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A régi magyar

naptárakban főként Mindszent havaként
említik, de használták az Őszhő, Magvető hava elnevezést
is. Az október igazi ószi hónap. A fákról lehullanak a leve-

Még virít a vadsóska, a katáng,
a napban langgyá őszül a láng.
Nem nőnek tovább a kis gazok,
a pókháló már deret ringat ott.

lek,
a hónap végéreaz utolsó költöző

madarak is elrepülnek.
Az őszi munkák folytatódnak a kertekbery a szántóföldeken, megkezdódik a szüret.
Október az eszkőzők megtisztításának, a tél viszontagságaitól való megóvásának időszaka volt. E hónapnak is megvannak a maga termést, termékenységetés időjárást jósló
napjai. Október 4.-Assisi Szent Ferenc napja. Assisi Szent
Ferenc, a ferences rend megalapítója 1181- ben született, s
az evangéliumi szegénys éget, alázatosságot hirdette. Egyes
vidékeken úgy tartja a hagyomány, hogy Ferenc hete a legalkalmasabb a búzavetésre,ha Ferenc nap elótt vetik el a búzát, az gazos, gyomos lesz.
9-én, Dénes napján megtudhatjuk, hogy milyen tél vár
ránk: ha északról firj a szél és ragyognak a csillagok, akkor
kemény hidegre számíthatunk, de ha rynrgat felől érkezik a
szél és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe,

Október 15. - Szent Teréz napja sokfelé
dologtiltó napot jelentett az asszonyoknak: nem moshatta§ kenyeret sem süthettek
A telet jósolja 21-én Orsolya -amilyen az idő ilyenkor,
olyan lesz a tél is és 26-án Dömötörha hideg szél fuj, azkemény telet sejtet.

neNcla

Az

égen felhők. Megannyi szobor.
Semmibe nyulik a szederbokor.
Alatta tyúlüúrés pásztortáska.
Odébb egy ásq s a föld fölásva,

A kertsarokban kis fenyő

s bokor,
rajtuk a nyárból ökörnyál-fodor.
Csendet cirregő madárka riaszt.
A meggy törzsére sírja a viaszt.

A hangban van valami üdítő,
ahogy elnyeli kékülő idő.

Akerti tuskón felejtett fejsze

már nem figyel a kis madárneszre.

A tartalomból
. MI

TÖRTENT AZ ELMÚLT IDÓSZAKBAN?

.

JóTUDNI
rüNoÉtonszÁc óvooaÉs rónzm BörcsóDE FilREI
. A MIíVELöDÉSI Hr{,Z HíREI
.EGyH^ZIHÍREK
.
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É,rtesítema tisztelt Lakosokat, hogy Onkormányzatunk

az el-

mult időszalrüan több beadott pá}yázata kapott Límogauísi ha-

A Mezőgazdasági

tározatot.

és \ndddejlesztesi

Hivatal mi}ro-

busz prognmján sikeriilt egyVolkswagen típusú9 szemáyes

gével és támogatásával valósítottuk meg. Sajnos jelentős erófeszí-

kérynzer a nagy szírazság mi-

test jelentett a fo}yamatos öntözesi

att Aközteriileteken lévő iárkok es folyókáktisztítísát is elvegez-

fiik

a

lehetősegekhgz mérterr.

busz megvísár{ásához szti,kséges üímogatást nyemiirrk Így az 8
évnel régebben viásárolt használt kisbuszunk

a

több mint felmil-

lió kilométeres futásteljesítrnénye uüírr lecserélésre keriiüheL

A

a

:/!J\

gépjármú a hórrap vegén érkezikmeg hozzánk, a pályáartpénz-

ügyi elszámolasát es az

Áá tartalommal

r

egyező értélaiönrész

kiegyerrlítest okóbervégéig kell teljesítentink

Atelepiités az idei falunqpi rendezvényét az á(hő érreknek
megfelelóen az idén is jelentős reszben
támogatásából a Művelódési Hán,
Egyesiilet,

a

ti Bölcsőde

u

"

hel}" vállalkoaások

Együtt Vasszécsenyért

helyi Spofikör, es a Trindérország Óvoda
dolgozóinak közös

es

Kiirze-

munkájával es reszvételével va-

Az Önkorrnányzat idei ári hemelt
ségcentrum kialakítása Ez

a

beruhrázása vok az qész-

munka befelezíÁőtt Az átadásnál,
mellett megem-

lósította meg. Tovíbbá segítségiirrkre volt meg Bertók Tibomé

az elbúcsuzó és azújháziorvozunkkösóntese

kepviselő asszony rryugalmazott védőnő es Bangbáné Szendrő

lékeztiink a az elrnűt évtizedek helyi egáíségügyben reszh,evó

Erzsébet védőnónk, akik

a

lakossági egészségrigp szúrőprogra-

mot az idén is megvalósítottá{c A csölrkentet költsegvetes mel-

dolgozóiról is. Arészletelrről az átadással kapcsolatos kiilön cililkberr

ájékoádhatrralr Aberuházís

p

érnigv|ezátá:imes

a

költ-

ségek elszímolfuára az érintett Önkorrnányzatok köztis testiileti iilés keretében a hónap rregén kedterrek sort ,,AVasszecsenyi

rendelő rendkíviil jól felszerelt modem szolgíltató hely" így jellemezte a Megyei Tiszti Főorvos
GabriellaJár:ási
rállás

Dr Stánia Eva

Trszti Főorvos. Abeiizemelesi

es Dr.

Gyánó

időszakfo$k,

az át-

kapcsán felmeriilt problémrákat Dr Meggyesi Gabriella házi-

orvozunk es Poszpisdril Gertrúd assziszters leheóseg szerint mielőbb orvosolja. Szeretném megrryugtatri a Lakosokat, hogy tárgyalfu folyik tObb orvossal Brrrek megfelelóen a telryiiles nem
lett nagy,,szlárvendég"

nélhil megtartott program kellemes ki-

kapcsolódást jelentett a kilátogatólarak, akiket egy

til

ételre i§

verrdégiil látturrk az előző évelóeli gyakorlatnak megfelelően

fog lráziorvos nélhil maradni!

A

jelenlegi PgszabáIyok szerint
2016. március vegág DrJakabovics Adrierr rendelkezik a praxis

jogíval es a határidő leiárta után van lehetósége az Önkormanlrzar
nak sziit<seg esetén a házorvost saiát hatásköóen

pótolni

A Belügyminisztérium egy Uniós projekt keretén beliil elekronikus videó megfigyelő rendszerrel ellátott foqgalom ellenőr-

-i
1,1

/

,-'r,|

-í\-

Atelepües ú§ainak jaütását

a

nyíron a közcélú foglalkozta-

totta]<ka] és bérelt gépetrkel az Önkorrrrránrzat elvégezte

Atele-

piiles vinígosítását az idén is Polgár Balázs helyi kertesz segítsé-
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a te-

gtí támogatást nyert

a

program megvalósítására. Errnek megfe-

lepiilesiinkre is egy ilyen A küelyezéssel kapcsolatos döntés-

lelően a Petőfi S. utca, Gyöngyös

kor valószínűeg az iskola,,védelme" a 87 es úton nagy szere-

zötti szakaszán épiiühet meg

a

párut A jelentős beruhrázási

és projektköltség

pet játsáatott.

