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Önkorunátnyzatl Lap

APRILIS
Ez a hónap a meguihodás ideje. Megérkeznek a fecskék, a vándormadaralg kirügyeznek a fák, virágba borul a természet. A meteorológusok Tavaszhó-ként tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Szelek
havának nevezik, eleink pedig a Báránytor (Rtigyezés)
hava elnevezést használták áprilisra. A hónap régi magyar (katolikus) neve Szelek hónapja.
Mit jövendöl a 100 éves naptár?
Ha az idő áprilisban igen kellemetes, rossz máius szokott rá következni. Ezen hónapi égiháborúk nedves esztendőre mutatnak. Ha a szivárvány kék és sárga színe jól
látszilg néhány napra jó időt lehet várni. Húsvétkörüli
nedves idő rossz rozsaratást okoz. Ha Szent György napja körül a rozs akkora, hogy a varjú elbújhatik benne, gaA húsvéta keresztények egyik legfontosabb ünnepe. A
Biblia szerintJézas- pénteki keresztre feszítéseután - a
harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával
nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően)
tartanak. A húsvétegybeesik a tavaszi napéjegyenlőség
idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek
elemei a feltámadás, azújjásziletés.Húsvétaz aztmegelőző időszak,Jézus sivatagi böjtjének emlékéretartott
negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A katolikus keres zténységben böjtnek nevezett, valój ában,,húshag,yó"
táplálkozási időszak után ezen a napon szabad először
húst enni. A húsvétés ahozzá kapcsolódó ünnepek a
mozgő ünnepekközé tartoznak, időpontja a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap.
Z S ÉG ö

Kcllcncr Húrvalt Úrrncp<tct

Pődör György

rrúsvÉrELőTr
Minden mad ár tavaszra vár,

bonabőségre mutat.
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zsolnaizoltán
1lolgirmester

pattog ágakon a bimbó.
Csodálkozik hát a szamár,

mi is történt, hogy nincs hó?

Liba gágog,kacsa motyog1
meg mérgelódik tyúkanyó :
Vén a kakas, már csak totyog
neki kavics is bukkanó!
Jön a z ünnep lHogy lesz tojás?

Mit festenek a nyulacskák?
Minden Húsvét ettől csodás,
nélkiile nincsen mulatság.
A nagymama csak mosolyog,

tudja, készen már a linzer.
Bundás kutya meg somolyog,
tavaly sem volt más, csak KINDER.

A tartalomból

. MI TÖRTÉNT AZ ELMÚLT IDÓSZÁKBAN?

. JÓTUDNI

rüNoÉnonszÁc óvooeÉs Iónzrrr BörcsóDE
. A MtÍYELÓDÉSI HÁZ HÍREI
. EGYHÁZIHÍREK
. HÍREK AZ ÁSVÁXnUÚZEUMRÓL
.

. PETÓFI SE HÍREI
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,,MIToRTENT
Tisztelt Falubeliek, kedves Lakosok!
Atavaly wvégíüíi ékoztatásnak megfelelően
től negyedévente egyalkalommalielenikmeg

az idei év-

u,§re-

net" nyomdai kivitelben. A lapkiadás költsegénekielentős növekedése miatt kényszeriiltiink a tervezett
költsegcsölrkentést ielentő víltoztatásra. Emellett a
is sor keriilt Atelepíiles aktuteriedelem szííkítésére
ális híreit a megúlult honlapunkon követhetik nyo-

mon (wwv,r.vasszecseny.hu)

il lll

Az Önkormrányzat képviselő-tesfiilete elfogadta a 2015
ád költségvetést. A tavalyi wek tendenciáiának megfelelően az állami trámogatrások mértékenem nőtt, de j ó hír hogy
csak kis mértélöen csökkenL A p érrorgy, és gazdálkodási
lehetőségeinket továbbia]óan is

a saját

bwetelek növelésé-

vel és egyéb hegeszítő fonásokfelkutatásával

lehet szinten

tarbni, A költségo"té, elfogadásakor a szolgáltatási költ§égek fenntarrása mellett kis léptéktífejlesztések megvalónrlásával szímoltunk. Természetesen jelentős mértékben

változtathat a helyzeten egy áItarni segítseggel megvalósuló benrházás, mint például egy Óvoda konyha felúiítás
vagy alcír egy kerélgánít építése.

A

költségcsökkentés

es takaíékoskodás lehetőseget

nyújt a távlati célok mielőbbi elérésébenA képviselő-testiilet tagjai ket kivétellel (rinterJózse{ HorváthJóxef) le-

-,.j3§
dik.

A

hibás límpák bejelentését továbbialóan is meg-

kösónjíik a lakosoknalq de eá követően negyedévente tervszerű ellenőrzesre is sor keriil Az Önkormáryzat
a javítrásolrra a

munkíval,

Villlcísz Kft

-t

kérte íeL Aznj szolgáltatót a

az eddigietrüez képest

rugalmasabb tigyintezes

reményébenbíztukmeg.

A teleptiléstinkön a Vasi Víz Zt.-velközns együthnúködés keretein beltil az altalaji túzrsapokat szabványos
foldfeletti csapokra cserélik h. Ígr a teleptilés htettsege
tűáiztonsági és túnredelmi szempontból jelentősen iavul A tervek szerint a közel 20 db tűzcsapot az ar vQéig korszerúsítia szolgíltató az Önkornr,ánpat közremú-

ködésével

mondtak tiszteletdíjulűóL A költsegvetésben az így visszamaradt összeget az Önkormányzat az érintett képviselők

közis döntése alapján kiemelt élolaa fordítja a l,akosság
érdekében.

A költségvetés sámszerú adatairól intemetes portálunkon nyújttrrrk részletes tájékoztaüísL

Munkaügyi Hivatallal köósen továbbia]óan is reszt vesz a közélú foglalkodaUísban. Ennek megfelelően a tervek szerint egész even át 10-11 fő

Az Önkormáryzat

a

foglalkoáatísára kertil sor. Elsősorban a telepiilés fenntartási munkák jelentik a fő feladatot, de a Múvelődési Ház
és a

Ktiós Önkormárryzati Hivatal

is szímíta segítségre

Atelepiilés kö zríWitásihálő:artának feltihixgálatán keriilt sor február hónapban. 15 féryrforrás szorult cserejére,
jaűásra" Így Plenleg a hálózX rendeltetesszerűen műkö-

A

telepiilés közuthálózata

feliilvizsgálatra kertilr

az

utak rátlapoúelméresét követően intézkedési és megvaló-

síási terv kesziil
vetelevel
nakmeg.

A

a költségvetesi lehetősegek figyelembe-

tervezett felujítások a nyáí elején valónrlná-

Vasszécsenyi Üzenet
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Önkormrányzat pályázatot nyújtott be kerékpárut

építésére
a Petófi Sándor utca Gyöngyös

köótti

utca - és a S#-

Teleptilésiinkön a Csecsemő

és Védőnői Szolgálat

veze-

tésevel Banghárré Szendrő Erxébetet bízták meg a társult

A testiilet támogatta a beruházást, mely a tervek szerint teljes mértélóen állami finanszírozíssal keriilne megvalósításra- Tímogatási kérelmet nyújtottam be az Önkorm áíyzrtnevében a Nemzeti Fejlesáési Minisztériumba, Dr. Seszták Miklós Nemzeti
Fejlesztesi Mini súerhez az iJigy érdekében.
Továbbá azidénis megpróbáljuk az Óvoda konyháját
pábá?AÉ támogatás keretében füítani. Bízunk benne,
hogy az elmult eveklrez kepest n4gyobb sikenel Addig is

Önkormányzatok Képviselő-testiiletei.

a legfontosabb jaütrásokat elvégeztiik a konyha szabályos

Egészsegügyi Centrumba. Ezen a napon a megyei szolgá-

es bidonságos iizemeltetése celjábóL Ug}anitt elkesziilt a

lat a telepiilésen iinnepli fennállásának 100. árfordulóját.

chenyi utca

szalaszÁra-

Mésáros Lívia védőnő utódjaként a három teleptilést

érintő körzetben a munlcít március 1ó -tól kezdte meg. A
szolgálat szakrnai tevékenysége az ÁntSZ bevonásával fe-

hilüxgálatra kertilt. A sziikséges módosítások rendeletek
formájában kertiltek végreha;tiásra" A múködtetéshez sziik
seges teclrnológiai fejlesztések ezzel egy időben felmérésre
és megvalósításra

Atervekszerint

a

beiánt is esőálló fedést kapott. Ene

a

fejlesztésre is

a szolgálat

2015. június 9-tőlköltözikaz

Híziorvozunk Dr.Jakabovits Adrien

csoportszobák kifutói felett lévő faszerkezetek lexán bodtása es

kertiltek

az érintett telepiilé-

seknek hivatalosan is bejelentette sándékát miszerint pra-

Az

rQótavár azintézmény.A megvalósítás jelentős részben a

xisát továbbialóan Szombathelyen kívánja folytafuri.

tarntyi penzrnaradvány terhére és kis reszben az idei beru-

önkormáryzatokkal történt me3állapodás alapjárr 6 hó-

luázísi keret terhére keriilt megvalósítísra-

napig látja el a teendőket meg a teleptiléseken. Ez idő alatt

gondoskodik
*l

a

a

praxis értekesítésérőLBízunkbenne, hogy

háziorvosi szolgílat műkodésébenzavar nem keletkezik.

