oo

tilsszÉcSEl\,iy

XXII. évfolyam 6. szám

Uc,írct
Va,sszéc§cnUíl

Önkorrnányzati Lap

@E

DECEMBER
Az

év utolsó hónapja köszöntött

zeleg

a

vele együtt kölegszeb§ legnagyobb ünnepünk, mely fénybe ölránk,

s

tözteti környezetünket, lelkiinket !
A karácsony a szeretet, advent a várakozás megszentelésével, lehetőséget nyújt arra, hogy a szív nyitott legyen,
a

lélek pedig tiszta a szeretet fogadására és adására.

Advent a karácsonyt megelőző négy hetes időszak,
amely az örömteli és meghitt készülődés, várakozás jegyében telik.

Az adventi időszak,

a karácsony (december 25,) előtti

negyedik vasárnappal veszi kezdetét és karácsonyig tart.
advent kezdete jelöli a keresztény egyházi év első
napját is. Maga az advent szq latin eredetú, jelentése; eljövetel, megérkezés és az,,adventus Domini" (azŰr eIjövetele) kifejezésből származik. Egyes vidékeken ezt az
időszakot kisböjtnek is nevezik.
Adventkor a 19-20. század óta szokás koszorút készíteni, Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített
kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek.
Minden gyefiya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény,
öröm, szeretet. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) 1yűjtiákmeg, minden alkalommal eggyel többet. Minden emberi életúthoz'fény'kell.Fény, amely
karácsony szent estéjénteljesedik ki, mert ünnepének
fénye a hit, a remény és a szeretet jelképeként ragyogja
be otthonainkat.
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A tartalomból

. MI TÖRTÉNT AZ ELMIJLT IDÓSZAKBAN?

. Jó TUDNI
.

TüNDÉRoRszÁc óvooaÉs rönzrrt sót csópn Hfu,pt

Pődör György

Decemberi
vidámbabonás
Edes méz meg pálinka

ilyenkor a hadrend.
Harangkötél- pántlika:
böittel köszön be advent.

Kellést gyógyít tamásháj,
köhögést egy kis zsombor.
Menj orvoshoz, ha más fáj
vagy nincs otthon finom bor
Szaloncukor, angyalhaj,
karácsonyfa szenteste!
Pistikénél nagy a baj,
Jézuskáját kileste.

Barátságot el ne varrd,
ezt üzeni Borbála.
Ne avatkozz- meg se halldboszorkányok dolgába!

szilveszteri ráadás

Szánok talpa már siklós,
hagyd nyitva az ablakod,
aranyat dob szent Miklós,
ha nem nyeltél maszlagot.

Babonáknak kell hinni,
ha szóüt pince mélye.
Jánosráldás kell inni,
ha nincs gyomorfekélye

Kilenc fából lucaszék,

Meg ne bízz malacodbar1

gombóc késztiLl s pogácsa.
Ez a kislány nagyon szép,
ki szerelme kovácsa?

!

ha más fogja a farkát,

ha leányvankarodban,
hát csókold meg az ajkát!

. AMÚVELŐDÉSIHÁZHÍREI
. EGYHÁZI HÍREK
. HíREK AZ ÁsvÁtvyl,ttJZEUMRóL
. PETÖFI SE HÍREI

z
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jelentette, hogy az iderronatkoó önkormáryzati

Tisztelt Falubelielg kedye§ Lakosok!

Az önkormáryzati vílaszások óta első
besámolok

alkalorrr, hogy

az elrnűt idősza]óan történtekról

és ez alka-

"l"pi,í"

ként nem tiszteletdíjban, hanem
az

rendelet

járó tisáeletdíjukról lemondanalc Polgírmester-

MÖTV

illetnéqöen részesiilök

rendelke#sei alapján, így ennek megfelelően

én ebből szeretnék a továbbialóan köóssegi

célokat szol-

jövőól is szeretnék néhány gondolatot megosáarri Önökkel
Akampárryidőszalmakvege és a választások is elrnűtak

gíló feladatokat megrralósítani. Ebben

már. Ilyenkor lehet higgadtan értekelni a történteket, le-

Ezek legyártása és lesálítása megtörtént, felállítására jö-

vonni a sziilrseges konzekvenci&at Megnyugtato, hogy
a felheviilt indulatoktól sem mentes időszalóan a több-

vőrekedilsor.

segnek volt lehetősege a higgadt döntéshozataln. Sze-

telepüés fejlesztési program megalkotásáról és az
azolrban szereplő fejlesztések prioritásairól is volt só. A

lommal egy kicsit

a

mély szerint is bízom benne, hogy egy új időszak kezdetén a v.álasztók döntese

delegált képviselótestti-

"l"pj,á"
lettel együtt, lesz lehetőségiink megujulni és tovíbbi kö-

ilyen vállalásom

a

a

ciHusban az első

két temetó umafalának kialakítása lesz.

A

program megalkoüísára fá even beltilkerii{ sor, és remélhetőleg hosszú távu elkepzeléseket fog rögzíteni.

Ezidő

hbr,ük, illewe vélhető-

zos gondolkodással és munkával telepiilésiink fejlődésé-

alattaz érintettekvéleményétfo

érttenni.

en a jövőbeni pénzüg}rl források tekintetében is megala-

Képüselőtársaim nevében és jómagam ismételten
meg!ösónöm a bizalmat és további ldtartást, tiirelmet

pozottabban fu dunk tervezni.

kérünk munkánktroz, arrnak reménybery hogy az elvegzendő munka eredmenye a lakosság érdekeit szolgáIva,

Atovábbialóan, mind a testiileti munlcíban, mind az
önkormáryzati felaclatokköótt az év,zÁrássalkapcsolatos

megelégedéssel fog eltölteni minél többeket

teendők á{lnak első helyen.

Bárvan az

a mondás,

hogy,mindenkinekúgysem le-

het akedvére tenni" ennek ellenére megpróbáljukismé-

telten
A jövőbe nézve. Talán feltűnt, hogy ugyan nem

elősó9

de szándekosan nem nagyívúígéreteH<elpróbáltam fel-

vázolni az elkövetkezendő

evekeL Egyrészről azÉxt, mert

Az elműt időszalaól sólva ex azert kellett megemlítenerr1 mivel a yálasztá§i időszak és az évvege köótt
|ag azÁtszlmadásnvan

kizáró-

lehetőseg. Az egész évten vegzett

munka adminiszratív feladatainak befqezése, elszímolása a

legfontosabb teendőnk Másodsorban

a

követkeó ev

betartani is könnyebb, illetve a mindennapoktörténesei

gazdasági terve#sére kertil sor, amit nagyöan befolyásol a

vagy akfu a kormáryzati programokváltozása módosítja

napolróan elfogadásra keriitró rállami költségvetés.

a megvalósíthatóság körtilményeit.

Mind emellett

a é1,

A

pénzügyi nehézségek manapság minden Önkor-

hogy fejleszteni fudjuk telepiiléstinket és élhetőnek meg-

márryzatot szinte egyformán suitanak. Naponta hallani,

tartani.

hogy az Önkorrnáryzatok egyre kevesebb állami segítségre számíthatnalc Ebben a helpetben nehéz megta-

Az új képviselőtestiilet megalalarlt a 2014. olaóber 22.
-i alal$ló ülésen. Aképviselői és polgármesteri eskiitételt
követóen elsők köótt a szervezesi és múködési szabálpat

lálni az aranyközeputat, de meg nehezebb fenntartani az
egyenzulyt. Min deztűgy,hogy a kormáryzat részeről mi-

módosíüísára keriilt sor. Az alpolgármesteri tisztség betöl-

nél szelesebb körben támogatott adókivetéseket próbál-

téséttovábbialóan is Szilvás Istvárr lá§a el javaslatomra.

A

hét tagú testiiletből5 fő ámogatását éIveúea döntéshozatal során. Továbbá az iilésen a kepviselőkköziil

Tibomé, Ferencz Zsolt, Pődör Gyögy

Bertók

és Szilvás István

be-

jukelkertilni.
Önkornr,inyzatunk az ÖIrIrUtC pályáaaton a vasi te-

lepüések köótt dobogós helyen végzett a támogatások

a
J
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megszerzesét tekinwe. Errrrek megíelelően 5.457.000,- Ft
összeget sikertilt kapnunk Mégis azt kell hogy mondjam,

hogy nincs okunk a felhőtlen öómre,

többsóóset kaptukvolna,
hogy

a

több

erre ferrnráüó a

mirrcl ha ennek a

ald<or sem mondhatnánk el,

telepiilésiinlret i§ érintő múkö-

desi forráshiárry ellenzuhoara lenne ez által

Eppen annyira lesz elég hogymint minden ev v$én, az
idén is úgytudjuklgámi az aret, hogy nyugodtan tudluk
elmondani, nem tartozunk senkinek; minden ki van fizetve, az intezmények múködnelc Valójában ez is a cél csak az
a

több hónapos bizonytalanság ne volna

A következő áfu

wköáen!