A döntést

es a kesőbbi üzemeltetéssel kapcso-

latos feladatokat az Országos Rendór Fókapitáryn ág|á1a eL

Az

Önkormányzatunk a szerkezet elhelyezéséhez sziikséges közteriiletet és a szakhatósági kezelői és tulajdonosihozzájárulást
aclta

meg az orságosan kiemeltberuházássá

nyilvínított pro-

utca és a Széchenyi utca kö-

gyalogjárdával kiegeszített kerék-

szállítói finarszí-

rozísú,így aMagyuÁlamkincstir közvetlen szíllítói kifizetése
nagy terhet vesz le az önkormányzatróL

Apályáaan forÉs teljes mértékben fedezi a projekt kiüteli és forgalomtechnikai tervének elkeszítesét, a műszaki ellenőrzés, ftildméres költségét, közmű kiváltáso§ nyilvánosság

jeldüez.

biz-

Felhívom a Tisztelt Lakosok figyelmet, hogy a jelen pil-

tosításának kökseget.A beruháaÁs az épitaiberuházáson kíviil

de még nem iizemképes ellenőrzési pont

l00% -os támogaüíst nyújt a kerelgráros közlekedest népsze-

iizembeheVezese okóber első napjaiban megtörténik Ettől

nisítő programokra. Kötelező elemként szerepel a,rszemlélet-

larratban ráüó

időponttól

az

úü kontrolln

g öv
1,5

a sebesseg ellenőrues

mellett, telefor1 biztorrsá-

kell fokozatosan figyelni Touíbbá a közel

km szakaszon elózesi tilalom figyelmen kíviil hagyása is je-

formálás

a

kerélgáros közlekedésben" nevűskolai oktatás es a

község teljes lakosságrára kiterjedő tájékoztatá§. Aprogram gya-

korlati oktatás, kerelgáros ügyességi versenyek megrendezését

lentős bíndkiszabást jelent

es a szabáIyos közlekedessel

Az Önkorrnínyzat képviselő testii{ete úgy döntött, hogy a
Belügyminiszterium által kírt tiizelófa programban az idén is

anánt

Zrt

kapcsolatos tesztek kitöltését egy-

jelenti A jól szereplő resztvevőkközött

aprogramkerete-

in beliil értékes kerélgárok keriilnek kisoorsolásra.

kedveó elbínílást követőer1 de sajnos

Aberuházás 2015. szeptemb er29 -ikezdésétmegelőóen az
Önkormányzat előzetes közbeszerzést kellett, hogy meghirdes-

elkepzelhettí; hogy kisebb merrrynseggel kell beémiink az or-

sen, amelpt sikeresen lezátrt az indulrásig. Nagy figyelmet for-

beadja igérryét Az Erdeszeti
re lerrrrénk jogostrltak a

áltű szállítarrdó fából35m3-

szágos igény elbínísrának fiiggvényében A tesfiileti döntés ér-

Űtottwrk

telmében az őtuész es a szállítás átv,íllalása mellett

hrázrásbarr érintett hráztartások trrlajdonosaira-

helyi szo-

a

a lakosság

ájekoztatására is, kiilönös

Lakosok tifuelmét és megértesét A rövid határidő

ciális alapból próbálunk további igényeket kielégíteniTermé-

idősza]óan

szetesen az igényekelbírálása szinterr ní§zorultsági alapon mű-

ellenére bízunk a sikeres megvalósításban

ködik

zett leglesőbbi befejezése november 30.

Emellett az idén is lehetősegeinkhez mérten amenrryiben a
teli idősza]óan a közfoglalkoztatísi program folytatódik, úgy

Önkormányzat alkalmazásában lwő dolgozók

az

a

kiilteriileti

utak mentén lévő teriiletek üsztítás ából szÁrmaző fiítésrehaszrrálható

a

képen a beru-

Kérjiik az építési

A beruházás

terve-

Az átrneneti idősza]öan a balesetrnentes közlekedés érdekében a keré§áros es a gyalogosforgalom elterelesre keri.il a lakossági tájékoztató hátoldalán lévő ,a{., B" verzióval jelölt útszakaszorr.

fít a szociáIis kérelrnek alapján kiosztja.

Továbbá ellá§a folyamatosan a közintézmények ftíteséta
hideg idó beálltával.

A faapdt& üzelés{i kaaínok az Önkor-

maspat Óvoda, Bölcsóde üzemeltetését oldjrák

meg.

A jelen-

tős megtakadtás jól jön minden intézménynek.

Áz önkormányzat tulajdonában levő KIA típuzu gépkocsi
hosszas leíllás után ismételten íizemképes. A közel
teherautó nélkiilözhetetlerr

a

1

5 eves kis-

minderrrrapi munlcíban

gazirálkodrási feladatok ellátása teriiletén

a

község-

A nagyjaűtrást igeny-

lő autó emellett friss műszaki vizsgáztatását követően ismételten lelretőséget nyujt

A

a

Az ÁranyJ. utcai kertek alatt húódó gyalogutat az Önkor-

helyi szállíási feladatok ellátrásábarr.

beszámolómat a sikeres pályrázatokkal kezdtem és ez-

Az eltjzőekben már írtam róla, hogy a
KÖZOP-3.5.0-09-1 1 azonosító számú,,Kerékpárut-há,lózat
zel is fejezrrém be,

fejlesztese" beadott pály,ázatunk kapcsán Dr. Seszták

Miklós

nemzeti feilesztesi miniszterur es a Kormánytámogatísát kertem írásos megkeresesemben A Magyar Közlöny

2015. szep-

tember 8-árr 2015 / I25. gzÁmábirrr megjelent L634 / 2Ol5.
8.)

