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DECEMBER
Az

év utolsó hónapja köszöntött

ranricsolrrr;nlEN
A várakozás csöndje mindent áthatott!

Az ég is megnyílt és lehajolt a földre,
A csendben állni látszottak a csillagok.

Csak egy csillag suhant égő fényözönbe,

Mi a három királynak utat mutatott!
rán§

s

vele együtt köze-

leg a legszebb, legnagyobb ünnepünk. Hideg, sötét napokat élünk ilyenkor, Jézus, aFény az esztendó legsötétebb
napján születik közénk, hogy fényt gyújtson a lelkünkben,
hiszen O a világ Világossága. Az O szii{etésévelés minden
gyermek születésével,,Napocska, csillagocska" születik a
világra.

Ezt megelőző adventi hetekben járnak a betlehemesek,
hogy a sziiletendő Fény örömhírét yigyék mindenhová,
ahol az emberek szívtikbe fogadják.
December 24-e karácsony böjtje. E napon szigorú böitöt
tartott a régi ember: három szem búzát evett s egypohár vizet ivott egész nap. Ekkor jártak a gyerekek ostyát hordani,
melyet a kántor készített. Az ostyán Jézus képe volt és a

szoba közepéry a mestergerendára függesztették fel. Szokás
Az angyalokat ajándékozták meg ezekkel, s erőt, egészséget kér-

volt még, hogy a szoba négy sarkába diót dobtak.
tek tőltik.

Karácsony napján (dec.25.) Jézus születését ünnepeljtik.
Karácsony ünnepe az éjfélimisévelkezdódik. A miséről hazatérve terítettékmeg a karácsonyi asztalt. Három abrosz
keriilt az asztalra: ezeket az asszonyok advent csöndjében
fontá§ szőtté§ hímezték. Az asztal alá kerültek a gazdasági

eszközö§ amelyekre áldást kértek. A karácsonyfa nem volt
szokás hazánkbary csak a XIX. században terjedt el német
hatásra. A magyar ember élő fát nem vágott ki, hanem örökzöld ágat fiiggesztett a mestergerendára, s aranydiót, almát
akasztott rá.

vAsszEcsENY KÖzspc ÖNronu{rvrzATA NEVÉgrNMINDEN VASSZÉCSENYI LAKOSNAK BÉ_
xÉs, MEGHITI, SZERETETTEL TELI KARJrcsoNn
tiNNEpEKET ps gcEszsEGBEN, sIKEREKBEN
GAZDAG, BoLDoG I{ EszTENDÓr rÍvÁNt
zsolnai zoltán
polgármester

Epedve várták, kiről a próféta szólt!
Isten Szent Fiát, Megváltót ktild a Földre,
Mert már a bűn a Földről az égig hatolt,
S irgalomra indult meg szerető szíve.
A csillag Betlehem városára mutatott.
Ott volt a gyermelg a szalmáry a jászolyon,
Eg és FöId Királyának gyermeki teste,
A Földön glóriát zengtekaz angyalok,
Ot a barmok párája melegítette,
A menny is ünnepelt ezen a nagy napon.

A mezőn tanyáztakaz őrző pásztorok,
Körülvette őket az angyalok serege,
Most született nektek a Ti Megváltótok!
Szívüket átjárta az ige ereje,
S ütték a gyermekhez azimádatot,
Ez az éjszaka nagy titkokat hordozott,
Mit régen létrehozott Isten bölcs terve,
Fiát adta értíink, kit keresztre adott,
Önkéntes áldozat volt a búnünk bére,
Az istállói jászoly királyi trón volt!

MertJézus él!Vérelegyőzte a gonoszt!
Velünk van örök hatalma és ereje,
S Ó nyitotta meg az utat az Atyahoz,
Kiben él ahit, az találkozhat Vele,
Hát vigyük mi is hozzá a hódolatot.

NagyEmília

A tartalombó!
. MI

TÖRTENT AZ ELMÚILT IDŐSZAKBAN?

. Jó TUDNI

rüNoÉxonszÁc óvopaÉs nöRzETI Börcsónn nínn
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,,MITORTENT
Ertesítem a tisztelt Lakosságot, hogy az elnúútidőszakban az alábbi eseményektörténtek és az ezzel kapcsolatos

feladatok kertiltek ellát

ísn.

. Owald Győzőné gyémánt diplomájának átadasára keriilt
sor az Önkormányzat házasság!ötő termében A rendezvény
szervezesében Czetter lbolya, volt taníwánya vállalta az oroszlánrészt. Személyem és az Önkormányzat csak a helyszín biz-

tosításában és a szervezes reszleteiben vett reszL

A

rendez-

vény bizonyos tekintetben zárkörúre lett tervezve, Manci néni
szerénységejátszott ebben fciszerepet

A szervezőkől

azt kér-

FlFr

te,

hogy csak saík köní legyen

az

ilnneplese;

a

meglívókat a ké-

résénekmegfelelően kiildflik kL Ezen szerénynek tervezett iinneplés aztán egy jelentős érdeklődesre tartott számot auájha,
gyomrányútjár1 ígymegjelentekregr tanítwínyai, kollégái, ismerősei, akiknek természetesen nagyon

h;:

öíilt A

rögtönzött

kultu-

rális program részeként szívhez- és személ}re szóló ajandékkal
kedveskedtek az iirrrrepeltnek Arögtönzött
vettek: Pődör

GyörgyhÜi költőnk,

a

kis műsorban reszt

Rozmaring Asszonykó-

rus tagjai és a helyi okaUísi- es nevelési intezmények gyerme-

A telepiilés nevében köszöntöttem fel Manci nénit és kívántam mindarrrryiunk nevében tovíbbi jó egeszséget nekik,
férjével-Gyóző bácsival-egyutt, aki elkísérte az iirrnepségre.
. Telepiilesiink adott helyet a Parrnon Térsegfejlesztő Egyekei.

siilet nyilvínos tájékoztaójának november 20-án Ahelyi es a
kömyező telepiilesekól érkező polgármestere§ képviselőlg
váltalkozólg civilszervezetek képviselői és az érdeklódők részletes ájékoztatást kaphattak a Széchenyi 2020 program falu- és
vidékfejlesztesi stategiájának lehetóségeióL Továbbá egyéni tanácsok mellett kerekasztal megbeszéléssel segítették a tanácsadók az érdeklődóket és viszont javaslatok, véleményekis
hangpottak el a programmal kapcsolatban
. Komolyabb problémák nélkiil zajlott a két hónapos idóin-
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re keriiltek

Szinten

a

A

szakasz jelenleg kellemesen hasznáIhatóvá

kerclgárut építésnekkösónhetően

tőanyag tárolására haszrrált Gyöngyös

az ideiglenes

vílt
épí-

utcai parkoló megújításra

kertilt Akavics zúzalékpóüása elótt egy alapos teriiletrendezésre keriilt sor. Így újra hasznílható a parkoló.

terrrallumra nyuló belteriileti keréIgánít szakasz építeseAke-

relgánút múszaki átadá§a megtörtént, a használatbavételi eljá-

b€eódött.

Az tinnepélps átadásra december 18-án keriilt
Aberuházás pénzügyileg kiegyeűtésre keriilt Akozremúködő hatósággal a pályázati elsámolás folyamatban var4 aluárási határidő december hónap vege. Aberuháaástóla kötelező
rás

sor.

nyilvánosság bidosítrásaként reszletes tájékoztatót tesziilrk köz-

rea7. oldalon
.

kt

Akerélpárut építésekapcsán megújult a Lipárt - Szécseny
ötti sr"logot szakasz. t} t<OUu*oHst kapot§ avzrc|vueó

árok is kitisztításra kerii[t, illetve

a

belógó fa.ágak is megmetszés-
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l-tól

a

Vasszécsenyi Közös

Hivatalba,a vasszécsenyi Önkor-

mányzat épüeténekll. szin§ére költözik és látja el továbbialóan
a működtetéssel kapcsolatos feladatokat
. Az MVH felé a busszal kapcsolatos kifizetesi kérelmtinket
egeszítettiikkikérésre és aírtukle az elektronikrs felüeten. Felkesziilve várjuk az ellenőrzesL

.

A telepiilés közteriileteit

a

jó időjárásra való tekintettel to-

vább ápoljuk. A Széchenyi es a Petófi utcai kereszteződesben
vácskát telepítettiink és helyreáÜtotfuk

a

ár-

szigeteL

A közvilágítás ismételten javítatásra keriilt, szeptember óta
immáron harmadik alkalommal. Most az Önkormányzati Hi.

vatal udvaníra kertiltek fel rij lámpatestek. Illetve a Petófi S. utca

.