A múvelődesi

}rráz

Atél

kiilső hőszigetelése fohamatbanvan

beköszontével már érez,hető a kedvező haüísa a hőérzetiinkre,

en is más a költsegek és fejles*ések ter-

vezesekor a biztosra szabad alapozrunk és pénzügyileg ismételten a megtakadtásokx kell elótérbe helyezniinkúgy,

úogy az elrnűt ciHusolóan tettiik A továbbia]óan viszont a kepviselótestiilet t€ainak qy részÉíőlfokozot-

de

igazíból a fiítesi szezon végénszer€hénk megtakadtásokról

beszámolnl

Az

Onkornrányzat kepviselő testiilete a kormány rendel-

kezese alapifu dontött a

helr ért&tar bizotts€

A felkért személ),ek koziil elfogadta

felálütásáóL

a tisztseget es a közossé-

tabb segítseget kére§ a másik rés#től pedig mwrkameg-

gi munkíban való reszratelt Pődör

osztást várok eL Bízom benrre, hogy lesz lehetősegtink a

Ver}rás

nehéz heVzet ellenére az intézrnényeket fenntartva biz-

személye, akinem fogadta elfelkerest es nem élt alehetősegé-

tonságosan múködtetni

vel Az elnöh tisztseget Pődör György látja e| aki Onkormány-

a

teleptilést!

Atakarékosságot minden szinten

eósíteni

és fornrrában

kell!AkiadásokcsöHrentése nem csupán ce| hanem eszköz

a

nehéz időszakok tulélésehez.

felkertek köZött

Gyögy, Rácz Györgyné es
szerepelt

m€

Tóth Csaba

hrltu-

zati képviselői feladatai mellett felkeresemre a kozössegi
ra es

múy'eszetekteriiletén kiilön mE!ízást is teliesír

Váltüzá§, hogy az Üzenet hetyi lapunk tovíbbia]öan az

Továbbialóan is tartom magamat alűoz, hogynem ígerekmegvalósíthatatlan

MHósné A

és finanszí,roz,hatatlan

dolgokat

SZMSZ rendelkezese szerint negyedwente egy alkalommal
jelenik meg nyomtatott fornrában es csökkentett maximum

Aközmunkaprogram oldóber 31-én átnenetileg leállr
Az nibók megindíüísára november 17 -én keriilt sor. Je-

koztatás élllhőL

lenleg 5 frt tudunk fogffioztatni, amire pályázrrunkkel-

tése miatt sztiü<séges az elektronihrs táiékoztatás iníry,ába el-

lett Néhány fót hilönböó

mozdulnt Ennekmegfelelően

kepzeselorc tudtunk delegál-

12 oldalnyi terjedelembery elsősorban önkormáryzati ájé-

Az qyre

növekrrő kiadói költsegek csökken-

az

aldualitásokat

a

helyi inteme-

ni arrrrak erdekében, hogy az ellátásuk megoldott lqgyen.

tes portálunkon fogunk közzéterrni-

Helyzetiik a jövő

kx felhívásokat napi szinten frissítiiik és megjelentetjt

ev február vegéig megoldott

Így a fizikai munka teren is van lehetősegiink előre lepni.

Jelenleg
a

a

köáeriiletek táiesítése folyik A szezon vegwel

sportcentrum teljes takadtása mqgtörtént A játsóteren

az eszközok leszerelésre és téliesíésrekeriiltelc

épiiletek ftíteséól

gondoskodunk
A meg[áó kisgépeink karbantartását vegezztik eL
Az Önkorrnányzat es a hetyi Viröskereszt Szerve zetnovember 29-én a hagyományoknakmegfelelően
megtartotta az időselmapi kösóntését

aMúvelődésiHázhan

Ahonlap

a

k,

kihívísainalr

megwtínőbenláó hstérsegi rendszenől

"l"g"t

levrálr"a

öniálló saiát portálkent iizemel január eleiétőL Az adatok feltöltése és áttelepítese miatt átnenetileg tiirelmet kériink az eset-

A lakossági felkérésekrea áví3ísok utáni hullaclélda ledatálását véryezzik Az önkormáryzati

téve ezzel a mai kor

A kö?érdehí információ-

az idén is

és vend€ü

Lítását

leges hirányos adattartalomért Bízunk benne, hogy az nj

ájé-

koztalási feltilet, mint tartalrnában, mint megjelenesében egyaránt szolgrália

a

helyi lakosok es a kíviilflló érdeHődőkigényeit

KeltefiEs Karócsttyi Ünnepeka
kívówa
TtszfulettBl:

a

Boldog Uj Éua

Z.glnaí7,olűn
polgármc§er
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HELYI pnrprcrÁnnÓl

zett személy- és áruszállítás;

e) larlturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tár-

A jogszabályi előírásoknak megfelelően és az önkormányzat
törekvéseivel összhangban

gyi javai, kiilönösen az irodalom, a tudomány, a népmúvészet és népi kézművesség,néprajz, filmművészet, iparmúvészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továb-

hoztuk létre a Települési Ertéktár Bizottságot, amelynek a
feladata a helyi értékek feltérképezése,dokumentálása és nyil-

bá a védett ingatlan értékei, különösen

vánossá tétele.

lőhelye§ nemzeti és történelmi errrlélüelyel9 világörökségi

A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról szóló ZOIZ, édXXX. törvény, valamint a
magyar nemzeti értékekés hungarikumok gondozásáról szóló II4/2OI3. (rV 16.) Korm. rendelet, és az e szabílyzatban

a

nemzeti vagyon kö-

rébe tartozq kiemelkedő értékűműemlékek és régészeti le-

helyszíne§

f) sport:

a

a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség
megtartását, fejlesztését szolgálo, a szabadidő eltöltéseként
kötetleniil yary szervezett formában, illetve versenyszerúen

foglaltak szerint végzi.

végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékeny-

Ahelyi értékekszakterületenkénti kategóriái
zők:

a

követke-

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai , állategészségügy területét -, különösen
a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerelg a borászat, to-

vábbáaz állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés
és győgyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tár-

gyi java1 különösen

a gyógyszerek, gyógynövénye§

gyógy-

hatású készítmények,győgyviz- és fiirdőkultúra;

c) Cpitett környezet: a környezet tudatos építésimunka
eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített(mesterséges) része, amely elsódlegesen az egyériés közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert kö-

rülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességetis
tárgyi avai, különösen
j

-

szellemi termékei és

az egyes technológiák, technikál be-

rendezés-, gép- és műszergyártás, múszaki eszközökkel

vég-

sportolói életmúvekés csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember természetes kömyezeté-

ség, kiiüönösen

a

nek tárgyi javai, kiilönösen

a

fizikai

és biológiai

képződmények

vagy képzódménycsoportok, geológiai és geomorfológiai kép-

ződménye§ természeti tájal9 természeti terii{etek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert köriilvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi terméke§

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás
szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciól9 szolgáltatáso§ a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítésieljárások.

A háromtagú bizottság kidolgozza a saját Szervezeti
ködési szab{lyzatát, munkatervét, befogadja és várja

és múa

helyi

és az elszármazott vasszécsenyiek ötletét, javaslatát, tevékeny

részvételétebben a szép munkában,

A digitrális értéktármellett kiállításokkal, előadásokkal próbáljuk minél szélesebb körben bemutatni helyi értékeinket,
Végre egy olyan tevékenység, amelyben az összefogás öröme
és eredménye példamutató lehet mások számára is.
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zati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítá-

t.ÓruoNtt

sáról és eredményérő| majd átadta a polgármester és a képvi-

Vasszécseny községben a helyi önkormányzati képviselők és polgá,rmesterválasztása eredményes volt, az úionnan megválasztott képviselő-testiilet a 2Ol4. október 22.
napián megtartott alalicrrló ülésénmegkezdte munkáiát

selók számára

a

megbízóleveleket.

