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VASSZÉCSENY

áDIIENTI GoNDoLÁToK
Legszebb ünnepünk,Karácsony

előtti időszakban megsokasodnak

az Adventtel kapcsolatos magasztos gondolatok, s ava7óban meghitt

gyeítlagyújtások.Lz advent szőjelentése,,eljövetel". A latin,,adventus
Domini" kifejez ésbőI szárrnazik ami annyit t rr, ,,^rŰ, eljövetele ,, A
karácsonyt megelőző vfuakozás az eljövetelben éri el jutalmát. Régebben egyes vidékeken,,kisböjtnek' nevezték ezt az időszakot.
Az adventi koszorún négy gyerryát helyeznek el, három lilát és egy
rőzsaszín(lt. Karácsony előtti négy vasáínapon egy-egy gyeíryfu gqitanak meg. Mindegyik gyertya lángja üzenetet hordoz - felénk.
Az első láng a Hité, s ha belenézel, fényébenlátod, a tiéd valódi vagy
látsálagos, csak kifelé mutatott, vagy belső, belőled fakadó. A hitról
vallási, 61ozófiai és irodalmi alkotások már kön},vtárakat írtak össze,
mégis a közvetlen értelmezése valahogy mindig féloldalas.mert saját
hininket véljűk egyedüli üdvözítónek, A hit nevében indított háboruk és népírtások fájó emlékei bennünk élnek a távoü és a kőzelmúltból egyaránt.
A második láng a Reménye, azé a reményé, amely bennünk él egy
szebb, boldogabb viiág után.Az éttelmező szótárak szerint a remény
kedélyi állapot, vagyis kellemes előérzet, meIyet valószinüleg bekövetkező valameIy jónak várása támaszt és táplál bennünk.A természetes
remény esetében az emberek zöme olyan dologra , eseményre vágyik,
ami még nincs a birtokában vagy nem élte át. A természetfeletti remény vallási alapú általában.Remény Istenben,hogy szeret, megbocsát,
szenvedésen és halálon keresztül is elvezet a megígert örök életre.Tüdjuk és érezzük, a Remény több ennél, mert éltető érzésünk nehézidőszakokban.
A harmadik láng a Bölcsességé, melynek kezdete Platón szerint a
csodá_lkozás (ez az (ln, ideaLzmus), Arisztotelész szerint az emberi bölcsesség kezdete a kérdezés (eztviszont realizmusnak nevezhetnénk).
A bibliai bölcsesség nem felel meg teljesen a mi nyugati, inkább
intellektuális és teoretikus felfogásunknak. Descartes meghatírozása
szerint ,,a bölcsesség minden, az ernber által megismerhetódolgok ismerete". Nem így van a Bibliában: a héber nyelvben az általunk ,,bölcs"

illewe,,bölcsesség'Lnek fordított szavak gyökere elsősorban praktikus, sőt hasznosságot célzó értelmet hordoz. Sokan gondolják magukat bölcsnek, s néha mennyire tévednek. Fontos adventi üzenet ez,
s példaképünk legyen a napkeleti bölcsek

A negyedik láng

szerénysége,

a Szereteté, s valahogy ennek melegével közeüthe-

tő meg a fogalom maga. A szeíetet szónak különbözó
szövegkörnyezetben különböző jelentései lehetnek. Más nyelvek gyakran több szót
hasznlilnak rá, hogy a szeíetet ernyóje alatt kifejezett különböző dolgokat írjanak le, amit a magyarban pusztán a szeretet jelöl.Prédi]<átorok, költők ezrei mondtak, írtak erről is nagyon

szívhez szóIó dolgokat. Számomra mégis Pál apostol Szeretethimnuszánakaz
első gondolata a zsinórmérték: ,, SzóIjakbát emberek vagy angyalok
nyelvén,Ha szeretet nincs bennem,Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom." Szavai által nézzúnkönmagunkba, s talán megértjük,
mi lz igazi Szeretet.

A Hit, a Remény és a Szeretet lángja mellett a Bölcsesség fényével
megvilágítva nézz;jnk egymás szemébe , hogy átáJjúJ< Karácsony igazi únnepét.

KELLEMES KÁRÁCj1NYI Ütwnpnrm Éssotooe ÚJ
nyrr rÍrlÍNuwr TELEPÜLE s t]NK MIND EN KEDrEs LáKóJÁNÁK!

Vas szécseryt

Közs ég Ö nkormtínyzata, Ké?úiselőtestijlete,

zsolnai zoltdn
Polgármester

tlnvlZSotlÁR
Hadd kérjek maTóled
tavasznak új nigyet
harmatot a fúnek
kaszát a réteknek
szomjamnak hűs vizet
üde lombot fának
madárdalt lombjának
magínyomnak társat
hű hegyet a tájnak.

Hadd kérjek maTőled

szívíwánytaz égnek
fényt a vak sötétnek
a szakadtnak csomót
a rossznak csupa jót
a töröttnek
épet
a csúnyínakszépet
a számnak'tgaz szót
templomnak har angszót.
Hadd kérjek maTi5led
poharamnak óbort
unokámnakjobb kort
országomnak rendet
emberséget rendnek

száz érvet az észnek
simogatást kéznek
gőgnek alázatot
szivnek szép szándékot

Hadd kérjek maTöled

sebnek tiszta pólyít
bűnnek bocsánatát
rabnak szabadságot
éjnek nyugodt álmot
jó munkát a napnak
hazát hontalannak
a háznak vendéget
asztalára étket.

Hadd kérjek maTi5led
akaratnak erőt
tettet az etőnek
szerelemnek bölcsőt
kevesebb koporsót
szerelemnek fiát
szeresse a világ
a világnak békét
utamnak jó v€ét
hadd kérjem maTőled.

Nagyldnos aerse
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áZ ELMÚLT IDÓSZÁKBáN"

]Írtesítem a tisztelt Lakosstígot, hoglt az elmúIt időszakban az aldbbi
esemheyek tiirtáltek és az ezzel kapcsolatosíeladatok kerüItek elaftísra.

Az év utolsó negyedévében u Önkotmányzat elsősorban a település-fenntartási munkálatokra helyezte a hangsúlyt. A közcélú dolgozók bevonásával u őszi időszakban a tél be:íllta előtt még egy alkalommal végigiavította a település íthálózatát. A munka alapvetően a
kátyúsodásból adódó úthibákjavítása volt Finn aszfaltbóI. Emellett az
utak mentén, több helyen a megsűlyedt padka is kijavításra került.

hótakarításra az idén is a he-

lyi Termelő

szövetkezettel

van szerződésünk a munkálatok elvégzésére.

A téli hónapokban a közvilágításnak kiemelt szerepe
van. Örömmel jelenthetem,
hogy a hosszú ideje problémás rendszertelen javítást si-

kenilt egy rugalmasabb megállapodással orvosolni. A zalaegerszegi vállalkozás a nagyobb távolság ellenére sokkal rugalmasabb és hatékonyabb munkát végez, A javí-

,lr

Az őszi lombhullás minden évben több hetes feladatot jelent az Önkormányzat dolgozóinak. Az intézmények környezetében lévó fák
lombjai mellett a temető, templomok környezetének takarítását is az
Önkormányzat dolgozói látják el. Az öreg fák lomkoronája jelentós
mennyiségű fa,levéI elszál7ítását és megsemmisítésétjelenti számunkra.

tási számok sajnos az elavult
eszközök miatt jelentősek, de
már elindult a modernizáció
a közviJágítási hálózaton, A
megállapodás megkötését követóen 3 alkalomma] kenilt felülvizsgáIatra ahíIózat, de a továbbiakban is fogadja hivatalunk a bejelentést
és rögzítjük a hibanaplóba. A javításokat ennek megfelelően kontrolláljuk és javíttatjuk abban az esetben, ha a bejelentések száma eIériaz
5 darabot. Jelenleg 378 darab kőzvilágítási elem van nyilvántarwa településűnkön.

Az Önkormányzat október végén a Szécsenyi temető parkoló felöli bejáratát letérköveztette. A végleges burkolat kialakítása a több éve
épülő járda -út befejezését jelentette egyúttal. A halottak napján a temetőbe érkezók már egy \<siágított és elkészüt úton közlekedhettek.

A telepúlés kültenileteinek és útjainak k*záJására, a nyár végénsikenilt vállalkozót találni. Sajnos két év is kimaradt a kültenilet kaszálásában. A munka elvégzésére alkalmas vtíllalkozások nilterheltek és
akapacitás hiánya miatt jelentősen növekedett a munkadíjuk. A végleges megoldást az ÓrségiYízrendezésiTáLrsulásban találtuk meg. Kölcsönös

megállapodásunk

alapján a további években is számíthatunk a

segítségiike - munkájuka.

Burkolatépítésre kerrilt sor a közelmultban az

gek kerékpárjainak tárolására alakítottunk ki helyet.

tél rövidesen beköszönt.

A mint egy I2m2

alapterületű, új burkolattal ellátott területen 10 darab kerékpártároló

került elhelyezésre.Ezz.eI egy időben a hivatal előtti régi kerékpártárolót is újra cseréltiik.

A

ÖnkotmányzaiHiva-

tal épiiletében lévő Orvosi Rendeló előtt is. A rendelőbe látogató bete-

Ennek megfeleIően az Önkormányzat

a téü érdesító anyagbeszerzésérő gondoskodott.