Felkéréséretájékoztatom

a

Tisztelt Lakosokat, hogy

a

tele-

piilést hzárólag megváltozott éleüelyzetenek bekövetkezese miatt

It,\
§§t

A telepiilésen kataszróávédelmi rias*ás zajlott le márc.rus26 -áui' Az előre bejelentett összejövetel c$a a nyilvántarUísban részt vevő polgírvedelmi rállomárry összehívísa és ájékoztatása volt A katasztróávédelmi hatósag
képviselői a regiszhációt követően vetítésselegybeköttltt
felkészítéstés ájékoztaüíst adtak a nem kfuint esemény
bekövetkezese

esetén ehárt feladatolaóL

A regisztrált 50

kénpzeriil elhagyni.

Vegiil szintén még az egeszségügy. Az Önkormáryzata
kepviselőtest'rilete miárcius 25 -énmegtartott iiléséndön-

óű

azEgészsegügyi Centrum kiütelezé§ével kapcsolatos

eljánís eredményes lezÁrásáíőL Ennek megfelelően a leg-

kedveóbb ajánlatot adó vállalkozással az Önkormány-án szeruódést kötött és ezzelegyidőben a
munkateriilet átadására is sor keriilt A felujítási munkrákra
zat márchrs 30

ugyarr 90 napos hatíridőt adtab de a tervek szerint június

- én sorkeriüet ahivatalos átadásra.
AzF4éuségugytCentrum sorsa sajnos már regóta húódik, de a többsóri módosíüís során a hatóságok állásfogla-

9

lása szerint is mindig csak jobb eredmény sztiletet

.Bízam

főből38 fő jelent meg a felhínísra, ezzel sil<eresneknyiluí-

berrne, hogy ezt az időveszteseget az eredményfeledtetive-

nította a hatóság

liink Őszinten remélem, hogy

a

riasztást.

ez a szo§áltatási

hely is

a

te-

lepüésiink méltó biiszkesege lehet nividesen.

Áddis i§ ió egészséget és Kellemes HúsvétiÜnnepeketkívánva
Tisztelettel:
Z^soln*i7nlíán
polgármester
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1

3-205 e-mail : szombathely.l,k(Ekatved.

Az engedély ezéshez szükséges kérelem formanyomtatvány

2015. március 5-én lépett hatályba az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/z0I4. (X[S.) BM rendelet, mely
egyebek mellett megtiltja a belteriiüeti ingatlanok használata
során keletkezett növényi hulladék szabadtéri égetésétazoa

13

gov.hu) be kell jelenteni és engedélyeztetni kell.

az avaí és kerti hulladék égetésénekszabályairól

kon

2015. április
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az alábbi linken érhető el:

http
a-

:

/

1 5

08

dafi gyelessel-

a-

/vas.katasztrofavedelem.hu/hirek/

szabalyok-%

E2o/o8Oo/o9 3

-kello

-

o

jegyző

Vasszécseny Község Önkormányzata a IO|2OI1. (IX.15,)
önkormányzati rendeletének 12. §-a az avar és kerti hulladész

erint szabílyozzal

(1) kerti hulladékot égetni a téli időszakban október l-tól
május 31-ig keddery pénteken és szombatory a nyári időszakban június 1-től szeptember 30-ig kedden és pénteken lehet.

adteri-

GáspárTiuadgr

rendelet,

kok égetésétaz alábbiak

szab

tuzek-megelozhetok

településeken, ahol nincs az égetés szabályaira vonatko-

zó önkormányzati

-valtoztak-

t.ÓrunNII
201 5. március 1. napjától megváltoztak a helyben igényelhe-

(Z) dz égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használ-

tő szociális ellátások szabályai

ni csak úgy lehet, ho5y az akőrnyezetére tőz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

a 2015, február 13. napján megtartott ülésén alkotta meg a

(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést
őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetéry vagy ha arra
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(5) A ttizelés, a tüzelőberendezés használatának színhe$n
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbehelyezni,
amelyekkel a túz terj edése megakadályozhato, illetőle g a tűz
eloltható.
(ó) A kerti hulladék elszáIlítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető.

(Z) a hatOsagilag elrendelt általános túzrakási tilalom alól a
rendelet nem ad felmentést.
(S) avar és kerti hulladékok égetésénélfigyelembe kell venni:
-

kis nedvességtartalmú anyagok égethetők,

besség),

tűzvédelmi előírások betartásával végezhetó.

Amennyiben az önkormányzati rendeletb en meghatározott
napoktól eltérő idóben szabadtéri égetésthajtanakvégre belterületer1 úgy atűzvédelmi hatóság eljárást fog kezdeményez-

ni

a szabá,lyt

megszegő ellen.

önkormányzati

rendelet 2015. március

Részletek az önkormányzati
3,§ (1)
ható

1.

napjától hatályos.

rendeletből:

A települési és rendkívüli települési támogatás

ad-

a) esetijelleggelvagy

b) meghatározott időszakra havi rendszerességgel.
(Z) R teleptilési és rendkívii{i települési támogatás adható
a) természetben vagy

(E)

ez

eseti jelleggel nyújtott telepiilési és rendkíviiü tele-

pülési támogatás összege - az elemi kár esetén nyújtandó valamint a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhal-

mozó személyek részérenyújtandó rendkívüli települési támogatás kivételével- alkalmanként nem haladhatja meg az
o/o-át.
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének I00

(4) A meghatározott időszakra havi rendszerességgel nyújtott települési és rendkívüli települési támogatás havi összege
nem ha]adhatja meg a 10.000 Ft-ot,

A külterületi szabadtéri égetés szabályai:
Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést,melyet a 2015. március S-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabllyzatrőlszólő28/ZOJI. (IX.ó.) BMrendeletóOó. § (2) bekezdése értelmébenaz elsó fokú tűzvédelmi hatóságnak be
kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően

szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák he-

lyi szabályairól, azok igénybevételéról és a fizetendő térítési
díiakról szólő Z/20I5. (I.Z4,) önkormányzati rendeletét. Az

b) pénzbeli ellátás formájában.

- égetéscsak szélcsendes idóben (Sm/s-nril kisebb szélse-

Vasszécseny Község Önkormányzata Képüselő-testülete

a

katasztró-

favédelmi kirendeltségnek (Szombathely, Ady tér t. rel: (94)

Települési támogatás
ó.§ Telepiilési támogatás nyújtható
a) ala}üatáshoz kapcsolódó

rendszeres és eseti költségekvi-

seléséhez,

b) gyógyszerköltségek enyhítésére.

Vasszécsenyi Üzenet
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Z.s (t) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások Rendkívülitelepülésitámogatás
viseléséheznyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részérea háztartás tagjai által lakott 9. § (1) Rendkívülitelepülésitámogatásbanrészesíthetó az
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartá- a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
sával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, első- valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondsorban a villanyáram -, a víz- és a gázfogyasztás költsége- dal ktizdO személy, család akinek családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem - az elemi kár esetén nyújtandó rendihez nyújtható.

