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szENTJAKAB HAvA _;úuus
A meteorológusok Nyárhóként tartják számon, a régi
Székely-Magyar naptár szerint Áldás havának nevezik, eleink a Tehéntor (Aratas) hava elnevezést használták júliusra,
a hónap régi katolikus neve pedig SzentJakab hava.
Igaz,hogy a július a nyár legmelegebb hónapja, de ilyenkor is lehet szélsőséges az időjárás. A tikkasztó forróságot
megszakíthatják az égiháborúval ránk törő heves záporok,

Pődör György

ITIANyÁR

esetleg jégesők.

A gazdaemberek
betakarítására

fi

a nyár legnagyobb munkájára a gabona

Aszfalton vagy vízparton
nyáron aztán nincs pardon!
Nincsen szél csak nagy meleg,

gyeltek.

A kenlrgabona betakarításának sikerességét különböző
vallásos szertartásokkal, szokásokkal igyekeztek biztosítani. A legtöbb helyen az aratást kalapemeléssel, imádsággal,
fohászkodással kezdték. A templomkertben összegyűjtötték az aratáshoz használt eszközöket, melyeket a pap megszentelt. A munkát végzők a búzatábla szélénletérdeltek,

a

Akutyát nem kell kötnöd,
bokor alatt ás gödröt,
árnfkveti ott dunyhát,
hűti a meleg bundát.

keresztet vetettek.

Az

első learatott búzaszilhoa búzakévéhezis kötődtek

Elbóklászik

a cica
nincsen farkán matrica,
mezőnjátsző kisegér
fuss a lyukba, mert elér!

szokások. Az aratókat elsőként meglátogató gazdát a learatott gabona szalmájával megkötözték, és csak akkor engedték szabadon, ha borral vagy pénzze|kiváltotta magát.

A legtöbb szokás az

ar atás v

Lábon még a gabona,
lesz így hörcsög-lakoma,
tele van a kamrája,

égéhezkapcsolódott. Egy tal-

palatnyi gabonát mindig aratatlanul hagytak, hogy jövőre is
jó termés legyery és jusson az égmadarainak is.

lop az egész bandája

Az utolsó kévéből koszorút fontak, mely lehetett koro-

Senki nem ül kispadra,
ki boltba megy, ki strandra,

na formájú, csigaszerű vagy koszorú alakú, a legszebb kalá-

szokból készítették,mezei virágokkal, szalagokkal díszítet-

Csúszdán sikítJuliska:

ték, A munkások énekelve vitték a koszorút a gazdaházához, akinek arattak.

A gazda

főtt rák sem enyeleg.

-

a váltsággal kiváltott koszorút a mestergerendá-

Rám ne essél! I,uj!Miska!

Vasszécseny,

ra akasztotta , ezze| is jelezve az aratás végét.Tavass za| a szemeket kimorzsolták a koszorúból és a vetómag közé keverték a jó termés reményében.

A tartaIomból

A nehéz, hosszú munkát bőséges jó vacsora, bor és táncmulatság zárta. Az aratóbálokat elsősorban az uradalmak-

. JÓTUDNI

20tqlúnius 22.

. MI TÖRTÉNT AZ ELMLILT IDÓSZAKBÁN?

rü.nÉRonszÁc óvooeÉs ronzgT r nörcsópp gínnl

ban rendezték, ahol aratással, búzával kapcsolatos dalokat

.

énekeltek:

. AMűyELőoÉslHÁzHínsI

,,Aíass rőzsám, arass, megadom a garast.
Ha én meg nem adom, megadja galambomi'

.
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AZELMÚLT IDŐ9ZAKBAIiJ"
Tlsztelt Falubeliek, keóres Iakosok!
Az elrnűt hónapok legfontosabb esemérryeit szerebrém öszszefoglalni azzal

a

szándékkal hogy az önkormárqrzattevékerry-

ségére és a folyó tigyeinkre nálátása legyen a Trsztelt Lakosság-

nalc

Ata"aly ősszel elkezdett Művelődési Ház horrilolgati szige-

telése idén tavasz elején b€eódött

hetően

a

A

szigetelesnek köszön-

telen mfu jelentós megtákaíítást értiink el

segekben

a

fiítesi költ-

Az épiilet színe is megváltozotr A kivílasztásnál

(Bertók Tibomé, Pódör György, Szilvás István, Fererrcz Zsolt
és jómagarrr)

m€

az epítésidőszakában egy helyszíni bejárás

hilso ftlújítással párhuzamosan
is. Ennek megfelelően
a bejáratnál és az epiilet köriil tér{có burkolat keriilt lerakásra.
A teriiiet rendezéséól es a fií - növéryzet újratelepítésérólaz
önkormáqzat kiizcélúdolgozói gondoskodtak Továbbá a kedtes is lefestésre keriilr Így elmondhatju§ hogy a létesínnény
beliil és kíviil is egyanínt megujult Ennek megfelelóen egy 5
wes fejlesztesi ciklus ziárult le Abenrházás nagyobbik resze az
,§gyütt Vasszécsenyért EgyesÜet' prályázati támogatásának sealkalmíwal úgy dOntOtg hogy

a

kerii{jön sor az udvar rekonstrukaólára

gítsegéveles jóvoltából valósult meg.

Több fontos esemény es rendezvény történt az elmult időszalöarr"Június 5én a Vasszecsenyi Önkormfuyu' a Múvelődési ház es a Sziilői Munkaközössegek szervezésében az iskola, óvoda és a

bölcsőde pedagógusait köszöntöttiikpedagogu§-

A művelódési hrázbarr tartott ógtörzött iinnepség megemlékezes és szerény vendeglátás alkalmából könap alkalmából

szönetet mondtam minden pedagógusnak és minden intezmé-

nyi dolgozónak. Hangzulyoztam, hogy az intézményi kollekíva együttes színvonalas es áldozatos murrlcíja biztosí$a gyermekeink zarrartalan es biztonságos fejlódesét es annak

nak az elsajátítását, ame}y
segítségiinkre voltak

a

telepiiles intézményeinekvezetői és dol-

gozói, illetve a lakosság néhány képüseloje. Alegtöbb szavazatot kapó színkód alapján keriilt kiváasztásra az új színösszeálütá§. Az önkormányzat képüselőtestiiletének néhány tagja

€y

a

tudás-

életen keresztiil elkísérmind-

Az idén iinnepelte a Magyarorsági Védőnói Szolgálat megalalolásának l00. jubileurnár A Szombathely kömyéh védőnők jubileumi errrléhilesénektelepiilésünk adott he$et A június 9-én tartott rendezvényen a vedőnőkön kíviil a telepiilésekvezetői es azÁNTSZ szombathelyi es megyeiintezményé-

nekdolgozói

es

vezetői is resztvettek.