Az eskü letételétkövetően megválasztásra kerültek azÜgyrendi Bizottság tagjai, Pődör György elnök, illetve Bertók
Tiborné és Ferencz Zsolt bizottsági tagok szemé$ben. Ezt
követően a polgármester javaslatára

a

képviselő-testiilet Szil-

vás István képviselőt Vasszécseny község alpolgármesterének
T i § zt elt Uól gszt ó p olgír ok !

választotta meg.

Vasszécseny községben a2014, október 12. napján megtar-

mester és az alpolgármester

Az alakuló ülésen határozott a képviselő-testiilet a polgárilletménlne§ tiszteletdíjának és

tott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása eredményes volt. A választó polgárok 59,8 Zo-os rész-

költségtérítésénekösszegeiről is. Szilvás István alpolgármes-

vétele mellett (névjegyzékben szereplő választópolgárok

ber 22. napjával lemondott. Ugyancsak lemondtak képvise-

szá-

ter a számára megállapított tiszteletdíj összegéről2014.

októ-

ma 1132, a szavazóként megjelent választó polgárok száma

lői tiszteletdíjukról Bertók Tiborné, Pódör György és Ferencz

677 fő volt) az alábbi eredmények születtek:

Zsolt önkormányzati

A

Polgármester választás :
Oláh Miklós 239 szavazat
zsolnai z oltán 4o2 szav azat
Pammer István 30 szavazat
A megválasztott polgármester: Zsolnai Zoltán

képviselő-testület nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyvek teljes terjedelemben megtekinthetők hivatali időben (hetfo-kedd 08.00-16.00 óráigl szerdán 8.00_17.00 órá_
ig, csütörtökön
8.00-1ó.00 óráig, péntek, 08.00-tól 13.30-ig)
a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve a
wwwvasszecseny.hu internetes oldalon.

Helyi önkormányzati képviselő választás:
Bertók Tiborné 328 szavazat
Pődör György 367 szavazat

GáspórTlailar.
1egyzo

Szilvás István 3ó4 szavazat
Pammer István 2I I szav azat
Pintér József 245 szavazat
Ferencz Zso(t 32O szav azat
Borsodi József 1 08 szavazat
Kovács Szilveszter 22I szavazat
Horváth Józs ef 269 szavazat
Molnár Imre 188 szavazat
Kiss Péter 24O szavazat
Cser Béla 160 szavazat
A megválasztott képviselók: Bertók Tiborné, Pődör György,
Szilvás Istvárr, PintérJózsef, Ferencz Zsolt, Horváth József

Az egyes szavazókörök

részletes eredményei megtekinüe-

tók az alábbi internetes oldalon:
http

:

/

/valas ztas.hu

/ / hu

/ onl<talZ}

I4 /

990 l 99O

0

index.

html

Az

tÓruoNII
Az ünnepekre való tekintettel a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási ideie a következőképpenalakul:
2014. decemb er 22-én és 23-án, illetve december 29 -én és
30-án 08.00-tól 16.00-igvárjuk a Tisztelt Ügyfeleket

2014. december 31-én és 2015. január 2-án az ügyfélfogadás szünetel.

Az újévelső munkanapja ZOlS,január

5. napja.

2015. január 9-énpénteken meghosszabbított ügyfélfogadá-

si időben állunk a Tisztelt Ügyfelek rendelkezésre 08.00 óra
és 1ó.00 óra között,

2015. január 10-én szombaton az ügyfélfogadás szünetel.

újonnan megválasztott képviselő-testiilet 2014. októ-

ber 22-én, az önkormányzati választásokat követő 10. napon
megtartotta alakuló ülését.

Az ülésen Papp Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke
táj

képviselők.

ékoztatta a résztvevőke t a

2O l

4. október

1

2-ei önkormány-

A Hivatal munkatársai Ádott, BékésÜnnepet

és

Boldog Uj esztendőt kívánnak minden Kedves Ügyfélnek!
Tisztelettel:

GáspárTiuadar
jegyző
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Október közepétől, mínden nap tervezett program szerint
foglalkozunk a kisgyermekekkel, Nagyon szereük és aktívan
vesznek részt a iátékos tomában, szívesen festene§ ragasztan
a&,gyurmáznak készítenek termésekből kiilönböző figurákat.
Vidráman énekelgetnelg mondókáznak, Egyre kitartóbb figye-

lemmel és ryrugodtan hallga§ák végig a meséket, szereti\ ha
bábozunk nekik, ha hangszereinken játszunk.

Örömmel segédkeztek a töklrámpások elkészítésébenéppúgy,
mint

a

karácsonyi üszek-mézeskalácsok formázásában.

A rövid

versikéket, mondókákat örömmel

mondogatták, is-

mételgették, mikor a Mikulást vírtuk. Egy- két kisgyermek elsírta magát a Mikulás érkezésekor, de az ajándékot elfogadtál,<,

örömmel

A bölcsődében 11 kisgyermek éli boldog

mindennapjait.

bontogatták csomagjaikat. A Mikulás ölébe nem na-

gyon akaródzott senkinek sem beleii[ni, de énekelte§ verseltekneki.
Az ádventi koszorún minden nap meggyújtjuk a gyertyát, be-

Közülük ó kisgyermek érkezett szeptemberbe csoportunk-

szélgetiink a közelgő ünnepről,

ba, a többiek már bölcsisek voltak. A fiúk vannak többségben:

nephez kapcsolódó alkotásokat, melyekkel a bölcsődét díszít-

9-en.

iük.

Az új gyermekek hama4 nagy törés nélkiil beszokak
portunkba: elfogadták

a

cso-

a

karácsonyról, készí§iik az ün-

n

bölcsőde szokásait, szabályait, ráhan-

golódtak a napirendre. Megszerették társaikat, az őket neveló,
gondozó fe]nőtteket.
Ósszel igyekezttink minél több időt az udvaron tölteni. Nagyon kedvelte mindenki a csúszdát, motorozást, labdánást.

Az

új kisgyermekeknek azt is meg kellett tanulrriu§ hogy a nagymozgást fejlesztő játékokkal hogyan kell balesetmentesen

,

ren-

deltetés szerint átszani.
j

A

bölcsődei szolgáltatások közül nagy népszerúségnekörvend aBaba- mamamuzsika- foglalkozásunk. Örömmel jönnek
az anyukík, kisgyermekek egyaránt, a közös

játékra-éneklésre-

mozgásra-ringatásra.

Ez úton szeretnék a bölcsóde dolgozói nevében mindenkinek" Boldog, békés,meghitt ürrrrepeket" kívánni!

Karácsottyi angyalok / részlet /
S zóllj

at ok le, s zállj at ok le,

Karácsonyi angyalok,
Zörgessetekmóma

este,

Mindenkicsi ablakot.
Palotába éskunyhóba,
Nagy örömet

uigyetek: B oldogságos Ünnep et!
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,,Fúj aszelatójon
szíraz ógat zörget

gácsát ettünk és versenyeztiink.

A gyermekek

és sziilők együtt

élményreméljük

mulatozhattak, szórakozhattak, és ez a közös

Rég lehullo tt, r ég els ór gdt

maradandó emlékkéválik. Úgy vélem, hogy ezek

leueleket görget."

ramok gazdagítják az óvoda és a család kapcsolatát.

A

/PappLószló/

nagycsoportosoknál,

a

közös

prog-

mint minden évbery októberben

szintfelmérót végeztiitrk, mell.rrek eredményeképpen pontos
képet kaptunk a gyermekek egyéni fejlettségi szin§éről. Á fel-

mérésta Nevelési Tanácsadó munkatársa végezte, és az eredményről tájékoztatta

a

sziilőket. Ismertette

a

képességfejlesztés

gyakorlati lehetőségeit, mely szülőknek, óvónéniknek segít az
egymásra épiil<i egymást kiegészítő gyermeknevelésben. E közös munka eredményeképpen, a gyermekek személyre szabott
fejlesztésével az óvodáskor végére iskolakészültekkéválnak.

November 17-én tartottuk óvodánkban az adventi készüIődést, mely már szintén hagyomárrnyá vált.