Az idén is megszerveztiik

az

almaprogramot

a

helyi idősko-

ru lakosság számára. Akicsomagolt alma hszállításában az Ön-

kormánlzat dolgoói segítettek
. Az Önkorm án4t a Belügyminisztériumtól püiázat útján
nyert 28ru-3 erdei tűzffiíL Az Önkormányzat szfllíttatta le a telepiiüésre, ahol a Szechenyi utca ideiglenesen használaton kívüli parkolójába tároltuk be Kérelem ú§án lehet hozzájutrri a faámogatáshoz. Aszociális rendelet szerinti elbínílást követően a f;ít
még az idén szeretnénk kiszállítani

a

níszonrltak reszére.

3 darab oszlopára (a Hivatal kijárata melletti három) keriiltek
fel a rossz elemekhelyett kísérleti jelleggel

LED tectrnológiával

muködő lámpatestek A folyamatos világítást nem bíró iizembiztonságot nem szolgáó lámpatestek kiszúrese folyamatban

van Néhányelem már cserélésre keriilL
. A Pannon Terségfejlesztő Egyesiiletrek volt ktlzgyűlesg
amin resztvettem december 9-éry ahol a teleptilésekleaderfejleszteseiben fontos szerepet j átsó wervezetéves közgyÜésére

keriilt sor és a jövő évi lehetőségekről volt szó.

.

sát

Alipárti
az

falrueszen a vasuti töltés -(0100 hnz.)- egy szaka-

Önkorrníryzat Képviseló- teslűeti döntes alaplanelzfu-

ja a gépjármű forgalomtól.Jelenleg

a

növényzet benövese miatt

podás módosítását fogadta el es tObbek ktlzOtt az orvosi ügye-

amúgy is hasznáaton kívtil állt, de az út végénlévó Gyöngyös
patak feletti híd rossz állapota indokolja a forgalomtól rraló elzárásL A növényzet visszanyesését követően az útszakasz hely-

letről szóló beszámolót túzte napirendre A közgyűlés döntött,
hogy a Szombathely MegyeiJogu Város Polgármesteri Hivatala által működtetett munkaszervezet és szélüe}ye 201ó. janu-

A hosszu uívútervekben ugyan ennek

. A lGstérsegi Tá§ulás közgyűlésén vettem reszt, melynek
Toronytelepiilés adott helyet Akirzgyűlé§ a társulási megálla-

reállításra kerü és a továbbialóan kerélgározásra, qportolrásra,
vagy egyéb más szabadidós tevékeryneg céljrára lehet hasznáIni
a

teriiletrrek egy részén
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kerékpárútépülne, amin kereszttil a két falurész szintén közelebb kerüIne egymáshoz.

\*,IL
)
vezett

a település szép korú lakosai számára. A november 28-án, a Művelődési Házban megtartott rendez-

. A Kormányhivatal a település két temetőjét

de-

cember 15-én helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta meg. Alapvetően mindent rendben találtak a hatóság képviselői.

.

December 8-án személyes konzultáción vettem
részt aVas Megyei Közgyúlés és a MagyarÁllamkincstár által szervezett tájékoztatón és tárgyalásory ahol a
következő évek Települési Operatív Program lehetőségeiről hangzott el táiékoztató és volt lehetőség a településünkre levetített beruházásokról egyeztetni a koordinátorokkal.
. Az Iskola 2016 évre tervezett energetikai beruházása kapcsán megelőző helyszíni felmérést végeztekaz
intézményben.Az ezt követóen kiállítandó szakvélemény szolgál a beruházás indokoltságának alátámasztásául. Bízom benne, hogy az iskola életétés akár a jövőbeli térségiszerepkörét is jelentősen befolyásoló beruházást sikerül elnyernünk! Természetesen mi mindent megteszünk ennek érdekében.

vényen sokan vettek részt. A tartalmas és színvonalas
programot egy szerény vendéglátással tetttik egésszé.
. Levélben fordultam a Közútkezelőhöz a 87-es út
forgalmi rendjének szabá|yozása ügyében a biztonság
fokozása érdekében.
. A Vasi Yiz Zrt.-hez fordultam levélben azzal akéréssel, hogy a vasúti töltésen lévó főgerinc vezeték folyamatos, több alkalommal történő meghibásodása
miatt és a további környezetszennyezés elkerülése érdekében saját költségén tervezze be a jövő évi fejlesztési tervébe és hajtsa végre a probléma megszüntetését elősegítő beruházását.
. Az Önkormányzat éves beszámolójára került sor
közmeghallgatás formájában december 10-én. Napirendként a település 20I5 évi szakmai és pénzügyi beszámolója mellett a 2016 évi feladatok meghatározása volt, Lehetőség adódott a lakosok részérőlkérdéseket feltenni és észrevételt tenni, javaslatokat megfogalmazni. A rendezvényen a lakosság részéről jövő
kezdeményezések meghallgatása kerültek. Ezt követóen több esetben azonnali intézkedésre is sor került, A
képviselőtestület az egyéb javaslatokat beleépítia következő évi feladataiba és lehetőség szerint megoldja,
illetve megvalósítja azokat.
. Ertesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Orvosi Ügyelet helyszíne és telefonszáma megváltozott

. A Múvelódési Ház év végi programjai a gyermekek számára is tartogattak meglepetéseket és az Önkormányzat az idén is megszervezte ugyanitt a település közös Karácsonyát. A rendezvényt követóen minden esetben fontosnak tartjuk a szerény vendéglátást
és egy jó beszélgetéshez szükséges körülmény megteremtését.

Az Önkormártyzat a helyi Vöröskereszt alapszervezetével közösen az idén is idősek napi programot szer.

!
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A Központi Orvosi Ügyelet címe:
Szombathely Szelestey L. u. 8. (földszint)
Központi telefonszáma :
+16 (l+) 345 300
Rendelési idő:
Hétfőtől - Péntekig, 1ó-8 óráig
Szombat, Vasárnap és Ünnepnap 0-24 óráig

\irfu=
il:t

l!;\,/?,

Atovábbiakban az ügyelet ellátását a Szombathely Kistérsége
Tobbcáú Tiirsulása, mint Egeszségügi Szolgáltató lá§a eL
Szeretném megköszönni

egész éves figyelmiikeg s€gítsegiiket,

tiirelmtiket!

Ezúton is kívánok minden Kedves Lakozunknak Békes,Boldog
Karácsonyi Úrurepeket és sikerekben gvÁagUi *"t, továbbá
mindehhez j ó egeszseget

!

7-solnai7nlhín
Polgarmester
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Tájékoztatom a lakosságot, hogy aVasszécsenyi Önkormányzat a szociálisan níszonrló vasszécsenyilakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkezcí; életvitelszerűen itt tartózkodó személyek
részére - kérclemre - természetbeni juttaúskent szociális célú

túzifa üímogaüíst biztosít

SzociáIisan níszorulónak minősiil az

a

kérelmező, alrl:

a) aktív koruak ellátására;

b) idóskoruak járadékára;

c) lalüatáshoz kapcsolódó telepiilési üímogatásra jogosult
szemáy, tekintet nákiil annak termeszetbeni vagy pérrzbeli formában történő nyújkására;

d) a gyermekekvédelméről és a gyámügyi igazgatásól szó|ó 1997. évi )OO(L törvényben szabályozott halmozottan hátr.ányos he}yzetú gyermeket nevelő család;

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmérryben részesiilő
szeméIy;

f) 80

év feletti nyugdíjas,

amennyiben az általa lakott lalcás fiítesétátiizelésre alkalmas
berendezessel biztosítj a

Szociális célri tűrlía támogatás ugyanazon lakóingadanban
éló szemáyek kiiztil csak egy jogosultrak állapítható meg ma-

Az ingyenes szociáIis élútúzifa igénylaére irányuló kérelem
nyomtatványt a Vasszecsenyi Közos Önkormáryzati Hivatal-

banlehetkémi
Arendelke#sre álló mennyiséget meglraladó igényesetén az
elbínflás sonín figyelembe kell venni

a

kérelmekbeérkezesi sor-

ren$ér
A forr.ís kimeriilését követően bérkezett kérelmeket el kell
utasítani.

ximum 1-2 m3 menrryisegPen (rgénylesek sz.ímának fiigguényében).