A

szfuaz helyre be-

tfuolt anyag felhasználásra kész állapotban várja a munkakezdést.

A
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hibásodása miatt a megszáradt anyagot csak

a

hónap elején üzembe helye-

zett,jaűtott géppel tudtuk elkezdeni. Az év közben felvett -elvdlalt
tlísi igényeket igyelrszünk folyamatosan kielégíteni.

Az idén is folyta§uk

a szociáüs fa programot.

apí-

Ennek megfelelően közel

A kérelmeket a feihívás megjelenését követően lehet beadni és december 31-ig kenil elbírására. A szo50 m3 tűzifa kerü támogatísként átadlísra.

ciális fa juttatásának feltételeit rendebt szabá,lycnza,.A kérelmeket a ren-

A

delkezésre álló mennyiség erejéig tudjuk befogadni.
tót a cikket követően

réwletes ttíjékozta-

tudják elolvasni.

AzÖlkormínyzat az idén is juftatott almát a település szép korú lakosainak.Ezt természetesen a jogosultaknak ki is szá]lítottuk. A már
több mint egy éviznde múködő program célja továbbiakban is lz,
hogy egy kis téli vitamin kerüljön a települési Önkormányzatjóvoltából az érintett lakosoknak.

A Vasszécsenyi Egeszségrigyi Szolgáltató Központ dr. Nagy Pril Judit megérkezese óta jelentős rráltozáson ment át. Á körzetbe bejelentkezó kártyájtkat leadó szeméIyek száma, mintegy 300 fővel megnövekedett.
A rendelő a hét minden napján fogad betegeket. Ezzel jelentősen javult

A

az űátás.

rendelő tervezésekor az akkori létszámot vettiik figyelembe.

Ilyenjelentős változásra gondolni sem mernink" noha tudtuk, hogy

a

lako-

sok egy része nem itt helyben adta l e az egészség§gy, káLííyáját. Az őíőm-

teli uíltozás magával vonzza,hogy a lassan heVhiánnyal küzdő rendelő
bővítésének lehetőségén kell gondolkodnunk,
tóságok és terveó bevonásával próbiljuk

vizsglílni

és megoldást keresni a

n

A

téIi hónapok alatt a ha-

átaIabjtás lehetőségeit meg-

mielóbbi átalakítás érdekében.Amennyi-

ben mindenki részeról elfogadható megoldás sziiletik, úgy csak a megvalósításhoz sziikséges anyagi forrás előteremtése a feladatunk a Livitelezes
megszervezese mellett.

A

telepiiléstinkön a Z-Net Kt. által működtetett kíbelteleűziós háló-

zat működtetését a cég2016. december 31-én befejqi. Abálózatonlévő
előfizetők levélben kaptak értesítéstaz Önkormányzattól ajövőre néa,e.
Senki sem marad szolgiltatás nélktil. Az Önkormlínyzat óüdesen megil-

Az idősekről való gondoskodás jegyében a településünkön nyugdíjas koru lakosok körében fiirdőlátogatást szerveztünk november 8-án. A
nagy sikerre való tekintettel

a

jövő év elején januártól

ramot havi egy alkalommal meghosszabbí§uk
m:ínyzat saját buszuva|,száűtjaes fedeá

Az

a

-

a

- mlírciusig a prog-

falubelie]<et a"

Önko.-

program részrételi költségeit is.

Önkormányzat és a helyi Vöröskereszt

ta - hagyományoknak megfelelóen

A

az idei évben is megtartot-

Művelődési Házban az idősek napi

rendeuényét. A helyi óvodás 5lerekek, a Rozmaring asszonykórus szevenét ha.llgathattlík meg az

replése mellett Pődör György helyi költőnk

érdeklődők A rendezvény kiemelt vendégeként volt jelen NagyJános tiszteletbeli Vasszényenyi költő, akinek színdarabját adták elő az óvodások és

a progíam részeként a költő versein keresztiil mutatta be kötődését telemegfelelően abálózat teljes átépítépúlésünkhöz. A programban részt vett Ambrus Béla énekkelt es Balíth
sére kertil sor. A tárgyalásokjelenlegi állása alapján a legmodemebb üve5
Henrietta mngorázatt a közönségnek A műsort követőeneg;r szívélyes
szál optikís hálont épd, meg és a jelentős sámú digiúlis TV csatorna
vendéglítlísbanvolt résziik a jelenlévőknek. Azóvoda konyháján késztilt
mellett intemet és telefonszolgáltatás isLeszahátrózaton. Aki jelenleg renételeket Szabó L ászfóné és az woda dolgozónak jóvoltából fogyaszthatták
delkezik előfrzetéssel, az kedveóbb feltételekkel élvezÁeti aznj smlgáltavendégeink. A program lebonyolíásában segítségrinkre volt Horváthné
tást. Annak bevezeteséig pedig díjmentesen használhatja a jelenlegi rendPungor rignes, Sebestyénné Jutka, Pódör György és Kovácsné Andrea.
szert a megállapodás értelmében.
Bízunk benne, hogy a zen&el és tínccal záruló program maradandó élA Dóxa György és a Rákócá Ferenc utca kőzrltlo,
út mentén ményt jelentett a rendezrényre látogatóknak.

lapodik egy új szolgáltatóval

ós ennek

az elvadult növényzet kivágásra, kitisztítísra keriilt.

Az ^f,tezEtő
érintett teriileten a

tervek szerint tavasszal egy minimális felújításra is sor kertil annak érdeké-

ben,hog, lz útszakaszon biztonságosan lehessen közlekedni.

Az

Öt:irlotr;ránynt az idén is a saját darilásából származo faapdtékkal

oldja meg

a

közepűetei fritéséta közepűeteinek Sajnos

a darálógép

meg-

A hivatalban

is folyik az evvégr hajá. AgazdasÁg1 ügyek lezirása mel-

lett még mindig a követkeó

ev előkésátése foVrk.

Vasszécsenyi Üenet
Az

Önkormányzat pályáz*ot

nlujtott be

a II.
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meg. Alapvetően a forrásigény nagysága

fogia meghatározni az esetleges hegészí-

Világháborus em-

lékmű es annak kömyezetének

tő munkrilatok megvalósítását.

A

pályá-

felújítá§ára. A résáetes műszaki

zatban beadott útszakasz kijelölését első-

leírás mellett fényképfelvételekis

sorban a pályáaan felhívísbanis nevesí-

br.rrrryitj& hog;r mennyire indokolt a felrijítási igeny. Bía-rnkbenne, hogy a Belügl,rninisztérium

tett buszkörzlekedés ténye határozta meg

pénzbeü tlímogatása és a telepü-

tok vámak mindannyiunkra, de addig is

A

mányzltának

-

HivataLina.k" Intézméés jómagam

nyeinek dolgozói, képviselői

tavas?Aíavatnaío.

nevében kívínjak
nyár végénbeadott beltenileti utak korszerúsítésérebeadott páIyáza-

tunk kedveá elbírrilását követően a Belügyminisztériumtól megkapok
a 72,7 rni]\ó Ft összegű táínogatlí§i hatfuozltot.
1ó

évben jelentős felada-

engedjék meg, hogy a telepiilés Önkor-

páJyáalt eredményhirde-

tese Jovo ev

A

A követkeó

megh ozza ercdmé-

lési összcfográs
rryét.

alapvetően.

beruháásban

a

A

nÉrÉsxenÁcsoNT Es BoLDoG tI EvET!
Ttsztelettel:

tavasszál megvalósu-

Dózsa utca vegének felújíására kerül

sor, de

zsolnaizolűn

dolgozunk

lolgítmuter

mégaznn,hogy a kömyeó utcák ezze|egy időben miként újulhatnának

LÁK)íSÁGIlyÚÉrozruTÓ
Szociális célútűzifa igénylése
Az idei évben ismét lehetőség nyílik szociális

cé|útűzifaigény-

lésére,azoknak a személyeknek a részére, akik az általuk lakott la-

kás fűtésétfattizelésrealkalmas berendezéssel biztosítják.

A

képviseló-testrilet háztartásonként legfeljebb 5 m3 szociális

célútűziía támogatást nyújthat annak a kérelmezőnek, aki
a) aktív korúak ellátására;

b) időskorúak j íradékfua;
c) települési támogatásía (elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesüló, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában
történő n}nijtására) jogosult, illetve
d) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásróI szóIó
1,997 . éví)OOfl, törvényb en szabályozott halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő család.
Továbbá annak a családnak, illewe személynek, aki
1) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

yáltozás

a

Tájékoztltom

kommunális Hulladékszállításban
a

Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. január elsejétől vlíl-

tozás vfuható a kommunáüs hulladék elszáűtásában.

A jelenlegi közszoIgáltató

§ZOMHULL Nonprofit Kft.

201ó. de-

cember 31. napjával több teleprilésen felmondta azölkormányzatok-

kal kötött

közsznlgáJtatási

szerádést. Mivel Önkormányzatunkkal is

megszűnik a sz*rződés,a Kft. december hónapban mtír nem helyez

ki

újabb sárga szelektív zsákokat az íngatJanhasznílólr,hoz.

Vasszécseny Község Önkormárryzata két alkalommal páiyántatta
ellátását, mely során a megkeresett 11 közszolgdtató köziil sajnos senkitől sem kapott ajánlatot. A köxzolgáltatók többmeg a közfeladat

sége kapacitás hiányára, illewe veszteségesen üzemeltethető

szolgílta,

tásnlnijtásra hivatkozott.