A

sziilők és az

óvónénik halk karácsonyi zene mellett készítettéka szebbnél
szebb asztali díszeket, adventi koszorúkat, ajtókopogtatókat,
angyalkákat. Ezúton is szeretném megköszönni
a

Tündérország Óvodában minden évszakban tevékenyen tel-

nek a napok. Szeptemberben a 3 éves gyermekek fogadása, a
beszoktatási időszak zökkenőmentes volt. A gyermekek számára már nem volt ismeretlen a kömyezet, hiszen augusztus
utolsó hetében az édesanyával együtt, délelőttönként kipróbálhattrák a csoportban lévő játékokat, megismerkedhettek az

óvónénikkel, társaikkal. Bár

a

szülők kicsit felve,

a

gyermekük-

től való első igazi elvá]ás félelmévela szemükben bízták ránk

a részvételt és

felajánlásokat.

November végéna vasszécsenyi

és tanakajdi

idóseket köszön-

tötték óvodánk nagycsoportosai, a Bóbita csoport. Úgy vélem,

hogy

a

gyermekek

a

versekkel és énekekkel vidrfun perceket sze-

reztek.

Az ürrnepvárás,

sr"j§"k

az adventi késziiüődés időszaka, amikor meg-

az adventi koszorún az első gyertyát, a kisgyermekek

körében mindig az egyk legszebb időszak.

Mi óvónénik újra

átélhetjtik azt a csodát, amikor óvodásaink

várakozás izgatott

a

legféltettebb kincsiiket. A kisgyermek számára sem könnyú az

örömével készii{nek az év egyik legbensőségesebb, szeretettel-

új helyzethez való alkalmazkodás, de a sok ölbéli iáték, mondó-

jesebb ünnepére.

ka, éneklés oldotta a gyermekek szorong,ását, és hamar birtokukba vették a csoportot.

Az

őszi időjárás nem fogadott kegyeibe minket, hiszen na-

gyon csapadékos volt, ezért az udvaron kevesebb időt tölthettiink. Amozgásigeny kielégítéseaz egészséges életmód megalapozása érdekében tomaszobánkban kiilönböző

mozgásformá-

kat gyakorolhatták, Az életkori saj átosságoh,hoz igazítvasétákat

tettünk, felfedezve az őszitáj szépségeit.Leveleket, terméseket

gyúitöttünk, megfigyeltiik

a

kiskertekben az őszi munkákat.

Október első hetében már hagyományként megtartottuk a
sziireti mulatságot. Ószi gyümölcsökból, termésekból bábokat készítettün§ a nagycsoportosokmúsonal,
a

a

középsősök és

kicsikverssel és énekkel készültek. A sziilőkkel együtt szüreti

felvonulást tettiink, majd szőlőt préselttitrk, mustot ittunk, po-

Folyamatosan díszítltikkömyezetiinket, ünnepibe öltöztetjük óvodánkat és a lelkünket. Beszélgetiink halk zene és gyer-
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vehetik az új játékokat. A játékokat az ,,Óvodásokért Alapítvány"-ra és az SZK ráltal felajánlott összegből vásároltunk. Ezúton is szeretném megköszönni

a

támogatásokat.

Kívánok a falu minden lakóiának békés,boldog, meghitt,

rá1-

dott karácsonyt, és boldog új évet!

Tiszteleűtel : P ap1l ktu ánné
óuodauezető

tyagyujtás mellett, a szeretetről, családról, az ajándékozás öröméről, hiszen adni éppen olyan felemelő érzés,mint kapni. Kis

titokkal késztilünk, melyet majd otthoni karácsonyfa alatt adnak át

a

gyermekek.

December 5-én látogatott el hozzánk a Mikulás, akinek már
előzőleg elkiildük a leveleket, rajzokat. Versekkel és énekelrkel

késziiltiin\ és megkaptiák

a

gyermekek

a

várva várt csomagot.

Karácsonyi tirrnepélyiinket december 19-én tar§uk. A 3 csoport és a bölcsődés gyermekek együtt ünnepelnek. Fenycífa illat járja át az ővodát, a csillogó szemú gyermekek birtokukba

M
Szeptemberben 133 tanulóval kezdtiik meg a tanévet. A nyír
folyamán 7 tanuló érkezett és ketten távoztak. Elsőseink a készségtárgyakat a másodikosainkkal tanulják. Három új óraadó
pedagógus kolléga kezdte meg munkáját: Kecskés Bertalan a 8.
osztályosoknak tart frztkát, Nagyné Gerencsér Zsuzsanna a 7 .
és. 8. osztályban angol nyelvet oktat, MárkusJózsef pedig görkorcsolyát heti 2 órában.

Októbertól a sajátos nevelési ry""yo gyermekek fejlesztését

Aranyhíd Nevelési-Oktatási Irrtegrációs Központ koordinálEszter, látássérült tanu1a. |Jtazó gyógypedagógusunk Molnár
lónkkal pedig Szabó Árpadne foglalkozik. Az iskolánk által ellátható fejlesztési órákat Koósné Patkós Renáta tar§a. Logopédusunk TakácsJózsefné, aki heti 4 órában végzi feladatát.
Ettől a tanévtőlaz I.,2.,5. és ó. osztályban oktatunk a 2012-es
az

I§Rafí^Etr!ííI
NAT óraszámai szerint. Felmenő rendszerben immfu a2.

és 6.

évfolyamon is folyik a hittan, illetve az erkölcstan oktatás.
Augusztus legvégén érkeztek meg a tankönyvek az iskolába
sajnos több hiánnyal. Még most is van hiányzó tankönyvünk.
Szülői Munkaközösségünk a ny,áron folytatta a kedtés felujítását és jutott lehetős ég a játszótéri mászóka rendbehozatalára
is. Köszönjiik segítségüket! Az SzM megtartotta első iilését,
amelyen a jelenlévő tagok ismét Kiss Lászlót bízták meg az elnöki feladatokkal. Helyettese Borosné Ódor Andrea, gazdaságisa Somogyiné Baumgartner Líüa lett.
Tanulóinknak a kötelező órák mellett sok délutáni programot
és szak&ört szerveztiink. Lehetőség nyflt sportolásra, művészeti foglalkozásra, középiskolai előkészítőre, táncra, zeneoktatásra.

Október 6-án

és Z3-án7.

illetve 8. osztályos tanulóink közre-
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működésével zajlottak a községi ünnepi megemlékezések.
Részt vettiink a tankerii{et által szervezett É,g és Föld programor1 ahol 5. osztályosaink összesítésben az 5. helyen végeztek.
A csiüagvizsgálós programban másodikok lette( így hilöndíjban részesiiltek.

Az

alsó tagozatosok látványos színházi előadáson vettek részt.

Iskolánk sike rrel pályázofta

tÁtvtoP

6. 1.2.

programra, amely

során iskolai mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok valósulhatnak meg

a

következó

időszakban.

A tanulmányi és egyéb versenyek a második félévtől indulnak. Fontosabb időpontokaz első félévzárásáigl
december 13. szombat Adventi késziilődés. lucázás
december 19. péntek Karácsonyi ürrnepség
- január 10. szombat Munkanap
-

ühi

(tanitas ehet pénteki órarend szerint)
- január 1ó. péntek Az első felév utolsó napja

A téli szünet december 20 -átől január 4-ig tart.
Az első tanítási nap január 5. hétfő (n heti órarend szerint).
Magam és munkatársaim nevében kívánok mindenkinek szeretetteljes karácsonyi ifurnepeket és eredményekben gazdag

boldogúj esztendőt!

pozsórLászló
igazgató

fiSraofaluffi

Etr*fit

Alig kezdődött el
és a következő

Az SzM

prár

a tanév, de már egy szüneten tul vagyunk
nap mulva kezdődik. Nincs idő tétlenkedni.

idei évben is megrendezte a hagyományosnak számító őszi,,Batnrs Bállt, melyet a vasszécsenyi művelődési házba hirdetett meg. A várakozásoknak megfelelően sokan jelezték részvételi szándékukat és néhány kivétellel meg is jelentek
után a
a november 8-án megrendezett eseményen. Aköszöntó
Grl"ry,Acrobatikus Rock and Roll Klub produkcióját láüatta a közönség, akik éppen versenyről érkezve, hatalmas sikert
arattalg bemutatójukat nagy taps kísérte. Az előre meghirdetett
az

bűvészműsor sajnos betegség miatt elmaradt. A bál jó hangulatát most is Németh István -Pisü biztosította, ami hajnali fél
4-ig tartott,

Rendezvényeink bevételétés sziiüők támogatásából befolyo
összeget a gyerekek biztonságosabb kömyezetének kialakításá-

ra fordí§uk (a kedtés teljes cserejéből már csak egy oldal van
hátra).

Ezúton szertrrénk köszönetet mondani mindazoknak akik az
évek során bármilyen módon hozzájárultak terveink megvalóSzülőiMunkaközösség
sításához! Köszönjük. !

