmjeiből. A hangulat íokozására nem ijednek meg semmiféle kihívástól, az énekes szft,vel-lé-

lekkel sarkallta

a

közönséget jókedwe.

A műsorokat egy órára megszakítottuk egy olyan rendezvénynyel, melyet nagyon sokan vártak. Kezdetét vette a tombolasorsolás, ahol jobbnál-job§ szebbnél-szebb értékes ajándékokkal
a nyertesek.
Ezúton is szeretnénk minden kedves felajánlónak megköszönni

gazdagodhattak
a

álunapi rendezvények támogatását akár tárgy! akár pénzügyi

felajánlásról is beszélünk, hiszen nélkLilük nem jöhetett volna létre ilpn színvonalas program erre a napra.

A tombolasorsolást követően a nagyon fiatalok számára kevésbé ismert, de a harmincasoktól kezdve már ismertebb Gergely
Róbert következett, aki zenéjéveltáncra perdítette

a

hallgatósá-

got és jó hangulatu műsorával varázsolta el a közönséget.
Az est végéhezközeledvén egy fiatal szombathelyi zenekar a
Tohu Bohu lelkes csapata játszott a fiatalok számáramár kedvesebb dallamokat. Músorukat megszakítva került sor a régóta várva várt thzljátéIca, mel},re idén is sokan kilátogattak.

A szebbnél
szebb formációk után a zenekar tovább folytatta műsorát, majd
hajnalig tartó disco vette kezdetét.
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Szépkoníak kirándulása

Az idei évben is a falunapot követő csütörtökön indult klrándulni egykis cqapag hogyfelfedezze Vas megye természeü és larlturális értékeit.
Rgggel Zsolnai- Zoltán polgármester úr köszöntötte
rándulókat, jó szórakozást kívánva az egész napra.

a

lelkes ki-

Az idei evben Szombathely néhány nevezetességét tekintettiik
meg. Elsőként a Szent

Máton

Plébáni;íra, valamint Látogatóköz-

pontba vezetett az útunk, ahol SchauermarrnJános plébános köszöntötte csapatunkat és vitt körbe minket a templomban, mia plébánia és Szent Márton életéróI kaptunk érdekes és
hasznos információkat.

közben

A falu férfi lakóira is gondolva idén először projektoros kivetítésselélvezhették a futball szurkolók a Világbajnokság bronz
mérkőzésének összecsapását. Örömmel láttulg hogy a két szurkolótábor jó hangulatban szodtott kedvenc csapatának.

Reméljiik idén is sikerii,lt mindenkinek jókedvet csempészni a
szürke hétköznapokba és mindenki élményekkel, szép emlékelc
kel tért haza.

Jövőre is várunk Mindenkit, akár segítőként, akár fellépőként,
akár nézőként.

Ezúton szeretném megköszönni a segítséget mindazoknak,
akik az előkészriletekbery az ötletelésber5 a lebonyolításbary az
utómunkálatokban nagy szerepet vállaltak, így az óvoda dolgozóinak, a Hagyományőrző Klub tagjainak, az önkormányzatnal9
a képüselőkne§ a Polgármester Úrnalg a" Égyütt V"rr"écsenyért
Egyesiletnelg a Sportkörnek, a Lovas EgyesiiLletnek, a űákmunkára jelentkező összes önkéntesnek, a rendezvény fotósának, a

Sétánkat egy másik történelmi helyszínen, a Savaria Iseumban
folytattuk, ahol a lelkes tárlatvezetők - akik akár egy egész napos
programot is tartottak volna nekink - nagyon részletes történelmi áttekintést adtak kis csapafunknak, amiben még a történelem
iránt érdeklődők is elííradtak.

A szombathüi programokat Vassurányba látogattunk
a

védőnői szolgálatna§ minden támogatónfi a zsűri minden tagjá""k, közcélú munkatársakn*, és legffképp a falu lakóinak,
"
hogy ilyen szép számban megjelentek és élvezték mu"káok g},"-

pat egy rövid tájékoztatást követően

Képek megtekinüetőek
/

inkább a kastély parkjában,

illetve a faluban sétálgatott, valamint a legnagyobb népszeniségnek a közelben található italozó örvendett, ahol egy kávét min-

kirándulóink.
A kis csapat a sok-sok új információva| élménnyel feltöltődve
érkezett Biik-furdőre, ahol gyorsan birtokba vették a strandot.
Volt, akit rövid időn belüI a medencében látrunk, de voltak, akik
kat beszélgethettek a fiatal