Öacomu*ryzatVasszérseny
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KEREI(PÁRUT
Vasszécseny Község Önkormányzata 2015. június 23-án a
KÖZoP-3.5.0_09_r r_20r5-ü)35 számú,,Iűáf.ryzó hivatás-

forgalmi kerélpánít építéseVasszécseny Községben a 87-es
szímúfőút mentén' címmel pályfuatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz.
Atárnogatási szerződés megkötéséhez

a

Kormány 1634 / 2OI5.

számú határozatával járult hozá. Önkormányzatunk
tember 25-én vette kézhez a

I9I

2015. szep-

612 520,- Ft összegú üssza nem

tédtendő támogatásról szóló értesítésL

A projek keretében Vasszécseny község belteriiletén a 87-es
- 14+085 km szelvényei (Gyöngyös utca - Széchenyi Iswán utca) között a mdévő járda burkolatának felbontását követően 857 m hosszu, 3,2 m
számú ftíúttal párhuzamosan a közút 13+228

szélességű,hivatásforgalmi célúelválasztás nélktili gyalog- és ke-

rélgárut keriilt kialakításra,

A csapadékvíz biztonságos és zavartalan elvezetésétnyílt, iller
ve zért csapadékvízelvezető rendszer biztosí§a. A beruházás során a földben lévó közművek rekonstrukciója, valamint a sztiLkséges villany- és telefonoszlopo§ illeWe közmúvek is áüelyezésre

kertiltek

A kerélgárut építésmúszaki átadás

átvételi eljár.ísa 2015. no-

vember 30-án lezárult,

A megépítettkerélgárut

a Gyöngyös

utcai kereszteződésben

csadakozik a Táplárszentkereszt irányába egészen Szombaüelyig
megépített kerélgárut hálózatho z. Így mfu biztonsággal lehet kerekezni avárosig.
Vasszécseny telepiilés Önkormányzata elkötelezett
út hálózat további fejlesztésében. Az elkövetkezendő

a

kerélcpár-

években a

szomszédos Csempeszkopács község irányábarr kívánja folytar
ni a fejlesztést a még hiányzó közel 2,7 km hosszúságú kiilteriileti szakasszal.

ArtDekor

Európai Unió
EUrópai Regionális

Fejlesáési Alap
lvli\CYAl{0R5Z,\C

KOR,VÁN\A

szÉcHENyl
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tárgyalása
2) Egyebek

l.Órunmt
Tudósítás az elműt időszakképüselő-testiileti

munkájáról

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testiiletének
nyilvános képviselő-testiilet íilése2015. március 25.
Napirend:
1) Az Önkormányzat2015-2019. éü Gazdasági programjának
tárgyalása
2) Védőnői SzolgálatAdatkezelési Szabályzatának, illetve avédőnő helyettesítésérevonatkozó Megállapodás jóváhagyása

3) Egyes önkormán zati rendeletekfeliiLlüzsgálata
(Első lakáshoz jutók helyi támogatásáról, talajterhelési üjről sznló önkormányzati
+)

lz

rendeletek)

Onkormányzat}}IS. évi Közbeszerzési Tervének jóváha-

gyása
5) Bíró§ági úlnökök jelöIése
ó) Beszámoló az elműt időszakban végzett munkráról

Jelen lévó képviselők száma: 5 ftí
Hozott határozatok száma: 2
kihirdetett rendeletek száma: -

Vasszécseny, r*"k"iO Csempeszkopács, Rum, Rábatöttös és
Zsennye Községek Képüselő-testiileteinek nyilvános együttes iilé-

se2015.május 12,

Napirend:

1) AVasszécsenyi Közös

Önkormányzati Hivatal2014, évi mun-

kájáról szóló beszímoló tárgyalása
Jelen lévő képviselők szírna: 23
Hozott határo zatok száma: 6
kihirdetett rendeletek száma: -

fr

Vasszécseny és Tanakajd Községek Képviselő-testiileteinek nyilvános együttes iilése 2015, május 12.

7) Egyebek:

Kerékpár ú t pályáaat
7 .2. Egészségcentrum(győgyuertfu , orvosi rendelcí1 védőnői tanácsadó) kialakításánaktigye
7. 1.

7.3. Dr. Jakabovits

20L5. december
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Adrien háziorvos bejelentése
Csatír-Öko Kft telepenged éIyezési eljá-

7.4. Jegrzőí táiékoztató a

rásaról

Tíjékoztató a Művelődési Ház épiiletének füításáról
Monográfia ügye
7,7. Pwgor Ernő Múvelődési Ház 20l 5. ári Munkaterve
7.5.

7.ó. Vasszécsenyi

Napirend:

1) Tájékoztató a Vasszécseny és Tanakajd Községek Intézmértyfenntartó Tiírsul ása 20 14. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóróI
2) Az óvodakonyha felujítására kilrt pályázat tárgyalása
Jelen lévő képviselők szíma: 9 fő
Hozott határozatok száma: ó
kihirdetett rendeletek száma: -

VasszécsenyKözség Képüselő-testiiletének nyilvános iilése 20 15.
május 15.

Jelen lévő képviselők szírna: 5 fő
Hozott határozatok száma: 11
kihirdetett rendeletek száma: 2

Napirend:
1)

kihirdetésre kertilt
. az elsó lakáshoz jutókhelyi támogatásáról szólő 3 / 2015.(IU.S t.)
önkormányzati rendelet
. a talajterhelési díjról szóló 4/2015. (III.31.) onkormányzati rendelet

Vasszécseny Község Önkormányzata Képüselő-testtiletének
nyilvános képviselő-testíileti iilése 2015. május 5.

Az Onkormányat2Ol4. évi gazdálkodásáról szóló beszímoló

tárgyalása

2)A20I+. évi belső ellenórzési jelentés tárgyalása
3) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok áÉogó értékelése
4) Beszámoló a PATRtANonprofit Kkl2014. éü munkíjáról
5) Megállapodás vízi-közmú-vagyon tédtésmentes átadásáról
ó) Beszámoló az elműt időszakban vegzett munkíról
7) Egyebek:
7.1. Kerékpárut pályfuat - feltételes közbeszerzési eljárás elinűtása
.2. Gyógyszertár

szerződés tervezetének egyeztetése

Napirend:

7

) Gépi,árműb eszerzésre von aú<ozn pályáaat tárgyalása
2) Iskolaigazgatói á,llásra benyújtott pályázat véleményezése
3) Óvoda konyha felujítására vonatkozó pályáaat tárgyalása

Jelen lévő képviselőkszírna: 5 fő
Hozott határozatok száma: l0

1

4) Vas Megyei Kormányhivatal Törvényessegi és Felügyeleti Főosztáya levelének tárgyalása
5) Egyebek

kihirdetett rendeletek száma: 2
kihirdetésre keríilt
.
a 2014. é5rl költségvetés végrehajtásáról sóló 5/2015.
(VZO.) önkormánlzati rendelet
.
a Képviselő-testiilet Szervezeti és Működési Szabályzatá-

Jelen lévő képviselőkszáma: 7 fő
Hozott határo zatok száma: 4

ról szóló

kihirdetett rendeletek száma: -

sáról szóló

Vasszécseny Község Önkormárryzata Képüselő-testii{etének
nyilvános rendkíviiü képviselő-testiileti iilése 2015. május 6,

Napirend:
1)

Az önkormányzat közössegi

szolgálata szakmai programjának

9/
6

20L+. (X.24,) önkormányzati
l ZCJ.i. (V.ZO.) önkormányzati

rendeletének módosítá-

rendelet

Vasszécseny Község Képviselő-testiiletének zárt iilése 2015. június 5.

N apir en d:
1) Első lakáshoz jutók Límogatási kérelmének tárgyalása

Vasszécsenyi Üzenet
Z) Nerrai navid László családjánaksírhel.r.megváltási

2015. december

9
díj megfize-

tése alóli mentesítésénektárgyalása

háziorvosi szol8álat működtetésének egyes kérdései,feladat-ellátási szerződés tárgyalása

2) Egyebek
Jelen levő képüselők száma: 4 fő
Hozott határozatok száma: 2
kihirdetett rendeletek száma: Vasszécseny Közseg Képviselő-testiiletének nyilvános ülése 20 15.

június29.

Napirend:

1) Vas Megyei Kormrinyhivatal törvényessegi felhívásának tárgyalása
2) Szombathelyi Kistérség TiibbcélúTársulása Tlírsulási Megállapodásánakmódosítása
3) Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
(a rre5,i aaOtrOl, illetve a szociáhs i,Sazgatásrol és az egyes szociális
ellátási formák helyi szabályairól, azok igenybevételéről és a fizetendő tédtésidíiakról szóló önkormányzati rendeletek felülüzsgálata)
4) Beszámoló az elmult időszakban végzett munkáról
5) Egyebek:
5.1. Háziorvosi ellátás egyes kérdései, orvos asszisztens pályazat

kírása
5.2.