Vasszécsenyi Üzenet

10

,r

!t

2014. december

"ii

t

.,

Az elnűt két hónapban, elég mozgalrnas volt a művelődési ház élete. Próbálhrk a kiilönböző korosztáIyoknak, kiilönböző igényeknek
megfelelő programokkal becsalogatni a kedves lakosokat a házba. Október hónapban a választáson és az ahh62 ftapcsolódó lakossági
fórumokon kíviil több lulturális rendezvény is lezailott.
Október 4-én került megrendezésre a hagyományos szüreti felvonulás a Hagyomártyőrző Klub és a múvelődési házszewezésében,az
önkormányzat és helyi lakosok támogatásával.
Részletes leírást a Hagyományőrző Klub Híreiben olvashatnak.

lésben is részt vehettek néhiinyan, akik egy-egy hangszert kaptak

a kezükbe és a művész utasíásait követve egy kész zenekart alkottak. Nagyon jó hangulatban, vidáman telt el a szűk egy óra, végénnagy taps-

sal jutalmaztá'k a fellépőt.Az előadást a Berzsenyi Dániel Könyvtárióvoltából, ingyen tekinthették meg a gyerekek.

-Október ó.- Az osztrák császári csapat t848. decemberében átlépte a magyar hatart, s megindult Magyarország ellery hogy szabadság-

harcunkat vérbe fojtsa. Segítségril hívta ehhez az orosz seregeket is, A
nemzet szíwel, lélekkel fogott fegyvert, s harcolt a szabadságért.
Több győztes, hős csataután1849. augusztus l3-án a magyar sereg
Görgey Arhír vezetésével, Vlágosnál letette a feglruert az orosz tábornok előtt. Szabadságharcunkat tulerő és erőszak győzte le. Ezután következett a megtorlás.

20l4.október 6-in az Ambrózy-Migazzi Istvátr Á]talános Iskola 7.
osztályos tanulói és a Rozmaring Asszonykórus ünnepi műsorával,
közösen emlékezttilrk a 13 aradi vértanúra és az 1848/49-es szabadságharc eseményeire, hőseire, áldozataira. A tisztelet jeleként Zsolnai
Zoltán polgármester úr és Pozsár LászIő ígazgató úr koszorut helyezett el az Október 6. emlékpark kopjafáiná,l.

-Október 23.- A második ülágháborut követó válság által kialakult
kilátástalanság, nélkiilözés és a tényleges szabadság iránti vágy mi
att, 1956 októberében az embereknek elegriü< lett. Október 23-árr kitört a világ legtisztább szándékú forradalma. A budapesti dirákoknak
az egyetemekről hinduló békésttinrtertérsévelkezdődött és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fej e-ződött be Csepelen november 11-én.

A tizeneglméhány napot felölelő történések még ma is sok kérdést
vetnek fel bennünk, amelyekre az évek műásával egyre kevesebb
eséllyel kaphatunk választ. Az azonban biztos, hogy a bátor magyar fiatalság, akiket afonada]om hőseinek nevezhehink, nem csupán a magyar, de az egyetemes történelem meghatározó eseményévétették az

l956-os forradalmat és szabadságharcot, amely erkölcsi gyózelmével
méltó helyet foglal el az emlékezetekben.

2014. október 22-én délutan a múvelődési ház dísztermébenaz
l95ó-os forradalom és szabadságharc hőseire, eseményeire emlékeztiink az Ambró zy- IvítgazzilstvánÁ]talános Iskola 8. osztályos tanulóinak músorával. A múvelődési ház falán taliátható emléktáblánál zsolnai Zoltán polgármester úr és Pozsár László igazgató úr helyezte el az

emlékezésés tisztelet kos zor6ját.

Az őszi szünet alatt több kikapcsolódási lehetőséget hirdethink
a múvelődési ház falain belÜ. Lehetett ping-pongozni, társasozni,
kareokizni, zenét hallgatni, filmet nézni. A szünet alatt sajnos csak 3
Október ló-án délelőtt óvodások érkeztek a múvelődési házba,

gyerek élt a felsorolt lehetőségekkel, pedig ezek nyitvatartási időben,

hogy Rosta Géza zenés műsorát tekintsék meg. Először kissé illetődötten figyelték a gitáron játszg éneklő művészt, de hamar feloldódtak és lelkesery együtt énekeltékaz ismerős dallamokat. Közös zené-

a tanítási szüneteken kívül is fenn állnak. A kézműves foglalkozásokon viszont szép szárnban vettek részt érdeklődő gyerekek,

Kisebbek és nagyobbak lelkesen

"€tak,

ragasztottak, hajtogattalg

Vasszécsenyi Üzenet
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alkoások szülessenek. Készítettiink

térhatá§u, festett fát papír ágakkal, Halloween tököt

papírbó| rózsát

falevélból, mécsestartót, mini üvegházat.
Akettő meghirdetett alkalom helyett aztán három lett, így mindenki be tudta fejezni az elkezdett művét.

Október végénmég megtekinthető volt a ,fasszilvágy sziiLlöttei
Vasszécsenyben" című kiállítás, de már a következő tárlathoz érkeztek
az alkotások a múvelódési házba.
A Nemzeti Múvelődési Intézet az idei évben Vasszécsenyt választotta helyszínnek a Vas megyei Képző- és Iparművészeti Tárlat megrendezéséhez. Tóth Csaba festőművész és Rasperger József grafikusmúvészzshirzte a műveket, melyeket nem hivatásos alkotó§ önszerveződő művészeti közösségek kiildhettek a kiállításra, Nagyon sok festmény, tájkép, csendélet, portr§ náhány grafika, valamint fafaragísok,
szobrok, bútorok, kerámiák és textilművészeti alkotások szerepeltek a
közel száa, beérkezett mű között.

,

dő jelentkezett. Két csoportbary három héten keresztiil, 20 órában
ismerkedtek a számitógép kezelésének alapjaival. A bekapcsolástól
kezdve a rendszer felépítésén,
fájlok, mappák használatáry az e-mailek kezelésén, internet használaton át a szövegszerkesztésig sok mindent megtanulhattak. Nagyon lelkes csoportok alakultak, akik jelezték, hogy a későbbiekben szeretnék tudásukat még magasabb szintre emelni. Az esetleges emeltebb szinhí tanfolyam lehetőségéról a későbbiekben adunk

táj

ékoztatást.

A következő két programunk, előadásunk a Berzsenyi Dániel
Könyvüír segítségéveljutott elhozzánk. Ezíton is köszönjük a könyvtár egész éves munkáját éshozzájár,iásait, melyekkel a közös

szerve-

zésű előadások ingyenesen látogathatók és a kézműves foglalkozások-

hoz alapanyagok vásárlását is lehetővé tették!
Verne Gyula Utazás a Holdba és Utazás a Hold körül címúregényeiben elképzelt Holdra szá,Ilást és a megvalósult űrutazást összekötő,
összehasonlító előadást hallhattak november l 9-én 1 0 órátó| az iltalános iskola 5. osztályosai,,,Csillagok akár a por..." címmel.

l

Október 24-én 15 órakor kezdődött megnyitón a RozmaringAszszonykórus, a VP-te Gitárklub közreműködött,
valamint Pődör
György eíTe az alkalomra írt verse, saját előadásában hangzott el.
Zsolnai Zoltárr polglírmester köszöntője utiin a kiállítást Rasperger
József nltotta meg.

F
0dg

r

1,I

l
November 21-én délután Erős György, kóstolóval egybekötótt előadására voltak hivatalosak a kedves lakosok, melyen megtudhatták

miből és hogyan készül a csokolád§ milyen előnyei, élettani hatásai
korokban
a fogyasztásának, milyen szerepe volt a hilönböző
és miért is imádjuk, Iegyen az kerelg szögletes, lyukas, fekete, fehér,

lehetnek
töltött

A

,

,,

.

tavaszi, kis érdeklődéssel lezajlott Baba-mama börze után kelle-

mes meglepetésként,sokan jelentkeztek árusításra a novemb er 22-én

délelőtt megrendezett Gyerme\ felnőtt ruházat és játékbörzére. 10
órára megtelt a művelődési ház terme az eladásra váró portékákkal.
Rengeteg játé\ ruhanemú és kiegészítő között vílogathatott, aki ellátogatott a délig nyitva tartó börzére.