A színvonalas enrlékiiles reszeként a telepüesek vezetői viníggal kedveskedtek, é§ mondtak kösónetet Védőnőiknelc
Telepiilésiink és a társtelepiilesek nevében én is ezt tettern
Emellett nekem jutott az a megtiszteltetes, hogy a városi és a
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a pénzügyi bizottságít vgzettem ugyanezen

szervezebrek

Lí{

Kiizponti Orvosi Ügyelet - Tl{epiilésiinket is érinti az aváltozís miszerint az OMSZ (OrságosMentő Szolgálat) mind a központi orvosiügyeletiizemeltetoje (2005 -óta) a meg!íó önkor-

t

mdévő szenődesét20lS. augusztus 15 -től felmondta. Indoklrásként az orvoshiány és az ügyeleti ellítás megszervezesének nehezsegeit jelölték meg. A szerzódés felmondásíval az önkormányzatolríroz keriil vissza

a feladat

illeWe annak

megoldásánakkérynzere

A jelenlegi állapot szerint

az orvosi ügyelet

további sz,ervezé-

sét a telepiilések a Szombathely Kistérseg Többcáú Tá§ulá§án
keresztii{ szerebrék ellátri. Ez a feladat nem idegen a társulásto|
mivel az OMSZ megáll3p96ás előtt már több éven keresztiil iieemeltette sikeresen

A

szerződes felrnondrfuít alapvetóen az iigyeletet ellátó házior-

vosok es a mentőszolgálat közt megromlott viszony es a szolglíl-

okozta
kiizponti orvosi ügyelet a nyár végétől
zavartalanul fog tovább iizemelni. Amennyiben ezzel kapcsolatban a lakosságot &intó váltoaá§ok meriiinének fel, úgy anól idótaLás ellátásához sziikseges személyi feltételeinek hiánya

Bízunk benng hogy

a

ben kap telepiilésiinkön is mindenki értesítest

HáziorvozunkJakabovits
megyei vezetőknek köszönetet

mondhattam

a

szolgiltatis szín-

vonalasmúködésééru

ütettem, hogy az intezmények múködtetése komoly felelősseg
es nem

utolsó soóan komoly arryagi níforűtást jelent Áz inteza telepiilesiink jövőjwel szorosan összefiiggvéle-

mények jövője

rnényem szerinL Így duplrán jó hí9 hogy
kenese megíIlni látszik Sőt, a bölc§óde

jelentkezők sáma miatt szeptembertól
Űtása is sziilaegessé vrálik Akömyező

gyermeklé*zám csökelső csoportja mellett a

a

a

mrásodik csoport bein-

telepiilésekról is érkező
úgy szeretné megoldani,

gyermekek ell átását az önkormányzat
hogy az érintett telepiilésekszintén vegyenekreszt

a ferrrrtartás

köttségeiben Így a körzeti szerep egy csö}kenő terheket jelentó
központi szereppé tudna átalalolni Bíaurk a kölcsönös együttmúködes lehetősegében, ami manapság egyre fontosabb szerepet j átszik minden Önkormányzat életében

Az Onkorrrrányzatok több szociáis feladatot és néhány wvel ezelőtt még intezményfenntartást is elláttak közösen
2005 -benho*áklétre Szombathely és az agglomeníciójába tar-

toá

teleptilések a Szombathely Kistérseg Tobbcélú Társrlásár

a kizáólag önkormányzatokat tömödtó
társulásnak elnöki tiszbégét töltömbe megváasztás ú§án május óta. Ezt meg-

Ennek

ja telepüésünket Szintén augu§ztus végénkeriil sor a változásra. Szerefurénk

A doktomő

Apedagógus nap kapcsán jó énés,amikorleírhatom az ntezmények nwei! mint iskola, óvoda és nem utolsó soóan bölcsőde. Fontosaknekiink es biisz.kékvagyunké, hogy ezek a településiinkszolgáltatásátbiztosítiák. De azt is több alkalommal em-

Adrierrrr mint már jelezten1 elhagy-

felkésziilni a folyamatosság biztosítlása érdekében

praxisának értékesítésén
fiíradozik. Sajnos köztudott, hogy onágos probléma az orvoshiáryr Részt vettem az ora

vosok ügyeletosztó értekezletér1ahol megismerkedtem egy nem
regen nyugállományba vonult háziorvos asszonnyal, akivel sike-

riilt megállapodr"rk, hogy amennyiben a praxis értékesítesére
nem keriil sor augusztus vegéig úgy a dokomő helyettesítését
az elkövetkező 8 hónapban elvíllalja a telepiiléstinkön és a kör-

zetiinlóen Ez

megnyugtató

mivel

a

praxis értékesí-

tésre a jogszabály értelmében, amennyibennem kerii{ sor 1 éven

beliil (20ró. január), úgy az visgzAsÁlaz önkormárqrzatra- Ami
nem azt jelenti, hogy nekiink könnyebb lesz orvost tÜlni, de
mindenfeleképpen kedvezőbb anyagi lehetőséget jelenthet az új
orvosszámára.

A szolgáltatrás biztonsága érdekébenveszforgatókönyv is késziilt resziinkról, miszerint tartalék esetben a kömyező telepűések háziorvosai is hajlandók segítseget nyujtani számunkra. Termeszetesen lehetőség szerint az eredeti rendelési idó figyelembe-

vételemelletl

Az orvosi centnrm

átadására augusztu§ elején keriil sor.

Az

épiilet rekonstrukciója, átalakíüísa befejeaidötr A bútoruat bevanhátra. Az új lráziorvos minden bizonynyal rnár az új helpzínen fogja fogadni betegeit A képviselők
egy teszr az épíkezésminden fiízisát szernélyes érdeklődésiikszerzése és aköltözes

I
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L
ke| javaslataikkal és jelentétiitd<el támogatuák (Bertók

Tibom{

Pődör György, Sziluás István, FerenczZsol|.

Az idén is zavartalanul zajlottle alomtalanítás a teleptilésen
Az elektronikai hűadékmennyiségéneknövekedése tapasztalstagnál Abútoható. Ahagyonrárryos lim rok még minóg okoznak feltöést a szíllítóknak, de összességében problémamentesnek értékeltiik az akciót A szolgáltatonak idén is ismételten jelezterr1 hogy a héwegi időpont szeren-

lom

csesebb volna a hatékorryság es a kényelem szempontjábóL Ígéretet kaptam a jövőre vonatkoóan, de m{d meglá§uk egy év

műva!
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Az önkormárryzat
Diál§nunka - az idén is megpátyázat Önkormár§rzatunk a
diákmunka programor Az érintett életkoru fiatalokat a hivatal
kiértesítette.Jelenleg szintén csak korlátozott számú jelentke-

ót

tud fogpdni a program. Alehetősegekhez

mérten minden

nevében tavaly évvege óta kérterrr, hogy a

87 -es úton az iskola előtti úthibát j avíba ki a I(HT, de sajnos a
többszöri kérres ellenére is csak május kozepén sikeriilt kijavíta-

Öóm az iiómber9 hogy a falu belteriileti szakaszán
több helyen is jMtottak ki útszakaszokat ezzel párhuzamosarr"
ni az utaL

jelentkezőnek próbálunk munkít adni

Az önkormánrzat ket komo}yberuházÁra elkeszítette a pályáEaát és benyújtotta aznkat az inínltó hatóságokhoz. Az
egyik az Óvoda konyha rekorstrulrcióját segítené,a másikpedig a Gyöngyös es a Szeóerryi utca közöttikerélgárut megépítesét tennélelretővá
Mindkét esetben kizíólag a döntesre várunk és bizakodunk

Azidénisvoltlehetóségem egyszep koru asszonyt
letésnapján lalüe}yén felkeresni es felköszönteni

a

a 90,

szü-

telepiilés ve-

zettíjeként, a lakosokat képviselve

Az Önkormáqzat
zösen szervezi

a

a

kírs önkormárryzattal,

gyermekekszánún

a

TanakaiddalköAprogram-

nyiári tábort

ban az iskola pedagógusai is segítik a múvelódesszervezők es a
szervezésben résztvevő fiatalok munlcíját.