Fiókgyógysz eftfu szerződésének tírgyalása
Ildikó múvelődésszervező kérelménektrirgyalása (zárt

5.3. Szeder

iilés keretében)

3) Tájékoztatás
téről

a

központi orvosi ügyeleti ellátás aktuáüs helyze-

Jelen levő képüselők száma: 14
Hozott határozatok száma: 3
kihirdetett rendeletek száma: -

ff

Vasszécseny Község Képviselő-testiiüetének nyilvános ülése 20 l 5.

jűus23.

N apir en d:

t) riókgyOgyszertár hehiségbérleti szerződésének tárgyalása, a
szerződés végleges szövegének jóváhagyása
2) Falubusz beszerzésére vonatkoó palyáaattárgyalása, közbeszerző kiválaszása és a közbeszerzés kűrása
3) Háziorvosi szolgálat működésével kapcsolatos dönteshozatal
4) Egyes önkormányzati rendeletek feliilvizsgálata (A képüselőtestíilet Szervezeti és Működési SzabáIyzatránakmódosítása.)
5) Tíjékoztató helyi adók tárgyában
ó) Beszímoló az elrnűt idószakban vépett munkáról
7) Egyebek
5) Kerékpárut pá}ázat közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése zárt iilés keretében

Jelen lévő képüselőkszáma: 6 ftí
Hozott határozatok száma: 5

kihirdetett rendeletek száma: 2
kihirdetésre keriiLlt
. a helyi adókról szó|ó 7 / 2015, (VI.30.) önkormányzati rendelet
. a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő tédtésiűiakról
szoló 8 / 2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet

Jelen lwő képviselők száma: ó ftí
Hozott határozatok száma: 8
kihirdetett rendeletek száma: 2

kihirdetésre keriiLlt
. az egeszségügyi alapellátási körzetekről szőlő

9 /

2015. (Vtl.St.)

önkormányzati rendelet
. az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9 / 2014. (X.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
rc / 2011. (Vn.rt.) önkormányzati rendelet

Vasszécseny Közseg Képüselő-testiiletének zárt ülése 2015. júni-

us29.

Napire

n

Vasszécseny Közseg Képviselő-testii{etének zírt iiüése 2015. iúli-

d:

us 23.

1) Szeder Ildikó művelődésszervező kérelmének tárgyalása

Jelen lévő képüselők száma: ó f<í
Hozott haározatok száma:
kihirdetett rendeletek száma: -

l

Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselőtestiileteineknyilvános együttes tilése 2015. július 2.

Napire

n

d:

N apir en d:

1) Háziorvosi szolgálat működésevel kapcsolatos kinevezése§
megbíásoktárgyalása
2) Kerékpárut palyázatközb

eszerzési eljárásának eredményhirde-

tése

Jelen lévő képviselők száma: ó fr
Hozott határozatok saíma: 5
kihirdetett rendeletek száma: -

1) Háziorvosi ellátás egyes kérdéseinek tárgyalása

(Feladat-ellátási szerződés tárgyalása, pályazan fehívás közzététele)
Jelen lévő képviselők száma: 13 fő
Hozott határozatok száma: ó
kihirdetett rendeletek száma: Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselőtestiileteinek nyilvános együttes iilése 2015. július 23.

Napir

en d:

1) Háziorvosi szolgálat múködésével kapcsolatos ájékoztatás, a

Vasszécseny Község Képviselő-testiiletének nyilvános
tilése 2015. augusztus 1 l.

Napiren d:
t) lSn kOzponüoz

rendkívü

történő csatlakoás tárgyalása

2) Egyebek (Egészsegcentrum átadása, Vasivíz Zrt. me1bi7Asa
gördiilő fejlesztési terv elkészítésére)
3) Falubusz pályázat közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése zárt iilés keretében

Jelen levő képviselók száma: 4 fő
Hozott határozatok száma: 3

Vasszécsenyi Üzenet
Kihirdetett rendeletek száma: Vasszécseny Község Képviselő-testiiüetének zárt iilése 2015. augusztus 11.

Napirend:
1

2015. december
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) Falubusz pályázat kcjzbeszerzési eljárrásának eredményhirdetése

t) Családsegítés-és gyermekiólét, illetve a házi segítsegnyujtás
feladatainak jövőbeni ellátása
2) Beszámoló a háziorvosi szolgálat működésércjl
3) Szombaüelyi Kistérseg Többcélú Tlársulása széklrelye és munkaszervezete áüelyezésének ügye
4) Vasszécsenyi Tíindérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde bölcsődei intézményegysege finanszíroásának egyes kérdései, a bölcsődei intézményi tédtésiűj feliilüzsgálata

Jelen lévó képviselők szíma: 4 ftí
Hozott határozatok száma: 1
kihirdetett rendeletek száma: Vasszécseny Község Képviselő-testiiletének nyilvános iilése 20 1 5.
szeptember 17.

N apir en d:

Jelen lévő képviselők szíma: 15 fo
Hozott határozatok száma: 9
kihirdetett rendeletek száma: Vasszécseny Község Képüseló-testiiletének nyilvános ti,lése 20 15.

1) Szombathelyi Kistérség TtibbcélúTfusulása Társulási Megálla-

podásánakmódosítása

2)Gyerme§óléti-, családsegítés és házi segítségnyujtás feladatainak jövőbeni ellátása
3) BURSA HLINGARICA Önkormányzati Ösztönűj pályéaat
csatlakozási szándéknyilatkozat
4) Egyes önkormányzati rendeletek feliilvizsgálata (költségvetési
rendelet, szociális rendelet, szociális ttizifa rendelet, gyermekvédel-

november 19.

Napirend:
1

)

Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felül-

vizsgálata
Z) VedOnOi Szolgílat Adatkezelési Szabályzatának jóváhagyása
3) Egyes önkormánl,zati rendeletek feltiLlüzsgálata (szociális ttizifa rendelet, gyermekvédelmi rendelet, Polgír kertészet kérelme-

tnsz)

ó) Egyebek

4) Beszámoló az elműt idószaliban végzett munkáról
5) Egyebek (Márfi Uszlóval kötendő ingatlancsere ügye, Dózsa
és Ady utcai autóbusz megálló ügye; Szent Istuán park kialakításá-

(Vasiüz Zrt. gördiilő fejlesztési terv, kerékpárut építése- Vrllkász

nakügyo stb.)

mi rendelet, SzMSa Polgár kertészet kérelme-HBSZ)
5) Beszámoló az elműt időszakban vegzett munkáról

Kft. trrlajdonosi hozzájárulás, stb.)
Jelen lévő képviselők száma: 5 ftí
Hozott határozatok száma: 15
kihirdetett rendeletek száma: 2

Jelen lévő képviselők szárna: ó fő
Hozott határozatok száma: 1 3
kihirdetett rendeletek száma: 4

kihirdetésre kertilt

.

a szociá]is igazgatásrol és az egyes szociáÜs ellátási formák he-

lyi szabályairól, azok igénybevételérőlés a fizetendő tédtésidíjakról szóló 8 / 2OI5, (VI30.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló l/Z0J^s. (X.:O.) önkormrfuryzati rendelet
. az önkormánynt 2015. évi költségvetéséről sáló I/20l5.
(II.Z4.) önkormrfuryzati rendeletének módosításáról szóló

D /Z01S. (rc0.) önkormányzati rendelet
. Vasszécseny Község Képviselő-testiiüetének Szervezeti és Múködési Szabályzatáról szóló 9/Z0J+. (X,24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szőIó 13 / 20 15. (IX30.) önkormányzati rendelet

.

a

talajterhelési díjrol szóló 4/Z0l^5. (U.St.) önkormánrzati

delet módosításáról szóló I4/2OI5. (IX30.) önkormányzati

kihirdetésre keriilt
. a szociális túzifa juttatás szabályairól szőIő I5/2OI5. ()(I.25.)
önkormiinyzati rendelet
. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szó|ó I3/20I3.
()omt.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
16 / Z01s. ()ű.25.) önkormányzati rendelet

A képüselő+estiiLlet nyilvános iiüéseirőI készített jegyzőkönyvek
teljes terjedelemben megtekinthetők hivatali időben (héúő-kedd
8.0008.00-1ó.00 óráig, szerdán 8,00-17.00 óráLig, csütörtökön
1ó.00 óráig, péntek.08.00-tól 13.30-ig) aVasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve a wwwvasszecseny.hu internetes
oldalon.

ren-

GáspórTiaaihr

ren-

jegyző

delet
Vasszécseny Község Képviselő-testiiLletének nyilvános rendkívifi
iilése 20 15. november 3.