Vasszécsenyi alkotók is képviseltettékmagukat a tárlaton, Rátz
Györgyné, valamint a Vasszécsenyi Foltvarró Kör is több alkotást hozott, melyekközü Kati néni,,Repcés" című festményet és Óri Zsoltné
,,Bargello" címúpatchwork múvét a legjobb kilenc alkotás közé sorolta a zsűri. Gratulálunk! A tárlat november l4-ig volt megtekinthető a
művelődési házban.

Október utolsó hetében kezdődött a Bezsenyi Dániel Könyvtárral
szervezésű Számítógép kezelői tanfolyam, melyre 15 érdek]ő-

közös

Az Vasszécseny Község Önkormányzata és a Vjröskereszt helyi
szervezete azidén sem feledkezett el az idősebb korosztályról és bár
az ENSZ 199l-ben október l-jét nyiMnította az Idősek Világnapjává, mi itt Vasszécsenyben már évek óta november végénköszöntjiik

a

szépkorúlakosokat.

November 29-én 14 órától vártrrk az ünnepelteket a múvelődési házba, mert ez a nap is alkalmat ad megíllni a rohanásbary alkalmat ad érzéseinkkimondására, a találkozásra és alkalmat ad a legfontosabbra is, a köszönetre. Ezen a napon szeretettel gondolunk mind-

Vasszécsenyi Üzenet

2014. december

12

-T-'
t'§_;

,,'-\,

, .':
'l,.,"
",'- , '!o-.',
o}L'|;' 'r',l -Lf* Z, l_Ar '
azokra, akik egy hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Minden évben ezen a napon köszöntjük őket,
de szeretehiket, bölcsességüket és segíteni akarásukat az év minden
napján érezzük. A fiatalabb nemzedék sokat tanulhat az idősebbek sikereiből és kudarcaiból, megvalósult és meghiúsult álrnaiból.

Szerény vendéglátást követően

a

délután, este hátralévő részében, a

jó hangulatról már Németh Ferenc gondoskodott.

Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához !

A következó héten pedig beköszöntött a december és az első héten, sok gyermek nagy örömére a Télapó is ellátogatott hozzánk
a művelődési házba. December 5-én délután fél négytől érkeztek
már a gyerkőcök, hogy személyesen találkozhassanak a Mikulással. A várakozás alatt kislányok énekeltek, volt aki zongorázott, többen kézműveskedte\ karácsonyi rajzfilmet néztek vagy a játéksarokban múlatták az időt. 16 óra magasságában aztán megérkezett a
nagyszakállú a krampuszával. A legkisebbek félénkerr, a szülök biztos közelségében vették át a Mikulástól a csomagot, a nagyobbak bátrary egyedri{ érkeztek a Télapó elé a megérdemelt aiándékért és mivel
Vasszécsenyben csupa jó gyermek lakik, ürgícsot természetesen §enki sem kapott.

A Tiitrdérország Óvoda gyermekei ünnepi músorral készültek az
idősek köszöntésére, akik meghatottan figyelték az elóadást, végén
nagy tapssal jutalmazták az apróságokat. Zsolnai Zoltán polgírmesután versek hangzottak el az idő múlásáról, a tiszteletről, a hazaszeretetről vasszécsenyi diákok előadásában. Mivel másnap advent első vasárnapja következett, meggyújtothrk az adventi koszorún az első gyertyát, melyet aláfestő zongorajáték tett még megter úr köszöntője

hittebbé.

Szeretettel vírunk mindenkit 2Ol4.december 20-án 15 órától a
Pungor Ernő Múvelódési Házban ,, A falu karácsonya' rendezvényre! Az iirrnepi músort azAmbrőzy-MigazzilswánÁtalános Iskola 5.
osztályos tanulói adják elő. A Bartók Béla zeneiskola néhány növendékétőlkarácsonyi dallamokat is hallhatunk. A művelődési ház előtt

n

M

felállításra kerül a falu karácsonyfája, melyre a gyerekek saját dísziket

A műsor uán várjuk

Természetesen a Rozmaring Asszonykórus műsora sem maradhatott ki a sorból, ők rendhagyó módon nem énekiikkel, hanem együ-

is feltehetik.

dám színdarabbal örvendeztették meg

tea, kalács, pogácsa, aprósütemény!

a

vendégeket.

a kedves lakosokat §zeretetven-

dégségre,ahol nem hiányozhat az ilyenkor szokásos forraltbor, forró

Töltsünk el együtt egy kellemes,

meghitt hangulatu, karácsonyváró délutá,rrt!
Pungor Ernő Múvelődési Ház és Könl.vtár ünnepi nyitva tartása:
20 l 4.decembe í 22.

(hétfő)

10.00-17.00 ( delutan 13.00-1ó.00 kézműves foglalkozás)
18.00-20.00 véradás
2OI 5. január 2.(péntek) l 3,00- 17.00
között a múvelődésiház és a
2Ol4.december 23- 2OI5. január

l.

könyvtár zárva tart.

MINDEN KEDVES LAKOSNAI(ÁLDOTT, BÉKÉS,
BOLDOG KARÁCSONYT ÉSEGÉSZSÉGBEN,
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT rcÍvÁxtrur

t
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2014.október 4-én került megrendezésre Vasszécsenyben a hagyományos szüreti felvonulás, a Hagyománxírző Klub és a múvelődési
ház szervezésében, az ónkormányzat és helyi lakosok támogatásával,

A kicsit késői időpont
sütéses,

J

ellenére, az idő kegyes volt hozzánk, nap-

kora őszi délelőtt díszthetttik a felsorakozott szekereket,

traktorokat. Kisebbek és nagyobbak szorgos kezei rögzítették a faágakat, kötözték a szalagokat. Az ebéd utáni gyülekezőt kövewe 13
órakor indult e] a menet a múvelődési ház elől. Felvezető lovasokat
a polgármester hintója követte, majd az énekes szekér, az óvodások
gyerkzsivajtól hangos kocsija, majd a cigányszekér és a kovács kocsija következett. Gyalogos felvonulók is akadtak szép számbary akik finom szőlőt, gyiiLrnölcsöt és még finomabb bort kínáltak a falu lako-

I

sainak. Tiibb háznál pálinkával, pogácsávalsüteménnyel várták a me-

neteL Áz idősebb korosztály népdalokat, az óvodások gyerekdaloa falubeliek által kínált fi_
nomságokat Az idei évben Vasszécseny határán belül maradt a felvonulás, ezért délután, mire kezdett az idő is hűvösebbre fordulni, már
vissza is érhink a múvelődési ház elé, ahol zsíroskenyér,vajaskenyér,
péksütemény,üdítő és bor várta a felvonulókat. A szekere§ kellékek,
eszközöküsszaszállítása
után, még az este beállta elótt, mindenki kellemes élményekkel térhetett haza.

Ir

kat énekelte§ miközben jóízűen majszolták

Köszönjii,k szépen a támogatásokat, felajánlásokat, eszközöket,
lyek lehetóvé tették a rendezvény sikeres lebonyolítását!

r,

me-
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Kedves Vas§zéc§enyi ielenlegi és iövőbeli Véradóink!

Vasszécsenyben is, mint az ország sok városában és községében
A lényeg az önkéntesség, mely fogalom már kiveszőben van a szótárunkból, Pedig a lényeg
ebben az egy szóban van és ettől olyan nemes, Büszke vagyok Önökre, akik éwól évre kitartóan segítenek a rászorulókory ellenszolgáltatást nem várnak. Mindig csodálattal nézem a megjelenteket és azt kívánom magunkn"k, hogy legyenek minél többen ennek a közösségévente több alkalommal rendeznek véradást.

emberi szolidaritás és a felebaráti szeretet ünnepe. Az idei ünnepségre községünk véradói közti{ ketten kaptak meghívást. Gombkötő
ta 27 -szer, BenkőJózsef

9O-szer adott

Ani-

vért

Nagyon fontos tehát, hogy minéI több embertársunk véradó legyen.
Sokan talán nem is ismerik a véradás menetét, s ezért el sem gondolkodtak azory hogy adjanak-e legalább egyszer vért.
Íme, egykis segítségnekik:

ad. Segít, akinek adjálg de megújítjaazt is aki adja. Avéradás nagysze-

*Véradó lehet mindenki,
aki egészséges, betöltötte a 18, életévét,de
még nincs ó5 éves és testsúlya meghaladja az 50 kg-ot.
*
Nők évente háromszor, férfiak évente ötször adhatnak vért. Két
véradás között minimum 5ó napnakkell elte]nie
*
Avéradás alkalmával steril vérvételizsákba, egyszer használatos ttí
segítségével4,5 deciliter telj es vért vesznek le (egy egység/ 1 E), és egy

rűsége az önzetlenségben és a szolidaritásban rejlik, abban, hogy erre

keveset

nek a tagjai. Köszönjiik minden véradó segítségét,akik segítettek a
vérkészítrnényreszoruló betegek gyógyulásában és hozzájáruItak az
ország folyamatos vérellátásához. Mert adni jó!!!