(2) Tllzelőanyag beszerzéséhez eseti jellegű pénzbeli kívüli települési támogatás kivételével - nem éri el

támogatás

biztosítható.

jogosult az a személy, akinek háztartásában az e1y főre jutó
havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 17Oo/o-át, egyedtll élő ese(a) lat<hatashoz kapcsolódó települési támogatásra

gi nyugdíj legkisebb összegének

2OO o/o-át,

az öregsé-

egyedül élőnéla

Z5O o/o-át,

(2) Létfenntartási gondnak tekintendő különösen:
a) megfelelő élelmezéshiánya,

b) alalüatás elvesztésénekveszélye,
legkisebb
összegének
c) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye felhalnyugdíj
mindenkori
tén az öregségi
Z2oo/o-át, és a kérelem benyújtását megelőző hónapban az mozott hátralék miatt,
( 1 ) bekezdésben megj elölt díjakra fizetett kiadása megd) aktív korúak ellátásában részesülő személy;
haladjaaháztartásnettóössziövedelmének a3Oo/o-át. e) nyugdíjbiztosítási szervektől ellátásban részesülő sze(+) a lattratáshoz kapcsolódó települési támogatást a mély, ha az ellátás havi összege az

lakásfenntartással összefü ggő azon rendszeres kiadások- öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg.
f) 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány,
hoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a
kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyez- g) a megfelelő ruházkodás hiánya,

h) gyermekét vagy gyermekeit egyedülállóként nevelő szüteti.
(5) Lakhatással kapcsolatos települési támogatás lő;
ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, i) munkahely létesítéseesetén első alkalommal, a munkába
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások szá- járáshoz szükséges bérlet
megvásárlásának nehézsége,
mától.
(ó) A természetben nyújtott lakhatással kapcsolatos te- i) gyermek születése,
lepülési támogatás a közüzemi szolgáltatóval szerzódés k) gyerme§ fiatal felnőtt iskoláztatása, illetve gyermek óvodakezdése,
ben álló személy részéreállapítható meg.
(Z) a 1ogosultság megállapítása iránti kérelemhez mel- l) óvodai, iskolai étkeztetés megfizetéséneknehézségei,
lékelni kell a jövedelemigazoláson túl a lakhatással kap- m) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás,
n) hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek,
csolatos kiadásokat igazoló havi közüzemi számlákat.
8. § (1) Gyógyszerköltségeinek enyhítéséretelepülési o) fogyatékos vagy tartósan beteg családtag rehabilitációjá-

támogatásra jogosult az a szociá|isan rászorult személy, nakbiztosítása;
akinek a családjába 1 az egy főre jutó nettó havi jövede- p) napi megélhetésigondok
(3) rctfenntartást veszélyeztetó rendkívüli élethelyzet:
lem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj lego/o-át
o/o-át,
a) elemi kár,
egyedül élő esetén 22O
kisebb összegének I7O
csab)
baleset,
és a havi gyógyszerköltségének összege meghaladja a
c) haláleset,
ládban az egy főre jutó jövedelem 20 o/o-át.

(Z) Magas gyógyszerköltségre tekintettel kért települé- d) jövedelem igazolt elvesztése;
si támogatás nem állapítható meg annak, aki alanyi vagy e) hosszantartó (3 hónapot meghaladó) súlyos betegség,
f) válsághelyzetben lévő várandó§ anya gyermekének megnormatív jogcímen közgyógyellátásra jogosult.

(3)

Gyógyszerköltségre tekintettel személyenkénttartása,
évente legfeljebb 4 alkalommal adható támogatás, mely- g) gyermek családba való visszakerülésének elósegítése.
nek összege alkalmanként nem haladhatja meg az igazolt (4) A rendkívúliteleptilési támogatás iránti kérelemhez
mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a rendkívüli életgyógyszerköltseg 5O %-at.
(+) e 1ogosultság megállapítása iránti kérelemhez mel- helyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot, így
lékelni kell a jövedelemigazoláson túl a havi győgyszer- ki,ilönösen
a)keresőképtelenségetalátámasztóorvosivagykórháziigaszükségletet tanúsító háziorvosi igazolást, valamint ha
a gyógyszerköltséget ez nem tartalmazza a győgyszertár zo|ást,
b) lakhatási kiadásokkal összefüggő felhalmozott hátralék
igazolását a győgyszerek értékéről.

Vasszécsenyi Üzenet
esetén a közüzemi
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szolgáltató

IÓruDNrI

által kiállított igazolás,

c) terhesgondozásról szóló igazolást,
d) gyermek születése esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

e) elemi kár esetén nyilatkozatot a várható helyreállítási
költségek összegéről,

f) étkeztetést biztosító intézmény igazolását
letve

a

a

térítésidí|, il-

fennálló hátralék összegéről,

tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását ígazolő, az
adott tanévre vonatkozó iskolalátogatási, illetve hallgatói jogg)

április

a

viszony igazolást.

h) munkahely létesítéséheznyújtott önkormányzati támogatás esetén a munkaszerződést vagy a munkáltató kérelmező

Tudósítás az elmúlt időszak képviselő-testületi munkájáról
Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testii,letének

nyilvános alakuló képviselő-testületi ülése 2014. október
22.

Napirend:
1)

A Helyi Választási Bizottság Elnökének táiékoztatója

a

vá-

lasztás eredményéről, a megbízólevelek átadása
2) Az Onkormányzati képviselők és a polgármester eskütéteIe

3) Polgármesteri program ismertetése

alkalmazásáról szóló nyilatkozatát.

(1) A rendeletben

szabályozott pénzbeli és természet1.§
beni ellátásokra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített és jelen rendelet melléklete-

ként meghatározott formanyomtatványokon kell benyújtani:
a) települési támogatás és rendkívüli települési támogatás
igénylésérevonatkozó formanyomtatványt

a 2.

melléklet,

b) köztemetés iránti formanyomtatványt a 3. melléklet,
c) szo ciális étkeztetés igénylésérevonatkozó formanyomtatványt az 4. melléklet tartalmazza.

(2) A

képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérelmeket a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalnál (9763
Vasszécseny, Petőfi S. u. 1 1.) kell benyújtani.

2.§

(1) A települési támogatás,

a rendkívüli települési tá-

mogatás a köztemetés és a szociálisan rászoruló személy részére biztosítandó étkeztetés elbírálása a polgármester hatás-

körébe tartozik.

(:) ez elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás megállapításáról a képviselő-testiilet rendkívtili kép-

üseló-testiileti üléséndönt.

1

3. 30

-ig)

a

Vasszécsenyi Közös

sa

5) Alpolgármester megválasztása és eskütétele

ó) Polgármester, alpolgrfumester illetményének és költségtérítésénekmegállapítása
7) Képviselői tiszteletdíjak megállapítása
8) Egyebek:
8. 1.

Összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezésekől táié-

koztatás
8.2. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történó felhívás
8.3. Gazdasági program előkészítése
8.4. Egyéb időszerú kérdések

Jelen lévő képviselők száma:7 fő
Hozott határozatok száma: 18

kihirdetett rendeletek száma:
kihirdetésre került

1

. a képviselő-testület szervezeti és Működési szabályzatáról
szőlő 9/2OI4. (X.ZZ.) önkormányzati

Az önkormányzati rendelet teljes szövege megtekinthető
ügyfélfogadási időben (hétftr-kedd 08.00-1ó.00 óráig, szer8.00-1ó.00 óráig, péntek.
dán 8.00-17.00 óráig, csütörtökön
08.00-tól

4) Az Önkormányzat Szervezeti és Múködési Szabélyzatáról szóló 8/ZOl1. (VS.) <;nkormányzati rendelet módosítá-

Önkormányzati Hi-

vatalbary illetve a www.vasszecseny.hu internetes oldalon,

rendelet

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános képviselő-testiileti ülése 2014. november 28.

Napirend:
1

)

A háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-el-

látási szerzódés feliiüvizsgálata

GóqtárTivadar
jegyző

2) Gyógyszertár kialakítása a Községháza földszintjérr,

dr.

Németh Ákos gyógyszerész kérelménektárgyalása

3) Szombaüelyi Egyházmegyei Karitász pszichiátriai

-

és

szenvedélybetegek ellátására vonatkozó ellátási szerződésének tárgyalása

4)Beszámoló

az elmúlt időszakban végzeítmunká-

ról
5)Egyebek:
8.1. Egyéb időszerű kérdések

Vasszécsenyi Üzenet
Jelen lévő képviselők sz áma 7 fő
Hozott határozatok száma: 10

Kihirdetett rendeletek száma:

2015.
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fenntartó Társulása 2015. évi költségvetésének véleményezése

-

Jelen lévő képviselők száma: 12 fő
Hozott határozatok száma: 1

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testület- Kihirdetettrendeletekszáma:
ének
közmeghallgatása 2014, december

Napirend:
1)

április

9.