N apir en d:
1) ÁBIT-EP Bt-vel megkötött

vállalkoási szerződés módosításá-

nak tárgyalása
Jelen lévő képviselők szírna: 4 fr
Hozott határozatok szíma: 1
kihirdetett rendeletek szíma: Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselőtestíi{eteineknyilvírros együttes ii{ése 2015. november 19.

Napirend:

7"*

I a.

..Q

a
a

'Q

.,a

r)
',

Vasszécsenyi Üzenet

IoTUDNI!
Az iirrnepe}re való tekintettel

2016. január elsejétől változik a házi segítségnyujtás ellátása
Vasszécsenyben
a

Vasszécsenyi Közös

Önkormány-

zati Hivatal ügyfelfogadísi ideje a következőképpen alalarl:

2015. december

1

2015. december

11

l-én pénteken meghosszabbított ügyfélfogadá-

si időben állunk a Tisztelt Ügyfelek rendelkezésre 08 óra és 1ó óra

között,
2015. december I2-én szombatory illetve december 2Lén csitörtökön az ügyfélfogadás sziinetel.
Sürgos, halasztást nem hírő esetekben 2015. december I2-én
szombaton a30/3063443 telefonszámon áll a Hivata] az ügyfelek
rendelkezésére.
2015. december 28-a és december 30-a között 08.00-tól 12.00-ig
vírjuka Tisztelt Ügyfeleket, december 31-én az ügyfélfogadás szünetel,
Az újévelső munkanapja: 2016. jart,útr 4. napja,

Tájékoztatom a házi segítségnyújtásellátást igénybevevőket, hogy
201ó. január l-től a bár;i segítségrryújtástellátó szolgátató személyében váltoás következik be,
A háu;i segítségrryujtást településünkön ellátó tanakajdi székhelyú Pátria Nonprofit Kkt úgy döntött, hogy az önkormányzattal
a feladat ellátására kötOtt megállapodást ez év végével felmondja, ezért a házi segítségnyujtást csak 2015. december 3l-ig nyuj§a
Vasszécseny községb en.

Vasszécseny Község Önkormányzatának

Képviselő-testiilete az

l-től e feladat
ellátása érdekébenSzombathely Megyei Jogu Város Önkormányzatával köt megállapodást. A feladat helyi ellátását a város intézménye, a Pálos Károly Szociáüs Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat (9ZOO Szombathely, Széll K. u. 4.) fogja biztosítani.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy Szombathely Megyei Jogu Város Önkormányzata jelenleg hatiilyos rendelete alapján a házi segítellátás folyamatos biztosítása érdekében 201ó. január

ségnyújtásért LZ30 Ft/ gondoási óra űjat kell fizetni.
Az alacsony jövedelemmel rendelkező személyek az önkormányzati rendelet
a gondoási űjból kedvezményben részesiil-

A Hivatal munkatársai Aldott, BékésÜnnepet és
Boldog Ujesztendőt kíuánnak minden Kedves Ügyfelnekl

hetnek.

"l"p,á"

Amennyiben

Tisztelettel:

GásltárTivadar

iegyú

az ellátással kapcsolatosan további kérdéseik meríil-

nének fel kérdésekkelforduljanak bizalommal a gondozóikon keresztiil a Pátria Nonprofit Kkt-hez ill, közvetleniil a Vasszécsenyi

Közös

Önkormá^yunHivatalhoz.
94/377-0U.)

(97ó3 Vasszécseny, Petőfi S. u.

11. Tel.:

GáspárTiuadar
jegyző

A december 12-én tartandő évzáró banketttink után egy
hosszabb pihenő vár labdarúgóinkra, január közepe környekén folytatjuk a közös

Tisztelt Vasszécsenyi Sportbarátok!

A Petőfi SE

Vasszécseny nevében ezúton köszöntöm

a

Vasszécsenyi Üenet olvasóit.

Az utolsó cikkiink megjelenése óta véget értek a megyei
II. osztály

Szombathelyi csoportjának őszi küzdelmei.

A felnőtt csapatunk 10 győzelem, 3 döntetlen mellett 2
vereséget szenvedett, 33 egységet gyűjtve a tabella 2.helyén

foglalja el a táblázaton.

Az U19-es csapatunk a szerzett pontok tekintetében még
jobban zárt az első csapatunknál, ők ll győzelem,2 döntetlen és vereség mellett, 35 pontot értel elramivel szintén a 2.
pozícióban várjak a tavaszi folytatást.
Mindkét csapatunk 7 pontos lemaradásban van az előtte
álló csapat mögött,
a

a

felnőttek aJák együttesét, míg ifistáink

gyöngyöshermán-Szentkirály

brigídját követik

munkát.

Ezúton szeretnénk megköszönni szurkolóinknak az egész
éves biztatását, ami kiilön örömre adhat okot, hogy idegen-

a

tabellán.

beli szerepléseinkre is egyre többen kísérnekelminket kiilön

köszönetet szeretnénk mondani mindenkinelg aki bármilyen formában támogatta egyestiLletiinknek, legyen az bfumilyen pénzbeli tárgyi segítségvagyaz adó l%o-ából történó felajánlás.

Egyesületiink nevében szeretnék minden kedves olvasónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Uj Évet kívánni.
sportbaráti

üdvözlettel:
vailászTibor
Elnök
Peőfi SeVasszéeseny

Iz
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Nagy ahó igazán,
Jut a sí meg a szón, hej hó!

Lecsúszik a Mari meg a Ferkó!
(Weöres Sánilor: Nagy ahól )

Bölcsődénkben, két csoportban folyik a gyermekek gondozása. A sikeres beszoktatási időszakot követőery (október kOzepétőI ), minden nap tervezett program alapján foglalkozunk
a kisgyermekekkel. A programokat hetente tervezzülg figyelve
a gyermekcsoportok életkori összetételére, a gyermekek fejlettségi szintjére, egyéni sajátosságaira. Megfigyeljük a változó környezetet, élelmet teszünk a madáretetőnkbe, sok dalt ,
mondókát énekelünk - mondunk a télről, állatokról. Ragasz-

ftj

I

tunk, gyurmázunk, festünk. A festés tetszik legjobban a kicsiknek, hisz ilyenkor, amikor az ujjukkal festenek vagy tenyérnyo,

matot készítene§ végre,, koszos,, lehet a kezü§ és ilyenkor
SZABAD koszosnak lenni. A nagyobbak már érdeklődve hallgatják a hosszabb meséket is. A torna, mondókás mozgás is
nagy élménytnyújt a gyerekeknek és aktívan részt is vesznek
ezekben a közös játékokban.
A családokat meghívták az óvodai szüreti mulatságra, melyre
örömmel el is mentek néhányan.
Nagy kedwel készítettékvelünk a töklámpásokat is. Közben
beszélgettünk a magyar népszokásokról.
A téli időszakban azonban a legnagyobb várakozást a Miku,
lás érkezésejelenti. Ez nálunkis ígyvolt ebben az évben is, Sok

versikét mondogattunk, énekeket énekeltiink a Mikulásról. A
kisgyermekek az általunk készített zsákokban kapták meg a
Mikulástól az ajándékot. Nagy volt az öröm, amikor mindenki felfedezte a kis zsákon a bölcsődei jelét, amit ráhímeztünk
a gyermekeknek. A nagyobbak már egészen bátran, sírás nélkül fogadták a Télapót, aki meg is jegyezte, hogy tavaly nagy
sírás fogadta, de most a szép énekszót hallva sietett a bölcsődébe. Meg is ígértea gyerekeknek, hogy megrázza majd nemsokára a szakállát, hogy lehessen szánkózni, hógolyózni és hóembert építeni.
A bölcsődét igyekeztünk feldíszíteni, ezze| járu|va hozzá az
ünnep előkészítéséhez.A kandallónkban ,,láng" lobog, égnek
a kis mécsesek, mézeskalácsot sütiink a gyerekekkel az Ádventi koszorúnkon is meggyújtottuk a gyertyákat. Enekelgetünk karácsonyi dalokat, mondunk ünnepi mondókákat.
Ez úton szeretnénk mindenkinek Boldog, Békés,Meghitt
Ünnepet kívánni!
Karácsony ünnepére,
az a kívánságom,
e háznak népére,
Béke, Öröm szálljon!