:

ahol

denki nyugodt körülrnények tudott elfogyasztani, miközben jó-

mölcsét!

https

el,

Sigray-kastély megtekintését tervezhik, A kissé megfáradt csa-

konferansziénak, a kézművesekne§ az önkéntes segítőknek, a

a

következő honlapon:

/www.facebook.com/muvelodesihaz.pungorerno/

photos_albums
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fu
hűvös fa ámyékában élveztéka semmittevés jóleső érzését,miközben jókat beszélgettek, viccelődte\ fagytztakvagy akár elfoa

gyasztottak egy-egy pohár sört.
A napot megkoronázva egy közös

vacsorára keriilt sor Söptén
Etteremben,
az
ahol már Zsolnai Zoltán,polgármester úr is köszöntötte a j ókedvű társaságot.

és reméljiik jövóre is ugyanilyen szép számban, vagy akír még
többen kutathatjuk fel hazánk csodálatos értékeit.

Képek megtekinthetőek a következő honlapon:
https : //www.facebook.com/muvelodesihaz.pungorerno/

photos_albums

Idén is mindenki sok-sok élménnyel gazdagodva térhetett haza

Dévai-SzrleZsuzsanna
műuelődésszentezl

Az idei évben két nagy rendezvény megszervezését is magunkra vállaltuk. Márciusban

2012. julius közepén nagy lelkesedéssel, sok-sok terwel érkeztem a fa-

luba, ahol egy éppen futó nyári tábor
kellős közepébe csöppentem, valamint néhány hét alatt egy nagpzabású
falunap megszervezésével bíztak meg.

Helyi ismeretek hiányában próbáltam magarnból kihozni a legtöbbet,
és egy színvonalas műsort összeálíta-

ni Talán alkor mégnem ment minden olyan gördiilékenyerr,
ahogy én gondoltam, de a követkeó hónapolóan, években
egyre több ember segítségéresaímíthattam a faluban, egyre
többen

tültak meg ötleteikkel, javaslataikkal,

egyre több em-

bemél érexerr1 hogy elfogadtalq talán még bará$uknak is fogadták, ami jó érzésseltöltött

el.

Az elrnúlt két évben a hagyományos rendezvények mellett
(nemzeti tinnepeinkre történő megemlékezések, kézműves
foglalkozáso§ Mkulás-iinnepség, falunap, szépkoruak kiníndulása, sziireH felvonul§ költészet napi rajz- és versmondó
versen, az welejividám színházi előad§ húwéfinyuszirníró,
madárkiáütás) próbáltam sokszínúvévarázsolni a kínálatot ki-

állításo§ könyvbemutató§

ismeretterjesztő és egészségügyi

előadások megszervezesével, valamint még több progammal
színesíteni a falu életét(aerobik, zumba, Etka-jóga, baba masz-

Hu§ babaruhabörze, falu kaácsonya).
Tiibben megtaláltá{< a kínálat közal abozzÁjuk közel álló ren-

százs, baba-mama

dearényt, melpt szívesen látogattak, bár voltak rendezvénye§
amelyek kisebb népszerűségnek örvendte§ vagy a kezdeti lelkesedés hagyott alább a hónapokműásával.

a múvelődési ház felső szin§ének
átadó iitrnepsége és Szkok Iván kiá]lításának megpyitója nem

kis feladatot j elentett.

Majd ismét e!ött a nyár, a nyíri táborok ideje, ahogy két évvel ezelőtt és legf<iképp a falunap szervezése. Egy jó hangulatu, gyerek zsivajjal teli nyár kerekedett, me}rnek lassan a végéhez kozeledtink, ahogyvégéhez közeledik az én munkásságom

Vasszécsenyben.

Tábonal és falunappal kezdtem ittlétem és ezzel is zárom,
mintegy keretet adva ennek a kalandokkal kihívásokkal, kiizdelmekkel, örömökkel, iókedwel teli két évne§ aminek na-

gyon sokat köszönhetek.