Tekintettel arra, hogy a hulladék elszáűitísálóI való gondoskodás
az önkormányzat egyik kötelezÁ feladata, ezért önkormányzatunk a

2) 70 év feletti nyugdíjas;
valamint annak, akinek családjában az egy f&e jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 285 o/o,át (87.225.,
Ft), egyedül éló esetében 400 o/o-át (114.000.- Ft) nem haladja me8;
A támogatás megállapítása során előnyt élveznek az a,) - d.)
pontban felsoroltak. A rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó igény esetél elbírálás során figyelembe kell venni (az (a-d)
^z
pontban meghatározott jogosulti kört kivéve) a kérelmek beérkezési sorrendjét,valamintazon belül a kérelmezők jövedelmi viszortylít.

A forrás kimerülését,valamint a 2016. december 31-ét követően
beérkezett kérelmeket e1 kell utasítani.
A kérelem nyomtatványt a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati
Hivatalban lehet kérni, melyet a szükséges igazolásokkal együtt
2016. december 31. napjáig kell visszajuttatni.
Indokolt esetben a benyújtott kérelem valóságtartalma környez ettan|rlmeny ké szítésév el vizs gálható.

kózszolgáltatás

folyamatos biztosítása érdekében az

STKH

Sopron és

Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdrilkodási Nonprofit Kft.vel (9400 Sopron, Harkai domb 04óó131. hrsz.) kénytelen közsznlgá,ltatásí sz.etzódést kötni. A Kft., a Nemzeti Hulladélgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezeló Zrt. felkérésérea Nyugat-dunántuli régióra
kiterjedő illetékességgel fogja ellátni a kőzszolgáitatási tevékenységet.
A lakosság által megszokott jelenlegi közszo\ílttó SZOMHULL

Kft. nagy valószínűséggel alvállalkoáként fogja továbbra is ellátni a
hulladék elszáJ]itásával kapcsolatos feladatokat. A hulladékszáIütási napokról, a szelektív zsákos gyűjtés jövó évi lehetőségéről Önkormányzatunkjelenleg nem rendelkezik érdemi infotmációval, a megkötendőközszolgíltatási szetződés alapján mindezekéft az STKH Kft.
lesz a jövőben a felelős. Amint önkormányzatunk további információ
birtokába kenil,

a

Tisztelt Lakosságot haladéktalanul értesítjük!
Zsolnai Zoltdn
Polgdrmester

Vasszécsenyi Üzenet
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TUDÓSÍrÁS ÁZ ELMÚLT IDÓSLIK
rn prry s n t Ó - rn srÜ t aTI M UNKÁ]Á RÓ
Vasszécseny Község Önkorm ányzata Képviselő-testületének nyilvános rendkívűli képviselő-testületi ülése 2016. áprilís 29.

Napirend:

1) Háziorvosi szolgálati lakás bérleti szerződésének tárgyalása
2) A Települési Operatív Program keretében benyújtandó pá|yázatoh,\oz szükséges döntések meghozatala (általános iskola konzorciumi megállapodás, ajánlattételi felhívás, stb., illewe támogató nylIatkozat C semp eszkopács által b enyúj t aldó p áIy ázathoz)

3) Egyebek:
3.1. Petófi

SE felajánlásának tárgyaIása

Jelen lévó képviselők száma:.6 fő

Hozott határozatok száma: 14
kihirdetett rendeletek száma: 1

kihirdetésre került
, Vasszécseny Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáróI szóló 2/ 2076. ( V. 25. ) önkormányzati rendelet
Vasszécseny Község Önkorm ányzata Képviselő-testületének nyilvános rendkívüü képviselő-testületi ülése 2016. június 1.

Napirend:

1) Belterületi utak felújításáíaklírt pá|yázat tárgyalása
s oln ai Z oltán p oIgfu me st er

3.2.Dózsa utcai lakás bérletének tárgyaIása
Jelen lévő képviselők számal.6 íő
Hozott hatátozatok száma: 7

Z

Jelen lévó képviselők száma:5 fő
Hozott határozatok száma: 1
Kihirdetett rendeletek száma: -

kihirdetett rendeletek száma: -

Rum, Rábatöttös és
Zsennye Községek Onkormányzatai Képviselő-testiileteinek
Vasszécseny, Tanakajd,. Csempeszkopács,

nyilvános együttes képviselő-testületi ülése 2016. május 12.

Napirend:
1) A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal

l

Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-

testületeinek nyilvános együttes képviseló-testületi űlése 2016,
június 29.

Napirend:

2015. évi

1) Háziorvosi Szolgálat létszámkeretének bővítése, második
lpoló - asszisztens alkalmazásának tárgyalása
Jelen lévő képviselők száma:76 fő
Hozott határozatok száma: 4
Kihirdetett rendeletek száma: -

Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-

Vasszécseny és Tanakajd Községek Képviselő-testületeinek nyilvános együttes képviseló-testületi ülése 2076. j(lnils 29.

munkájáról szóló beszámoló tárgyalása
Jelen lévő képviselők száma:22 fő

Hozott határozatok száma:

6

Kihirdetett rendeletek szánta: -

testületeinek nyilvános együttes képviselő-testületi ülése 201ó.
május 12.

Napirend:
1) Egyebek, sürgős döntést igénylő kérdések tárgyalása
Jelen ),évő képviselók száma: 72 fő

Hozott határozatok száma: 11
kihirdetett rendeletek száma: -

Vasszécseny és Tanakajd Községek Képviselő-testületeinek nyilvános együttes képviselő-testületi ülése 2016. máj,ls 12.

Napirend:

1) Tátlékoztató a Vasszécseny és Tanakajd Községek

lntézményfenntartó Társulása 2075. évi gazdáIkodásáró| szóIó beszámolóről
Jelen lévő képviselők száma:77 fő
Hozott határozatok száma: 2

Napirend:
1 ) Ó vodavezető bej elen tésének tár gyalása, v éIeményezése
2) Egyebek
Jelen lévő képviselők száma,: II íő

Hozott határczatok száma: 2
kihirdetett rendeletek száma: -

Vasszécseny Község Képviselő-testületének nyilvános képviselőtestületi ülése 2016.július 28.

Napirend:
l)Hulladékgazdálkodási KözszolgáItatási
S ZOMHULL Kft. általi felmondásának tár gy alása,

li felhívás közzététele

aj

Szerződés
ánlattéte-

2) Pődör György képviselő javaslatána,k tárgyalása
3) Magyar Közút Nonprofi t Zrt. kezelői felszólításának tárgyalása
4) Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás Társulási MegállaVasszécseny Község Önkorm ányzata Képviselő-testületének nyilpodása módosításának tárgya|ása
vános képviselő-testrileti ülése 2015. mátlls 24.
5) Helyi adókról szóló jegy zői tájékozt^tó
6)Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (Az egészségNapirend:
ügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati íendelet, HESZ
1) Németh Imre vasszécsenyi lakos telekhatárrendezési úgye
felülvizsgilat)
Helyszín: Petófi-Lipárt utca sarka
7)Apoló asszisztens munkakör betöltésére vonatkozó pályázatí felhí2) Az önkotmányzat 2075. évi gazdáIkodásátóI szőIó beszámovásközzététele
Ió tárgyúásl
8)Beszámoló az elmúlt idószakban végzett munkáról
3) A 2015. évi belső ellenőrzési jelentés tárgyalása
4) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 9)Egyebek (átszótéri eszközök hatósáqs el7enőrzése, köarilágítás aktív
elemeinek javíttatása, cseréje)
5) A201,6. évi beruházások és karbantartások tárgyalása
Jelen lévő képviselők száma:5 fő
6) Az iskolabusz üzemeltetésének egyes kérdései
Hozott határozatok száma: 20
7) Beszámoló az elmúlt időszakban végzett munkáról
kihirdetett rendeletek száma: 1
8) Egyebek
kihirdetésre került

kihirdetett rendeletek száma: -

Vasszécsenyi Üzenet
az egészség§gyíalapellátási körzetekról
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szoló 3/2076. (VII.29.) ön-

kormányzati rendelet

Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem
S)Beszámoló az elmúlt időszakban végzett munkáról
6)Egyebek:

Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek nyilvános együttes képviselő-tesnileti ülése 2016. augusztus 10.

Napirend:
1)

ülés keretében
Jelen lévő képviselők száma:7

kihirdetett rendeletek száma: -

Jelen lévő képviselók száma: 14 fő
Hozott hatáaozatok száma: 3
kihirdetett rendeletek száma: -

Vasszécseny Község Képviselő-testtiletének zárt képviselő-testületi
ülése 201ó, szeptember 19.

Vasszécseny Község Képviselő-tesületének nyilvános képviselő-tesnileti iilése 2016. augusztus 11.

Napirend:
1) Körzeti asszisztens ápoló pályánatok elbírálása
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Hozott határozatok száma: 1
kihirdetett rendeletek száma: -

Vasszécseny és Tanakajd Községek Képviselő-testiileteinek nyilvános
együttes képviselő-testtileti ülése 2016. szeptember 1.