Hittér Lászlóné
bölcső ile szakmai

u

ezetője
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óvooar Hínst<
Tündérország Óvodában varázslatos események történtek az
elmúlt hónapokbary kis óvodásaink élményekben gazdag napokat élhettek meg.

Az

őszi időjárás rendkívül kegyes volt hozzánk ebben az évbery nagyon sok időt tölthettünk a szabadban udvari játékkal,
sétával. Megfigyeltiik az őszi táj szépségeit,az időjárás változá-

sait, a kertben végzett munkákat, leveleket, terméseket gyűitöttiink.
Október 2-án került sor intézményünkben a szüreti mulatságra, amely az elmúlt évhez hasonlóan összekapcsolódott a májusi rossz idójárás miatt elmaradt gyereknappal.

Erre az alkalomra meghívtuk a szülőket, nagyszülőket, a testvéreket, közösen megnéztiik a Kerekerdő csoportosok dalokkal,
versekkel, dramatikus játékkal színesített szüreti műsorát.

A músor utáni

,,nótás-zajos" felvonulás után kezdődött

igazán a ,,mesebeli délután i
Az óvoda udvara egy kicsi időre MeseországgáváIt,

csak

ahol a bá-

csáron, hisz csak így juthattak el a mézeskalács házikóhoz. A házikónál ki kellett bontani három dobozt, hisz a legkisebb rejtette az útra való,,hamuba sült pogácsát", amely erőt adott a bátor
kalandoroknak ahhoz, hogy a következő állomáson megküzdjenek a háromfejú sárkánnyal, aki fogva tartotta a szépséges királylányt. Aki legyőzte a sárkányt, jutalmul kapott egy aranykulcsot, amellyel gyorsan felfutott az Üveghegyre, kinyitotta a
kincsesládát, kivette az aranytallért, amellyel a mesebeli király
istállójából kiválthatta a táltosparipát, és ellovagolhatott a királyi várba. A párok közül, aki előbb ért célba, az vehetett részt a
verseny után megrendezésre került királyi bálon, ahol aranytal-

lérokért versengtek a gyerekek és segítőik. A legügyesebbek elnyerték méltó jutalmukat, de a többi résztvevőnek is jutott pogácsa és a szőlő préselésébőlkészült must. Köszönjük

tóknak

a

felal'ánlásokat, a Szülői Közösség

a

támoga-

tagjainakpeüg az ak-

tív részvételt,a segítséget.

Október hónapban végeztíink nagycsoportosaink körében

-l-

szintfelmérést, melynek értékelésefolyamán pontos képet kaptunk a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéről. Az értékelő tevékenységbe külső szakembert is bevontun\ aki az eredmények-

ről táiékoztatta a szülőket. Ismertette a képességfejlesztésgya-

,]:-q|

§

tor hercegeknek és hercegnőknek segítőikkel együtt bátorságpróbákat kellett kiállniuk.

Óvodásainknak és szüleiknek vagy épp testvéreiknek egy hét

állomásból álló, mesei fordulatokat rejtő akadálypályát kellett teljesíteniük. A varázserdőben végig kellett futni a kanyargós úton, majd át kellett kelni az akadályokkal nehezített mo-

I4
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korlati lehetőségeit, mely az óvónők és a szülő számáta is segítséget nyújt az egymásra épülr| egymást kiegészítő közös munkában, melynek eredményeként gyermekeink az óvodáskor végén elérik az iskolakészültségi szintet.

A Kerekerdő

és a

Katica csoport óvodásai

a

Mesebolt Bábszín-

2015. december

A gyerekekkel közösen írt, Mikulásnak címzett levél, az ablakokba kitett sok szép rajz meggyőzte a ,,Nagyszakállút" arról,
hogy sok jó gyermek jár óvodánkba, így december 4-én elláto,
gatott mindhárom csoportba és finomságokkal megrakott csomagokkal lepte meg az

Ót

versekkel és énekekkel fogadó óvo-

ház élménytnyújtó előadásain vehettek részt október és novem-

dásokat.

ber hónapban, s látva a gyerekek önfeledt mosolyát és csillogó
szemét, úgy véljük, hogy igazán jőI éreztiik magukat.
Az őszi gyümölcsök és zöldségek felhasználásával készítettiink

Mézeskalácssütéssel, versekkel, énekekkel készülünk arra,
hogy december 18-án megtörténjen azigazi csoda: óvodánkat
fenyőillat járja át, csillogó szemú gyermekek áhítattal csodálják
a csoportszobákban álló csodaszép karácsonyfát, s birtokba vegyékaz alatta lévő játékokat. Hogy mindez valóra válhasson, az
,,Óvo dásokért Alapítvány" és az SZK által felaj ánlott támogatásra volt szúkségün§ melyet ezúton szeretnénk megköszönni.
Ezen a napon a Kerekerdő csoport óvodásai ünnepi műsorral
kedveskednek intézményünk óvodásainak és munkatársainak,

sütöttünk sütőtököt, alkottunk terménybábo kat. Magvakkal, finom madáreleséggel tOltotttik fel a csoportok
madáretetőit, nem feledkezve meg az itthon maradt madarakgyümölcssalátát,

ról.

November végéna vasszécsenyi időseket köszöntötték óvodánk nagycsoportosai, vidám perceket szerezve ezze| azinnepségen részwevőknek.
Majd elérkezett az adventi készülődés időszaka. Ilyenkor megtelik szívünk szeretettel, díszbe öltöztetjük szívünket, lelkiinket, környezetiinket. A hagyományok ápolásán tul törekszünk
a meghittség és biztonság élményénekmegteremtésére, a közös

meghitté varázsolva a karácsony előtti néhány napot.

A közelgő ünnep szeretetteljes meghittségével kívánunk mindenkinekbékés, boldog, áldott karácsonyt

új eszten-

dőt!

készűlődés szebbé teszi az ünnep előtti várakozás időszakát.
Ebben az évben november 16-án már hagyományként ismét
adventi készülődésen vettek részt szülők, óvónéni§ dajkanénik,

Halkkarácsonyi zene mellett készültek csodaszép asztali díszek,
adventi koszorúk, kopogtatók, kisharango§ karácsonyi manók
és egyéb dísze§ amelyek az otthonunkban is igazán hangulatossá varázsolják majd a karácsony ünnepét. Köszönjük a jelenlévőknek a részvételt,a szülők felajánlásait, a sok díszítő eszközt,
kelléket, melyekkel ho zzájáíultak aközös munka sikeréhez.
Mi is meggyújtjuk az óvodai adventi koszorúkon a gyertyákat,
az adventi naptárak minden nap tartogatnak valamely gyermek

és boldog

I(:iss

zsanett

óuoilapedagógus

,,Halld a csengő szép szavát,
míly uiiláman száll!

Fénya titkok ajtaját
nyitja, nyitjamár!"

(Elek Istu án : Kar ócsony )

számára meglepetést, izgalmasabbá téve a várakozás napjait.

Nyolcadikosaink nyílt tanítási napokon vehettek részt a
középiskolákban, szüleiknek továbbtanulási szülői értekezletet tartottunk.
Október 24-én tanulóink szülei segítségévelkifestettük
osztálytermeinket és a folyosókat. Segítségtiket hálásan köszönjük!
Megtartottuk egészségnevelésinapunkat is meghívott
előadók közreműködésével. A méz egészséges hatásáróI,
a higiénia fontosságáról (ktilOn a lányoknak és a fiúknak)
és a helyes fogápolásról hallhattak előadást tanulóink. Természetesen sok mindent a gyakorlatban is kipróbálhattak.
Részt vettek tanulóink kerékpáros előadáson, illetve bemutathatták tudásukat is.

A

tanulmányi versenyek nevezései zajlanak jelenleg. Az
eredményekről később tudunk tájékoztatást adni.
A sportversenyek őszi fordulói lezajlottak, a téli fordulókra januárban, illetve februárban kerül sor.

December

ll-én az Opel

Szentgotthárd Kft. jóvoltából

két személyi számítógéphez jutott iskolánk.
December I4-én az óvodában Lucázunk a negyedik osz-

tályosokkal.

December I6-án 17,00 órakor tartjuk idei utolsó fogadóóránkat, 18-án, pénteken a karácsonyi ünnepéllyel zárjuk
az évet,

A téli szünet január 3-ig tart, Az elsó tanítási nap január

4-e, hétfő. Az első félévutolsó napja január 22. (péntek).
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Meg szeretném köszönni a segítségétmindazoknak, akik
az idei évben munkánkat, terveink megvalósítását bármilyen módon előremozdították!