-

Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács KözségekKépvi-

selő-testületeineknyilvánosegyüttesülése2015.február12.

Beszámolóavégzettmunkárólajövőrevonatkozóelkép-

zelések

Napirend

:

1) Területivédőnőipályázatokelbírálása

Jelen lévő képviselők száma: 6
Hozott határozatok száma: -

kihirdetett rendeletek száma:

2) Megállapodás védőnő közös

fő

foglalkoztatására

3) A sarokiskola ügye

Jelen lévő képviselők száma: 11 fő
Hozott határozatok száma: 5

-

kihirdetett rendeletek száma:

-

Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeineknyilvános együttes ülése 2014. december Vasszécseny Község Önkormárryzata Képviselő-tesület-

15.
Napirend:

ének

nyilvánosképviselő-testületülése2015.február13.

pályázatkiírása N ap ir e n d:
2) Szombathelyi KistérségTöbbcélú Társulás Társulási 1) Vasszécseny Község
vetésénektárgyalása
Megrállapodás módosításának jóváhagyása
1) Területivédőnői álláshelybetöltésére

Önkormányzata 2015. évi költség-

3) Megállapodás tédtésnélküli részvényekátadás-átvételé- 2) Egyes önkormányzati rendeletek feliilvizsgálata (szociről (a döntéssel érintett képiselő-testületek: Csempeszkopács ális rendelet, képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzaés

Vasszécseny)

Jelen lévő képviselők száma: 15
Hozott határozatok száma: 5

Kihirdetett rendeletek száma:

ti rendelet

fő

3) Beszámoló az elmúlt időszakban végzett munkáról
4) Egyebek

-

4. 1.

PintérJózsef képviselő kérelmeinek tárgyalása

4,2,

A polgármester szabadságának elfogadása

Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviseló-testületeinek nyilv.ínos együttes ülése 2015. január 15.

Napirend:

1) Területi védónői álláshely betöltésére kiírt pályázati

rás értékelése, űj pályázat kiírása
Jelen lévő képviselők sz áma: 14 Íő
Hozott határozatok száma: 2
Kihirdetett rendeletek száma: -

eljá-

Jelenlévőképviselőkszáma:7fő

Hozott határozatok száma: 5
Kihirdetett rendeletek sz ámal, 2
Kihirdetésre került
. az örrkormányzatZOlS. évi költségvetéséről szőlő I/ZOLS.

(II.Z4.) önkormányzati

rendelet
szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák
helyi szabályairól, azok igénybevételérőlés a fizetendő térítési

.

a

Rábatöttös
és Zsennye Községek Képviseló-testületeinek nyilvános díiakíól szólő2/2Ol5,(tt.Z+.) önkormányzatirendelet
Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács, Rum,

együttes ülése 2015. február 5.

Napirend:

1) Vasszécsenyi Közös

Önkormányzati Hivatal 2015.

költségvetésénektárgyalása
Jelen lévő képviselók sz áma:29 íő
Hozotthatározatokszáma: 2
Kihirdetett rendeletek száma: -

évi

A

képviselő-testület nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyvek teljes terjedelemben megtekinthetők hivatali idŐben (hétfO-kedd 08,00-1ó.00 óráig, szerdán 8.00-17.00 óráigl csütörtökön
8.00-1ó.00 óráig, péntek. 08.00-tól l3.30-ig)
a Vasszécsenyi Közös

www.vasszecseny.hu internetes oldalon.

Vasszécseny és Tanakajd Községek Képviseló-testületeinek
nyilvános együttes ülése 2015. február 5.

Napirend:

1) Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Irrtézmény-

Önkormányzati Hivatalban, illetve a

GáspárTiuadar
jegyző

Vasszécsenyi Üzenet
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Következő közleményünk Horváth Balázs r.tőrm. és
Szűcs Gáb or r. ft zls Körzeti Megbízottak felhívása.

április

Ezúton kérjük a lakosságot, hogyfokozatosan figyeljenek értékeikre, lakásukat zárjákbe, idegeneket ne engedj enek be az

udvarra sem!

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy Szombathelyen
és környékén

megszaporodott

a

családi házakba történő betö-

réses és besurranásos lopások száma!

A bűncselekmények elkövetői az úgynevezett ,,utazó bűnözók", akik többnyire nen Vas megyei lakoso§ akik a cselekményeket általában

a

Ha ilyen és ehhez hasonló személyekkel találkozn*, akik
különböző ürüggyel megpróbálnak a bizalmukba férkőzni, terepszemlét tartani, kér)ük, hogy hívják a 112-es ingyenes rendőrségi segélyhívószámot, vagy a körzeti megbízottak
szolgálati telefonszámát : 0 6 -20 / 924 -OO80,

0

6 -ZO / 25

5

-

662 S.

nappali időszakban követik el.

Módszerü§ hogy előzetesen terepszemlét tartanalg kiilönböző ürüggyel megpróbálják megtéveszteni a lakókat, kiderítik, hogy az adott napszakbary a családi házakbary illetve azok
környezetében élők mikor tartózkodnak otthon, valamint az
időseket és egyediiLlállókat igyekeznek félrevezetni.

Amennyiben van rá mód

a

vagy

galmi rendszámának a felírásával segítse a rendőrség munkáját az ilyen cselekmények megelőzése és felderítése végelt, az

Önök biztonsága érdekében!
Köszönettel

Elsődlegesen készpénzttulajdonítanak el, melyet

és lehetőség személyleírással,

az ismeretleq gyanús személyek által használt gépkocsi for-

a

Körzeti Megbízottak!

lakásban

már rutinosan megtalálnak.

W

Wfu6BwWW

Bölcsődénkben januártól, az új beíratott gyermekekkel
egrutt, 12 kisgyermeket gondozunk- nevelünk. A kisgyermekek már megszokták a bölcsődei élet szokásait, szabályait, kiegyensulyozottan telnek napjaink. A bölcsődei

szolgáltatások-

nak is nagy a sikere: vannakr,állandó" kisgyermekek aztdőszakos gyermekfelügyeletery sokan jönnek a Baba- mama muzsi-

technikák segítségével.Előkerült a dia-vetítő is. Sok kisgyereknek ismeretlen volt ez a mesélési technika, de nagyon élveztéka,, mozizást".
Februárban a farsangolásé, farsangi késziilődésévolt a fó szerep. Kicsik és nagyok egyaránt jelmezekbe bújtunk, mókáz-

képeket készítettiink kiilönböző

Januárban mód nyílt a tél szépségeitmegtapasztalni: tudtunk
hógolyozni hóembert építeni a gyerekek nagy örömére. Mikor

tunk, mulattunk. A farsang végeztével hangos zenéléssel, csörömpöléssel búcsúztattuk, kergettiik el a telet. A bölcsódei
téli- farsangi dekorációt is a tavaszra készülés, tavaszi dekoráció váltotta fel. Sok mondókával, dallal, mesével csalogattuk elő

rossz idő volt, a csoportban énekelgettiint mondókáztunk, téli

a

ka- foglalkozásokra.

napocskát.

a lehető legtöbb időt a szabadban eltölteni, az udvari nagymozgásos-játékok segítségévelhozzájárulva a gyermekek mozgásfejlődéséhez, Ezekben a hónapokban is megtartottuk a gyermekek sztiletésnapját. Átalunk készített ajándékokkal lepjük meg a kicsiket. A szülők által hozott sok gyümölccsel próbáljuk pótolni a vitamint a gyeímekek szervezete számára. A hónap végéna következő ürrnepünkre is megkezdtiik a késziilődést. Húsvétimondókákat mondogatunk, nyuszis dalokat énekelgetiink a kicsikkel, húsvéü képe-

Márciustól igyekszünk

ket készítünk, Így várvaa nl,uszi érkezését.