Avéradásról

a

segítés,önzetlenség, egészség, betegség, vöröskereszt

szavak jutnak elsőre eszünkbe, s nem pedig a halál, mert a vér életet

a vérre

bármikor bárkinek sziiksége lehet, és ez egyben bármikor és

bárkinek az életétielenüeti!

A Magyar Viiröskereszt

javaslatára november 27-ét nevezték ki a

véradók napjának. Azért erre az időpontra esett a választás, mert először 1954. november 27-én adományoztak kitiintetéseket a sokszoros véradóknak. AVéradók Napla különleges ünnep. Az emberség, az

*

a

vizsgálathoz mintacsövekbe.

A véradás 30-45 percet vesz igénybe, adaÉelvetellel és kiüzsgálás-

sal együtt.
*

Fontos a véradás előtti folpdék fogyasztás mely segít a véradás alkalmával levett plazma pótlásában és, ha megfelelő mennyiségú folyadék van a szervezetben az erek teltebbek, a véna jobban láthatq gyorsabb avérvétel.

I4
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levett vérből vöröwérsejt-koncentrátum,

és vérlemezke-koncentrátum

plazmakészítmények
készü| így egy egység teljes vér 3 beteg

életénsegíthet.

Sajnos községünkben a véradásokon egyre kevesebben vannak.
Sokszoros véradóink esnek ki a véradásokból betegség, gyó gyszeíszedés és egyéb okok miatt .Ezúton is szeretném kémi a fiatalokat legyenek véradók. Az emberi vér az az anyag, amelyet még nem sikerült
mesterséges termékkel pótolni, vagyis még sok-sok évig szükség lesz
a véradókra, a véradásra, a gyógyítás egyik legfontosabb íeltételére,az
emberi vérre és a belőIe készült vérkészítményekre.
Ezúton szeretném felsorolni azok nevét, akik az elmúlt három évben
sokszoros véradói voltak községünknek:

Véradó neve Véradások

száma

Lászlő2
53
10
4
32
22
27
66
2

Boros
Cser Béla
Dávid Ervin
Dragovics Péter
Erős Róbert
Geröly Kisztina
Gombkötő Anita
Gombkötő Sándor
i{. Gombkötő Sándor
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Kelemen Zsolt 39
Kiss Benedek 18
Kissné Török Katalin 4
Kovács Zsolt 51
Kupó Gabrielll0
Mészáros Istvánné 6
Nagy Krisztina 4
Nagy Tibomé 6

,,Aki önzetlenül vérétadja embertársain*, az mindent tud a szolidaritásróI.

Aki vérétadja,
Véradó neve Véradások száma

petőAttila 10
pintér Imre 58
pipics Lajos 41
Simon Balázs 15
Simon Kristóf 2
Soós József 54
Szakály Jőzsef 47
Szalai Gábor 11

Takács Boglárka 17
Takács György 58
Takács Márta 1
Varga Csaba 13
YargaMihály 29
Verhás Balázs 47
Virág István 36
Virágh Csaba 32

az saját magát adja, teljesen, há]át és köszönetet

nem

várva.

Áki vért ad

az életet ad, mert ismeri az élet örömét és fonákját egy-

aránt']

TíszteltVéradóiak!
A köu etkező uéradós iűp ontj a :
2O14. ilecember 22-én 18-2O óróiglesz aVasszicsenyi MűuelőilésíHózban.
A véradáshoz kérjtik, hozza magával a személyigazolványt, lakcímkíírtyát és a TB kártyáiát.

HoruóthnéPungorÁgnes

Szalai Miklós 15

Wrö skneszt Ala1l szerv ez*t

xenÁcsomyüzrxprn
A karácsonyi üzenetet

és megváltástJézus hozta el, vagyis a Messiamilyen emberi néven csak nevezni akarod Isten hírnökét,
akit kiildött az embereknek, ember képében,A kisded Jézus megérás, vagy

kezését a földre Isten új gondolatának fényes csillaga hirdette meg, és

a Gondviselés angyalai, akik eljöttek a csöndes pusztába az ewszerú pásztorokhoz. Hogy miért éppen a pásztorokhoz jőtt az üzenet?

Mert ők

a természet ölén éltek, Isten teremtett világában,

A pusztá-

ban, ahol több idejük volt gondolkodni, mint azoknalg akiket városok kőfalai közé zárva lefoglalt a maguk alakította foldi élet sok hiábavaló küzdelme.

"NAGY öRóMJÓ

HÍRÉTHOZZUKNEKTEK!

-

mondtákls_

ten angyalai a pásztoroknak. A pásztorok pedig fölnéztek az

ége,látMint üogy

ták odatönn ragyogni az új csillagot és megéreztékaz üzenet jelenté-

zik. A lét alapvető törvényében. A szeretet törvényében.

sét. Tudtrák, ho gy azon az éjszakán ftrlöttébb nagy valaki született. Va-

természet világában minden, amit látunk vagy tapintunk nem egyé§

laki, akinekkiildetése a világ megmentése kell legyen Néhányan, böl-

mint a ható erő kiilönféle formája, azonképpen a lélek világában az

cse§ ugyancsak ftilismerték a csillagot és beszámoltak róla uralkodójuknak. Elmagyaráztík, hogy a ktilönös csillag megjelenése jel, amely
valfinek a születését jelzi. Valakiét, aki minden eddigi uralkodónál
nagyobb lesz a földön. Nevet is adtak az ismeretlennek a maguk tudása szerint, mondván: Ó les, a "KIRÁLYOK KIRÁLYII: "SZERESD
FELEBÁRÁTODAT S
eru ÁrKoZ,
IS ÁLDJAD !"
^7:í
karácsonyi
legnagyobb
titka
Ám a
üzenet
ezeknél mélyebben rejte-

egyetlen létező elem a szeretet.

urc

a

A ülágot szeretet hozta létre, szeretettel és a szeretet kedvéért.Így
hát a szeretet az egyetlen indíték,az egyedüli erő, ami képes előbbre vinni a világot. Mondhatnánk, a szeretet hiá,rrya olpry minÜa fény
nélktil jrárnánk

a

köd homlí,lyában, melyben elvész az öwény, mely dé-

moni ámyakat sejtet és ami a semmibe visz. Emlékeztessük magunkat a szeretet fontosságára az emberi létben. A szeretetre, ami ragyo-
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a bennünket körülvevő sötétben, ahol ez a mi világunk telve van az ember kitalálta rémek ijesztő árnyaiva| melyek a
gnílölködés és a szenvedés egyazon tengelye körül forognak. Ezek a
karácsonl fények kell emlékeztessenek bennünket, legalább egyszer

gó fénykéntmunkál

az évben, hogy nincs más kiút ebből a végzetes örvényből, mint a sze-

retet. Ez a család kedveseim, kicsi homokszem csak a ülágban.

De

ha ti fel tudjátok fogni a karácsonyi örömhír valódi jelentését, és an-

nak tanítását a magatok kis bűvkörében mind elkezditek működtetni,ugy ez a kicsi homokszem ragyogni fog, mint gyertya a sötétbery
és segít majd másokat, hogy ők is megleljék a maguk útját. Legyen
menedéktek a szeretet, és jobb lesz a világ, amelyben éltek,

A téli idószalrban -tekintettel

Liturgia a templomoliban:
december 17 ó.30 rorate
templomban

mise

-részben latinul a szécsenyi

december 24 17.00 éiféIimise a lipárti templomban
december 25 és 2ó 8.30 ünnepi mise a szécsenyi templomban
december 28 8.3O Szent Család vasárnapia családok megá|dása
a szécsenyi templomban
december 3l l7.ü) HáIaadás a üpárti templomban
Január 1 8.30 úiéümise a szécsenyi templomban
Január 4 8.30 Vízkereszt Délután házszentelés

arra, hogy ffítésrendszer nin-

csen kiépítve, s errnek az anyag védelme az oka- a múzeum
csak egyedi kérésekalapján tart nyitva. Ilyenkor a jövő év elókészítése,a gyujtött anyagok preparálása történik, ami nem
annyira láWányos.