Napirend:

Napirend:

l)Első lakáshoz jutók támogatása iránt beérkezett kérelem bírálata
zárt ülés keretében
Jelen lévő képviselók száma: 7 fő
Hozntt határozatok száma: 1
kihirdetett rendeletek száma: Vasszécseny Község Képviselő-testiiletének nyilvános képviselő-testületi ülése 2016. október 10.

Napirend:
1

1) Vasszécsenyi Tiindérország Ovoda és Körzeti

Bölcsóde létszámfej-

lesztésévelkapcsolatos kérelem tárgyalása
2) Egyebek
3) Tájékoztatás az óvodavezeíői munkakör betöltésére l<írt pílyázat
eredményéről
Jelen lévó képviselők száml:6 fő
Hozoít határozatok száma: 8
kihirdetett rendeletek száma: Vasszécseny Község Képviselő-testtiletének nyiluínos képviselő-testtileti ülése 2016. szeptember 19.

Napirend;

1) Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóvűagyásá:óI, vala,mint Helyi EpítésiSzabályzatfuóI szőló 2/2005 . (Il. 25.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyalásos eljárásban
2) Metál Hungária Holding Zrt.ingarJanögye
3) Ytsivíz Zrt. felhatúmazása gőrdülő fejlesztési terv elkészítésére
4) Pályázatiigyek:
. Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj pályárzlt
,
Szoci ális tiufa p ály ínat

)Vass"rcseny Kö

zs

ég Szabályozási Tervének jóváhagy ásáróI,

2)A települési szilárd hulladék elszállítására vonatkozó

Az oRszAG-

AF(ULÁSA NELKúL IS ELőíRHASSA A
GYúLES HoZz
NEM MAGYAR ^J
ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZAG RÁ TÖRTENŐ KÓTELEZÓ BETELEPÍTESETr"

napjára kitűzött

ajánlattételi

felhívásra beérkezett ajánlatok értékelése
3)Desits Krisztián telek vásárlási kérelme

4)Beszámoló az

elmlúlrt időszakban

végzett munkáról

5)Egyebek:
Jelen 1évő képviselők számu 6 fő
H ozott határozatok száma: 3
kihirdetett rendeletek száma: -

A

képviselő-testület nyilvános üléseiről készítettjegyzőkönyvek
teljes terjedelemben megtekinthetők hivatali időben (hétfó-kedd
08.00-1ó.00 óráig, szerdár. 8.00-17.00 óráig, csütörtökön
8.001ó.00 óráig, péntek. 08.00-tó1 13,30-ig) a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban, illewe a www.vasszecseny.hu és a www.
nj t.hu internetes oldalakon.
Jeg)|zo

az OrszággyűIés 8/201ó.(V.10.) OGY hatátozatávaI elrendelt országos népszav azást 233 / 20I6.(UI.5.) KE hatfu ozatábm 2076.
október 2. napjfu a tűzte ki a következő kérdésben :

Tisztelt Lakosságot, hogy a 2016. október

ilamint

szó|ó 2/2005. (II. 25.) önkormányzati
rendelet módosítása tárgyalásos eljárásban

Szav

azókői bontásb an a

népszav azás részletes adatai az alábbiak:

Vasszécseny
001. szavazó kör
(Iskola)

Mint ismeretes, Áder János Magyarország Köztársasági Elnöke

,,AKARJA-E, HOGY AZ EURÓPAI UNIÓ

v

Helyi Epítési SzabályzatáróI

GasPdr:riyadar_

országos népszlvazás helyi eredményéről

Tá4ékoztatom a

íő

Hozntt határozatok száma: 12

Ápoló asszisztens pályázatok táLrgyalása

Az

.Desits krisztián telek vásárlási kérelme
,Elsó lakáshoz jutók támogatása iránt beérkezett kérelem bírálata zárt

2.

országos népszavazás Vasszécseny község mind-

két szavazókőtében eredményesen lezajlott, a szavazás napján

Vasszécseny
szavaző köt

(Kultúrház)

Névjegyzékenszereplők
száma

Megielentek száma
Ervénytelen szavazó

Ilpok száma
Ervényes szavaző llpok
száma

IGEN szavazatok száma
NEM szavazatok száma
Részvételiarány

472
244

647

11

20

233

301

32I

)
23|

4

297
49,6I o/o

57,69

o/o

He$i

VtílaszttísiIroda aezetője

rendkívüli esemény nem történt.

Glís|drTiaadarjegyző

Vasszécsenyi

Üenet

2016. december
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a

kéményseprésről

Ki sepri a kéménytl
Vas megye teljes teniletén a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátása
vonatkozásában 201ó. július 07-tőL változás nem történt.
Szombathely Megyei Jogu Város Önkormányzata, mint a szolgá,Jö nkormányzat, a hatályban lévő kö zszoIgáltltásí szer ződéseklejfutáig,2024.1ínius 30. napjáig biztosítja Vas Megye területén a kéményseprő-ipari közsznlgiltatást.
Szombathely városában a Vasi Füsdaragók lfft., a megye többi településén a Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. Iátja
tatásért felelós

el továbbra is a szolgáltatást.

A lakossági kéményseprésttöbb más megyében áwette

a

katasztró-

favédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változadanul kéményseprő szakemberek végzik. Az
újdonság csak lz, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a

feladatot, ott akatasztróíavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés. A kéményseprő-ipari (katasztrófavédelmi) szerv a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK), amely tevékenységétMegyei Kéményseprő-ipari Ellátási Csoportok révén végzi.

Ienőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az eztbefolylísoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá
az égéstermékparamétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva,
ott a szén-monoxid-éruéke!őműködóképességének ellenőrzését is. A
sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésértfizetni kell,

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt!
Elófordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan
viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen vizsgálatot (kémény külső állagánakvizsgálata, összekötő elemek, kéményajtó, levegő utánpótlás vizsgálata stb.) nem végez a kémény ellenórzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük,jelezze ezt akéményseprő-ipari szolgáltatónak.

Kivégzi a sormunkán felüli, kémény használatbavételével, műszaki
felülvizsgálatával kapcsolatos tevékenységetl
A Vas megyében található kéményseprő-ipari szolgáltatók.
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?

Ha valaki a kötelező és ingyenes sormunkán nil

kéményseprést

rendelne, azt a kéményseprő-ipari szolgáltatóná1 megteheti, aki díj6zetés ellenében vé gzí eI a kéményseprő-ipari tevékenységet.

i,--

vas Mesvében taláLlható kéménvseorő-ioari szolgáltatók:
. Vasi Füstfaragók I{ft. - Szombathely MegyeiJogú Yárosközigaz-

Mikor jön a kéménysepről

A lakossági sormunka nincs

összefiiggésben a fútésiidőszakkal,

A

kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit.Ezgáz;jzemű, és zárt égésterűttizeló- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fiitőberendezés esetében évente történik meg.

A kéményseprő-ipari szolgiltató legalább 15 nappal a sormunka
előtt hirdetmény útján (önkormányzatokorl keresztril, helyben szokásos módon) köteles értesíteni az inga:Jln használqát, illewe honlapján a sormunka ütemtewétközzétenni. Ha a kéményseprő a megadott
időpontban nem találja otthon az ingadan használóját, így a sormunkát elvégezni nem fudja, második időpontot jelöl meg, melyól leg-

Ha a sor-

munkát a kéménysepró a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor az ingadan haszná,Jqána,kegyeztetnie kell egy új időpontot a szolgáltltóvaJ, a második időponttól számított 30 napon belüli időszakra,
amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban eIvégzett munlúért máí ki kiszállási díjat kell fizetni.

A

tartozik bele az ingyenes sormunkába?
sormunka magában íoglalja a kéményés az összekötő

Cím: 9700 Szombathely, Bolyai J. u. 1/A. fsz. I.
Telefon: +36 94 344 490
Weblap cím: http://vasifu stfaragok.hu

A lakossági sormunka ingyenes.

Mi

A Vasi Füstfaragók Kft. elérhetőségei:

E-mail: vasifustfaragok@gmail. com

Mennyibe kenil a kéményseprésl

alább 15 nappal korábban értesítiazingarJanhasználóját.

gatási területén végzi a kéményseprő-ipar tevékenységet.

' Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. - Vas Megye
köziglzgatási területén (Szombathely Megyei Jogú Yáros kőzigazgatási teíülete kivételével) végzi a kéményseprő-ipar tevékenységet.

A Vas Megyei Kéménysepró és T[izeléstechnikai KFt. elérhetőségei:
Központi iroda: Cím: Szombathely, Nárai u.3.
Telefon: 94/506-490

E-mail: kemenysepro@slk.hu
Körmendi Kirendeltség: Cím: Körmend, Rákócziv 48/c
Telefon: 94/ 594-068

E-mail: kemenyseprokormend@gmail.com
Sárvári Kirendeltség: Cím: Sáwár, Széchenyi u, 31.
Telefon: 95/320-308

E-mail: kemenyseprosarvar@gmail.com
elem el-

Weblap cím: http://kemenysepro.netl

Vasszécsenyi Üzenet
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Yassxéa enyi Tiindérorsxúg Ó a oda,és Körzeti B ö lcsőde

hírei

Fag1 kínn,fagy, Iró tsan nag1
Most ideje, mostfagyjon, Akór bele szakadjon.
Csak a kóIyha mormoljon, Vén cirmos dorombo|on:

Elnyugszunk esténként,Édesanyónk meséjén.