Nagyon sok megkeresés érkezett intézményiikbea gyermekek felvételévelkapcsolatban. Egyre több kisgyermekes család szándékozik a gyermekét bölcsődénkbe beíratni.Ezért áprfis l-től megnyithatjuk a,,Csiperke" csoportunkat is , Nagyon
örülünk, hogy megbíznak bennünk a szülő§ és ránk bizzák

Vasszécsenyi Üzenet
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gyermekeik gondozását- nevelését.Eppen ezért gondoltunk
arra, hogy Bölcsőde- kóstolgató programot szervezünk a családoknak, még a beiratkozás elótt, amire minden érdeklődő családot szeretettel várunk!

nölcsöuE-

,qj

.t?
l-

KósToLGATó

IDEJEI2015.Április l4., l5., 16.
10órától- ll óráig
Alkalom nyílik arra, hogy a látogatók betekintést kapianak a bölcsődei életről, azintézmény működéséről, a bölcsődei szolcísokkal és szabályokkal is megismerkedienek. Minden érdeklődő családot szeretettel várunk és fogadunk!

HitérLószlóné
B öl

cs ő

de s zakm

Túndérországban az idei év első hónapjai is bővelkedtek eseményekben. A meghitt családi körból januárban visszatérő
gyermekeink önfeledten játszhattak az új játékokkal, amelyek a

ai u ezrtő

je

űÉ

karácsonyfa alatt várták őket.
A játékon kívül fontos feladat volt a Bóbita csoport iskolába

késziilő tanköteles korú gyermekei életébenaz iskolakésziiltégi
vizsgálat,

Az iskolakésziiltségnek több kritériuma vary melynek eléréséhez a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatásához,
a fejlesztéshez a tevékenységek gazdag sorát biztosítjuk. A tevékenységekben a gyermekek ismereteket szereznek tágabb és

szűkebb kömyezetiikről, önmagukról, egyrnásról, gyarapodik
ismeretiik, gondolkodásulg tudatosságuk.
Az iskolakésztiltségi vizsgálat eredményeiről tájékoztatjuk a
szii,lőket. Akiknél sziikségét látju§ elkezdjük az egyéni fejlesztést, hogy felzárkózhassanak a többiekhez.
Az időjárás kegyes volt hozzánk, sok időt tölthettünk az udvaron szabad iátékkat. Ha az udvar nem volt megfelelő a játékra, avizes, sáros fti miatt, akkor felkerekedtiink és sétáltunk egy
nagyot.

A gyerekek jól szórakozhattak

Tarisznyások együttes zenés
előadásán a Pungor Ernő MűvelódésiHázszervezéséberyamit
köszönünk. A színes, változatos zenés koncert megmozgatta a
gyerekeket, ezzel v égig ferrntarto tta fi gyelmiiket.
A február a télkergetés, a farsangolás hónapja. A gyerekek izgatottan várták a ársang napját Valaki titkolta, valaki mindenkinek elújságolta, hogy milyen maskarába szeretne belebújni.
Már időben feldíszítettük az óvodát, csoportszobákat, folyoa

sót, közleked őt, ezzelkésziltünk az ürrnepre. A mulatság játék-

ka| mókával, eszem-iszommal, tánccal, jó kedwel volt azigazi.
Az idei március nem telhetett el anélkiil, hogy ne emlékezziink meg nemzeti ünnepünkről.
A Kerekerdő csoportosok az életkoruknak megfelelő műsort
adtak lovacskákkal, csatába induló huszárokkal és az óket búcsúztató leánykákkal. A músoruk végéna Katica és a Bóbita
csoportosok is elmondták az ünnepre szánt versikéiket.
Az egyik legkedvesebb élménytnyuiga a gyerekeknek a

)
nl.uszivárás. Napokkal előbb verseket, dalokat tanulunk és
aj ándékokkal kedveskedünk a kicsiknek.
Nyílt napot szervezünk április 10-én, amelyre szeretettel várjuk a jelenlegi óvodásaink sztileit, amikor betekintést nyerhetnek vidám óvodai életiink,,dolgos" hétköznapjaiba.
,,Óvodakóstolgató" címmel április 17 - én 9.3O - |1.0O óráig váriuk azokat az érdeklődő sziilőket és gyermekeiket,
akik az óvodaválasztás előtt állnalg és tájékozodni szeretnének, hogy a lehető legiobb intézménytválasszák.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, sziilőt és gyermeket egyarárrt.
A.y,ík napi ünnepélyiink megrendezésére április 28-án, dé|után 15.00 órától kerül sor, ahol mindhárom korcsoportban
kiilön-ktilön kószöntjük verseinkkel, dalainkkal az aryukákat
és nagymamákat.

A következő időpont, amire óvodásaink nagy izgalommal készülnek a szava]óverseny Tanakajdon a Művelódési Házban
2015.05.07-én csütörtökön

kerül megrendezésre.

Óvodánkban a beiratás hete 20 1 5.05 .I2,
16,00 óráiglesz.

I

4 -ig reggel

8.00-tól
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és várunk!

a későbbiekben adunk tálé-

koztatást.

Addig is kívánok mindenkinek napsugaras, szép tavaszi napokat.

pődörné siitő Aliz
ouotlo
,,

Ker ekl cske,

d o mb o c ska

kisütött a napocska
Felhő mögülkandikál
itt a tavasz, őbredj már!"

/Drégely LászIó/

Az első felévben 1 tanulónk kivételévelmindenki sikeresen
teljesítette a tantárgyi követelményeket. 12 tanuló kapott kitű-

nő értékeléstfelévi munkájára.
A rumi kistérségi tanulmrányi versenyen 4. osztályosaink a 3.
helyen végeztek. A csapat tagjai: Klé Beatrix, Fábián Ádam,

Jéri Csongor és Hersics Rómeó. Felkészítőiük: Máténé
GadárRózsa.

A sorkifaludi rajzversenyen Tóth Gellért 6. osztályos

lónk

1.

tanu-

helyezést érdemelt ki pályamunkájával.

Harmadik és negyedik osztályosaink nagy sikerrel adták elő a
művelődési h ázban a Gyöngyös meséj ét.

t
mányi turákon vettek, vesznek részt a félévsorán. A programok
egészen június 7-ig tartanak, sokszor szombati napokon is.

Idén immár 10. alkalommal rendezzük meg iskolánk névadójára emlékezve az Ambrőzy-hetet a szokottnál kicsit korábban,

áprfis 13.-17. között.
A tervezett programok és idópontok:
- áprÜs 13.
Megnyito, nyílt tanítási nap
- áprüs 14.
Ambrózy-versmondó verseny (Tanakajd)
-áprfis15. Ambrózytermészetismeretivetélkedő
-áprfis17. Arnbrózy-kupakézilabdaéslabdarúgótorna
Programjainkra minden érdeklódőt szeretettel várunk!
Nagy sikerú volt alsós, illewe felsős farsangunk. Mindkét korosztály|ó hangulatu délutánt töltött el az iskolában.
Nyolcadikosaink továbbtanulási lapjait megkiildtiik az érln'tett középiskoláknak. A felvételről áprüs utolsó hetében értesítenek mindenkit.
Zajlanak a tanulmányi versenyek iskolai fordulói, melyekből
a megfelelő eredmény eléréseután juthatnak tanulóink a megyei fordulóba.
Iskolánk sikeresen pályázott a TátvtOP ó.1.2 felhívásra.Ezen
projekt megvalósítása során többek között iskolakert kerül kialakításra, valamint tanulóink kiilönböző mozgásprogramokory az egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokory tanul-
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A féIévtovábbi tervezett időpontiai:
március 27, húsvétikézműves késziilódés
- március 31. a leendó első osztályosok látogatása az iskolá-

ban
- április 2,-7. tavaszi szünet
- április 16.-17,-zo. beíratás
- május 5. alsós szülői értekezlet
- május 6. felsős sziiüői értekezlet
- május 27. kompetenciamérés (0. es S. osztály)
-

május 29. családi nap

június első hete osztálykirándulások
június 11. idegen nyelvi mérés(6. es S, osztály)
- június 12,DÖKnap
- június 15. ballagás
- június 17. talévzáró ünnepély
- folyamatosan testnevelés fittségi vizsgálat
- még pontos időpont nélkiil intézménlruezető pályázat érte-

-

kezletei

klt
fu

\l

,:
\r

pozsárLászló
igazgató

A decemberi, utolsó Üzenet megielenése óta is sok program lezailott a művelődési házban. Próbáltunkminden korosztálykedvére tenni és színes, érdekes kikapcsolódási lehetőségeket nyúitani

a

lulhi,ra teriiletén.