Á

rilmrflmffi

Iskolánk dolgozói és tanulói nevében kívánokbékés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, sikeres új esztendőt!
pozsár Lószló
igazgató

ffi

Az utolsó megielent vasszécsenyi Üenet óta is mozgalmasan telt a múvelődési ház élete. A megemlékezések mellett
előadások, börzék, Nyugdíias klub és a Baba-mama klub
programjai, kézműves foglalkozás, bál is színesítettea kulturális kínálatot.

r,nftz

6 MíTtrltilT

győztes, hós csata után 1849. augusztus 13-án a magyar sereg

Görgey Artúr vezetésével, Világosnál letette a fegyvert az oíosz

tábornok előtt. Szabadságharcunkat túlerő és erőszak győzte
le. Ezután következett a megtorlás Tizenhárom honvédtisztet zártakAradon börtönbe, akik a harcban több ezer honvédet vezetve, tábornokként szolgálták a hazát.

Október ó. - megemlékezés. 1848. márciusában kitört forradalmat szabadságharc követte. Az osztrák császári csapat 1848.
decemberében átlépte a magyar határt, s megindult Magyaror-

2015. október 6-án az Ambrőzy-Migazzi István Általános
Iskola 7. osztályos tanulói, a Rozmaring Asszonykórus, valamint Pődör György költő közös, ünnepi műsorával emlé-

szág ellen. Segítségül hívta ehhez az otosz seregeket is. Több

keztünk a 1 3 aradi vértanúraés az 1848 / 49-es szabadságharc
hőseire, eseményeire.

A

tisztelet jeleként Zsolnai Zoltán polgármester úr és

Pozsár László igazgató úr koszorút helyezett el az Október ó.
emlékpark kopjafáinál.

Október 7-én délelőtt ismét apróságok vették birtokba a múvelődési ház termét, a játékokat, könyveket. A Baba-mama klub
2 hetente hétfőn l0 órától várja a gyerkőcöket az anlnrkákkal,
közös játékra, mondókázásra, tapasztalatcserére, Mind a gyermekeknek, mind a szülőknek kikapcsolódást jelent ez a néhány

2015. december
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menekiilve. Ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 195ó-os forradalom kitörésének napia és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja is egyben,

2015. november 22-én 17 őrától az Ambrőzy-IvIlgazzilsltán
8. osztályos tanulóinak műsorával emlékeztiink
az l956-os forradalom és szabadságharc áldozataira.
A művelődési ház kiilső falán
található emléktáblánál zsolnai Zoltán polgármester úr és
Pozsár László igazgató úr koszorút helyezett el az emléke-

Átalános Iskola

óra. Kicsit kiszakadni a napi rutinból, a picuroknak új élmény a

hasonló korúakkal való talrilkozás, ismerkedés. Az anyukák, pedig szakemberhez, Bangháné Szendrő Erzsébet védőnóhöz fordulhatnak felmerülő kérdéseikkel.

zés és tisztelet jeleként.

Az

őszi szünetben kézmú-

ves foglalkozásra hívtuk a gye-

rekeket a művelődési házba,
ahol középiskolás diákok is se-

Október 10-én délelőttre Gyerme§ felnőtt ruházat és játék
b&zét hirdettiink a művelődési házba. portékából nem volt hiány, rengeteg ruhanemú, melyből szinte minden korosztály vá-

logathatott, játékok sokasága, és könyvek sorakoztak a megrakott asztalokon. Sajnos érdeklődő alig akadt! Nem tudjuk ennek okát, pedig kitúnő állapotban lévő, jő minőségű termékekhez lehetett hozzájutni, nagyon jutányos árakon. November végén újra próbálkoztunk. Reméltti( hogy az ünnepek közeledtével többen betérnek nézelődni, vásárolni, de nem! Pedig alig
használt, nagyon jó állapotu és új játékokból, gyermekruhákból
most sem volt hiány. Talán majd tavasszal!

ünk

mán mindig igyekeztúnk lerázni. Harcoltunk a tatár-, a török,
a

sa

világ leg-

tisztább szándélaí forradalma.

ajtóra akasztható szalma

alapú és vesszőkoszorút, szalés zsinórral

vétatechnikával

bevont, őszi hangulatura dekorált üveget.

A kis létszámú csapat nagyon jó hangulatu délutánt töltött el
egrutt, reméljük legközelebb több lesz az érdeklődő, alkotni vágyó gyermek.

November 5-én a vasszécsenyi Nyugdíjas klub a szombatheIyi csillagvizsgálóba tett látogatást. A programról részletesen az

,,Egy

Október 23.- megemlékezés. A magyar ember szabadságra született. A nyakunkra ülő elnyomókat történelmünk folyaHabsburg hatalom ellen. 195ó. október 23-án kitört

gítettékaz alkotást. Készítet-

óra a csillagok alatt ,, cimű írásban olvashatnak.

A k]ub továbbra is várja a korosztály képviselőit további, közös
programjaira, melyek minden hónapban egyszer - általában az
- valósulnak meg. Ezekről a művelődési házutolsó csütörtökön
ban kaphatnak tájékoztatást.

November 2I-én az iskolai Szülői Munkaközösség rendezett
bált a művelődési házban. A nagy érdeklődésre való tekintettel a
felső szinten került sor a rendezvény lebonyolítására. A nagyteremben a táncé volt afőszerep,

a

másik helyiségekben, pedig te-

rített asztaloknál közel 140 fő foglalhatott helyet. Avárakozásokat is felülmúlta, hogy teltházas rendezvényként könyvelhettük
el a programot, melyen a Rumix csapata volt a fellépó a tánc-

hoz és a jókedvhez a zenét pedig, Németh István-Pisü szolgáltatta. A bál teljes bevételét most is, mint mindig a diákok javára fordítják.

IT§T§E

November 2ó-án délutánra a kerékpáros közlekedés népszerúsítésére
szolgáló és a megépült kerékpárúttal kapcsolatos előadást hirdettünk. A Kerékpáros Magyarország Szövetség tag-

jai

a délelőtt folyamán a helyi iskolában is tartottak előadást,

melyen a tanulók teljes létszámmal vettek részt. Ezzel szemben,
a délután folyamáry az érdeklődés, a felnőtt lakosság köréberr"

A sztálinista diktatura

és a szovjet

meg-szállás ellen folytatott

szabadsághar c a 20, századi magyar történelem egyik legmegha-

tározóbb eseménye volt. A harcokban 2652 magyat és720 szov-

jet állampolgár esett el. A forradalom következményeként körülbelül negyedmiüó magyar hagyta el az országot, nyugatra

meglehetősen csekély volt.

Az ENSZ 199l-ben október l-jét nyilvínította az ldősekVilágnapjának, de mi itt Vasszécsenyben már évek óta november
végén köszöntjük az idősebb korosztály képviselőit.
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Vasszécseny Község Önkormányzata és a Vöröskereszt helyi
szervezetének képviselői november 28-án délután várták az ün-

,(3.

nepelteket a múvelődési házba. Evente egy alkalommal összejövúnk azért, hogy |líejezzük hálánkat, tiszteletiinket, megbecsülésünket és szeretetiinket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után közttink töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.

§

,$!
A TündérországÓvoda Kerekerdő csoportjából érkező apróságok rövid mesej átékkal készüItek az idősek köszöntésére, akik
meghatottan figyelték az előadást, majd nagy tapssal jutalmazták a gyerekek előadását. Ezt követően a RozmaringAsszonykórus músorát láthatta a közönség, majd Pődör György költő versei hangzottak e|, a szetző előadásában.

.J.Ö
a

J.

jó hangulatról Németh Ferenc gondoskodott,

Szeretnék ezúton is köszönetet mondani mindazokna\ akik
bármilyen módon hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához!

Elkövetkezett december első hete és sok gyerkőc örömére a
Télapó is ellátogatott a művelődési házba. 5-én délelőtt kisebbek és nagyobbak, tiirelrnetlenül vártálg hogy találkozhassanak
a nagyszakállúval. Az Orfeum Színpad zenés, Mikulásváró mű-

Természetesen az iskolások sem maradhattak ki a sorból, három fiatalember- Fábián Ádám, Kiss Barnabás, Márfi Barna-

bás- vidám, felelgetős produkcióján deriiLlhettek a vendégek.
Zsolnai Zo|tán polgármester úr ünnepi beszéde után, a jelenlévő legidősebb hölgy és úr köszöntése következett. A szerény vendéglátást követően a délután, este hátralévő részében
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Az előzőkben említett két elóadás, program a szombathelyi
B erzsenyi Dániel Könyvtár hozzáj árulásával valósulhatott meg.
Ezúton is köszönjük a könyvtár dolgozóinak egész éves mun-

káját, segítségüket, mely lehetővé tette színvonalas programok
szervezését, lebonyolítását településünkön.