Az önkormányzat

kívtil anyagi támogatást es
ktízveden segítségetis nyujt a táborozás zavartalan lóorryoÜa szervezésen

tásához.

A kellemes délutánon jó volt
neteit
net

a

a

meglrallgatrri Erz§i néni törté-

regi időkrő| amurrkájár,ól és családjráróL

vendé$íás okán, amelyet

az tett számomra

Küönköszökiilönlegessé,

tavalyi évben bur-

hogymégmindig aldívrcszese volt a vendégvár.ásnak és annak
előkesziileteinek
Ezúton is kívárrok további szép eveket és jó egészséget Ked-

kola§aütáson átesett útszakaszok (l,ipnrt -Gyöngyös utca,
Dózsa - Szövetkezet utca, Kiilteriileti út) feltiletét ismételten
behengerezték Anyárvégén mechanikai vizsgáIatrakvetik alá

IVliniru lctlves Laknsnak kíufuuk a ft!áííalellnrc iilő-

Ameleg időiáíís beköszöntevel

az önkormárryzat elvégz,i a

telepües ú§ainak kaóarrtartásáL Emellett

és az

a

eredmérymekmegfelelóen es az anyagi lehetőségtinknek

megfelelően keriil dOntes a feltileti zárás megrendelésére.

ves Sipos Erzsi néni!

tbttwtés jó egészségú.

Tkáclettcl:

7.solmíZoltán
polgórme§er
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élő személyek és háztartások számától.

t'ÓrunNl
2015. iúlius l. napiától megváltoztak
szociális ellátások szabályai

a

helyben igényelhető

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testiiüete a 2015.
június 29. napján megtartott iiüésénmódosította a szociális igazgatísról és az egyes szociáüs ellátási formák helyi szabályairól,
azok igenybevételéről és a fizetendő tédtési díialüól szóIő 2/2015.
(lLZ+.) önkormányzati rendeletét. Az önkormányzati rendelet
2015. julius l. napjától hatályos.

(6) A természetben nyújtott lakhatással kapcsolatos telepiilési támogatás a közüzemi szolgáltatóval szerződésben álló személyrészére állapíüató meg.
(Z) A jogosultság megállapítása iriinti kérelemhez mellékelni kell
a jövedelemigazoláson tű a lakhatással kapcsolatos kiadásokat igazoló haü közüzemi számlákat,
8. § ( 1) Gyógyszerköltsegeinek enyhítéséretelepiiüési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a családjában
az egy főre jutó nettó haü jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregsegi nyugdíj legkisebb összegének 25 0 o/o-át (7 I.Z5O.- Ft),
egyedtil élő esetén 3OO o/o-át (SS.SOO.- Ft) és a havi gyógyszerköltségének összege meghaladja a családban az egy ffre jutó jövedelem
L2o/o-át

Részletek az önkormányzati
3,§

(

l)

A települési

rendeletből:

és rendkíviiü

telepiilési támogatás adható

a) esetijelleggelvagy

b) meghatározott időszalaa havi rendszeresseggel.
(Z) a teleptilesi és rendkíviiü teleptiüési támogatás adható
a) természetbenvagy

b) pénzbeli ellátás formájában,
(3) Az eseti jelleggel nyújtott telepiilési és rendkíviü telepiilési támogatás összege - az elemi kár esetén nyújtandó valamint a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtandó rendkívű telepiiüési tárnogatás kivételével - alkalman-

kéntnem haladha§a meg az öregségr nyugdíjmindenkori legkisebb
összegének kétszeresét (SZ.OOO.- Pt).
(4) Ameghatározott időszakra haü rendszerességgel nyújtott telepiilési és rendkívíiü telepiiüési tímogatás haü összege nem haladhatja meg a t5.000 Ft-ot.

Telepiilési kírnogatás
6.§ Települési támogatás

nyújüató

a) a lakhatíshoz kapcsolódó rendszeres és eseti költségekviseléséhez,
b) gyógyszerkoltsegek enyhítésére,
7.§ (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásoküseléséhez nyújtott telepiiüési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a hráztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgráló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
üseléséhez, elsősorban a villanyáram-, a üz- és a gázfogyasztás költségeihez nyújtható.
(2) Ttizelőanyag beszerzéséhez eseti jellegű pénzbeü támogatás

biztosítható.

(S) Lalüatáshoz kapcsolódó telepüIési támogatásra jogosult az
az egyfrre jutó haü nettó jövedelem nem éri el az öregsegi nyugdíi mindenkori legkisebb összegéa személy, akinekháztartásában

nek2SOo/o-át (Z\,.ZSO,- Ft), egyedril élő esetén az öregségi nyugűi
mindenkori legkisebb összegének 300%-át (35,500.- Ft), és a kérelem benyújtását megelőző hónapban az ( 1) bekezdésben megjelölt

díjalaa fizetett kiadása meghaladja

a

háztartás nettó összjövedelrné-

neka 10%-át.
(+)

a

hruratesrroz kapcsolódó teleptiüési támogatást a lakásferrn-

tartással összefiiggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani,
a-elyek megfizetésénekelmaradása a kérelmező laküatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(S) talüatassal kapcsolatos telepiiüési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, fiiggetleniiü a lakásban

(Z) Magas gyógyszerköltségre
tás nem állapítható meg annak,

tekintettel kért teleptilési támogaalanyi vagy normatív jogcímen

fi

j ogosulr
(3) Gyógyszerköltségre tekintettel személyenkéntévente legfel-

közgyógyellátásra

jebb 4 alkalommal adható támogaüís, melynek összege alkalmanként nem haladha§a meg az igazn|tgyőgyuerkoltség 5O %-et.
(+) R;ogosultság megállapítasa iránti kérelemhez mellékelni kell
a jövedelemigazoláson tul a havi gyógyszerszükségletet tanúsító háziorvosi igazolást, valamint ha a gyógyszerköltséget ez nem tartalmazza a győgyszertfu ígaznLkát a gyógyszerek értékér<j,l.

Rendkíviili telepíilési Límogaüís
9, §

(

1) Rendkíviiü

telepiiüési támogatásban részesíthető az

fenntartást veszélyeztető

a

lét-

rendkívű élethelyzetbe keriilt, valamint

kiizdő szemé|y,
család akinek családjában az egy őre jutó haü nettó jövedelem - az
elemi lcír esetén nyújtandó rendkívíilitelepiiüési támogatás kivételével - nem éri el az öregsegi nyugűj leglisebb ö sszegénekZ7} o/o-át
(z0.1so.- rQ, egyedd élőnél a 32 0 y" -át (9 L200.- Ft).
(Z) Léfenntarási gondnak tekintendő hilönösen:
az időszakosan vagy tartósan léÉenntartási gonddal

a) megfeleló élelmezéshiánya,

b) a lakhatás elvesztésénekveszélyg
c) a közüzemi szolgáltatás megszűnésénekveszélye közüzemi űjtartozás miatt,
d) aktív koruak ellátásában részesriüő személy;
e) nyugdíjbiztosítási szervektől ellátásban részestilő személy, ha az
ellátás havi összege M
öregségi nyugűj leghsebb összegét nem haladja meg.
f) 1 hónapotmeghaladó táppénzes állomány,
g) a megfelelő ruháakodás hiánya,
h) gyermekét vagy gyermekeit egyediilállóként nevelő sziiüő;
i) munkahelylétesítéseesetén első alkalomma| a munkába játáshoz szükséges bérlet
megnísárlásának nehézs ego
j) gyermeksziiüetése,

k) gyermek, fiatal felnőtt iskoláztatás4 illetve gyermek óvodakezdése,

l) óvodai, iskolai étkeztetés megfizetésének nehézségei
m) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás,
n) hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek,
o) fogyatékos vagy tartósan beteg családtag rehabilitációjánakbiztosítása;
p) napi megélhetési gondok
(3) LéÉenntartástveszélyeztetőrendkíviiü élethelyzet:
a) elemi kár,