Korrn határozat szerint telepiilésünk

19ó 5Z4

(IX

436Ft össze-

rrrányzat kitisztíttatta és kaücsoztatta a sziikseges szakaszokon

Az iskola, illetve

a

Petőfi S. utca így a Lipárt utca és a Gyöngyös

utca útba ejtésérrelérhető eL

A kerélgárut

építessel kapcsolatos átrneneti kellemetlersé-

gekert elnézÁt es megértest keriink

Kellemes őszinapokat

es

a

Lakosoldól!

jó egészsegetkívánva

Tisztelettel:

7.sobniZoltán
polgórme§er
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kutya tartási helye nem elkedtett helyen talrálhatq az ebet kössék

meg!
Felhívom a figyelmet továbbá arra, hogy

Az ebtartiis szabályairól

a

kezés részletes szabályairól szőló 16412008.

veszettség elleni véde(XI.ZO.) FVM rende-

( l ) bekezdése szerint az á,llattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állategészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni

let 4.§

Vasszécseny községben is megszaporodtak a hivatalba tett bejelentése\ mely szerint egyre több kóbor kutya talá,lható a közteriileteken. Ennek oka lehet egyrészrőI, hogy az állattartó szabadon engeü az ebet a közteriiüetre, nem gondoskodik a kutya szökésének
megakadá,lyozásráról illetve sajnos előfordulhat az is, hogy egyszerúen kiteszik az állatot és nem gondoskodnak a továbbiakban róla,
Az állattarüíst szigoru jogszabályok szabílyozzíkAz á,llatok védelrnéről és kíméletérőlszóló 1998, éü XXVIII. törvény (ovábbiaküan Ávw.) 3.§ 1. pon§a értelmében állattartó az állat tulajdonos4 illeWe aki az állatot vagy az állaüállományt gondozza, felügyet.
Az Ávtv.§. §. (1) bekezdése szerint az ál7attutő gondoskodni
köteles az álat megfelelő és biztonságos elhelyezésérő| szakszerű
gondozáslló|,szikésének megakadrilyozásáróL

A

szabálysértésekrő| a szabálysértési el)árásrol és a szabálysérté-

si nyilvántartási rendszerről 2OIZ. éviII. törvény (a továbbiakban:

Szabs.w.) 193. § (1) bekezdés a) pon§a szerint veszélyeztetés kua feliigyelete alatt áüó lrutyát a teletyával szabálysértéstkövet el,
ptilés belteriiletén felügyelet nélkiil bocsátja közterii{etre, vagy kóborolrri hagyja. A Szabs.§. 193, § (2) bekezdése alapján ugyancsak
veszélyes ebét nem zárt helyen tartelköveti a szabálysértést az,
(lakís)
bejáratán aveszélyes ebre utaló
ia, vagynem he|yez elahaz

fi

fi

az alábbiak szerint:
- a

három hónapos kort elérteket 30 napon beliil,
elsó olást követően ó hónapon beliil,

- az

követően évenként;
Veszettség ellen csak elekronikus transzponderrel (chippel)
megjelölt eb oltható.
A kedvtelésből tartott állatok taíüísáról és forgalmazásáról szóIó
4I/2010. (n.Z6,) Korm.rendelet 17lB,§ (10) bekezdése értelrnében 4 hónaposnáI idősebb eb csak transzponderrel (chippel) meg- ezt

jelölve tarüató.

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, bogy az oltásra valamint
chipre vonatkozó szabályokat tartsák be, mert amennyiben elmulasztják az eb oltását és chippel való ellátását, állawédelrni bírság kiszabására keriiLlhet sor.

Vasszécseny községben előre meghirdetett időpontban 2015.
szeptember 30-iín keriil sor az ebekoltására.
Aki ezt az időpontot elmulasztaná, pótoltásra 2015. október 7-én
szerdán lesz ismételten lehetőseg az alábbi helyeken és időpontokban:

megfelelő figyelrneztető táblát.

14.30 óra trizoltószertár

Afenti szabá,lysértés esetén az eljrá,rást márnem ahelyi jegyz<í; hanem a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala

15,00 óravolt

TSZ iroda

15.30 óra Liprárt utca 65. szám előtt.

folyta§a le.

GáspárTiladat

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy ku§níjukat közteriiletre ne
engedjékh, az ebeket elkedtett helyen tartság illetve amennyiben

j"gú

Abetegelhtás, üzsgálat zavartalan biztosítá§a érdekében kerjtik
szíves megértésiiket!

Tisztelt Betegeink!

Tisztelettel:

A recepúelíráskorábbi gyakorlata

az

ÁNISZ

megvíltozik!

Akéresre megírt recepteket a szemé}yhez friződő jogok-, illewe
abetegekjogainakvédelme érdekében már nem áll módunlrban

hhe}yezrri a rendelő várójában elhelyezett ládában.
ReceP iránti kérelmiiket elhelyezhetik a nap bármely órájában
a rendeló hilsó falán elhelyezett postaládába. Apostaláda tartal-

mátnapontaiid§iik
A megírt receptek héÉói,szerdai

és pénteki napokon a

rende-

lési idő vegén személyesenvagymeghatalmazott, megPízott sze-

mély ú§án átvehetők Írá§beli meí]hatalínazí§ nem sziikséges!
Felhívjukszíves figyelmiiket, hogya rendelés ideje alatt telefonon kizárólag alcrt GttgOs) gyógpzer felíratása lehetséges, to-

vábbá a rendelésen megjelent beteg csaksaját és közvetlen hozátartozoja, családtagja részére kérhet recepteL
Tájékozta§uk továbbá a Tisztelt Betegeket, hogy a csüttirtiik
délutáni rendel§ az akut eseteket hvéve hzárólag elóiegyzéssel
vehető r#.yb., tekintettel az aktív dolgoá lakossrág zavartalan
ellátásának biztosíására.

dr.lte.gg,esq Gabrtellt

Mzionlos

előírásai miatt

OR\/OSIRENDELÉS
Rendel

dr. Meggyessy Gabriella
Rendelésiidó:
Hédó: 08.00 - 09.00 vérvételVasszecseny

09.00 - l 1.00 Vasszecseny
Kedd: 08.30 - 10.00 Csempeszkopács

1030- r130Tanakaid
Szerda: 08.00 - 09.00 vérvételVasszécserry
10.00 - 12.00 Vasszécseny

Csütörtök

08.00 - 10.00 Tanakaid
14.00 - 17.00 Vasszécseny

Péntek 08.30 -

1

1.00

(altiv dotgozOtreszere)

Vasszecseny

A hóziorvosí renildő fi címe :

9763 Vasszhseny, Peűfi u. 1 1, (Köz§égháw ftlfuúntje)

Telcfu lszána

: O6

94 37 7 -UM
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WWfu6www
Bölcsődeihírek
Bölcsődén]öe

beköszöntött

az ősz.

A ryári"

hosszú" sziinet

utár1 augusztus utolsó hetébery újra kinyílt bölcsődénk kapuja, amin a nagyra nőtt gyermekeink jókedvuen igyekeztek sziile-

ikkel együtt belépni és újult erővel birtokba venni a rég látott játékokar Pár nap elteltével a nagyobbak egyre gyakrabban kérdeztélg hogy hol r,arrnak azok a gyereke§ akik már az óvoda kezdetéig nem jöttek vissza közénk. Hat kisgyermek ugyan is az óvodába

kezdi mármeg

2015-1ó-osnevelési évet Ókmégbe-, belátogar
rnínaz óvodábarr is eltoltöttek egy kis időt, ismer-

a

tak hozzánk, de

kedve az óvó nenikkel) d4ka nénikkel, az óvodai kömyezette| játékolrkal, újtá$aikkal.