A Bartók Béla Zeneiskola növendékeinek karácsonyi koncertjére december 10-én került sor a művelődési ház dísztermében.

Meghitt, ünnepi hangulatu dallamokat hallhattunlg melyeket
zongorán, furulyán és fagotton adtak elő a tanulók.

Pungor Ernő Művelődési Ház és Könyvtár ünnepi nyitva
tartása:

20l
sora után aztán megérkezett a Télapó. A kisebbek még félénkery
a

szülőkkel, a nagyobb gyerekek már bátran, egyedül érkeztek a

5. decemb er

21-22. l 3.00- 17.00, 22-én 14 őÁtólkéz-

műves foglalkozás
2015. december 23-tól 20ló. ianuár 4-ig a művelődési ház
és a könyvtár zárva tart!

Mikulás elé a megérdemelt csomagért. Mivel mindenki nagyon
jó gyerek volt, ezért virgácsot senki sem kapott.

December 8-án a délelőtti órákban sosztarits ottó szombathelyi régész tartott az iskolában, az 5, osztílyosoknak előadást
a római légió életéről. Sok érdekes dolgot hallhattak a tanulók,
melyeket remélhetőleg történelmi tanulmányaikhoz is fel tudnakmajd használni.

MIND,ENKEDyES IáI(osNÁI( Álnorl BÉKÉs,BoLDoG K^RÁCSONTT ü^INE PEKET É,sEeÉ,szsÉ,ennN,stKEREKBEN GAZDAG try nszrnNn Ór xÍuÁNuNxl
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A Pungor Ernő Művelődési Ház Nyugdíjas Klubja 2015. no-

vemberi összejövetelén Szombathelyre, az egyetem csillagvizsgálójába látogatott el Pődör Képüselő Úr vezetésével.
Az érdeklődés elég nagy volt,22-en szálltunk fel az önkormányzat buszára. Várakozás közben az égen szabad szemmel
csak néhány csillagot láttunk. Az egyetem szobájában aztán
elénk tárult a csillagok miüárdja, amit a modern műszerek hoztak a közelünkbe.
Mitre Zoltán egyetemi tanár, a Gothard Amatőr Csillagászati
Egyesület ütkára nagy szakértelemmel, érdekesen mutatta be a
hatalmas,,égi sátrat". Kényelmes fotelekbery hátradőlve érezhetül9 hogy milyen kicsi pontjai vagytrnk ennek a nagy világnak.

Ezután a tetőn keresztiil vonultunk át a magasban levő csillagvizsgáó távcső helyiségébe.
Ott Dr. Péntek Kálmán intézetigazgatq a NIME Természetfudományi Kar Matematika és Fizikai Intézeténekigazgatója
várt minket. Az Ó nevéhez íítződik a csillagvizsgáló és plane-

ami 2004. októberében történhetett meg. A műszer azóta megháromszorozta akkori értékét,

Megbeszéltülg hogy április, májusban, enyhe időben vissza,
megyün\ és a most már téliesítetttávcsövön keresztiil tekinthetiink a magasba. Az élménymost is érdekes volt, hogy az egyetem tetejéről láthattuk az esti kivilágításban pompázó várost.

Dr. Péntek Kálmán megismertette velünk Kövesligethy Radó
geofizikus, csillagász, akadémikus, csillagászati
tankönyvíró érdekes életét.Emlékéta csillagvizsgáló falán emléktábla őrzi. Olyan érzékleteselőadást hallottun§ mintha a
nagy tudós még mindig köztiink lett volna.
Megköszönjük a szép élményt,sok hasznos ismeretet szeíezttin§ és közben jól szórakoztunk,
Következő tervünk az új Brenner János Általános Iskola és
Gimnázium meglátogatása, reméljük, sokan velünk tartanak!

(rcaZ-Sl+)

SebestyénnéJutka

tárium helyiségének a létrehozása, a műszer üzembe helyezése,

által. Egy olyan életre születtek meg, amely egy más síkra helye-

zi az embert, mint a természetes élete. - Hány alkalommal hal-

lottukJános evangéliumának ezt a bevezető részét?Hány alkalommal hallotru§ hogy Isten emberré lett, hogy mi Isten gyer-

mekei legyünk? Talán már olyan sokszor, hogy nincsenek is hatással ránk e szavak. Úgy tekintjü§ mint ami a spirituális világban történhet meg, de nem itt, a mi világunkban, normális éle-

Karácsonyidőszakában sokat halljuk: az ünnep igazi üzenete,
Amagyatázatok ellenére a karácsony igazi jelentése nem elég világos, van valami, ami nem engedi, hogy megértsük ezt a fontos üzenetet, valami, ami elvonja a figyelmet az ünnep mélységének átélésétól.

Egyeseknek a karácsony a család melegét, az együtt ünneplést jelenti. Másoknak az emberek szeretetének megtapasztalását. Sok keresztény számára a karácsonyJézus születésétjelenti. Mindezekne§ lnilönösen

a Jé-zus születésére való emlékezésnekvan köze karácsonyhoz, de az ünnep igazi jelentése sokkal tObb, mint a családtagjainknak nyújtott szeretet, békejob§
több, mintJézus születésnapjára emlékezni. Amikor karácsonyt
ünnepeljü§ hitiink egyik legfontosabb igazságát ünnepeljük - a
megtestesülést. Nemcsak arra a 2000 éwel ezelőtti eseményre
emlékezünk vissza, hogy Jézus megszületett Betlehembery hanem egy sokkal nagyobb igazságot ünneplün§ azt,hogy anázáretiJézusban Isten maga lett emberré. Sokak számára érthető

tiinkben. Nekiink van mit tennünk bőven: előteremteni a mindennapi betevő falatot a családnak, reggel munkába menni, a
karácsonyi bevásárlást lebonyolítani, az ünnepi látogatásokat
meg§zervezni stb, Talán arra gondolunk, hogy Isten gyermekéneklenni azt jelenti, hogyezekben anapokban mindenkivel szeretetben és békességben élünk, nem bosszantjuk a gyermekeinket, jobb kapcsolatba kerülünk a munkaadóinkkal, munkatársainkkal. Könnyen leragadhat a gondolkodásunk ott, hogyJézus
csak figyelmeztetni akart: egy kicsit jobban kellene viselkedni,
mint ahogy általában szoktunk. Így kívánunk áldott ünnepeket
a

plébánia nevében!!

hoz,hogyJézus egyszerre Isten és ember is. Az ige testté lett, és
közöttiink élt. Az emberek nagy része azonban nem ismerte fel,
Saját népéneknagy része is visszautasította. Akik azonban befogadtá§ egy új életet kapta§ Isten gyermekeinek életét.Más mó-

Karócsotryi pfograrn a templomokban:
December 24, Szenteste 77,0O Pásztorjáték a lipórti tetnplomban
December 25. éjfélimise a széesenyi templomban
December 25. 9,00 ünnepi mise a lipótti templomban
December 26. 8.30 Szeú Istuán űnnepe a szecsenyi tenplomban
December 27. borszeúelésf ónos fluí,ján a §zéc§enli templomban
December 28. Szent Csaláil uasórnapja 8.3O csalóilok meg-

don születtekmeg, nem természetes módon, hanem Isten Lelke

álilósa

és megszokott a megtestesiilés szó.

Tudjá\ ennek köze van

ah-
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Pődör György
Pődör Görgy

ADVENTIvÁNuon
Karácsonyi dalt súgnak a fenyvesek
csillagot hazudik a csendes éj.
Kopott botomat biztatom:- Ne félj,
amott emberek laknak, tán kedvesek!
Talpra! , mondom magamna§ ha elese§
egy jobb világra mindigvan esély.
Társul szegődött már rég aveszély,
ezek ága§ a lelkek nem jegesek...
-

Szívem az Őrség meg Kemenesalja.
Sok hulló levél emlékem vasalja:
régvolt istállók, testmeleg jászol...
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SZEMÉLYAUTÓ, KISTEHER és
MoToRKERÉKPÁR GUMIszERELÉ§ és cENTíRozÁs

Kérdésa számory mögöttem förgetegl
az ajtő előtt állok és zörgetek:
- Ki fogad majd be, ha te is íázoI?
,

Üzenet

-XXIII. évfolvam 4.t- szám
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Készült: 500 példártyban