( Csanúdi Imre:

A20|6

-

Doromboló

)

17-es gondozási-, nevelési évünket is a beszok-

tatás eseményeivel kezdtük: a bölcsiben maradt hét kisgyermek mellé, folyamatosan érkeztek szüleikkel az új kisfiúk és kislányok. Napjainkban már 19 kisgyermek jár csoportjainkba, és a jelentkezések alapján, még három kislány
érkezikjanuárban és még két kisgyermek a tavasszal.Jelenleg két család veszi igénybe azldőszakos gyermekfelügyeletet. A Baba-Mama Muzsika - foglalkozásainkat is nagy
számban keresik fel a családok.

Szeptemberben Dóra néni érkezett közénk, akit a gyermekek is nagyon hamar elfogadtak. Sikerült gyorsan beilleszkednie a mi kis közösségünkbe, felvennie a bölcsődei
élet ritmusát.

i

't

len élménytnyújtani a kis ünnepeltekszámáta.
Az év vége közeledtével kívánunk minden családnak Boldog, Szeretetteli Ünnepet és Boldog Ú1 Esztendőtl
,,Szdntsengő, szdncsengő, raglog lenn a hó,
kíadnj Boldog Karácsonyt, bisz ünnePelni jó!"

BöIcsőde

A bölcsődében játékba foglalva igyekszünk a gyermekeknek minél több ismeretet nyújtani a természetről, állatokról, szűkebb - tágabb kőrrtyezetről, népszokásainkról, ünnepekről. A kisgyermekkori tanulás színterei a teímészetes
élethelyzetek: a gondozás és a játék, a felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció. Nagyon
sok mondókát, versikét mondunk, énekelünk, mozgunk tornázunk, a lehetó legtöbb időt töltjük aszabad levegőn, A
tervezett programjainknakaz évszakok, ünnepek adják meg
a keretet. Sokat alkotunk: hisz az öröm forrása itt maga
a tevékenység - az érzeImek feldolgozása és kiÍejezése,az
önkifej ezés, az alkotás - nem az eredmény. Az így elkészült
munkákat az öItözőben a szülók is megcsodálhatják.
Napjainkat aTélapó - várás, az ünnepre hangolódás, készülődés teszi v áItozato s s á. I gyekszü nk ehhez szép kö rnyezetet kialakítani a kicsik számára.
Továbbra is megünnepeljük a gyermekek születésnapját:
ajándékkal, lufis játékkal tesszük hangulatossá. A szülők
együttműködésével próbálunk a bölcsődében is felejthetet-

il

\
l
I

d

Hittér Ldszlóné
szakmai aezetője

'i,

:
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,,IIa lehull a leaél,

szdll afdkra,
színes aranyszőnleg
áIom

terül a vildgra..."

A

(Aranyosi Ervin: Ószi fák)

Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde az elmúlt hónapokban váItozások sorát élte meg. Papp
Iswánné óvodavezető öt évre szóIó megbízatása 2016. jílius 31-én lejárt, aki ezt követően nem akart azzal alehetőséggel élni, hogy újabb öt évre - munkájával megelégedve - a fenntartók áltaI felajánlott megbízatást elfogadja. A
fenntartó Vasszécseny és Tanakajd Községe Óvodai Intézményfenntartó Társulása ezért páIyázatot írt ki augusztus
hónapban az óvoda vezetésére voflaíkozóafl, amelyte azol-

A mulatságra a szi\őkön kívül meghívtuk a fl^1ym^mákat, nagypapákat, kisebb, nagyobb testvéíeket is, hogy
ban nem érkezett egy páIyázat sem. Ezért az Intézmény- igazán meghitt családi légkörben közösen átélt élményekfenntartó Társulás alkaImazta az íntézménySZMSZ-ében kel, programo\<kal gazdagíthassuk e vidám óvodai ünnepet.
meghatározott, a helyettesítés rendjére vonatkozó e\árást, A jó hangulatot máí az elején megalapozta a kékfestő szokígy megbízott óvodavezetőként Kiss Zsalett intézménlwezető helyettestbízta meg a következő páIyázati kiírás érvéket.

nyességéig.

Yáltozás a korábbi időszakhoz képest, hogy Fábiánné
Szalai Erna pedagógiai asszisztensként dolgozik szeptembertől intézményünkben, foglalkoztatás át áIlami támogatás
gar atáIj a, mu nkáj ával az intézményb e n folyó nevelő - oktató munkát segíti. Mivel a Kerekerdő csoport dajka nénije
Erna néni volt, a személyi váItozás miatt új dajka néni érkezett a csoportba Nagy Enikő személyében.

Gyorsan elröppent ,,a széIIábű deres ősz" a TündérországÓvodában, melynek kezdetén az új kiscsopoItos gyefmekek először léptékát óvodánk kapuját, és a nyári pihenés után visszatérő,,régi óvodásaink' újra birtokukba vehették jó1 ismert kedves játékaikat, találkozhattak társaik-

kai. A hároméves gyermekek fogadása, a beszoktatási időszakzökkenőmentesen telt, hisz a gyermekek számára nem
volt ismeretlen a környezet, mert augusztus utolsó hetében

az édesanyával együtt délelőttönként kipróbálhatták a csoportb an lévő j átékokat, megis merkedhettek az óvónénikke1
és a többi kisóvodás társaikkal.

A bölcsödéból és az előző 3-4 éves korosztályt befogadó
csopoítból (Bóbita csoport) is érkeztek kisgyermekek az új
kiscsoportba, a Kerekerdő csoportba, akiknek a közösségi életforma és szokásrend már nem volt ismeretlen. A kisgyermek számára nem könnyi az alkalmazkodás, de a sok
ölbéli játék, mondóka, éneklés oldotta a gyermekek szorongását és hamar birtokukba vették a csoportot.
Az őszi időszak bóvelkedett színes programokban, gazdag élményekben.

Szeptember 30-án immár hagyományként megtartottuk a
szüreti mulatságot. Az ősz adományaiból, gyümölcsökből,
termésekből bábokat készítettünk, melyek az óvoda abla,
kaiban vidám hangulatot idézve vátták szüretre a vendége-

nyába és kendőbe öItőzőtt kislányok és a betyárruhát, kalapot viselő kisfiúk vidám, ószi, dramatikus játéka. Ezt egy
közös,,,zajos" felvonulás kóvette az óvoda környékén, melyre a gyerekeket szüleik is elkísérték.Visszatérve a vendégek
és a gyerekek különböző,
érdekes programok kőzilváIaszthattak, melyben maguk is aktívan részt vehettek. Volt, aki
daráIta a szőlőt,volt aki préselte a mustot és olyan is akadt,
aki legszívesebben csak a kicsorduló szőIőlevét kortyolgat-
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ri.

ta, mellé pogácsát majszoltunk. Nagyon kedvelt program
volt a szalonnasütés, kicsik és nagyok együtt sütögethették

A gyermeki

várakozást, az ünnep szépségéta íeldíszített

az ízIetes szalonnájukat a tűz körül.
Köszönjük a támogatóknak a felajánlásokat, a Szülők Közösségének aktív részvételét,segítő munkáját, mely nagy-

csoportszob ák, az adv enti naptárak zsebében megbúvó apró

banhozzálát,lit

pet még szebbé, meghittebbé.

a vidám együttlét sikeréhez.
nagycsoportosoknál, mint minden évben, októberben
szintfelmérőt végzetünk, melynek eredményeképpen pontos képet kaptunk a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéről.

A

Az eredményrőI títlékoztattuk a szülőket. Ezá|tal a gyeí-

kis meglepetések, a téli díszek, dekorációk teszik az ünneDecember 2l-én déIelőtt tartjuk a karácsonyi ünnepélyünket óvodánkban, melyre mindig szeretettel meghívjuk,
várjuk a nyugdíjban lévő volt munkatársainkat is.

A nagycsoportosok ünnepi

műsorával, ajándékkat kedves-

mekek személyre szabott fejlesztést kapnak, így az óvodáskor végéreiskolakészültekké válnak,
November 14-én tartottuk Óvodánkban az adventi ké-

kedünk nekik.

Az elkészült díszekből vásárt rendeztünk

adójuk to/o- árlak íelajánlásával temogatta Alapíwányunkat.
November 27-én minden csatád asztalán kigyilt az adventi koszorú els6 gyertyájának a fénye, ami az advent megérkezésétjelenti. A karácsony az év egyik legmeghittebb ünnepe, melynekleggazdagabb tartalma van az emberek éle-

Ezen a szép,várva várt napon már reggel a csoportba lépve várja a gyermekeket a feldíszített karácsonyfa, az alatía
szülődést, mely szinte már hagyomálnyá vált íntézmé- lévő szebbnél szebb ajándékokkal. A játékokat minden decemberben a Szülők Közössége és az Óvodásokért Alapítnyünkben. A szülők és az ővónénik, dajka nénik halk karácsonyi zene mellett készítettekszebbnél-szebb asztali dí- vány részérebefolyt összegból vásároljuk meg.
Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni, hogy
szeket, adventi koszorúkat, ajtókopogtatókat, angyalkákat.
és annak bevétel-

ét a gyerekekre fordítjuk.

Ezúton is szeretnénk megköszönni

a tésanételt és a fel-

ajánlásokat!