Vasszécsenyi Üzenet
b) baleset,
c) haláleset,
d) jövedelem igazolt elvesztése;
e) hosszantartó (3 hónapot meghaladó) súlyos betegsegl
f) vrálsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartás4
g) gyermek családba való visszakertilésének elősegítése.
(+) A rendkívtiü telepiilési támogatás iránti kérelemhez mellékelni
kell a jövedelemigazoláson tul a rendkíviiü élethelyzet bekövetkeztét bizonltó igazolást, nyilatkozatot, így kiilönösen
a) keresóképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást,
b) lalüaási kiadásokkal összefriggő felhalmozott hátralék esetén a
közüzemi szolgáltató
által kiáütott i gazalás,
c) terhesgondoásrol szóló igazolást,
d) gyermek sziiletése esetén a gyermek sziiletési anyakönyvi kivonatát,

e) elemi kár esetén nyilatkozatot a várható helyreállítási költségek
összegeről,
f) étkeztetéstbiztosíó intézményigazolását a tédtésiŰ1, illefte a
fenná]ló hátalék összegéről,
g) a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását igazolő, az adott
tanéwe vonatkozó iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolást.
h) munkahelylétesítéséheznyújtott önkormiínyzati tá,mogatás ese-

tén a munkaszerádést vagy a munká]tató kérelmező alkalmazásáról szóló nyilatkozatát.
11. §

(1) Rendkívfi teleprilési támogatásban részesíthető az el-

hunyt vasszécsenyi állandó lakóhellyel rendelkező hozzátartozója
vagy a temetésről gondoskodó más személy, aki az elhunyt személy

temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra
köteles hozátartozg ha a temetési költségeküselése a saját, illetve
a
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az egy főre jutó havi nettó jövedelem

nem éri el az öregségi nyugdíj
legkisebb összegenek 300 %-át (85.500,- Ft), egyediil élőnél a 350
%o-át(99.750.-Ft).
(4) A támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj minden-

kori leghsebb összegének kétszeresével (SZ.OOO.- rt).

l.§

(1) A rendeletben

szabáIyozott pénzbeli és természetbeni
ellátásokra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az erre a
célra rendszeresített és jelen rendelet mellékleteként meghatározott
formanyomtatványokon kell benyújtani :
a) telepiilési támogatás és rendkíviiü telepüIési támogatás igénylésérevonatkoó formanyomtatványt a 2. melléklet,

b) köztemetés iránti formanyomtatványt a 3. melléklet,
c) szociáüs étkeztetésigénylésérevonatkozó formanyomtatványt
az 4, melléHet tartalmazza.
(Z)
t<epviselő-testrilet hatáskörébe tartozó kérelmeket a
Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalnál (97ó3 Vasszécseny,

a

Petófi S. u. 11.) kellbenyujtani.

2.§ (1) A települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás a köztemetés és a szociálisan rászoruló személy részére biztosítandó étkeztetés elbírálása a polgármester hatáskorébe tartozik.
(:) n" elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli telepüIési támogatás megállapításáróI a képviselő-testrilet rendkívüli képviselő-testületi ülésén dönt.

Az

önkormányzati rendelet teljes szövege megtekinthető

ügyfélfogadási idóben (hétfő-kedd 08.00- ró,00 óráig, szerdán
8.00-17.00 óráig, csütörtökön
8.00-1ó.00 óráig, péntek. 08.00tól 13.30-ig) a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban,
illetve a www.vasszecseny.hu vagy a wwwnjt.hu internetes ol-

dalon,

családja léfenntartását ves zé|yezteti,ha aszemély, család esetében

WWfu&Bwww
Az

áprfisban lebonyolított Bölcsőde-kóstolgató

programun-

kon sok család meglátogatott beruriinkeL Egyre többen érdeklődtek bölcsődénk, az alapellátáson túli szolgáltarásaink iíánt In-

dokolt volt tehát a második Csiperke csoporhrnk megnyitása. Vasszécsenyből,

t

Rumból, Nemeskoltából, de még Náraiból,

Szombaüelyól

is ;<ittek sziilőlg hogy hozzánk szeretrrék beíratri
kisgyermekeiket. Abölcsődénkben jelenleg 19 gyermek nevelése-

gondozása folyik alapellátás ill, időszakos felügyelet formájában.
Meg szerebrém köszönni a sziilőkne§ hogy megbíztakbennünk,
és ránkbízták gyermekeiket. Atárgyi feltételek adottakvoltak a nagyobb gyermeklétszám fogadásához, üszont még fel kellett venni
egy kisgyermeknevelőt, hogy a szakmai munka továbbra is olyan

színvonalon múködjön, hogy az a kisgyermekek harmonikus személyiségfejlódésétsegítse. Így Baán Lászlóné, Anikó néni szeméIyében új nevelő érkezett bölcsődénkbe, A gyermekek nagyon ha-

mar megszerették, a sziilőkkel is sikerii{t rövid idó alatt kialakítania a közvetlen kapcsolatot. Anagyok nagyon hamarbirtokba vették az,,uj" csoportot,

megszokák

a

kicsit megvíltozott helyzetet.

;?L

4ru

GóspárTiuailar,
1eglzo

Vasszécsenyi Üzenet
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április, május hónapokban még folytatódtak a
tervezett programok lebonyolítás4 megiirrrrepeltiik a Húwétot,
az Edesanyákat, megtartottuk a gyereknapot Diffelköszöntöttiik

Bölcsődénlóen

ferenciriltan fejlesztettiik a nagyok és kicsik mozgását, beszédét,
bőűtetfiik ismereteiket a természetről, szűkebb es tágabb kömyezetiikről. A sziiletésnapokat természetesen ezekben

a

hónapokban

nyírihónapokban is.

is megtartottuk és megtartjuka

A nyári napirend kötetlenebb,

szabadabb. Sokat vagyunk a le-

vegór1 pancsolunk is , ha az idő engedi.

A

nyár végén öt kisgyer-

mek megy el óvodába. Tőliik apró emlékkel vesziink búcsút, és kí-

vánunk boldog óvodás éveket.

A

nyrári leállási sziinet időpon§a: 2015. |úűus 27, től aa,

gr.sztus 2#ig. Első nyitvatartási napunk: 2015. augusztus 24.
Abeíratasra is sokan eljötte§ jelezve, hogy szeptembertól szeretnék gyermektik felvételét kémi bölcsődénlóe. Elóreláthatóan 19
gyermek nevelésével kezdődik meg a 2015/16-os nevelési évünk,
és mivel

nálrrnk évközben is folyamatos abeiratko

z:ás, ez a

szátmnö,

(hétfő).

A ry,ána mindenkinek jó pihenést és tartalmas kikapcsolódást

kívánunk!