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinelg aki az elműt
két évben bármilyen módon is segítette a munkámat, köztiik

Zsolnai Zg|tán polgármester úmak is, de legfőképpen szeretném minden vasszécsenyinek megköszönni, hogy elfogadtak,
látogatták rendezvényeinket és kitartottak melletttink.
A jövőben is kívánom Önöknek, hogy színvonalas programok között váogathassanak, örömiiket leljék egy-egy rendezvényben, akar látogatóként, akár segítőként vesznek is részt. Kívánom, hogy a faluban kisebb-nagyobb társaságokban megtalálható összetartozás még nagyobbáfejlődjőn, hiszen egy tele-

prilés csak akkor tud fennmaradni, hogy ha az ott élők összefognak, kitartanak egymás mellett és segítik egymás munkáját
és félreteszik sérelmeiket.

Köszönök Önöknek mindent, legf(rképp a barátságukat!
Sok sikert kívánok az utódomnak a munkájához, íogadják őt
is olpn nyitott szíwel, ahogyvelem is tették két éwel ezelőtt!
kösónettel!

Dani-SzeleZsuzsannt
művelőilésszuvezl

z0

Vasszécsenyi Üzenet

2014. augusztus

rcÉszsÉcrDRr.... !
Sokszor halliuk vagy épp mondiuk egymásnak
bizonyos helyzetekben: Egészségedre! Egy vasárnapi ebéd után tya{y egy ió kis baráti sörözés
kapcsán. Nem kell hozzámás, mint társaság, közös tevékenység és hely. Ennyi pont elég ahhoz,
hogy egyro§sz nap után feldobiukahangulatunkat, helyre billentsük a lelki egyensúlyunkat.
Miért van ennek jelentősége?

Attól

a pillanattól, hogy reggel kinyitjuk a szemünket, im-

pulzusok tömkelege árad felénk, Rengeteg információt fogadunk be, amiben aztán rendre elveszünk. Használjuk a világot, de nem teljesen értjük! Ezbizonyta7anná tesz minket,
szorongást okoz, a szorongás pedig felborítja

a

lelki békénket.

Napi teendőink mellett mégazza7is küzdenünk kell, hogyva-

,,Hasznóljuk a uilógot, de nem teljesen értjük! Ezbizonytalannó teszminket, szorongóst okoz, a szorongás
p ed,ig felb orítj a a

lelki b ékénket. "

lahogyan oldjuk ezt a szorongást. Lehet próbálkozni meditációval, vagy azza|, hogy félre vonulnunk egy kis idóre, csen-

Ide várunk mindenkit, aki

det teremtünk magunk körül, kivonjuk magunkat avllágza-

- bővítenéismereteit kiscsoportos foglalkozások, tanfo-

jából. A tapasztalat azonban az, hogy nehéz egyedül győgyul,

lyamok alkalmával

ni. Mert alapvető igényünk, hogy tartozzunk valahová. Kap-

csolódni tudjunk másokhoz. Egy közösség megtart

és védel-

- szívesen meghallgatja különbözó

havonta jelentkező előadás sorozatunk kapcsán

met nyújt.

-

Általános nézet, hogy ódzkodunk segítséget kérni, mondván

-

területek szakembereit,

vagy egy finom tea mellett szívesen beszélget velünk, meg-

osztja véleményétegy

nem vagyok én beteg, hogy terápiára járjak. Ha szó sze-

-

-

egy témában

szeretne mozogni vagy épp rendszeresen relaxálni,

terápia szót, annak csak az elsődleges jelentése:

- akinek személyes beszélgetésrevan szüksége, mert élete

gyógykezelés , győgyitás. További jelentése viszont: figyelem,

bármely területén elakadással küzd, magánjellegú problémá-

gondoskodás, kíséret,ápolás, védelem.... Tehát, ha van, aki

ja

rint vesszük

a

figyel rán§ már
Örömömre
a

a

jelenléte által is ,,gyógyulhatunk1

szolgá| hogy beszámolhatok arról, sziiletőben van

hely, ahol mindez a figyelerrl jelenlét, együttlét teret kaphat.

van

- orvosi háttér biztonságában, mozgásszervi panaszaihoz,
fáj

dalmai csillapításáho z kér szakszerű segítséget
-

kineziológus közreműködését szeretné igénybe venni

- szeretné megtapasztalni a hangok győgyító erejét hangmasszázs, hangfürdő által
- és aki csatlakozik hozzánk, hogy közösséget teremtsünk,

mert

a

közösség győgyítő erővel bír!