A bölcsiben szeptember első hetétől megkezdődött

az új kis-

csoportunlöa
2

-

a

nagyok jrárnak: 2 évfelettiek, Mindkét csoportban

2 kisgyermeknevelő foglalkozik a gyermekekkel Igyekezünk

a játékkészletet

úgy kialakítani a csoportokbarr, hogy azok, az ott

töltiink

lévő gyermekek folyamatos fejlődését elősegítsélq Sok idót
az udvarory

megfigyelve

a

változó évszakot Gyuj§iik

a

diót, színes

faleveleket, Percze a fciszerep az önfeledt játéké: motoroás§ labdlvásé, fogócskíé. Okóbertől kezdődnek a tervezett tevékeryné-

gek nagymozgásos játékok, mondókázás- éneHés,mesélés,báboás, festés, gyurmáás, ragasztás. Asziiletésnapokat az idén is megiirrnepeljük, kis ajándélrkal lepjiik meg az iirrnepelteket

Ebben

a

gondozási évben is beindí§uk az alapellátáson trrli szolés a Baba-mama

gáltatásainkat: az időszakos gyermekfelügyeletet,
muzsikáL Az érdeHődő családok

a

bölcsődéber1 személyesen kap-

gyermekekbeszoktatása. 1 1 kisgyermek érkezett hozzánk 7 hónapos a legkisebb kisgyermeki,ink, a,, legidősebb" 35 hónapos. Két

hatrak tájékoztatást

csoportban varrnak elhelyezve a gyermekek az életkorukat ill. a

amin szintén szívesen válaszolunk az érdeklődők kérdéseire.

sokJ<al kapcsolatban.

a

bölcsőde

szakmai vezetőjétől a szolgátatá-

A bölcsőde telefonszíma: O6-30-997 8972,

fejlettségi szin§iiket vetük figyelembe a csoportok kialakításakor.

Nyolc kisgyermek
tunkba.

jrár a

Ók kicsik,

PILLANGÓ- csecsemői üpegő csoporA CSIPERKE- kisóvodás

HittérIÁszlóné

2 éves kor alattiak

óvodahírei

b

öls

ő ile

szaklnai

v eztűj

e

épiiltek, s közben a babaházban finomabbná]-finomabb falatokat
készítettek a kis sza]rácsaink.

,,Ós4 őszittuan már
Búcsútint a melcgnyár."

TasnódíVargaEua

A rendkívi,iü melegre való tekintettel igyekeztiirrk

a

megórmi az erős napsugárzástól. A meleg deli, illetve

gyermekeket
a

kora délutá-

ni ónílrban az óvoda éptiletén beliil tartózkodtunk. Elengedheteta folyadékpótlásról is gondoskodjunk. Agyermekek

len volt, hogy

az őszés újra indul egy nevelési év.
Elballagtak a Bóbita c§oport nagycsoportosai Búczut vettek az
Óvodán]ióa

óvodától

s

is beköszöntölt

kértiik őket ,,Kukkantsatok be-be néha, mikor ene jár-

tok!"

A nyíri élet szep napjaira boldogarr emlékeznek vissza óvodásaink. Nyíron óvodánk összevont csoporttal múködött, két óvónő

k pt&, amikor

sztikségtik volt rá, frissítő teát, vizet, vagy más folya-

dékot is. Változatos ételekkel, gyi.imölcsökkel,
minpódrásukról

A

is

zöldségekkel

a

üta-

gondoskodtunk

folyanín a leendő kiscsoportosok sokszor belátogattak
hozzíttk Eleinte fáve, szorongva, arrya 8y apa kezét fogva. Aznyár

tán a többszöri

alkalom után már odamerészkedtek a többi óvo-

dáshoz, és az óvó néniket és a dajka néniket is kezdtékmegismer-

vezetésévelIgyekeztiirrk a gyermekek óvodában töltött idejét változatos programokkal tartalmassá terrni Sokat játszottunk a sza-

ni Ahogy teltek

bad levegorr, barkácsoltunk, rajzoltunk Gyönyöní homokvárak

tus utolsó hetében a leendő óvodásaink a sziilőkkel együtt ismer-

az itt

töltött

órrá§ egyre bátrabbak lettek Augusz-
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kedhettek az óvónénikkel, a csoportta| a játékokkal. A nevelési

éviink kezdetét megk<irrnyítette ez a beszoktatási forma. A Bóbisziilőkne§ óvónőknek nagy kihívístjelent
ez az űj kezdet. Meg kell ismemünk egymást, de a legfontosab§
hogy a gyermekekbiztorságbarr érezzékmagukat náunk és, hogy
ta csoport kis lakóinal,<,

A sziilóknek sem körrnyű,
most először szakad el hosszabb időre

sunk (Bognámé Szabó Mária), fejlesztő pedagogusunk (Kozma
Attiláné Mónika néni) gondoskodnak az erre rászoruló gyelmekek folyamatos fejlesztéséról,

Az idei nevelési évben is változatos programokkal kedveskediirrk
a

gyermekeknek. Először is az őszi piacra látogatunk

támogatást, §zeretetet kapjanak tőliink

hetik a gyermekek

hiszen van olyan sziil<i;

az őszi zöldségeket,

fi

gyermekétől és az óvó nénikre, dajka nénilrre kell biznia a legféltettebb kincsét. A kapcsolatépítésnagy tiirelmet igényel, hiszen felnőtt és gyermek szép lassan,lépésrőI-lépésre közelednek egymás

időt is igenybe vehet ez az ismerkedés,

de mindent megtesziink, hogy a gyermekek óvodakezdését meg-

körrnyítsiik, óvodás éveit szebbé tegyiik.
A Kerekerdő csoportosokra (5-ó éveselg nagycsoportosoQ

4 rilmnflm

tagjait is megvá-

lasztothrk.

Akora őszi idősza}ban, okóber 2-ára tervezziik a hagyomlírrnyá
vílt sziireti mulatságunk megrendezését az óvoda udvarán \tssza-

""q"k.

tavalyi nagycsoportosokat és reméljük, hogy élmények-

ben gazdag dáutánt töltiink együtt gyermekekkel, sziilőkkel

Mindenkinek szeretettel kívánunk napsütéses, kellemes őszi napokat.

PappIstuónné
ovodauezlt(í

ffi ffi

A telepiiles életébenaz elmult, nyári időszakban zajlottak le

a

ü sziiüói értekezletre és a Szi,ilőkKözösségénekúj

idén sok feladat var,liszen ez azév az iskolára készítifel óket. Szep-

tember végénnekik szinúelméréstterveziink, szakértővel elemezzilk, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a részképességlemaradásokat fejleszteni tudiuk. Logopédusunk, gyógypedagogu-

Megismer-

városi közlekedés szabályait, megfigyelhetik
gyiimölcsöket, illetve a piaci árusok munkíját.
Szeptember hónapban sor keriilt az összevont és csoportonkén-

a

hoz, Hosszabb-rövidebb

el.