HiftérLószlóne

vekedhetis.

B öIcső ila

szakmai v ezrt őj e

@Wfu&BwWW
,Eg

csikanleptet anyár

Tarkaidő

ünnepe

jár

tóncravaló,furdeni jó,
nagt hegy alatt htköl a ű."

weörasándor

AVasszécsenyi Tiindérorság Óvodában május hónap az
év egyik legbensőségesebb tinnepével indult, az édesanyák
köszöntésével. Mindhárom csoportban meghtt, szeretetteljes lég!örben köszöntötték

verssel és virággal a gyermekek

édesanf ukat és nagymamájukat.

Május 7-e délelőttién 11 óvoda 53 kisóvodásával együtt
vetünk részt a tanakajdi Petőfi Sándor Művelődési Ház és
óvodánk közös

szervezésében megrendezett versmondó és

rajzversenyen. Ezúton is gratulrálunk a gyermekeknek, egyrészt akis,színészekként"való szereplésért, másrészt az elért,
szép eredeményekért! Büszkeséggel töltött

el Benniinket a

zníri elismerő értékelése.
Versmondó verseny helpzettj

ei

:

4-5 évesek korcsoporLj a:
1.

hely: Szalay Mira (Kerekerdő csoport)

2. hely l Horváth Bo gtarka (Kerekerdő csoport)

3.

hely: Sabau varga Anabell (Kerekerdő csoprt)

Kiilöndíj

A

raj

:

KáldyAjsa (Bóbita csoport)

zverseny helpzettj ei

3. hely:

:

Angter Benett (Kerekerdő csoport,4-5 évesek)
Baumann Thmara (Bóbita csop ort,6-7 évesek)

Avasszecsenyi Pungor Emő Múvelődési Házbarr megrendezett madárkiállításon sok szép, színes tollú és érdekes madarakkal ismerkedhettek meg óvodásaink. E rendezvénykeretében kertilt sor egy raizverseny meghirdetésére és a beérkezett óvodas

rqnk

üjazísátra.

Vasszécsenyi Uzenet

2015. iúlius

9

Község Önkormányzatának ,kisbusÁt", szaíemténk ezt is
megloszonni!

A

gyereknap mindhárom csoportban akadalyversenyek-

kel, lovagi játékokkal vidám harrgulatban zajlott

A nagy ké-

szi.ilődéssel, díszletek elkészítésével,mesehelyszínek me$er-

ve#sével előkészített gyermeknapi, udvari akadályverseny a
hűvös, esős idő miatt sajnos elmaraö de a 2015. őszi sziire-

ti mulatsággal együtt igyeksziink megszervezni és megvalósítani.

A

lában tett első, közös

Hetyezettjeink:

a keziiüóen vettek búczut és kösóntek

1.h+ HorváthBoglárka
Anabell

Bóbitacsoport:

goái is

hely: Hersics Róbert

Mindhárom csoport életkorának megfelelő kiÉnduláson
vett részt, ame}yre Zsolnai Zoltán Polgármester Úr biztosíbuszt, ezúton is kösónjiik!

A Katica csoportosok

a

rábahidvégi Csodaszarvas Tíjpark-

ba látogattak el, ahol megszemlélhettéka baromfiudvar színes tollú lakóit, házi állatok élőhelyeit, megsimogathatták a
nyuszikat, láüattak közelről lovat

a

kiscsikójával és szamarat.

Darálhatrunklnrkoricát, mellyel megetethették az állatokat is.

A Kerekerdő csoportba

járó gyerekeink a püspökrnolná-

ri Farkincás tóra látogattak el, ahol a nagy tó körbesétálása során megfigyelhették a tópart növény- és állatviJágát, a

horgászbácsik felszereléseit. Láttak vadkacsafeszket tojásokkal, vadkacsákat, gyönyöní

hattníkat. A horgászház előteré-

ben elhelpzett hatalmas akváriumban megcsodálhattak közelről szímos fajtájú és csodálatos színúhalakat is. A tóparti

fiiben plédekre letelepedve jőlzűen falatozhattak az otthonról hozott elemózsiából,

labdrázhattak, j átsz]rattak kedviikre.

A Bóbita csoportba járó gyermekek
hatták

a

Siárváron megcsodál-

Nádasdyvárat, aváros arborétumában

nekbe öltözött,vlíágn

verssel, ajándékkal kedveskedtek a ballagóknak.

A

dám hangulatu, gyerme§átéko}rkal, dalokk{ versekkel, kör-

3.h+HomokPéter

a

el az óvodás éveik-

vasszécsenyi Pungor Emő Múvelődési Ház színpadán egyvi-

z.hely:N4gyLevente

totta szímunkra

iln-

tő| a csoprotszobájuktól, az óvoda udvarától, óvónéniktől,
dadusnéniktől, óvodás társaiktól és minden dolgozótól. A
hcsik és a középsősök, a konyhás nénik és a bölcsőde dol-

Z.he|y: SzalayMira
3. hely: Sabau Varga

látogatás, a ballagás és az évzátő

nepély. Május 29-én batyuval a vállukor1 egy szál virággal

Kerekerdő csoport:

1.

nagycsoportosok életébenjelentős esemény az isko-

a

pompás szí-

növényeket, a Csóna]cízó tavat és an-

nakélővrlágát is. Akiadós játszótéri játékután még egy állatsimogatóban köze]ről láüattak, etethettek és meg is simogathattak lovakat, kecskéket, bárányokat, sőt őzikéket is.

Aki-

rándulásrol hazaérve minden gyermek lelkesen mesélte szü-

leinek élrnényeit.A kiíánduláshoz igénybe vetriik Tanakajd

játékold<al és mesedramatizálással színesített évzÁtő műsort

láthattak a sztilők, nagysziilők, ismerősök és a kedves érdek-

lődők.
Június l-jétől elkezdődött óvodánkban

a

nyári élet amikor

is a nyitva tartás változatlan, de összevont csoportban fo}yik a

nevelómunka. Ezt igyeksziink színesebbé. érdekesebbé tenni
gyermekeink számára szervezett, dalos, énekes, mozg,ásos tevékenységekkel, új játékokkal és rajzolássa| mintázással, barkácsolással az óvoda udvarán.

Mindenkinek kellemes, vidám, színes élményeketkívínunkés napzugaras, szep nyarat!

PappIstlónné
óuoihuezeű

Vasszécsenyi Üzenet

Az

l
előző Üzenet megj elenése óta sok program kerii{t megrende-

zéste aművelődési hráz falain beliil és kiilső helyszíneker} melyek
több korosztálltrak kínáltak kikapcsolódási lehetőséget

A Vasszécsenyi Hagyományőrzó Klub
velődési Ház közös

és a Pungor Emő Mú-

szervezésben 2015. március 28-án 15 órától

Nyusziváró családi délutánt rendezetl

A
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szeles idő miatt, a játszótérre tervezett program a múvelődési

ház nagltermében keriilt lebonyolításra. Immáron 4, alkalomma|

Húsvételőtti héten vártuk a falu apraját és nagyját egy játékos délutánra. A jelenlévő§ csapatokat alkotva mérhettékössze ügyességiiket, tudázukat a Húwéthozkapcsolódó feladatokban.