Novemberben a Katica csoportosok iskolafogászaton vettek részt. A fogorvos felmérte a fogak egészségi állapotát és

tében, úgy mint a mi Tündérország Óvodánk életében is.
Mele gséggel é s szeretettel átjár t készilődést, szép ü nnepjavaslatot tett az esetleges további orvosi kezelésekre.
várást,
békés,áldott ünnepeket kíván valamennyiüknek a
Egy szép őszi napon a szombathelyi piac sokszínúségével
Vasszécsenyi
Tlindérország Óvoda és Kórzeti Bólcsőde alismerkedhettek meg a Bóbita és Katica csoportosok. Megfigyelhették az őszi gyimölcsöket, zöldsé geket, azok színét, kalmazotti közössége!
formillát, az árusítók munkáját, finom lángost vásároltak és
SzéP tündérorszdg tdmadfel szílletnben,
j ó ízíien eIf o gy aszto tták.
"
ilyenkor
decemberben a szeretnek csillagdra nézek.
hozMiklós
napja
délelőttjén
ellátogat
December 5-én,
yiszortozMegszdll
egy titkos, gyönyörű idézet,
zánk a régóta várt Mikulás bácsi, aki ajándékkal

za nekünk a szeíetettel és izgalommal tanult dalainkat
verseinket.

és

ilyenkor decemberben.., "
(Ju b dsz Gllu la: Kardc son1 fe Ie)
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,,Mert egy gyeímek ölelése, dobbanó szíve többet mond minden szőnál!"

röszöNlür

rerl

NnNll
Az életünk mérföldkövei, fordulópontjai

Köszönjük, hogy 35 éve óvodapedagógusként, Kati néniként helyt állsz, nevelsz, szíveddel és lelkeddel fordulsz a
gyermekek felé, hogy mindent megteszel azért,hogy óvo-

dásaink meghitt és szeretetteljes légkörben nevelkedjenek.
Köszönjük, hogy hat éven át legiobb tudásodat adva,bizkapcsolódnak össze, tos kézzel vezetted és irányítottad a Vasszécsenyi Tündérláncot alkotva biztos ország Óvoda és Körzeti Bölcsőde intézményét,tevékefogódzóként vezetnek nyen részt vettél a bölcsőde elindításában.
Bennünket eIőrc a száKöszönettel tartozunk azétt,hogy továbbra is itt vagyvemunkra kijelölt úton.
lünk s azt is, amit adsz Nekünk segítő kezet, jótanácsot, fiEdesanyánk érinté- gyelmet, bátorítást, hitet.
se, hangja, édesapánk
Mit adhatunk érte? Tiszteletet, megbecsülést, szeretetet.
csillogó szeme, biz- S a gyermekektól mit kapsz? Csillogó szemeket, ősziríe
tonságot nyújtó karjai, mosolyokat, igaz ölelést, feltételek nélküli szefetetet.
az első óvónéni biztaA Te utad elért egy olyan mérföldkőhöz, amikor magad
tó mosolya, vígaszta- hoztad meg a döntést, hogy a pedagógusi hivatást kívánod
1ó ölelése, a tanító néni teljes elszántsággal megélni, a családodnak, a kisunokádnak
kedvessége, erőt adó szentelni a szabadidődet.
szavai már gyermekBár tudjuk, nehézvolt a döntés, hisz a fenntartó Önkorkorban meghatározzák, hogy ezen az útorr az űtkeresztezőmányzatok polgármesterei, képviselőtestületei páIyázat
désekben merre indulunk,
nélkül - törvény adta lehetőségek között - is a Te szeli., nrgyon szerencsés lehettem az elmúlt néhány évben, mélyedet szerették volna továbbra is intézmény éléntudni,
meít az egvkori óvónénim támogató szavai, segítő tettei hi sz mu nkád telj es megelégedetts égüket szolgáIta.
közepette haladhattam előre a magam útján.
Köszönjük, hogy óvónóként itt vagy Velünk!
Köszönöm neked mindezt, de nemcsak ezértkell köszöKívánunk további jó munkát, sok szép pillanatot együtt,
netet mondanom!
Velünk!

mozaikdarabkákként

KRE-ART
avagy hogyan használjuk fel az ősz terméseit ötletesen

Mi is

tehetné egyedivé, színesséegy intézmény gyer-

mekzsivaj tól, kacagástól és j ókedvtől hango s rendezv ényét,

mint az ott dolgozók sqát kezéve\ készítettalkotásai. Lehet ez a konyhás nénik keze által készült finom pogácsa,
az óvónénik és a dajkanénik által készítettdíszlet vagy épp
csak az ósz hangulatát megjelenítő terménybábok az ablakban, s.máris szívesebben töltjük el az időnket a pIogramokon. Evek óta díszítjük az óvodánk ablakait

§'j

Lf

^rirri^koknak megfelelő díszekkel, hogy a látogatók érezzék,igazi
otthonként várjuk a gyerekeket, ahol nagy figyelmet fordí- készült, szíwel és lélekkel megalkotott múvek legnagyobb
tunk a legapróbb részletekre. Nem mindig a készen vett dí- kritikusai a gyerekek. Ók azok, akik rögtön észrévesLik az
szítés,termék az, amely ezt megadja számunkra. A kézzel újat, a szemüknek és szívüknek kedves alkotásokat, rácsodálkoznak a saját lelki világuknak leginkább megfelelő képi
világra, meglátják benne azigazí csodát. Hogy mi az? Csoda, amikor az óv ó nén ik, daj ka nénik fej éb en körvo nalazó dó
elképzeléséletre kel egy apró makkból, dióból vagy geszte':
nyéből, amikor kirajzolódik egy apró lény fotmí|a egy tökből, cukkiniből, uborkából, almából, karalábébóI, zeIIerből... s szinte cinkosan ránk kacsint: "Lebd, mindig is itt
'^t
,i;]
bujkáltam, csak nem vettél észre!". Hát, vegyük őket észre,
§.
hagyjuk, hogy életre keljenek, hogy mosolyt csaljanak arcunkra, vagy csak egyszerúen nézzük őket más szemmel....

lqr

ör

érdemes!
I(iss zsanett
mb. ó,t)odaoezető
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ÁM BRÓ mrw rcaz zt I sTwÍN ÁrutÁN
Az idei tanévet 126 tanulóval kezdtük. Pozsfu László iskolánk volt
helyére a pályázatot kiírta a KLIK,
igazgatója Budapestre költözött,
melyre eddig nem étkezett p ály ázlt.
Ebben a tanévben óraadóink illetve utazó pedagógusaink:
Ihász Kozmor Barbara gyógypedagógus
Győrtryné Erős Gabriella angol nyelvtanár
Takácsné Reményi Enikő logopédus
Takács Józsefné logopédus gyógypedagogus

o

s I s Ko I}t

11. alkalommal rendeztük meg a már hagyományos Ambrózy - Kupa
asztalitenisz versenyt, serdrilő és felnőtt kategóriákban, melynek díjlzását támogatták Vasszécseny és Csempeszkopács községek önkormányzatu és a KLIK Szombathelyi Tankenilete. Ezúton is köszönjük segítségriket.

Szabó Arpádné gógypedagogus
Zsoldos Tiborné gyógypedagógus
kecskés Bertalan fiz7ka tmát
Sélley Mária hitoktató
Merkli Ferenc plébános -hitoktató
Márkus József görkorcsolya edző

Szeptemberben megkezdódtek a városkörnyeki sporwersenyek -kézilabda és foci.
A lányok két korcsoportban képviselték iskolánkat. III. korcsoportban az első heIyet szerezték meg, míg IV. korcsoportban 3.heIyezettek lettek.
A fiú labdarugóink IV. korcsoportban az első helyet szerezték meg.
KöteIező oltást kaptak 6. és 7. osztályos tanulóink.
Tanulóink szeptemberben megválasztottlík a diákönkormányzat tag-

a
A továbbtanulás előtt álló diákjaink részt vettek

a

középiskolák nyílt

napjain, valamint a képzésivásáron.

Diákönkormányzatunk

első alkalommal tartott Haliowenpartyt,

nagy sikert aratott. A gyerekek lelkesen készültek az eseményre.
1nely
Erdekes és,,hátborzongató" jelmezeket alkottak maguknak.

jait...

DOK vezető diák: Stőger Viktória lett.Novemberben O képviselte
dilíktársait a Szombathelyen megrendezett Diákparlamenten.

Veszélyes fák kivágására kenilt sor az iskolaijátszótér területén, valamint beteg tujasort távolítotfunk el, melynek helyére átkeniltek a kerékpártárolók. Igy egyben világosabb lett a folyosó és az 5. osztáiy terme, valamint biztonságosabb, beláthatóbb helyen tárolhatjuk a tanulók kerékpárjait.

Az

§

Aradívéttanuk napjáról és október 23-ról iskolai és községi ün-

nepség keretében emlékezttink meg.

A október 6-i ünnepi

műsorral a 7 . osztály, mig a 23-i műsorral a 8.

osztály késziilt.

Novemberben katasztrófavédelemi és tűzvédelmi ellenőrzés zajlott

intézménlinkben. A hibás porral oltókat kicseréltékés felhíwák fi-

gyelmünket a szabályok betartására. Hiányosságot nem találtak.
Szrilői munkaköásségünk, a művelődési háLúan tlrtotta hagyományos bálját, melynek bevételét minden évben iskolánk és környezetének szépítéséreés tanulóink dilazásása fordítanak. Köszönet érte a
szerveóknek, a támogatóknak és a résztvevőknek.