2015. január22-én indultútjára az

a

programsorozat, amely március

l-én ért véget és a Magyar Kultura előtt kívánt tisztelegni.
Főhajtással emlékezhetti,ink meg legfontosabb közös kincsünkről,
arról, amely jelzőjét és minősítésétadhatja léttinkne§ amely megkülönböztet bennünket más népektől.
A közösségek szátmára a kultura erőforrás. Belőle származnak azok
az energiák, amelyek egy települést, egy nemzetet fenntartanak, teliesítményresarka]lnak. Nemzet nincs kultura nélkiil és magyar kultura
sincs a kisebb helyi közösségek kulturáüs élete nélkül.
Janttár 22-én délelőtt Csider Sándor költő-tanár tartott interaktív
előadást a helyi általános iskola diákjainak és az érdeklődő lakosoknak a mesék ülágáról, a barátságról, a szeretetről.

Január 28-án a kisebb korosztályra is gondolván, vendégünk volt a
Tarisznylísok együttes, akik a vasszécsenyi óvodásoknak szereztek üdátn pillanatokat zenés előadásukkal.

ffi
.

ril

A programsorozat a kultura több területének próbált nagyobb figyelmet szentelni, így volt ez január hó utolsó napján is amikor a lailönböző korosztályok, hilönböző kulturális igényeit próbáltuk kielégíteni.
A szombat délutáni rendezvény a helyi általános iskola 3. és 4. osztályos tanulóinak színdarabjával kezdődött, melyet Nagy Emília
vasszécsenyi köItőnő vetett papírra

Vasszécsenyi Üzenet
,,A Gyöngyös
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meséje" címmel. A tanulságos történet az ember és a

természet kapcsolatát elevenítette me8.

A gyerekek műsorát követően a zenéévo|t a főszerep, a népi dallamok kedvelőinek nagy örömére a Boglya népzenei együttes lépeft a
színpadra, fergeteges hangulatot teremtve, mely bő fél óra múlva, közös éneklésbenért véget.

r......._

t

vők, melyen jókat derültek a vendégek. Az éjfélkortartott tombolasorso]áson sok értékesés gyönyöni nyeremény talált gazdára. A zenét Cser Tibor szolgáltatta, így gondoskodva a hajnalig tartó táncról,

{.í

A

képzőmúvészetszerelmesei sem maradhattak program nél-

kül, 16 óra magasságában a művelődési ház felsó szintjén lévő
kiállítóteremben Torjay Valter festőművész kiállításának megnyitójára került sor. A tárlatot Tóth Csaba vasszécsenyi festőművész nyitotta meg, köszöntőt

mondott Zsolnai Zoltán Vasszécseny község pol-

gármestere és Pődör

György költő-tanár, erre

az alkalomra írt verse,

,,Sursum Corda' címmel, aszerző előadásában hangzott el.

Március 7-én is zenés, szórakoztató program helyszíne volt a ház,
az Együtt Vasszécsenyért Egyesület nőnapi műsoros estet, bált rendezett a felső szinten. A köszöntő után a helyi általános iskola 3 tanulójának vidrám, felelgetós produkcióját láüana a közönség. A Szombathelyi Rézfi:vós Kvintett músora fokozta a jó hangulatot, amelyet

Győrvári Néptánccsoport fiataljai mégfelülmúltak,a két részletben
előadott táncukkal hatalmas sikert arattak. A vacsora elÍogyasztása
után Horváth Meggie és zenekara szolgáltatta a talpalávalót, elhozva a
70-80-as évek táncdalfesztiváljainak slágereit.
a

Március l3-án 17 órától tartottuk az l848-49-es forradalom

és

szabdságharc megemlékezését,

AzAmbrózy-Migazzi IstvánÁtalános Iskola ó. osztályos tanulói nagyon színvonalas ünnepi músort adtak elő, ezzel tisztelegve a forradalmi események és a hősök emléke előtt.

Február I4-én az óvoda Szülői Közössége Valentin napi bált tartott
a

művelődési házban.

A megszokottnál kevesebb résztvevővel, de változatlanul jó hangu-

latban zajlott le a rendezvény. A músorban az Energy Dance Team
vasszécsenyi csoportia mutatkozott be.

Az

est folyamán egy közösségi játékban is részt vehettek a jelenlé-

Vasszécsenyi Üzenet
Március 14 délelőtt ruha
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és játékbörzét

rendezhink, mely a csekély

érdeklődés miatt sajnos nem volt sikeres.
Biztonságosabb internet címmel, március 23-árl |7 órától előadást
hallhattunk Klausz Melinda- közösségi média szakértőtől a világhá1ó veszélyeiről, A szűk körű beszélgetés alaü érdekes, elgondolkodtató dolgokat tudhattunk meg személyes adatainkat érintő veszélyekről,

A művelődési ház tervezett programiai:

2. 14.00-16.30
Április 3. 14.00-1ó.30
Ápritis

Április hónap végére,Madarak

és Fák

Napja (május 10.) alkalmá-

ból versillusztrá ciós rajzpályázatot hirdetiink, melynek versenykiírását április elején juttatjuk el az óvodákba, iskolákba. Az alkotások, terveink szerint, a vasszécsenyi díszmadár kiálításon kerülnének bemutatásra (2015. május 7-10.).

Húsvétikézmúvesfoglalkozás
Játékos délután: tojásfestés, toto, film-

vetítés,társasjáték

Április 30, 15.00-17.00 Anyák napi kézműves foglalkozás
Május

Az idei évben Kóltészet napja alka]mából versmondó versenyt nem
hirdetrink meg, mivel a helyi általános iskola Ambrózy versmondó
versenye ( Ambrózy-napok keretén belül)
április 14-én kerül megrendezésre Thnakajdon.

április

7-10.

Díszmadárkiálütás

A vasszécsenyi könyvtár továbbra is szeretettel várja régi és új olvasóit

a

már megszokott nyitva tartási időben!

Hétfő: l3.00-17.00
Kedd: 13.00-17.00
Szerda: l4.00-18.00
Csütörtök: 13.00- l7.00
Péntek: l3.00-17.00

A kötetek mellett folyóiratok (l7

fé|e, kiitönböző

témában) k<;l-

csönzésére is van lehetőség!

1

!
]

]

Egyesüleünk 2003-ban tartotta első Hagyományteremtő Bálját az
Ó-Ebergényi kastélyban, melyet nagy érdeklődés kísért.Közel 1ó0 fő
vett ré§zt a rendezvényünkön. Azőta2}ll-ig minden évben megren-

dezünk hagyományőrző jelleggel ezt

a rendezvényünket, egyre ke-

vesebb résztvevőve| aztán következett 3 stagnáló év. Sok-sok körülmény játszott szerepet abban, hogy nem sikenilt a településünk lakóit ezekben az években összehozni egy kellemes hangulatos estére.
É,rzésemszerint mind a gazdasági, mind a kapcsolati rendszer rossz
működése miatt. Egyesüleünknek §osem a profitszerzés volt a célja
csak hogy az embereket közelebb hozzuk egymáshoz.

Elmondhatorr1

hogy ez a dolog a legnehezebb feladat.
Kis falunknak arra lenne szükség9 hogy összefogjunk a legjobb cél
eléréseérdekébenebben az önző ülágban.
Egyesiüetiink taggyűIésén januárban arra a döntésre jutottun§
hogy újra megpróbátjuk megszervezni bálunkat. A NÓNAPI BÁL
-mint olyan még stílusosnakis bizonyult,
Március 7-én a Pungor Ernő Múvelődési Házban 64 íő részvételé-

vel

egy jó hangulatu rendezvényen szórakozhatfunk.

Az

est sikeré-

hez nagyban hozzájárultak a Vasszécsenyi Ambrőzy- Migazzi István

Átalános Iskola diákjai ( Kiss Barnabás, Mrárfi Barnabás, Fábián Bálint) "Szamóca mint Eprecske c. eszperente jelenetrikkel. A Szombathelyi Rézfuvós kvintett népszerű dallamokkal szórakoztatta a hallgatóságot. A Győrvári Nefelejcs Néptánccsoport Gimes és Holdviola
zenére táncolt modern feldolgozást, majd klasszikus rábaközi és szat-

mári táncokkal kápráztatták el a közönséget.
Ezután NÓNAPi köszöntésben volt részünk. Mindannyian egy szál
vörös rózsával indulhattunk vissza asztaltársaságunkhoz, hogy elfogyasszuk a finom vacsorát.
A további szórakozáshoz Meggie és zenekara biztosították a hangulatot

a

hatvanas hetvenes évek slágereivel.