Május első héwégéjétmegelőzőer1 áprihs 3O-ránAnyáknapi kézműves foglalkozásra inütáltuk a gyerekeket. Csodaszép papírvirágokbontakoztakki a gyermekekkezei köziil, melyeket a vasámapi iinnepen nyújthattak át az édesanyriknak.

Május 7-10. között keriilt megrendezésre a vasszécsenyi Díszmadár-kiállítás. Horváth Zoltán szervezésében és még néhányhelyi lakos segítségévellétreiött kiállítás alkalmával sok kiilönleges,
több színben pompázó madarat tekinüettek meg az érdeldődők.
Nagy népszeniségpekörvendett a Szibériai csíkos mókus is, mely
többször elbújt építetett odújában a kívíncsi tekintetek elől. Akisnyulak simogatására is folyamatosan volt jelentkező

a

látogató gye-

rekekköziil.

)r,

at

Volt tojáspucolás, húsvéü toto, tqásdobálás, csokievő ve§eny,
tojáwadászat, tojás a kanrálon váltóverseny stb.. Természetesen
ryuszisimogató is fokozta a gyerkőcök örömét, akik a sziilőkkel
együtt nagyon j ól szórakoztak.

A kiállításon megtekinüetőek voltak a Madarak és Fák Napja alkalmából meghird etettrqzpályáaat alkotásai is. Ahelyi óvoda és iskola mellett több kömyező telepiilésrol érkezte§ szép szímbanpá-

lyamunkák A műveket Tóü Csaba festómúvész zsúrizte. Ahelyezetteknek ezúton is gratrrliálunk

Május 18-29. között a IV Vasszécsenyi Plein Air művésztelep
résztvevőinek adott otüont a művelődési ház. Tóth csaba festőművész vezetéséve| a felsőokatási tanulmányaikat vép<í,leendő
múvészeka természetben való alkotással ismerkedtek. A 2hétíoIyamán előadásokon is részt vehettek, melyek a régi művésztele-

peluől és Szkoklván festóművész munkásságáról

szóltak.

Május 27-re a művelődési hrázba hívtuk az idősebb korosztály
a vasszécsenyi Nyugűjas Hub újbóli megalakulásának
reményében, A csekély szímú,de lelkese érdeklődők a lehetséges
képviselőit

Április 2-án

a

művelődési ház húwétikézműves foglalkozást hir-

detett, melyre 14 órától vártuk a gyerekeket. Készítettiink ny,uszis
tojástartót 2 íélétís,ajtódíszt, felakaszüató díszes tojást, papírkosárkát A részwevő gyerekek kézügyességének köszönhetően

gyö-

nyörú alkotások sziilettek.

Ápriüs 3-ár, szintén a művelódési házban, játékos délutánt szertechnikákkal kétojásfestéssel egybeköwe. Kiilönböző
a

a korosztályuk számára.

Reméli§ hogy legközelebb már többen

vesznek részt a programokon Terveik szerint rövid sétákkal meg-

vezünk
sziiltek

programokról beszélgette§ majd megegyeztelg hogy havonta egy
alkalomma| hil<inbOző kikapcsolódási lehetóséget szerveznek

szebbnél szebb és egyedi hímestojások.

látogatják a telepiilés nevezetességei. Első ízben az

g-rbergenyi

kastüacél,
Május utolsó csütörtökén a Bartók Béla zeneiskola növendékei

A délután nagy részébena játéké volt a főszerep, lehetett labdázni bújócskázni társasozni, zenét hallgatri, Pihenésképpen gon-

mutatták be a tanév során szerzett tudásukat az évzárő koncert al-

dolkodásra serkentő feladatokban -úwesztő, toto, kiilönbségek ke-

akik nagy megelégedéssel hallgatták

resése - is összemérhették tudásukat

a

gyerekek.

kalmával. A hangversenyre ellátogatott a zeneiskola két vezetője is
a

klasszikus dallamokat.

Vasszécsenyi Üzenet
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Május 30-rán szombaton

a Vasszécsenyi Tiirrdérország Óvoda
nagyc§oportosai tartották iinnepi év,/áróiukat a múvelődési ház
dísztermében. Résáetekről az óvoda hírei közt olvashatrrak.
Az 6nÁíó után a gyerekek és a jelenlévő sziilő( nagpziilők a

plébránia udvarára voltak hivatalosak
és a

Hagyományőrző

Klub

a

Vasszécsenyi Egyházközség

rfltal szervezett májusfa kitáncolásra,

Az

óvodások énekes körtánca után a szervező férfiakkiemelték a májusf,ít, me}et a hagyományok szerint a hónap elsó napját megelő-

ó

este állítottak a falu lakóinak.

Ezúton szeretrrékköszönetet mondani pócza Harrrrának az arcfestésért és mindenkinek fi h ozÁjánlt arendezvény sikeres lebonyolításához.
Június 9-ér1 a védőnői szolgálat fennállásának 100. évfordulója
alkalmából üníIepi munkaértekezletre és emlékkiállítás megnyitójára, Vasszécseny ktizségbe voltak hivatalosak Szombathely víros-

kömyé§ valamint Kőszeg víros és városkömyékvédőnői

és a tele-

Június 5-én Pedagogus nap alkalmából, tirrnepi köszöntésre voltak hivatalosak tanítólg tanáro§ óvónő§ nevelők és az intézmények dolgozót A díszített asztalokon egy-egy szál virág várta a vendégeket a köszönet és a megbecstilés jelképeként, Vasszécseny

piilések polgármesterei.

Község Önkormányzata, az Együtt Vasszécsenyert Egyesiilet, az
óvodai Sziilők Közösség és az iskolai Sztilői Munkaközösség kö-

Az iitrrrepi munkaértekezletet dr. Gyánó Gabriella járási tiszti főorvos nyitotta meg beszédében kitért a védőnői szolgálat fontos-

zös szervezésében lezajlott iirrrrepségen Zsolnai Zoltán köszöntötte a meghívottakat, majd óvodások és diákok versek formájában

köszönték meg

a

pedagogusok egész éves munkáját A Rozmaring

asszonykórus dalcsokra után Kiss Ferencrré egyesti{eti elnök mon-

emeltiikpoharunkat

dott beszédet, majd közösen

e

hivatás képvi-

selőinek tiszteletére.

A védőnőket Zsolnai Zoltán
re

köszöntötte

Vasszécseny község polgármestemilyen nagy megtiszteltetés, hogy egy

és elmondta,

ilyen ii,nnepi esemérymek e kis telepiiLlés adhat otüont.

ságára, megemlítette e hivatás szépségeit és nehézségei! valamint
megköszönte a védőnőklelkiismeretes, kitartó munkáját

A munkaértekezlet további részébenszakmai előadások hangzottak el a védóoltásokíól, M TlyateJgyűjtés történetéről, a kamarai változásokról.

A járási vezető védőn§ Kiss Zsoltrré nagy álma valósult meg azzal az errrlélrkiálütással, amit
mélyesen nyiüatott meg,,

a

program utolsó mozzarrataként sze-

Műt

és jelen '

címmel.
védőnői hivatáshoz kapcsolódó, néhány éves, valamint több évtizedes eszközöket, dokumentumokat tekinthettek
megaz érdeHődők.

A tárlaton

a

A fenti rendezvényhez kapcsolódóan Vasszécsenyi Egészségnapok címmel progran§orozat keriiLlt megrendezésre a telepiilésen
június 10-12. kozOtt, melynek keretén beliil az egeszségügyi szűrések és előadások

betegségek korai felismerése, megelőzese és az
egeszséges életrnód jegyében zajlottak.