Küldetésünk az egészség, a testi-, lelki jóI-lét és az értelmes
élet megvalósításának támogatása.

Kedves Olvasól En emelem poharam
jék mindez:

EGESZSEGERE...

és kívánom,

hogyvál-

l

üdvözlettel,

zsolnaiRita
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délyben

Az
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délyi zarándoklatunk időpontj a: 20 1 4
utazás: autóbusszal
er

jűus

7- l 3

Elhelyezés: 1 éjszaka Gyalun, 4 éjszaka Csíkszeredában sállodában, félpanzióval

l. nap: Kora
sával

reggel indultunk, 48-an voltunk

Molnár Lajos bu-

Matyi bácsi szórakoztatta a nagyközönséget, de tette ezt egész héten, igazi mókamester és csábító vott Óri Máté. Hatánítkelés Árt,indná volt imés Sipos Éva idegenvezetésével. ÚtkOzben

mfu délután. Nagyváradon a székesegyház, a Púspöki palota, a Kanonok sor megtekintése történt, majd a Szent László tér éptiüeteit
néztiik meg, Megálltunk Királyhágón, a történelmi Erdély kapujában. Kalotaszegen keresztiiLl érkeztíinkGyalura. Itt vacsora és csodás hotelvolt.
2. nap: Reggeli után folytattuk utunkat Kolozsvár felé. Itt megnézziik a Szent Mihály templomot, a híres Mátyás király szobrot
és sziilóházár Segewáron felmentiink a Várnegyedbe, ahol megtalálható Drakula szii{őháza, a Városháza, a Diáklépcs§ a Domonkos templom, a Szarvasos ház, az Óratorony a bástyákkal.
Itt szii{etett Apor Vilmos is. Fehéregyházán Petófue és hós társaira emlékeztiink. Székelyudvarhely látnivalóival is megismerkedtiink: templomaival, enrlékparkjáva| híres iskoláival. É,rkezés
este történt a szállásra csíkszeredába.
3. nap: Reggel mise volt a csíkszeredai Makovecz templomban. A Sóvidékre látogattunk. Szovátán fiirödtek egyesek a Medve tóban. Parajdon lementiink a Sóbánya mé$re. Szejkefiirdőn
a" legnagyobb székely,, Orbán Balázs sírja előtt tisztelegtünk.

Tamási Áron szülófaluját, Farkaslakát is felkerestiik, ahol emlékműve, sírja található, Korondon mise volt, kedvére vásárolhatott

-

mindenki

a

bóséges kínálatban,

a

t

../rrrlf

vásárban. Este buli volt a busz-

sofőr tiszteletére. .
4. nap: Ezen a napon felkerestiik Csíksomlyót, a csodás kegyhelyet, és felmentünk a Nyeregbe is, ahol a búcsút tartják. Majd

elmentiink az ezeréves határhoz Gyimesbükkre. Zsögödfiirdőn
kipróbáltunk egy mofettát is.
5. nap: Most Madéfalrnínkeresztü a Gyergyó medencébe utaztunk, Felejthetetlen élmény volt a Gyilkos-tó és a Békás-szoros
megismerése! Este búcsúvacsora volt és köszönetnyilvánítás a zaÉndoklat szerveóinek.
ó. nap: Reggeli után indulás Marosvásárhelyre. Egy séta keretében megnéztiik a csodálatos Kultúrpalota, a városháza, a
Prefektura, a színház épületeit, valamint a főtér templomait. A
városnézés után indultunk haza, a határo n 2 órát álltunk a semmiért.
Felejthetetlen élményvolt ez a kirándulás, zarándoklat,

s

köny-

nyes szemmel énekeltük: ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk!