í,afu}

fu

M|úTilt

a

legnagyobb szervezést, legtöbb munkát igénylő programolg rendezvények. Az utolsó Úzenet megjelenésekor kezdődött el a nyári
napközis tábor, mely az idén kicsit nehezebben szerveződött meg,
mint az előzó években. A személyi feltételek hiránya és a magas számú jelentkezők nem kis feltOrést okoztak a szervezőknek (Kiss
Zsanett, MolnárErzsébet, Borosné

OdorAndrea).

l

I

ramokkal színesíteni a tábor életét,mely sokszor nem kis szervezést
igényelt az 50 ftít meghaladó gyermeklétszám melletl Az első két
hétben voltunk az Ásv,iryrrnrizeumban, a Kalandvírosban, meglátogattuk a Zsolnaipékséget, jártunkBiikön a Napsugrár játszóparkban, a Lufi együttes zenés délelőttjén együtt énekelünk, a kézmúves foglalkozásokon gyönyöní

Az idei évben is, a tavalyihoz hason]óan a tanakajdi i$úsági ház
adott otüont 5 héten keresztiil a két telepiiüés által közösen szervezett tábomak.

A teljes időtartam alatt igyekezti.irrk tartalmas prog-

alkotások sziilette§ az ügyességi ve-

télkedőben csapatok mértékössze tudásukat és közösen
tiinkfinomságokat

is.

készítet-

Reméljiikminden gyerkóc nagyon jól érezte

magát! Ezúton szeretrrék köszönetet mondani Baumgartrrer Dóránalg Kiss Zsanetkrek, Erzsi néninek, Vjrösné Szeder Ildikón*,
az általános iskola pedagogusainak,

a

tanakajdi önkormányzat

és a

múvelődési ház dolgozóinalq a telepiilések polgármestereinek, az

*l

önkéntes szolgálatot teljesítő dirákoknak és mindenkinek
rnilyen módon segítette a tábor múködését!

fi

bár-

Falunap

Aálu ldátogatottabb programja természetesen a falunap, mely
az idén jűus 18-án kerii{t megrendezesre. A reggeli tábori misét
követően kezdetét vette a hagyományos ftízőverseny, amelyen 12
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csapat mérhette össze ftizőtudományít

A dáelőtt

folyamrán vér-

cukorszint és vémyomásméréstis ry""l,b" lehetett verrni, melyet
Bertók Tibomé -Kaü néni és Barrgtráné Szendrő Erzsébet végeztek Az aszfaltrajzversenyen is

a

álunap volt

a

téma és a hizó nap el-

lenére sorra késziiltek a szebbnél szebb alkotások. 10 órától az utcák közti, kispályás futballmérkőzések kezdődtelg mely megszervezéséérta Petőfi Se-t és Vadás/Tibor elnök urat illeti

a

köszönet.

r'I

IBl

-\

A köszöntő

és a programok ismertetése után a versenyek ered-

ményhirdetesere keriilt sor.

Aszfaltraizverseny helpzettj ei:
Óvodás korcsoport:
1.

PungorHarrna

2.

BrotsdrollKinga

Alsós korcsoport:

1.ÓdLili
2.
3.

Szalailaura
OrsósMira

Főzőverserry helyezettj ei:
1,

HorníüLászló

és csapata

Z. HowáthZoltán és csapata
3. Kondérbrigád (legfiatalabb csapat)

Déltől egy

tíl ételre voltak

vendégek a rendezvényre kilátoga-

tól9 melpt az óvoda és a bölcsőde dolgozói keszítettek, kínáltak
Itt megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az ővoda és a bölcsőde murrkatársainak

a

rendezvény előtti rrapory

a

késő

estébe nyuló előkészüetért és a szombati egész napos helytállá§ért,

afinom ételért

1.

Dózsa-Kossuü utcák csapata
Ebergényi:Táncsics-Szövetkezet utcák csapata

Akánilrrrla miatt kevés volt az érdeklődő az ebéd uúni időszakhirtelen j ött zápor felfrissítette a levegőL Az eső miatt a
rendezvénlnátoron kívifi programok a tervezetbrél később tudtak

3. Ady-Virösmarty utcák csapata

4. Széclrenyi-Rrákóczi utcák csapata

A gyerekek is számtalan szórakozási lehetőséget találhattak maguknak. A légvá! az óriáscsúszda folyamatos haszrrálatbarr volt,
az élócsocsóban a nagyobbak próbrálhatuák ki ügyességiiket, a
lufibohóc és az arcfestő is folyamatosan teljesítette a gyerekek kéréseiL Kezügyességiiket, kreaüvitrásukat is kipóbrálhatták

1. Kiss László (eper)
2. Boros László (b".".k)
3. BorosLászló (rn"gsy)

barr, de egy

Kispályás, utcák közti bajnokság helyezettj ei:
2.

Falu legjobb pálinkíja cím helyeze$ei:

a

kézmú-

ves foglalkozás alkalmával melyert Rátz Györgyné- Kati néninek

járaköszöneL
Délelőtt 10 órától és dáután 15 órától a vasszécsenyi Á"inymúzeum látogatásrára is lehetőség adódott, köszönjiik szépen
Pődör György-Gyuri bácsinak a tárlatvezetésl
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elkezdődni Ilyen volt például a Szécseny-Lipiárt futballínérkőzés,
v-alamint

a7 prőba, melyet hagyományteremtő célla| az idén ren-

deztiink meg először. Nagy örömiirrkre

szolgált, hogy a megmé-

rettetésre -a fa]u legerőseb§ legügyeseb§ leggyorsabb emberét ke-

restiik egy személyb", - nagyszámú nezóközönségvolt
7

próba verseny helyezettjei:

2.

Horuíth Dániel
CserNorbert

3.

if. Papp Istuín

1.

kíváncsi

A tombolasorsoláson sok
nyan,

a

á

értékes ajándék talált gazdára, néhá-

szerencséjiiüorek köszönhetően

több nyeremérrrryel térhet-

tekhaza.

A színpadi előadrások között mindenki megtalálhatta
nyeine\ ízlésénekmegfelelőt Volt modem

-

a saját

ige-

és néptánc, citerazene,

Tiímogatóink, akik anyagi valamint tárgyi felajánlásokkal segítették a rendezvény létrejöttét:

bohócműsor, népdal, üdám, zenés előadás, búvészshow, retró slágere§ üzes dob show és bál hajnalig.

-Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet
-

Zsolnai Sütő-

és Edesipari

Kft

-Vasszécseny Község Önkormányzata

üEilÉ

-

Uj -Ebergényi Kastélyszálló

-

Unifeno Kft.-Pődör Csaba

-

Sárvári Mező gazdaság;

Z*

-FeketeJózsef

-SomogyiLajos

-Bit-EpKfr
-VasiKapásBt.
-

Petőfi Se

StőgerJenő
-Imre Tibor
-

-

PipicsLajosné Ida

-MáfrLászlő
-

Lahremé Körmendi Hajnalka

Pődör György
Lipárti vegyeskereskedés
- Coop bolt -Vasszécseny Táncsics ]Wu.
-

-

Foltvafi ó Kör Vasszécseny
- Tupperware
-

mindazoknak akik az előkésztiletekbery valamint a
víllalt*, így a Tiindérország Óvoda es
Bölcsőde dolgozóinab Baumgartrrer Dórának, a Polgármester
Ú-r]., a sportkömelg Pődör Györgynelg Rítz Györgyének, Szabó Andrrásnak, Szabó Lászlónak, K;áldi Balrázsnú, Boros Lász]őnfi Némeü Zsőfiának,Merkli Ferenc Plébános Úr""k, Bertók
Köszönet

lebonyolításban szerepet

Ezúton szeretrrém megköszönni az Energy Darrce Team
vasszécsenyi és a Galaxy A}robati],us Rock and Roll Klub

fue"idi

csoportjrának a rendkíviil színvonalas műsort, a Rozma-

ring Asszonykórusnak

a fellépest (hiszen

Tibomén*, Banghráné Szendrő Erzsébetrre§ Imre Tiboménak, az
önkéntes szolgálatot teljesítő üákoknab az Együtt Vasszécsenyért
Egyesiiletre§ az önkormányzat közcélú munkatársainak, a Folr
va:ró Kömek, az Avon képüselőinek, mindenkinek

módon hozzájárult

a

program sikeréhez

fi

brármilyen

és természetesen a falu

la-

kóina]q akik kilátogattak a rendezvényre.

nélhiliik nincs rendez-

vény) és a telepiilésiinkön élő Ziskó Olivémeka felejüetetlen tii-

Fényképekmegtekinüetőek az alábbi intemetes oldalon:

zes dob show-t

https: / /www.facebook.com/muvelodesihaz.pungorerno/

photos_albums
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kóstolása utárr a gyógynövényes kert bemutatása és a Kneipp utak

Nyugűjasok kiníndulása

melyre hagyományosan, a falunapot követó csütörtökön

keriilt

kipróbálása következetL Mindenki nagyon élvezte a kiilönböző
termésekerr, fakérger1 kisebb-nagyobb kaücsokorr, köveken való
mezítlábazástAzidő nagyonelszaladt és akánikulamiatt az a dön-

sor. Ezúttal Csempeszkopács-Ölbő-Vásárosmiske-Borgíta

volt

tés szi.iletett, hogy

Az idei éúenis megszerveztiik a nyugdíiasok kirándulását,
a

tervezett útvonal. Aszervezés ideje alatt szép számbarr jelentkeztek

kiÉndulnivágyók, de
mondták az utat

a

az

indulás előtti napokban sajnos többenle-

nagy kánikula

Borgíta Termá]fiirdő lesz

a

következó úticélés

nem látogatunk el Vásárosmiskére a Levendula Háaba (a kirándulás idejére már Iearatták a levendulát és a tudnivalókat a gyógynö-

vényes kertben már megismerhetük). Rövid utazíst követően a
frirdő hűs ha§ai között végre mindenki felÉissi.i{hetetl A kora es-

miatl

tig tartó lubickolrás után egy helyi vendéglőben közös vacsorával
záródott az élményekkelteli nap.Jövőre is várunk minden kedves
nyugűjast (nem csak szépkorut) a kirándulásra, hogy felfedeáessék hazánk és a kömyék szépségeit,értékeit

Június utolsó csütörtökén
jas koruakat, a vasszécsenyi

a múvelődési házba hfttuk a nyugdí
Nyugdíjas Klub újraindításánakremé-

nyében Sainos az érdeklódés csekély volt, de a kis létszim ellenére a )elenlévők nagyon lelkesek voltak Megbeszéles alap]án minden hónap utolsó csütörtökén összejövetelt szerveznelg melyekJulius 23-án reggel Zsolnai Zoltán polgármester ur köszöntötte
kikapcsolódást kívánt
mindenkinek. Elsőként Csempeszkopácson a Pungor Zoltán emaz indulásra kész csapatot, jó utat és kellemes

nek témája: ismerjiik meg a telepiiüés értékeit.Az első ilyen közös
program alkalmával, melyen már jóval több volt az érdeKődő, az
Ul-EUergen}" kastélyba látogattak el, ahol betekintést nyerhettek
az épiilet jelenlegi múködésébe, kia]akítá§ába. A következő alka-

lékmúzeumot látogattuk meg majd a nemrég felulitott bakerház
keriilt megtekintésre. Ezt követően az ölbői Szent MiHós Gyógy-

lommal (szept 24-én), a lipárti telepiiLlésreszen lévő Ásuaryrmuze-

fiives Háa felé vetük aztrányt Akint tomboló kánikulát a buszban nem lehetett érezni, de mikor megérkeztiink Ölbőre mindenki köszönettel vette a frissíki gyógynővényes teát, melyet a Wőgy-

sére keriiüt sor.

um, majd az újorrrrarr kialakított Öreghráz Vendégház megtekinté-

Aki

a

közeljövőben

csatlakozrri szeretrre a csoport-

hoz, Sebestyén Andrásné-Jutkínrál jelezheü szándékíL

1i\-

ftives kert ferrrrtartói készítettek számun]<ra.Akert árnyékos, teázó-

nak kialakított részéber1a gyógynövények szervezeün]<re gyako
rolt, jótékony hatásairól hallhattunk előadást

Hideg

és meleg

..,.l

teák

,

!
a.

&
}-_
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Nil
Az

augusztus kicsit nyugalmasabb időszaka ulán, szeptember-

ben újra elindult az élet a múvelődési házbarr. Csütörtökönként
a zeneiskolai órrák zajlanak két szinter1 kedden délután a Foltvarró Kör tagjai veszik birtolóa az egyik helyiséger KéÜetente a délelőtti órrákban Baba-mama klub működik

a

nagyterembery ahol az
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A nagyon kis létszámúérdeklődőt elnézve, sajnos most is meg
kellett állapítani, hogy a kulturára egyre kevesebb az igéryl Hiába
anyukák és a gyerkőcölg

a

vedőnő vezetésével mondókázn*, ta-

pasztalataikat is megoszüatják egymássa| kérdéseikkel szakemberhez fordulhatrak Héúőr1 szerdán és pénteken aerobic órák
aki szeretne csatlakozni annak az adott napokon 18 órá"ajlanak,
tól van erre lehetósége.

G

l

próbáljuk a kiilönböző témájú programokkal az embereket becsalogatri a múvelódési házba, törekvéseink -néhlíny kivétellel- sajnos
kudarcba fuüadnak Reméljiik, aki reszt vett a fent említett esemé-

nyen nem bánta meg hogy eljött. A r""p természeúotók megtekintése és az esetleges új inforrnációk birtokba vétele talán egy kellemes befejezése lehetett a dolgos hétköznapokna]r

Akirállítás megtekinthető okóber ló-ig hétkiznapokon 13 órától 17 óráig.