A

a

rendezvény szervezesében segítségünkrevolt Kiss Zsoltné

járási vezetó védőn<i Dr. Gyánó Gabriella járási tiszti fforvos és

A

Bangháné Szendrő Erzsébet körzeti védőnő.

Gyermeknap megrendezésére az idei évben június ó-ár1 a

vasszécsenyi játszótéren keriilt sor. Gyönyörú

kőcöket

a

hilönböző

időben vártuk

a

gyer-

programokra. Alégvar, a lufibohóc és az arc-

A művelődési hráz

és a

könyvtár

a nyiári

napközis tábor miatt

jűus 10.között ZÁRVR tartt

festés előtt egész délután sorok l<tgyóztak, az aszfaltrajzversenyery a

2015. június29-

nagy meleg ellenére szebbnél szebb alkotások sziilettek A népi fajátékokon úgyességiiket ispróbára tehettéka gyerekek.AHabakuk

Mindenkinek kellemes, élményekbengazdag nyarat kívánok!

bábszínhráz interaktív előadásában, a Telhetetlen méhecske ka-

landjaiban

a

kicsik is részt vehettek. A szűk egy

gén nagytapssal jutalmazta

a

közönség

a

ór.ás

produkció vé-

szereplők játélcát.

BorosnéOdorAndrea
megbíznttművelődésszrruező

Vasszécsenyi Üzenet

12

h:

h._*.T&'*

dS

20L5. iúlius

f,I ,$

1_'*l9'J/L

3

+

*rr/AsszrÉuúttv'"o_i*
#i
,9plF^.*i:-í-

a

,+

2015,

9.00-11.00

Inglenes aérnlomás-

9.30

|íá6oi mise

10,00
10,00-12.00
12.00-14,00

JOmOS ts.

és rlércuforszint mérés

Főzőversery Rgzíete
,aszfaftrajz,uersen)
'/entég űí.tás eg1 tóf étehe, fr.efi 6eni foglasztássa[

vasszécsntyi kfr"osofrtwR, ama az iist §i n"* tirtif

13.00
13.50

en1, p á fin §gv ers en) z sűriz
1{ö s z önt ő, p ro g ramo {km ert e t és e
|F ő z őrl ers

és e

14.30-14.40

'í/ers en1 e {ere ímén1frirű t és e
|Energ1 (Dance |íeam vasszécsaryi csaportja

14,45-15.10

í,tefe tej cs í,teptá,nccsop ort Qy őnl

14.00

15.20-15.50
16.00-16.45
17,00-17,35
17.40-18.10
18.20-18,35

18.45-19,50
20.00-20.30
20,35-21.30

21.35-22.00
22.00-22,10
22.15

Csatói Citerazenefotr
Sző és Wp Színpat -

ór

\ofrócműsor glereQeL"rL

ftg zmaring

fls s z ott1 frőrus
C s mí6 ontő |íárrukt S orÉlfatuí
9 o @ n fuo 6 atifrus Rp c Laní R9 rr ruu6
tanaQgjű aoportja
|íom6ofasorsoűís
ír|'au Jonatfrm - 6űpész sfrow

Wee6 színpaíés ríőtfr'lásórfiebi tfonn
retro s Űig ere É"musicafe Énfitrn[c

ZisRé Ofirlér - tüzes ío6 sfrow

íűziőtéL

EáIéffizmnef

ö!

ff4,

;l,
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Eglé6 programoft
Légvór

14.30-19,30
14,30-19,30

ÓrUscs,tisz[a

14,30-19.30

rÉfficsocső

15,00-18.00

flrcfestés

15,00-18,00

Lu.fi.6ofroc

14,00-19.00

I(piígtúrófrftgszítése

15.00-18,00

IlrepifajőtéR"OÉ"

15.00-18,00

I(fzműrlesfogfaf frozás
|F e Égte I strl őn Á [kw é[ő E g7 esüfet
Lulagoftaaís

15,00-17,00

|íűz o ftő autő meg

17.00-19,00

ftgntőraut ő

15.00-18.00
15.00-18,00

örö fr6 efog

atő nap

és e

t e frint

meg te frint és e

Áw,ínymtűzanm űítogaaísaűrkftlezetéssef 10.00 és 15.00 őrafor.

Sport programofu,
1

0. 00-1 2,

1

4.

1

00 O tcáLLaz[ kisp őbős fut6 atfmérQ§zés fr
0 S zécs eny-,Cipórt fut6 at fmérQ§z és
e

5 - 1 5, 3

Kötéffuúző vers en1 a meccs szünetéfien

15.45

7

prő6a

-

§gressü{afatu [egerőse66, fegüglese66, fegglorsa66 emíeréteg1
szemé$6en

,a 7fekíat: p etrencésru[ fttartás,

Rpc fot6

áfa p afol [as,

umicsizma [o 6 ás, tra §! or§gré ftguút as, 6úz ás
cipefés, zsáft§anfutás, sörvag1 6or feguitása

g

.. L+__l_t

A

ren[ezv én1 ilej e

a

étéfrgs

ktt

z sá

f

hető s ég nyífrfrton 6 o kj eg1 9 ásárűís őra, ne $ e É,fu
aj őnté §p É,6 o fíog tukj tono sa:i b fretne ft!
fe

szEWqE|IWLvÁKuIvKTvtI^WEtWín
A

programv á[toztatas j og át fennt artju§J

ny'as

s z éc s en1 1{ö z s ég Ön formánlz at a
E glütt'/asszé csenlért E 91 esü fet
cPungor |Emő foíűl,,e[őíési1{áz és I(önyutár

{
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F alunapi f

őzőverseny 2OI5

.

A folunop (július 18.) olkolmóvol megrendezésre kerülő főzőverseny?e
csopotok jelentke zésétvórjuk!

Amit biztosítunk: bogrócs*lób és 2 kg vodhús
Egy éb ho zzőv al ókr ól, f űszer ekr ől, t őny ér r ól, ev ő eszkö zr ől mi nde n

csop

ot

mogo gondoskodik!

Jelentkezni 2Ot5. július t7-én, pénteken délutónig lehet
a művelődési hőzban személyesen vagy o 30-703-1118-os telef onszómon!

tIttl
töcr;# A folu leglobb póIinkólo
l.,á.;ií!

t
,.

Az

'

2015.

A versenyre f él liter pólínkóvol lehet nevezni.

üvegen nem szerepelhet o tulojdono s neve vogy róutoló f eljrat

,

illetve bórmilyen címka, jelzés|
Jelentkezni ?Ot5. július t7-én, pénteken délutónig lehet
a művelődási hózbon.
érdeklődni o 30-703-1118- as telef onszómon lehet.

FoIu embere
Keressük o folu legerősebb, legügyesebb,
leggyorsobb emb erét egy személyben|
A 7 prőbo teljesítése utőn kiderül , hogy ki nyeri el
o Folu Embere címet.
Felodotok: petrencés rúd kitortós, bólorokós, 9umicsizma dobós,
búzős zsók cipelés, traktorkerék gurítős, zsókbon futós,
sör vogy bor legurít<íso

Jelentkezni 2O!5. július t7-én, pénteken délutónig lehet
a művelődésl hőzban személyesen vagy o 30-703-1118-os telef onszőmon.
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meri, és nemtiszteli amŰ§át, annaknincs jövője'l
Biztos vagyok abban, hogy aki a Szűzanya közbenjárását

Zar ándoHat Csíksomlyóra mái us 23 - án
Jubileumi Mária-évet iiltilrk a csíksorrrlyói kegyhelpn abból az
alkalomból, hogy drága kincsiirrk, aSzűzarya csíksom}yói kegy-

szobra köriilbeliil 500 éves. A jubileumi év számos eseménye
mellett kiemelt jelentősége van a kegyhely ftíbúcsújaszenúniséjének,amelynek bemutatására ptinkösd szombatján a Kis- és
Nagysorrrlyó-hegy közötti

nyeregben keri.il sor.