Az elműt hetekben két érdekes anyag bemutatásának elókészítésetörténl Az egyik egy siimegi, kéta kori Lopha
k€yló a másik egy tarcali hiűt. A Siimeg határában múködő
kóbánya mű§áról, az ott taláüató köviiletekról

I

már olvashat-

talc Emlékeztetőiil csak annyit, hogy a földtörténeti harmad-

időszak (mezozoikum) utolsó szakasza volt a kréta,mely 1ó5
millió éwel ezelőttkezdődött és óó műó évezárult,s Sümegen található az egyeden működő kófejtő, ahol lehet még szép
leleteket menteni ALopha már a triász idószakban is élt, az
Ostreák (osztrigák) családjába tartozikl s érdekességeaz erő-

sen fogazott kagylőszáj. Vázszerkezete erós, akár a korának
hatalmas osztrigáié. A mtizeum részérepreparált (saját gyújtés) darab érdekessége, hogy a fedélen (sajnos, csak ez maradt meg az évmiüókvihaában) látható egy rajta élősködő
telepes korall köviilete is.

A

tarcali hialit a hazai és a nemzetközi ásványbörzéken

,rmeglepetés Ttyag", mert Európában is egyediilálló módon
világít (§árga fényben) az tMJámpa alatt. Az ismert lumineszkálás teszi érdekessé a darabokaL A zempléni hegységben megbúvó andezit bánya egyeü engedélyek alapján láto-

gathatd s csak tavasszal nyit ki újra.
A hialit valójában egy opálváltozat, amely nagyon sok bazalt- és andezit bányában megtalálható. Áttátszó akár az üveg,
ezért is hívják üvegopálnak.
Amúzeumban több $núitóhelyól látható hialit, most ezek
példányszáma és változatossága gyarapodott.
Pódör György

Tisztelt Vasszécsenyi VáIasztópolgárok!

Nem lipártiként, nem szécsenyiként,hanem

vasszé-

és megszolgáIni azt a bizalmat,

csenyiként, mert itt lakom, s falumnak érzem. Elsősorban a

amelyet Önök választópolgárként személyem irányában vá-

falu kultúrájáért, oktatásáért és egységéértszándékozom te-

lasztásukkal kinyilvánítottak. Nem kampányoltam, nem

vékenykedni ígérgetéseknélkül, de őszinte szíwel.

Szeretném megköszönni

ígérgettemrsenkit nem minősítettem a kampány sorár1 csak

tettem csendben azt, ami közös
gazdagabbá teszi.

településünket élhetőbb§

Minden Kedves Lakosnalg ismerősnek és ismeretlennek
egyaránt boldog és békésKarácsonyt, eredményekbery sike-

rekben gazdag űj Evet kívánok.

Pőilör György
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után újra találkozni a régi, harcedzett csapattársakkal. Gombor Lászlóva| akit nem lehet időzavarba hozni, Szabó Lacival (ő egy sörkert-

ben rendezett sakk-szimultán során egy nemzetközi sakk nagymestert is legyőzött) ,Kontics Sanyival, kinek ,,kispolskijában" négyen
épp elférve igyekeztiink

Asötétkirály2014 novemberében ismét összegyűjtötte

seregét, és a

ó4 kockás fekete-fehér mezőn felsorakoztak a világos király hadai ellen. Az Úl-Ebergényi kastély őszi ködös, párától ázó falain beltil tizen-

két elszánt sakkozó várta a kezdő jelet. A történet 25 éwel ezelóttre nyúlik üssza, az akkor )óval eseménydúsabbfalubeli sakkélet helyi
bajnoksága ugyanitt került megrendezésre. A falusi spartakiád megyei sakk bajnokság, vagy a termelőszövetkezetek sakk bajnokságai,
a téli időszak állandó eseményei voltak számunkra.Jó volt hosszú idő

WWEM
lsmét eltelt egy

év. Tű

vagyunk az öszi szezon nem teljesen jól sikeévet, az

ifi a köriiimé-

nyeket is figyelembe véve jólteljesítetL
A vezetóseg kétéves munkáiánák végére értíink. Áz szokott ilyenkor
történni, hogysámotvetiink az elműt idószakra és segító sándélrkal
javaslatot tesziink a meg$ulás felé.
Apáy,ínkaz egyiklegjobb lett, a folyamatos karbantartás miatt.Ajátékosok szerelései az MB-s iátékosokéval is vetekszik. Az öltöók a kiszolgáló köriiLlmények is ádagon felüelc

Megis hiányérzetiink van az eredményesség teren. Sok tehetséges
labdarugónk van, volt, akik a megélhetésiik és valami miatt, más álvak, városok játékos állományát eósítik. Hirinyzik a jó értelembe vett
lokálpatriotizmus. Sajnos a támogatók sem tolonganak.
Ismét oda jutottunk, hogy a fiatalokat ní kell bími a áluért, magukért és nem utolsósoóan az egészségtikértvaló sportolásra. Nem
csak a családolrban, de az óvoűban, iskolában is hangsrtlyozni kell a
sport §ztiksége§ségét. Hiába van Bozsik programunk, ha a gyerekek kis
számban vesznek részt benne. Javítani kell a hozzáálláson, a köósségen beliiü kapcsolatokon az egymásértvaló kiizdés állapotán is.

n

versenyekre.

OlóhMíklós
Fel kell tímunk a patronálásban segítség* nyújthatók köét. AleheTAO keretein belÜ ki keII használni az ismeretsé-

tőségelrüez mérten a

riilt sorozatán. A felnőtt csapat rosszul zárta az

o

a

Szerencsére nem,,tábori orvosként"Dr. Némeü Ápád elfogadta
a meghívást ,77 évével a mezőny korelnökeként és Zsigmond Lász1ó az Ady utcából is asztalhoz ült . A hölgyeket Szandiné Pungor Kornélia, Horváthné PungorÁgnesképviselte (O afe4etis hozta, akit egy
,,l<l azúr aháznál partiban" aztán annak rendje és módja szerint jól elvert). Külön öröm volt, hogy a fiatalok is képviseltettékmagukat, Kiss
Kornél, Kiss Kristóf és Somogyi Bálint személyében.A versenybírói, társ-szervezői, lebonyolító tisztet (vezérkari főnök) SövegjártóJános vállalta magára, aki a tőle megszokott lelkesedéssel és színvonalon
vetette magát a feladatra. Két ó fős csoportban, körmérkőzéses rendszerben játszottunk. Fél kilenckor elcsendesedett a terem, az izgalommal, a figurák lépéseinekhalk zajával teli levegő sajátos, utánozhatatIan hangulatával. Színvonalas mérkőzése§ izgalmas végjátékok, baráti, jó hangulat jellemezte a délelőttöt. Nagyon gyorsan teltek a percek,
és nem sokkal 12 óra után az utolsó parti is befejeződött. S hogy végül is ki nyert? Mi mindannyian, akik ott voltunk.

santes Gábor
Vasszá;seny

Rakóczi F. u.8.
06*30€357191
SZEMÉLYAUTÓ, KISTEHER és
MoToRKERÉKPÁR GUMlSZERELÉSéS GENTÍROZÁS

geket, mert egy pályázat csak akkor lesz eredményes, ha a mögötte áló
pénzt megkapjuk. Az önerót peűg a helyiekól kellene m€szerezni.
Nemsokára megsólal a karácsonyi cseng§ ame\rnekhangja a család
a békesség és a szeretet melegét hozza el minden laká§ba-

Kedves Vasszécsenyiek! Tisztelt §poróaátolCEngedjék meg
hogy az év végéhez közeledve kösónetet mondiak mindázoknak, akik
egész evben segítettéksportköriirrk fejlódésé! munkáját Kiiszönöm
a
TSZ- ne\ Zsankó Vilmos elnök úLnrak és a polgármester úmak, hogy
több alkalommal támogatták rendezvenyeink sikeres megvalósítását.
Köszönöm
az önkénteseknek a támogatásukat, munkíjukat!
Kívánom mindenkinel hogy a szeretet a bekesség
véppéaz iinnepeket Magam és az elnökseg nevében békeg nyugodt karácsonyi iirr-

t€r

nepeket és eredményelóen gazdag boldog újévetkívánok

Kívánom, hogy 20l5-ben terveik maradéktalanul megvalósuljanak,
és családjukköreben

boldogan, szeretetben éljenek!

panmqIshlht
elnök