Könyvtári nyitva tarlás
Héú<í,kedd, csütörtök,

:

péntek: 13.00-17.00

Szerda:

14.00-18.00

A könyveken kíviil a folyoiratokkölcsörzésére

Álandó programjainkról tájékoztatást
leforsziámon kaphatnak.

a

06-30/ 703-1 118-as te-

ziínunka), a megjelenésének megfelelő időszakonként érkezik a

Szeptember 18-á11 pénteken 17 őr{raHajnal Ágnes természetfotós kiállításának megnyitojára és az azt követő ,,A fotózás rejtelmei" címri Tiifusz Péter á]tal tartott előadásra invitáltuk a telepiilés

lakosait A kiállítást Pődör György költő-tanár nyitotta meg.

könyWárba.

Mííuelíiilésiluáz programj ai

EE

:

2 7 0 S. olcűb er ó, 1 7.N A 7 3 aradi u fuanúra emlékeziink
Hely sán : Olúób et 6. unlékp ark

2O

B,,}l

is van lehetőség.

Ti;bb mint 20 íéle,ktilOnbOző témáiúfolyoirat (természet, politikE sport, egeszség gyermekekne§ lalóerendezés, történelem, ké-

1

S.

2O1S.

olcűber 7. 70.0O Baba-mama lclub
október 10. 9.00-12.00 Ósábörz*

2o15,olúóber22. 17,00

Az

19 íó.os fortadalom és sznbadságharc hőseire, esem&ryeire
emlékeziink

Borosné OdorAndrea

megPíznttműíuelőiléssznvezó
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Vasszécserry közsegben az elmult években több tertileten

történt fejlesztés. 2015. esztendő masoük felóen is egy több
éve megálmodott

terv valósult meg, ért vegső szakaszába.

A

háziorvosi rendeló es a védónói szolgálat új, méltó helyet ka-

pott a telepiiles önkormáqzati hivatalának épiiletóer1 melyet szeptember 3-árr, iinnepelyes keretek között adtak át Az
arratási iirrrrepség kezdetén Zso]nai

Zoltin

Vasszécserry Köz-

kor a szolgálat itt iirrnepelhette fennáltásának 100. árfordulóját és most amikorúj kömyezetbe költözikl hangzulyozta Kiss
Z§oltné iárási vezető védőnő beszedében
Dr Stánicz Eva megyei tiszti6orvos kiemelte, hogy a település áetébenaz elmult évtizedekben és a jövőben

kepzett

o *gy

tisztifőorvos

ket es
t

r-, köló vidám

rólbeszélt

"b.

a

versével hivta fel a figyelmet az qész,-

seg megőruésenek fontosságára.

Az új létesítrnényátadá§ával

egyidőben új hráziorvos, Dr. Meggyessy Gabriella es új asszisztens, Porypischil Gertrúd bemutatására is sor keriilt.
17 esztendőben a kizseg

a

hivatalokköótti ókkenőmentes, minkét fel eló-

Ferenc plébános áldása után,

majd a jelkepesen átadott
larlccsal rryitották é§ hi\rata-

losan is birtokba vehetóve

A műtba visszatekintve, Vasszecserrypolgármestere ernlékpla
kettet rryújtott át Bertók Tibomé rryugűjazott vedőnőnek és

vált

Zsarrkó Vilmosné nyugdíjazott körzeti ápolón§ asszisztensnek

tervek szerint győgyuetír-

a

több ártizedes, kitartó es áldozatos munkíjuk elismerésétil
%.

kapcsolat-

gásra már az új létesítneny

házior-

hosszú évek munkiját

ükröó

Az tinnepélyes száagátvá

Áz elrnult

és a két szomszédos telepiilés

köszönték meg

a

rryére váló és az egymás iránti megbecstilést

bejáratáná keriilt sor Mer*li

vosi szolgálaát Dr Jakaboüts Adrien látta el A dokomőt és
asszisztensét Feketené Piskor Esztert a teleptiüések polgármesterei búcsúztatLíkes

szalanai tudá§sal rendelkeó háziorvosok tel-

jesítettek és teljesítenek szolgálatol Dr, Gyánó Gabrie[a iáná§i

meglúvott szakmai vendégea szep szírnban megjelentlakosokat, majd pődor Györyy

ség polgármestere köszöntötte

is mind magas

a

Vasszécserryi egeszség-

centrum, mely a jövőben a

rali§bővtit

védőnói szolgálat Vasszécserryben háromszor iinnepelt

ebben az évben, amikor új védőnő érkezett a telepiilésre, ami-

I

I

lz

Vasszécsenyi Üzenet

2015. október

MEGHrvo

,,A merury mintegy lebonrl,
S mintha volna végítélet,

Mindent egy hang kiált tű.

Szeretettel meglúvjuk Önt és családját a
201 5. október 6-án L7 órakor

Minüa trombiták harsognák
Nem veszett el

kezdődő

megemlékezésre,mellyel a

A megemlékezés résztvevői
az

szabadság,
!

Lelhink széj j elj ár a légber1
Örökbíró é7azégben,

tizenhárom aradi vértanúnak
kí\ianunk méltó emléket rillitani

a

Az igazság iirrnepel

Nem estiirrkhiába el!"
t

:

Ambró zy Wgazzilstuín Átalános Iskola
7. osztílyos tanulói, Pődör

Györgyír§

költőés a Rozmaring Asszonykórus

Helyszín : Október ó. emlélcpark Vasszécseny Szécheryn I. u.

az egyesiiletiinknéL

Afelkésziilesi időszalöan csapatainkheti 2 edzés mellett I edző-

A

Petőfi SE Vasszécserry neveben ezúton kösónttim

a

Vasszécsenyi Üzenet olr"asóit

A?nl+?I|í-ös
tak csapataink, de

szezon befeje#se után

r&id

n;níri pihenót kap-

jűus kiizepén újra megkezdtíik a köais munkát,

felkésziilésta ktjvetke ző szgznnn-

*i

úgy
Ez idő alatt póbáItuk tovíbb erősíteni csapatainkat,
gondolom, hog7 ez eddigi eredmények alapján mindenképp jól si-

kertilr

A felnótt

csapat

kereét szinte telies egészeben sikeriilt egyben

tartani, tá/ozónknem

volt, egyediil Horr"áth Geqgő gondolta úgy,

hogyfelhagyaz aktívfutballal míg néhínyjátá<ozunk ( GombkOtő Ferenc, Kovács Szihrcszter ) munkahe}yi elfogtalreágok miatt
nem tudja vrállalni

a

rendszeres sportolásr Erkezőink viszont voltak

sámmal: PungorAndrás (Elektromol Sp.ri) , Farkas Balázs
(Nemest<otta), Iódi Iá§zló ( Kirá}y SE ), Ponpícz Efvin ( fu§ztria

szep

),

Orsós;ános

(

Tanakaid ), Kiss Gábor ( Tanakajd

),

Vadász

Tibor

arsztria ) csatla]<ozott az első sámú csapatrrrrkhoz.
Az utánpótlís bajnolrság korosztálpít megniltoztatta a Vas Megyei Labdarúgó szavetr$, igy az eddigi U2l-es korosztá}y helyett
U19-es korosztüban versenyeznek játélosaink
Áz fi csapatunk is együtt maradt, §upán l távoá iátékos rolt,
Palao.kyDániel ( Pereryre ) szemétyében Viszont itt is tudhrknövelni a csapat létszámát, 2 szombathüi fiatalernber ( Tóth
(