Dosztojevszkijről meséük, hogy évente eg}§zer elutazott Drezdába, hogy a Sixtusi Madonna képe előtt időzzön. A nagy író azt
vallotta utazásairól: ,,Legalább évente eglszer fel kell tudnom nézni egy emberrg hogy ne rendüjön meg a hitem önmagamban és
a többi emberben' Legalább évente egyszer fel kell nézniink az
,,Egészenszép"-re, hogy ne rendiiljön meg Istenbe, felebarátba, önmagunl.öa vetett hitiink. ,,Oltalmad alá futunk" - hirdeti a jubile-

umi év mottója, két személyre utalva: egyik az imádkozo, a többszörösen kiszolgátatott, a másikMária, aki oltalmazza és védelmezi őt. Ezzel alelkiilettel zarándokoltakőseinksok-sokévsziázadon

Csí<somlyóra, hogy erőt kapjarrak

a

át

jövő építéséheza kiengeszte-

lódés, a megbocsájt§ az igazságosság és a béke jegyében, mert ez

a,,szentíö|il'

az

övékvolt, és ahogyan az övékvolt, úgy most

a

büó lelkiilettel kéri, annak égi lÍdesanyánk a kéréseireés kérdéseire a válaszokat nem tagadja meg. Ó segíthet megujulrri abban, ho gy aziu'nepeken megvallott hittink

a

hétköznapok sonín a tetteinlóen

tiik

röződjék Köriilbelril 10-en képviselírik aplébániát idér1 de jövőre
szerebrénk elmenni mindannyian legalább egy busszal eITe a cso-

dáatos eseményre.

A

hittantáborra június 29-julius 3-ig kertil sor a zala megyei

Borsíín.
Nyári programjaink köziil kiemelkedik a Nagyboldogas§zony
búcsuja, amikor auguszfus 16-án új szobrot avatunk a plébániár1

Maximilian Kolbe atya szobrát. Erre

az eseményre

várunkminden

vasszécsenyi és innen elszármazott lakosL

Augusztus 2-9-ig Rómában vagyunk a Szombathelyi Egy|rfua mi plébániánkat Takács Tibor képviseli.
Zarándoklatunk szeptember l2-én, szombaton indul a Felü-

megye minisztránsaiva|

dékre, hogy bejárja annak csodás tájait.Jelentkezni lehet a plébánián illetve a templomokban augusztus l-ig. Mrár most sokan vagyunk, minél előbb j elentkezziink

Akik nyáron is jámak templomba a hittanosok köziil, s ezt igazoljálq azokat alg29-én elviszemAusztriábaaDino-Parkba,
Isten áldása legyen rajtunk nyáron

is..,.

mi-

énk is, ene figyelmeztet a Mária-év, hiszen,,amely nemzet nem is-

Feriatya

Az U21

-es

uánpótlás csapafunk

a

6. pozlaóban zátft 49

megszerzettponttal
Tisztelt Yasszecsenyi Sportbarátok!

A Petófi SE Vasszécseny nevében eáton kösóntöm

a

Vasszecsenyi Üzenet olvasóiL

Az utolsó szám megjelenése óta befeje?ódőtt a?nI+
2015-ös bajnoki évad, melPen a felnőtt csapatunk 23

Ez mindenképp szep teljesítrneny tóliikmivel az egesz
szezonban eleg szűk volt a keretiik és rendre kapus nél-

ktil iátszottrák mérkőzeseiket Ezen mindenképp szeretnénk vátoztatri, helyi fiatalokat szeretnénk egyesiiletiinkhöz csábítani,hogy Vasszecsenyi gyerekek focizhassanak

l3helyen zÁrt,igy mqőrizte megyei II.
osarábru tags$r Ezzel csapatunk teljesítette a minimálisan kitűátt célunkat, viszont a követkeó kiírásban en-

Vasszécseny sikeréért.

nél jobb he}ezest szeretnénk elérni, jelenlegi játekosaink

ségel fudunk edzest tartani Boda Gábor

megtartásával illetve szeretnénk tovább erősíteni a kere-

zetesévelvalamint egyU9-es tomaházigazdái is lehettiink

szerzett ponttal a

tiinket

Időközben

a

leglisebb gyermekelmek is szerveztiink egy

tobonótgnely otyan jól sikerüt hogy aóta heti rendszere§és Balrázs

I}gygondoloq hogy a gyerekekélvezik ezeket

Ákos vea

fogl"l-

I6
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kozísokat és a sztilőkis szívesen hozzákedzpsre akis lur-

Lrp,í.t r,öröltrarrgado"

kókat Ezuton tájékoztatním a kedves szülőket, hogy min-

minden kedves érdeldődót,

denkit szívesen látunk hozzÁkhozzÁnkbátran

b*ig.

a

fiatalokat,

is. Ezek a progamoha is várunk
a

leglisebbelcól

a

legnagyob-

Ezen gondolatokkal kívánok búcsuzni Önöktől,

nemfogjákmeg!ánni.
Játékosaink jelen pillanatban a jól megérdemelt püenésiiket töltik a szezpnt2015. június 20-án egy jóhangulatrú

kösónOrrlhogy

megtisáeltek azzal, hogy elolvasták rövid

kisbeszímolómat

ban}ettel z.írtuk.

A követkeó
2015.

jűus

szezonía való felkésziiléselőreláthatólag

7-én kezdődi§ mivel

a

Sp o úb aróti üilu ihlettel :

bajnoh ev 2015. au-

vaihíszTíbor
Elnök
PeűfiSeVassztcsaty

gusztus 9-én egy kupamérkőzessel kezdődik.

A 2015. jűus 18-án megrendezendő falunapra délelőtt
szerveziink egy utcák közti kispályás labdarúgó tomát illetve

a

délutián folyamánmegrendezesrekeriil

a

S#cseny-

SZÉP KO RÚAK Kl RÁN DU

LÁSA

Azönkormányzat ebben az évben is megszervezi
hagyományos nyugd íjas kirá ndulást.

a

A tervezett útvonal:
Vasszécseny -Csem peszko pács- Borgáta-Bo rgáta

ldőpont: 2015. jú!ius 23. (csütörtök),
indulás az eddigi helyszínekrőI.
A program szervezés alatt, részletes tájékoztatás a

későbbiekben.

Jelentkezni a hivatalban Kovácsné Andinál, Sebestyénné Jutkáná!,
és a kultúrházban Borosné odor Andreáná!
a O6-3O1703-1

11

8-as telefonszámon lehet.

szeretettel várunk Mindenkit!

szemes Gábor
Vasszá:seny
Rákóc"j F. u.8.
06€0€357191
SZEMÉLYAUTÓ, K|STEHER és
MoToRKERÉKPÁR GUMlSZERELÉS és cENTiRozÁs