Ezen az estét adtuk át harmadik alkalommal

a

VASSZÉCSENrYERT

DÍJ-at. Ebben az évben SebestyénÁndrásné lett adijazott, aki mind
a közéleti

mind köztiszMselői

munkájával érdemelte ki az elismeré-

sünket.
Rengeteg tombola taláIt gazdára - köszönjük
ajánlást.

mindenkinek a fel-

l4
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Külön köszönet a Vasszécsenyi Petői MTSz -nek, a BIT-Közmúnek,
Zso|nai Zoltánn*, StőgerJenőnek, Márfi Lászlónak, Real Bolt-nak
Tanakajd Viki Virágbolt-nak Tanakajd, Sárvár frirdőnek.
Köszönet a szülőknek, nagymamáknak nagypapri,knak, akik segítették a gyerekeket a felkészii{ésbenhogy nekünk vidám perceket szerezzenek.
Összegzésül köszönöm mindenkinek aki részvételéve|segítő szándékával hozzájárult rendezvényünk sikeréhez.
Kiss Ferencné egyesületi elnök

Alapzártát követóen zajlott le, március
28-áry szombaton a hagyományőrzők által szervezett Nyusziváró
családi délután, melyen a jelenlévők, csapatokat alkowa mérhették
össze ügyességiiket, tudásukat a Húsvéthoz kapcsolódó

Aklub

feladatokban.

férfi tagjai és ifú legényei az idei évben is, őrizve a hagyo-

mányt, locsolni indulnak Húsvéthétfő délelőttlén.

Aki az idén sem szeretne elhervadni, a reggeli óráktól várhatja a locsolók érkezését,akik jó idő esetén szekéren járják a falu utcáit. Fogadják őket szeretettel és persze piros tojással!

A nagyheti program

Nagycsütörtök

a

követkeó lesz a plébánián:

18.00 Szécsenyi templom: utolsó vacsora szentmiA szent három nap első

séje, benne lábmosás, oltárfosztás, virrasztás.

estéjénminden templomban szentmisével emlékeznek arra, hogyJézus az utolsó vacsorán megalapította az Oltáriszentséget.

törtök

esti szentmise elején, a dicsőítést követően

A nagycsü-

elnémul az oí8o-

na, a templomok csengői és harangjai is elhallgatnak a nagyszombati
vigília szertartásáig: úgy tartják, ilyenkor Rómába mennek, hogy ott

gyászolják Kriszfust. Jézus az utolsó vacsorán, szeretetének végső jelét
adva, megmosta tizenkét apostola lábát. Az önmagát teljesen kiüresi
tő Urat követve az esti szentmise főcelebránsa sok helyiitt megmossa
tizenkét hívő lábát.

Az utolsó vacsorán vett búcsútJézustanítványaitól, hiszen ezt követően fogták

el.

Az elfogatásra ésJézus ruháitól való megfosztására em-

nagycsütörtöki liturgia az oltárfosztással: a szentmise végén
minden díszt eltávolítanak az oltárró| és a hívek csendben, elbocsátás
nélkiil távoznak a templomból. Az oltárfosztás után az Egyhla éjszakai virrasztással osztozik Krisztus szenvedésében és lelki tusájábary
amelyet az Olajfák hegyén elszenvedett. A jézusi szenvedésre figyelmeztet az is, hogy nagycsütörtök estétől húsvétiga Katolikus Egyház
lékeztet

a

nem mutat be szentmisét,
Nag;péntek 18,00 Lipárti templom Nagypénteken az egyházban
nincs szentmise, mert ezen a napon magaJézus, az örök főpap mutatjabe az áldozatot. Téves és kenilendő kifejezés a csonka mise. Nagypénteken igeliturgia van, áldoztatással. A pap a szertartást piros öltözékben végzi - a piros a vértanúság liturgikus színe. A papság és a segítők teljes csendben vonulnak be a templomba, s az üres oltárszekrény (tabernákulum) előtt arcra borulnak. Ezt követi az igeliturgia: az
olvasmány Isten szenvedő szolgájáról szól, majd a szentlecke utánJános evangéliumából olvassák fel vagy éneHik elJézus szenvedéstörténetét, a passiót. Ezután következnek iinnepélyes formában az ewetemes könyörgesek. Majd körmenetben behozzák a keresztet, amely
előtt tisztelegve minden hívő kifejezheti háláját és imádatát a megfeszített Krisztus aánt. Az igeliturgiát áldoztatás követi, a nagycsütörtöki misén konszelaált kenyerrel. A szertartást egyszerú könyörgés zárja, nincs áldás, nincs elbocsátás.

Nagyszombat 17.00 Szécsenyi templom, majd kint körmenet: A
liturgia elején hízszentelés, majd az új húsvétigyertya megáldása, a
fény bevitele a templomban, az Igeliturgiában kilenc olvasmány található.3 az ószövetségből, egy szentlecke, és az evangélium, ebből legalább három ószövetségit és az evangéliumot fel kell olvasni. A Szent-
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lecke elótt megszőlrd, az orgona, harangok és a csengők is, amik nagycsütörtök óta hallgatnak, A Szentlecke után felhangzik az alleluja (az
örvendezés éneke), ami egész nagyböjtben nem szerepelt a liturgiában, A prédikáció után a keresztségi igék megujítása következik.
A szentmise végén következik a körmenet, melyben fegyelmezet-

és a tojás

április

mindJézust jelképezik. A pap szinte minden kosarat megáld
a szertartásban. A szentmise az ünnepélyes áldással zárul.

majd ebben

HÚsvÉrvesÁmgap 09.0o Lipárt: ünnepimise
HÚSVÉrrrÉrFő09.00 Szécseny: ünnepimise...

ten vonulunk el a Kossuth utcáig, majd üssza. Utána a templomban

következik

a szentelt ételek megáldás4 a hús, a kenyér, a so, a torma

Aldott Húsvétot kíván mindenkinek Merkli Ferenc Plébános

Széleskörú tapasztalatokkal rendelkezem a körzeti, valamint az
óvoda,-és iskola-egészségügyi tevékenységek terüIetén. A védőnői
szúrőüzsgálatok hatékony végzésérenagy hangsúlyt fektetek, az elmúlt hónapokban e témakörben több továbbképzésen vettem részt.
Szeretem a munka változatosságát, a kihívásokat ezért is vettem
részt a méhnyakszűrésre felkészítő tanfolyam elméleti és gyakorla-

kedves kismamák és szülők!
Bangháné Szendrő Erzsébet va5yo§

20l5. márc.

1ó-tó1 látom el a körzeti-és

iskolavédőnői feladatokat Vasszécseny,
Tanakajd és Csempeszkopács telepüIéseken.

Gyöngyösfaluban

élek férjemmel, a l 8

éves érettségi előtt álló és a

l

2l

éves állat-

orvostan hallgató lányaimmal.
l985-ben a szombathelyi Entzbruder

Dezső Egészségügyi Szfiskolában szereztem általános ápolói és
asszisztensi képesítést.1985-1989-ig a lukácsházi orvosi rendelőben láttam el körzeti asszisztensi és ápolói feladatokat. E mellett
a kőszegi Jurisics Miklós Gimnázium esti képzésen érettségit tettem, Ezt követően l992-ben szereztem védőnői oklevelet a budapesti Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán. A
diploma megszerzését követően közel 23 évig, / Z01s, márc. Ií-ig /
Ják községben dolgoztam körzeti-és iskolavédőnőként. Mivel a vá-

randósok és gyermekek létszáma folyamatosan csökkent, nem éreztem a jövőben biztos munkalehetőségnek, ezért pályáztam meg a
vasszécsenyi védőnői állást. 20l 5. Íebr, I}-énVasszécseny, Tanakajd
és Csempeszkopács Községek Képüselő-testiileteinek együttes ülé-

ti képzésérr"melyeket sikeresen elvégeztem, így szűrési tevékenységemet megkezdhetem. A megtanult módszerekkel és a rendelkezésre álló eszközökkel szeretném elérni a szúrendő csoport széles köni
tájékoztatását, megnyerését,hogy kialakuljon az igény a nőkben a
méhnyakszúréselvégeztetésére.
Morális értékrendemalapelvei a hitelesség, őszinteség, emp átta, alázatosság és segítő szándé\ ebben a szellemben igyekszem hivatásomat gyakorolni.