VajkVenqf,B& Marcell ) mellett
t<ost

3 vasszecsenyi kötódé§ű

(W,igÁaam,VaryaRictr,árdKováa

iáÉ-

N!árk) isüdvtizölhetünk

mérlózáselkesziilteka követkeó bajnoki szezorrraEz idő alatt, tragyornányóró j"["sg"l felnótt csapaturrk részere szervgztíirrk egy 4 c§apatos tomát is, ahora csapatrrnk mellett az

Az elődtintők
után a Bozsok csapatárral játszothrk a dönót, amelyet biinteó rugásokkal megryertiink, így itthon tartottrrk a vándorserlegeL A toma
ÖIbó il€r,rár

és Bozsok csapatai kaptak megfúr"ást

iól sikefiilt, iól szo§álta a csapatok felkesziilesét, mindenki úgy távozott, hogy nagyon szívesen eleget teszneklegliizelebb is a meg-

hfiá§nak
Csapataink nagyon iól kezdték a 20I5/?.0L6os őszi szaz§rr+o
mindket csapatunk 1 vereseg mellett 5 alkalommal hagyta e|gyb,tesen a pályát, ami
bellán, míg az

Az

Ul

a

felnőtt csapat eseÉben az l. helyet jelenti a ta-

9-es csapatunk a

3helyen áll

a

bajnokságlan

lérésekalapján r0
mérlózést játszaruk csapataink hazai pűyen melyekre továbbra is
ősz- szezon folyamán a sorsolás és egyeb

várjukkedves szurt<olóinkar

Avakádó Tégélrelaz iskolakezdéssel egyidelűleg
nekis újra ell<ezdődtek

a

a legkisebbek-

foglalkoaí§okés az ő reszíikre is rrersenyze-

si lehetőséget biztosítrrrrk a Bozsik-prcgram lrereében megrende-

zésrekeriiló tomákon
Egyesiiletiink toníbbra

is vár

koróL nemtől fiiggetleniil minden-

kit, akit kedvet érez magában arra, hogy

tolior,
Sportbaráti üdvözlettel:

"ey

ió kiizcissegPen spor-

Vad.íszTibor

Elnök
Petőfi SeVasszécseny
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#{3 Dlb
Gyere add el, qUere uedd rneg!

v..,,%le
íelnőtt
8
BoRZEJE
,^A----

ruhőzat,
jőték, köngu,
kísebb hő"zto:rtősí eszkö zök
Gy ertnek,

oo

2075. oktőbeT 7o-érl,

g.oo-72.oo

Pungor Ernő Műuelődési IIőz
VasszécseílaTőncsícs M.
Belépésdíjtalan!

ü

','l§

e\

t

2

J/

ú

{

l1.5.

Y
ű

CSERE-BERE I<LUB
aböTze ídeje o,lo'tt!

"§

Sok az eglforíng. a gaűjtetnéngedben?

t1
ő

t"I

Ilozd eI, cseréId eI,
hőtha uo,lakinek pont az kell!

t§

Kárty a, rnatrico, figllTa., szaluétc stb...
Érdeklő dé s, as zt alfo g lalás :

o 6 / sno, 7 o 3 - l l l

§,
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Az elrnűt

2015. október

L4

időszakbarr két megtisztelő meghívás

gazAa$totta azásnínymúzeum szokásos tevé-

r

kerységér Mindkettó érdekes temálrról szólt, s

L§

nagy volt az érdeklődés.

Szeptember második hetében Műtunk a

kövekkel címmel tartottunk egy bemutatóval és vetítésselegybekötött
ráron.

A

előadást

Felsőcsa-

lehetett mrásról

só, mint a hely1

talkumbányáról

a csatári

Yf;íá
l.J 17

Sr{ r

't§J

kőről és aVas-hegy ás-

meny-

is),hogyaVashegy-csoportgyúrtkőzetei

i

Upp* )
"ug,

.§'*"r

nyr szep és ritka áwány

mutatrrak meg (osztnák oldal kóbárryáibarr)

Ma

r#,affi,:l,l#iil:Tr""trff xfl
valaha ott dolgoztak.

:§.,

azőta bez;árt

ványairól. Kevesen tudják (még a helyiek kóaiü

fik

{

t

szinte teltházas rendezvényen miről is

A tatkum

vagy

(steatiQ agyógyszeripar, aregyiparés

l

zsírkő Z

afesték- l

l

ipar fontos alaparryaga.Jelenleg a bárrya víz alatt
varr, az éptiletei romokbarr, mégis egy helpOrténeti kiáIlítás lehetőségétérdemes megfontolni.

Szeptember 25-én a Kutatók éjszakája program keretében a
képtírban(IGzponti éma a feny) Vil{ító ásványok címmel a

.
I

1 a}o

',á,

.)tr"

u

I

múzeum vezetője tartott bemutatót

(Hasonló hatással, mint az

a

a

gyújteményébőL
megfigyelhe-

múzeumi kömyezetben

tő!)
A lumineszencia LIV-fény hat ísrlra (is) is létrejön az ásvínyok krisüílyszerkezetetől fiiggően, megpedig fluoreszencia és foszforeszencia
formájában.
Ktirrrryebb érthetőség kedvéértaz előbbi esetében a hthatatlarr
fénnyel megvilágított fehér kalcit trizpirosan
a

fenyli\

de

a

behatás után

hakís is megszíínik. A foszforeszencia esetében a fényenergia meg-

szűnése után is

Aki

(vlltoó ideig) marad a fényhaüís(foszforeszJ<íLás)

a részlete]<re

vagy

a

fényjelensegekre kMíncsi, bármikor -elózea múzetrmbarr.

időpont egyeztetése után- megtekintheti azt

tes

A rylári időszakban a napközis ábor résztvevői, a közelmultban
pedig a helyi Nyugdíjas Klub tagjai is meg!átogatták a kiállítást, de
egyedi és csoportos látogaókból semvolt hiány.

Közel két tucatnyi darabbal bővü az ,,őskori kőszerszámok"' kiál]íási anyaga. Még feldolgozísra vámak a pattintott szerszírnok és magkö-

ve§

s

he$et kell szodtani

a

meglévő

arryagok kozött. Kinőtte hetyiségeit a múzeum, megfontolandó len-

ne egykiilön, aköviiieteket, őslényekmaradványartbemutató

\_

lltl
lvlZ

srernes Gábor
Vasszecseny
Rákóczi F. u.8.
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Zsolnai Zoltán polgármester
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