MerkliFerenc
plébános

l
Régi óhaj teljestilt, amikor a múzeum előtti poros út végre szilárd
burkolatot kapott, sőt bővült egy ideáüs parkolóval. Megszűnt az állandó porforrás, amely az ablakok és az ajtó résein is áthatolt, beült
a polcok üveglapjaira és befedte az ásványokat is. Az ásványok egy
része nem mosható, másokat törölni, némelyiket mozgatni sem érdemes gyakran, mert finom tús kristályai letörnek.
A látogatók nevében szeretném megköszönni az intézkedést mindenkine§ aki hatékonyan segítette a munka megvalósulását.
A nyári gyujtőturák egy érdekes lelete a sümegi kőfejtóből került
elő, Ez a hely egyike azon kevesekne§ ahol a magyarországi lrréta kori kövületek (még) gyujthetők. Mit kell tudni erról a föIdtörténeti korról? A Föld arculatát meghatározó középidő (idegen szóval mezozoikum) Z+S millió éwel ezelótt kezdődött és 66 millió éve ért véget. A rudósok 3 időzónára tagoltálg atriászra, a jarára és a kréta időszakra (ez utóbbi a nevét onnét kapta, hogy a krétagyártásra használt mészkő ekkor keletkezett)Kezdetben minden
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Vasszécsenyi Üzenet
kontinens együtt volt (a szuperkontinenst nevezték Pangeának), s
mire a középidő véget ért, a mai kontinensek nagyjából kialakultak.
Maga a kréta kor 77 millríó évig tartott, s a nagy kihalások fiiződnek a korszakhoz. Kihaltak a dinoszauruszok, a belemníteszek, az
ammoniták s ki tudja mennyi faj. Viszont kövületekmilliárdjai áruIkodnak az akkori trópusi világról. Ilyen ,,kővé vált akváriumba" tekinthetiinkbe a sümegi kőfejtő sziklái közt járva. Rudista kagylók,
grypheák, vaccinitesek, magános és telepes korallok tömkelege tárul a figyelmes szem elé. Az acteonellák szépen csavarodott házait

Z0I4. augusztus

kalcitkristályok töItik ki, akárcsak hippuritesek gyakran méteres kővázát. (Akit a terület kövületei mélyebben érdekli§ az a városi múzeumban megtekintheü a Kocsis Lajos gyujteményt.)
Avasszécsenyi kiállítótérben is közel 50 kiilönfele sümegi köviilet
nyújt betekintést a kíétahaidanvolt világába. Közülük legirissebb a
képen láthato, a napokban preparált rudista kagylg mely a fedelével
együtt szépen megőrződött az évmilliók viharában.
Pőilör György
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APetőfi SE hírei
A20l4/15 bajnoki saezon 2014,08.1ó. - án indul. A
bérletek árusítása megkezdődött,
Kérünk minden sportot kedvelő lakost, hogy lehetőségeihez képest támogassa az egyesii{etiinket a bérlet
vásárlásával. Az árak nem változtak!

a-I

Három )átékosunk távozott: Kontics Zoltán Ausztria,

Velekei Lász|ő Egyházasr ádő c,

Horváth Dániel Tanakajd. Apótlásukat az ifi csapatból oldottuk meg, valamint egy kapust igazoltunk.
A csapat elé célkénta tisztes helytálláson kívül, az
első öt hely valamelyikét ttízttik.
Továbbra is a gondok között szerepel, hogy a Tsz-en
tudná tákíviii nincs olyan vállalkozás a közsegben,
mogatni a sportkört. Miután nem nyereségesen működő vállalkozásokról van sz6, így aTAO pályázaü lehetóségeink is korlátozottak.

§
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Az MLSZ a pályázatunkat befogadta (z 47 5 8 8 8. -F0.
Az önerót kell előteremtenün§
ami ebben az esetben 30o/o. (I093 912.-Ft) és így
megújulhatnak a kispado§
vehetünk egy új fűnyíró traktort. A jövó évtől már
számítógépen kell a jelentéseket - iegyzőkönyveket készíteni és kiildeni ezért egy ilyen gépet is be kell szeteznünk.
Utánpótlás nevelési feladatokra, ha meg tudjuk oldani szerződéssel,
akkor 3 3ó2 800 .-Ft az az összeg amit cégtól kell a
számlánkra kapni TAO támogatásként.

Bizakodva kezdtűk

a

kupasorozatot

is.

Táplánszentkereszt megyei elsó osztályos csapata volt
az első ellenfelünk.
A fiuk kivriló játél&al 5:2 re nyertek és ezzel egy kicsit elrontották a búcsúihangulatot. A második körben
20l4.augusztas27-én, szerdán 17 órakor a Szombathelyi Spari FC lesz a vendégünk.

Továbbra is várjuk a gyerekeket és a hölgyeket, hogy
nalunk focizzana§ vagy csak sportoljanak!

Mindenkinek sikeres őszi szereplést

és jó

szurkolást és

szórakozást kívánok!

HajráVasszécseny !
pammerIstvón

PetőfiSEelnök