Az

alsó tagozatosok és az S._osztályosok egy

műtidézóka7lndozáson

vettek rész a Szent Márton Ünnepi Hetek gyermekprogramjai keretében az AGORA-Művelődési és Sportházban. Ez*n az idóutazáson
a gyerekek megismerhették az ókori Savaria életét.Részesei lehettek
egy különös világnak. Megismerkedtek Szent Márton történetével,1átogatást tehettek a római fórumon, bekukkantlrattak a helytartói palotába, a jelLegzetes éptiletekbe. Megismerkedtek a kereskedó és a íazekas munkájával és a római csatofna titkait is megfejthették.
Egészségnevelési napunkon közösen kutatfuk, hogy milyen titkot
rejt a PIRAMIS azegészségestáplálkozással kapcsolatban. Ezután játékos vetélkedőn mérhették össze tudásukat és ügyességüket kicsik és
nagyok egyaránt. A csapatok egészség!át készítettek, rejtvény fejtettek, váltóversenyben vettek részt, ping-pong labdafrijó mérkőzéseket
játszottak.
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bolt Bábszínház előadásában, melyet egy drámapedagógiai foglalkozás előzött meg.

A7.,8, osztílyos tanulóink

a RI1V munkatársainak előadását hallgatták meg kábítószerről, alkoholról, dohányzásról. AZ 5.,6. osztílyosok az egészségeséletmódról hallgattak előadást Bangháné Szendrő
Erzsébet előadásában. Utána csapatokba összeállva egészségneveléssel kapcsolatos feladatokra válaszoltak, majd jó éoággyal eÚogyasztották pedagógusaink által elkészített gyümölcssalátát, melynek alapanyagát diákjaink hozták.

Ebben a tanévben bekapcsolódrunk a szombathelyi múzeumok á1-

tal meghirdetett ó foglalkozásból álló Múzeumpedagógiai programsorozatba.

Az I-2. osztályosok a Smidt Múzeumban, a 3-4. osztályosok a Képtárban érdekes interaktív foglaikozáson vettek részt.,,Suttogó farostok"
Szombathelyi képtár ,,Varázspálcát elő! A kiáütótér átalakul!
Avagy:Miből lesz a cserebogár.. .elnézésta művészl"
Zenés színházbérlenink első elő darabja a FBHPRLÓr'IA a Mese-

November 28-án aTáplánszentkereszti Apáczai Csere János Iskola
által rendezett értő és hangos olvasás versenyen vett íészhárom alsós
diíkunk, Balassa Georgina, Hersics Róbert és Szilvás Levente.
Mint minden évben, most is érkezik hozzálk a Mikulás december

6-ál.
Alsó tagozatos diákjaink

l

Llcár;ás hagyományát rnegőriane íjra

meglátogatj ák településü nk int ézmény eit.

December 21-én délelőtt adventi késziilődés keretében kézműves
foglalkozást tartunk iskolánkban. Eztkövetően az5. osztályosok karácsonyi ünnepi műsorát tekintjük meg közösen a VasszécsenyiPungor
Ernő Művelődési házban 13 órakor. Szeretettel várunk rá minden érdeklődőt.
Minden kedoes ohasónak szeretetben eltöltött
kh:dnunk!

békésboldog

kardcsonlt

KoPtícsinéIszak Lenke
igazgatóhelyeftes

EGYruÍZIuÍnnx
Karácsony elótti lelki gondolatok
Evről évre megtörténik velúnk, hogy hetekig tartó fejtörést,
egyeztetést, boltba rohangálást igényel, míg összeállítjuk, hogy
mit vigyen az angyalkánk a karácsonyfa alá. Mert ajándék az kell
- gondoljuk. S ezért rohangálunk egész ádventben boltról boltra,
lesve az akciók^t.Aztáíl a nappaliban álIó tazólá,da szép lassan elkezd megtelni az ajándékba szánt csecsebecsékkel. A karácsonyi
várakozís alett a családtagok különféle számításokat végeznek:
kinek, mit, mennyiért, mi célból kell adunk. ]is valóban kell. Mert
ajándékot adni (és kapni) jó; várakozní, és megvalósítani a másik
ember vágyát nagyon jó, a rugyogó fa alatt ülni, ajándékot bontani és látni a másik örömét minden év egyik legszebb élménye.
A hagyományaink rendjének (egészséges) megtartása mellett
felmerül-e bennünk a kérdés:amit az elmúlt években megtettünk (vagy nem tettünk), azt ídénis pont ugyanúgy kell véghezvinnünk} Ha valaki számá:a nincs ajándék ötletünk, akkor ,,mert
kell" alapon elengedhetetlen, hogy vásároljunk neki valamit (ami
aztán talán a polc tetején porosodik)l Miből gondoljuk, hogy az
unokahúgoknak és unokaöcsiknek a családi együttlétekkor a legszentebb pillanat a műanyag dömper vagy a síró baba kicsomagolása? Egyáltalán: mire van szüksége valójában a másik embernek?
Az eImúIt évtízedekkarácsonyai arra tanítottak meg, hogy a másik embernek leginkább a másik emberre (és benne az isteni jelenlétre) van szüksége. Adventben és karácsonykor különösen.
Arra, hogy nem csak ott, hanem jelen legyünk egymás számá-

ra. A gyerekeinknek arra van szüksége, hogy megsüssünk együtt
egy mézeskalácsot, és nyakig cukormázasan nevessünk aszőnyeg-

re csöppenő tojásfehérjén. A férjünknek arra, hogy végighallgassuk, mi történt vele aznap, és a harmadik tepsi sütemény elkészítése helyett rámosolyogjunk a szürke reggelen. A feleségünknek
arra, hogy átOleljük, amikor hatalmas sóhajok között napok óta el
le sem tért a gyerekszoba és a konyha közti útvonalról. (Karácsonyi) kényszereink, vélt vagy valós családi elvárásaink helyett szívmelengető volna idén valóban magunkat adni. Csak úgy. Ingyen.
Mindenestül. Nem azért ,,mert kell", hanem azétt, mert mi magunk is ajándékba kaptuk azt,hogy létezünk.

Karácsonvi liturgiák a templomokban:
December 18. Ádvent 4,vasárnapja 17.00 Betlehem megáldása,
Ádventi koncert, s megemlékezés
December

24.Szenteste

December 25. Karácsony ünnepe
December 2ó. Szent István
December 27.SzentJános
December 31. Szilveszter hálaadás

Január

1.

Úle"

Ház 20. évfordulójáról.
17.00 Lipárti templom
pásztorláték, éj féli mise
9.00 Szécsenyi templom
9.00 Szécsenyi templom
9.00 Szécsenyi templom
17.00 Lipárti templom
9.00 Szécsenyi templom

a Közösségi

Merkli Ferenc
!lébános
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Á IWUGDÚáyKLUBRÓL
A közösség életében nagyon fontos tényező az időskorúakkal
történő foglalkozás, gondoskodás. Településünk nyugdíjasai

megérdemlik , hogy változatos és igényeiknek megfelelő programokat ajánljunk fel.
Az előadások mellett talán a legsikeresebb a nyári kirándulás és
a sárvári fürdőzés volt.
Ez utóbbit a téü hónapokban is szeretnénk három alkalommal
biztosítani az érdeklődő nyugdíjasoknak,január, február, és márci-

i
A fűrdőlátogatást és az ut^ztatást ez
esetben is az OnkormáíLyzat segitségévelés támogatásávaI szer-

us hónap utolsó csütörtökén.

vezzük meg.
Vasszécseny Önkormányzata és a helyi Vöröskereszt szetvezésében hangulatos és programokban glzdag műsotral kedveskedtek
a szépkorúaknakdecemberben. Horváthné Pungor Agnes vöröskeresztes elnök ideillő bevezető gondolatai nyitották meg a ren-

rus Béla nyugdíjas. Baráth Henrietta zongorán megszólaltatott
dallamai tovább fokozták az emeikedett hangulatot, Megindítóan szép volt a legidósebb lakók köszöntése. Az ajándékokat a nők
közül Takács Lászlóné (90 éves) és a jelenlevő férfiak közüi Vizi
Károly (80 éves) meghatódva, könnyeikkel küszködve vették át a
polgármestertől. A helyi óvoda dolgozói készítettékei és szolgálták fel a kirűnő ételeket és az italokat.
Zene ,tánc és érdekes tombola mellett az esti órákig tartott a
rendezvény.

Közösségünk az év hátralévő napjaiban is várja programokkal
helyi múvelődési házba az érdeklődő nyugdíjasokat.

Pődör Glörgy
Sebestlénné tutka

dezvényt.