Fő célom az önzetlen segítségnyujtás a várandós anyák és gyeríneket nevelő családok számára. Örömmel töltene el, ha bizalommal fordulnánakhozzám, igyekszem a legjobb tudásom szerint segíteni.

Védónői tanácsadások idópon§ai a
követkeóképpen alalorlnak:
Vasszécsenyben: Hétfő: 14.00 - 17.(X)-ig

Csütörtök

9.00

- rr.ffi-ig

Tanakaidon: Kedd: 8.00 - 9.30-ig
Csempeszkopácson: ahónap 3. csütörtökén: 14.00 - lS.ffi-ig
Szolgálati mobil telefonszámoml 3O /280-7 O77
E-mail címem: vedono@vasszecseny.hu
B an gh ón é S z,enilrő Erzs éb et

sén született meg a döntés körzeti védőnői kinevezésemről.

Április beköszöntével ismét hagyományos módon üzemel az Ásványmúzeum.
Első látogatói a szombathelyi Gyermekek HázábóI érkeztek még
március végén.A busznyi gyereksereget két csoportra kellett osztani, s amíg az egyik a múzeumot tekintette meg, adÜg a másik falunéző programon vett részt.

A téli időszakban

kevesery inkább családi látogatók voltak elő-

re bejelentkezve, tekintettel a könilményekre.

Néhány szép és érde-

kes anyaggal bővült a kiállítási anyag (a mdévő barlangi medvefogak metlé most néhány karcsont is kikenilt), de nagyon súdteni az
anyagot tovább nem lehet. (Az ideális az lenne, ha az ásványok és a
fossziliák két különböző épületbe kenilnéneQ
Elindult a hagyományos tavaszi áwánygyűjtő túra szervezése, mely
három naposra tervezett, s abakonyi tenileten gyűjtenénk,
A tervezett program helyszínei kedvcsinálónak:

Sümeg: Sintérlapi kőfejtő (kréta kori fossziliák, korallok,

acteonellák, hippuriteszek. )

Engedély: Kovács László bányavezető
Tapolca: Tavasbarlang (belépős) + Diszel - homokbránya (közelben
van apró famaradványolg fenyotoboz)
Polgárdi :Kőszárhegy (devon koru mészk<| 40 féle áwányt írtak le
innét kalcittól a kvarcon át a kiilönböző gránátokig) Kövecses Lajos

Múzeuma: Közép Európa legteljesebb erdélyi áwánygyűjteménye.
Belépődíjas.
Gánt: AVértes egyiklegnagyobb bauxit- külfejtésein az elműt
években is sok fossziliág csigákat, kagylókat és gipszlrristáIyokat
talá]tunk. A területet a szállástól most is gyalog járjuk be.
Márkó és környéke: a jura korú bakonyi teriileten elsősorban
ammoniteszeket és tűzkövet fudunk gyűjteni. Megpróbálunk a tűzpattintott kőszerszámot készíteni.
és cápafogak
Igény esetén a vasszécsenyi iskolások is csatlakozhatnak a tírához,

kövekből

Nyirád: eocén üledékekben fossziliák
illetve részülrre is szervezhető krilön.

PőilfuGyörgy
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lönösen az irodalom, a tudomány, a népmúvészetés népi kézművesség,
néprqz, filmmúvészet,iparmúvészet, képzőmúvészet, táncmúvészet és

A tavalyi évben megala}ultVasszécsenyi Helyi ÉrtéktárBizottság
kéri a helyi értékekmegőrzése iránt felelősséget érzőket, hogy iavaslataikkal, ötleteikkel segít§ék a g}nííitésimunl&ít. Ehhez nem kell
töb§ mint egy szóbeli vagy írásbeli közlés, hogy milyen dolgokfa figyeliünk oda,melyek a megőrzendő emléke§ szellemi értékek.

EMLEKEZTETÓÚL,

e

helyi értékekszakterületenkénti kategóriái a

következők:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi

javai

,

állategészségügy területét -, hilönösen

a

mezőgazdasági termékek

és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az rá]lat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyhilönösen

ászat, természetgyőgyászat szellemi termékei és tárgyi javai,
a

gyógyszerelg gyógynövények, gyógyhatású készítménye\gyógyvíz- és

fiirdőkultura;
c) épített környezet: a kömyezet tudatos építésimunka eredményeként
létrehozott, illewe elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtésétszolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi terméke§
d) ipari és múszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézmúipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai ki,ilönösen az
egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és múszergyártás, múszaki eszkózökkel végzett személy- és áruszá,llítás;
e) kultuÉhs örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, kii-

zeneművészet; továbbá

a védett ingatlan értékei, különösen
a nemzeti vagyon körébe tartozó kiemelkedő értékűmúem]ékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelye\ világörökségi helyszínek;

f) sport, a fizikai erőnlét és a szellemi teljesitóképesség megtartását, fejlesztését szolgál§ a szabadidő eltöltéseként kötetlenii{ vagy szervezett
formában, illetve versenyszerúen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység,kiilönósen a sportolói é]etművek és csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, kiilönósen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoporto§ geológiai és geomorfológiai képzódmények, természeti táiak,
természeti teriilete§ életközösségek és ókológiai rendszerek; valamint az
embert köriilvevő kömyezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendég!átás szellemi termékei és tírgyi javai, kiilönösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatáso§ a
vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és
italkészítésieljárások.
Az ödeteket, javaslatokat a bizottság tagjainak személyesen illetve a
Pungor Emő Művelódési Hlízban írásban is leadha§ák.(Nincsen formai
megkötés, csupán a megnevezés, az elérhetőség
az ötletgazda neve és a dátum szerepeljen rajta)
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Akövetkező körben az Elektromol Spari együtteséhez látogattunk,ahol
már elégedettebbek lehettiink, ifi csapatunk 5:2 arárryban diadalmaskodott, míg felnőtt csapatunk ió játékkal egy 0:0-s döntetlen ért el a bajnok-

A Petőfi

Se Vasszécseny nevében ezúton szeretném tájékoztatni

ket az egyesületiinkkel kapcsolatos hírekről,

Önö-

váltoásokról.

2015. január 8-án egyesülettink közgyűlést tartott, melyen új elnökség
került megválasztásra. Az új elnökség tagjai a következő évben Varga Istváry Imre Tibor, Viszked Balázs, Boda Gábor, Szakács Zoltáry Kovács Tivadar lesznek míg az elnöki pozíciót Vadász Tibor tölti be.
A téli felkésziilési időszakban a csapatainknál is vá,ltozások voltú, a felnőtt csapat munkíjáért Kozmor Ákos a fe]elő s, migazíJ2l-es csapatunk
munkáját Pungor Krisztián irányí§a.

Az első megrendezett tavaszi fordulóban utánpódás csapatunk sajnos
l:O-s vereséget szenvedettde az első csapafunk kárpótolt minkethisz
ugyanilyen arányban múlták feliil az Arborétum Herény együttesét,
fiszteltHölgy€m

ság egyik meghatározó csapata ellen.

Á harmadik tavaszi fordulóban a szomszédvári rangadón sajnos sok babér nem termett csapatainknak, azU2l-es csapatunk 2:2-es döntedent
ért el a felnőtt csapat pedig 3: l-es vereséget szenvedett,
Mindkét csapatnál komolymunka folyik a minél szebb tavaszi eredmény
eléréseérdekéber1 kérjiik kedves szurkolóinkathogy ne forduljanak el
csapatain}tól akkor sem ha nem sikerült begyujteniük az összes pontot
hétvégenkénthanem a továbbiakban is biztassák óket,szurkoljanak nekik
minél többen a mérkőzéseken.
Egyesiiletiink ezúton kéméa falu lakóit, hogy amennyiben lehetőségük
van rá támogassák szervezetiinket az adóiuk l%-val,

vailászTibor
Elnök

/Utam|

A Petőfi SE Vasszécseny céljai megvalósításához az anyagi erófonásokat a tagűjak, adományok, pályáaá páuekfelhasználása mellett a pártolók személyi jövedelemadójából
felajánlott l%-ból teremti eIó.Ámennyiben Önne\ családjánal§ ismerőseinekésbarátikörének erre lehetősége van,lérjiik, rendelkezzeneka javunkra.A2SZJAl%-ánakkedvezményezettje

legyen

a

Petófi SEVasszecseny.Adósámunk:t9892849-1-18
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