Zsolnai Zoltán polgármester köszöntője után Pődör György
köItő az erre az alkalomra írt Elröppent évek című versét mondta
el. Ezután az iskolások adták elő NagyJános Csigalagzi című verses meseregényét. A színvonalas előadást Némethné Horváth Klára, tanítónő tanította be , a jelmezeket pedig Rátzné Stenczinger
Katalin készítette. A faluból elszármazott költő is jelen volt az
előadáson, és visszaemlékezett saját versével a régi öregekre. Mindenki nagy érdeklődéssel hallgatta, ugyanígy lz ádventrőI szóIó
költeményet is. Orülünk, hogy ilyen idősen is el tudottjönni hozzánk,
Vidám dalokkal rukkolt elő a Rozmaring Asszonykórus, meghatóln szép énekszámokkal tette felejthetetlenné a délutánt Amb-

PUNG1RERNÓ rwÚrratÓnast uÁz HÍKEI
Őszinte sajnálattal vettük tudomásul, hogy a Ház meg-

bízott itányítója más munkakörben elhelyezkedve meg-

vált tőlü nk. Hiárry zik p ozitív hozzáállása, csendes en segítő
munkája. Kívánjuk neki, hogy a mísza\<s. páIyán talá\a meg
éIete számításait, drukkolunk sikereinek.
Az éIet megy tovább, s amíg megoldást (lehetóleg véglegest) nem találunk erre a fontos területre, addig egy kicsi, de aktív csoport igyekszik tartalmas programokat ajánlani a közösségnek, Bízom abban, hogy a befogadó közösség aktivitása , a rendezvények látogatottságának növekedése is kifejezi majd a kultúra iránti helyi igényt.
Örömmel számolhatok be arról, hogy a házkiáIlítóter-

a
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Mónika homeopata, megelőző orvostan szakorvos érdekes
előadás hívta a Házba a helyieket.

s mire

ezek a sorok megielennek,. talán
azIRODALMI TALALKOZASOK
KORTARSKOLTOKKELsorozat 2. alkalma. ABallada
Folytatódik,

le is

bonyolódik_

Ninivében címet viselő előadásKis Pál István és Gacsályi
J ózsef szekszárdi kóltők (mindketten Író szövetségi tagok)

bemutatkozása községünkben.
Programsorozatunkat a szokásos Falukarácsonnyal zfu-

juk ebben az évben is.
Bízunk abban, hogy szerény lehetőségeinkhez mérten a
mt falára felkerült a régen vártképakasztó rendszer (képvi- jövó évben is tudjuk
selői felajánlásból), így lehetőség nyílik a helyi és a vendég
folytatni a megkezdett munkát. Ne feledjük a jövő évben

festőművészeknek a képek gyors és igényeknek korszerúen
megfelelő elhelyezésére.
Mittre Zoltán , a Gothard Csillagászati Egyesület és a
SEK Természettudományi Karának munkatársa nagy sikerrel zárta előadássor ozatát.
Aktívan közreműködött a Ház az ünnepi rendezvények
lebonyolításában. Helyt adtunk és segítettünk Merkl Ferenc atya A halál mezsgyéjén jártam című darabjának lebonyolításához. Az előadást a tanakajdi fiatalok píogramja és Pődör György eííeaz alkalomra írt Mindenkinek van
egy öwenhatja című verse gazdagította.
A tavalyihoz hasonlóan nagy létszámú és csillogó szemű
gyerekek közé érkezhetett meg az idén is a falu Mikulása
krampuszaiva1. A hangulattróI aTarisznyás Együttes gondoskodott.
Tegyél pár lépést az éIetedértcímmel Dr Borcsányi-Andits

ünnepeljük községünk
ismert történetének 800. évfordulóját.
A kultúráért tevékenykedők nevében minden kedves olvasónak, aíalu teljes közösségének áldott Karácsonyt és boldog Uj Evet kívánunk.
Pődör György

!Ér"rJ
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A legutóbbi Úzenet megjelenése óta sok minden történt az
ványmúzeum háaa táján. A látogatók száma áItalíban megfelelt
a nyáÁ-ősit időszaknak. Fogadrunk magánszemélyeket, családokat és iskolai csoportokat egyaránt. Sokan érdeklődtek távolabbi
vidékekről is.
Talán izgalmasabb , hogy a múzeumon kívül milyen píogíamokban vetnink részt. Kedves meghívásnak tettem eleget, amikor
elvállaltam a süttői kőfaragok meghívását. (Süttő a magyar márványbányászat és kőfaragís közp ontla évszázadok óta. Süttő természeti kincse a rómaiak ótabányászott és a ma is kedvelt fehér- és
vörösmárvány (igazából kemény mészkő). Budapest és számos vidéki város jelentős épr,ileteinek köveit Süttő adta, például az Országház, a KiráIyi vár, a Húászbástya, a Millenniumi emlékmű és a
T6zsdepalota is süttői köböl épüt.) livente megrendezik a többnapos , országos Kő kövön Fesztivált, melyre előadónak híwak meg.
Az áslányok kőzetek és fosszüák világán tul lehetőség nyilott arra
is, hogy a múzeumot bemutassam. A helyszín a tardosi hegy tetején fekvő kőbánya volt. Ennekaláwánya önmagában élményvolt.
Nem véletlen, hogy az őszi (szokásos) Barangolás az ásványok
és fossziliákvilágában turának első napját itt bonyolítotnrk le közelharran íbvel. (A további napokon a Bakony adott szép élményeket.)
Szakmai és tárgyl, segítséget nyújtottunk a táplánszentkereszti
Pásti János Emlékszoba kialakításához. Pásti János kohómérnök
alapító tagia volt nem csak a Koch Sándor Áványbarát Körnek, de
a Pro Natura Egyesiiletnek is. Emléktárgyait és érdekesebb ásvá-

nyait októbertől egy emlékszoba őrzi.
A Múzeum egy szép kollekciót illlított össze uíndorkiállítási
céllal, amely a nyáton a szombathelyi Bercsényi Mikbs Átahsos
Iskolában volt látható. Ez kertilt a közelműtban az ugyancsak
szombathelyi ZtínytlIona Átalános Iskolába. A szép megnyító
ünnepség után a tanárok eldöntötték, a tavaszi időszakban közős gfljtőrltán szeretnének tanulóikkal részt venni. Ehhez kérik a

Múzeum segítségét.
A tél közeledtével a Múzeum csak indokolt esetben nft ki, megkezdődik a téliesítése.Ez sem holtszezon, mert a gyűjtött anyagok
preparálása, a címkézésés a szokásos átrendezés sok időt elvesz.

Gyűjtőtársaim és a család nevében mindenkinek Kellemes Ünnepeket és sikerekben gazdag Ú1 Évet kívánok.

Pőür György
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PETŐFI SE WISSZECSEIW
Tisztelt Vasszécsenyi S portbaíátok!
a Vasszécsenyi
..A Petőfi SE Vasszécseny nevében ezúton köszöntöm
uzenet olvasóit.
Az utolsó cikkünk megielenése ótavéget értek a megyei II. osztály
Szombathelyi csoportjának őszi hizdelmei.
A felnőtt csapatunk 73 győzelem,l dönteden mellett 1 vereséget
szervedett, 40 egységet gyűjwe őszi bajnokként várh *ja a tavaszi foly-

tatást.

LzUL9-es csapatunk sem szeretett volna

fiiLlzottan lemaradni a ,,na-

gyoktól", ők12 győzeknet szereztek 1 döntetlen és 2 vereség ellené-

A íéIévzáróbanketttink december 17-én kenil megrendezésre, ezután csapataink jól megérdemelt pihenésüket töltik, hogy testileg, 1e1kileg feltöltődve várhassák a januárban induló felkészülési időszakot,
ami nagyon fontos lépcsőfoka lesz annak, hogy meg tudjuk órizni az
eddigi megszerzett pozíciókat.
Ezúton szeretném megköszönni minden támogatónknak, szurkolónknak, segítőnknek az egész éves áldozatos munkáját, kitartó szurkolását és bízunk benne, hogy a tavasszal is számíthatunk a segítségükre,hisz ezeket a sikereket nélkülűk nem tudtuk volna elérni.
Egyesiletün}kel kapcsolatos hír még, hogy ajelenlegi elnökség megbízatása az év végével lejár, minden egyesületi tagot értesíteni fogunk
az új elnökség megválasztásának időpontjáról.
Egyesiiletiink nevében szeretnék minden kedves olvasónak Kelle-

mes Karácsonyi Unnepeket és BoldogUj Evet kívánni.

SPort b arát i

ü

ful ö z lett e l :

íraddszTüor
EInök

MEGHÍvÓ
ben és az így megszeruett 37 pontjukkal szintén listavezetők. Egyesületiink vezetősége számára kűön öröm, hogy az utánpódás csapatunkban egyre több helyi kötődésű fiatal szerepel, akik jó teljesítménnikkel hozzíllánlnak az egyesületiink és településünk hírnevének öregbítéséhez, Epp ezért továbbru is biztatunk minden helyi focistát, hogy
báttan jelentkezzenek edzőinknél kortól, nemtől ftiggedenül, mindenki szeretettel várunk.

]irtesítem a község lakóit, hogy Vasszécseny Község
Képviselő-testülete közmeghallgatást (falugyrrlést) tart,
amelyre mindenkit tisztelette1 meghíl.unk.

A közmeghallgatás idópontja:
2016. december2O-ál (kedden) 19.00 óra
H elye : Kőzs égháza nagyterm e
Vasszécseny, Petőfi u. 11.

Napirend:
1.

Beszámoló az etvégzett munkáról,

a

jövőre

vonatkozó elképzelések
Vasszécseny, 2016. december 8.

Zsolnai Zoltdn
Polgdrmester

§zemfi
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Sremes Gábor
Vasszá;seny
Rákóczi F, u.8.

ffi€0€35

7191

SZEMÉLYAUTÓ, K|STEHER és

MoToRKERÉKPÁR GUMI_
SZERELÉS éS GENTÍROZÁS

