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,,Sollemnitas sollemnitafud' , azaz az ünnepek ünnepe
mondják a húsvétra nem véletlenül.A keresztény egyházak tanitása szerint húsvétJézus Krisztus feltámadásának
és vele az emberiség megváltásának ünnepe. Az ünnepIés tárgya a világosság győzelme a sötétség, az éIet győzelme

a

*

bűn és halál folött, ebben egybefonódik a keresztha-

lál és a feltámadás. A nag.yszombat napján szentelt húsvéti gyetya a feltámadt Udvőzitőt, mint a világ világosságát jelképezi. Húsvéwasárnap ünnepélyes szentmisét
tartanak.A feltámadás naplán a pápa a Szent Péter téri
ünnepi misén mondja el hagyományos húsvétiizenetét
és Urbi et orbi (avátoshoz,vagyis Rómához és avilághoz
intézett) apostoü áldását. A katolikus egyhánfő számos
nyelven köszönti a híveket, magyarul a Krisztus feltámadott, Alieluj a szaval<kal.Ahúsvételnevezés a böjti időszak
végéreutal, mert ekkor lehet újra húst enni. A húsvétvasárnapi szertartásnak része a húsvétiételek (bárányhús
vagy sonka, kalács, tojás, bor) megáldása,

A

szentelés után

siettek haza, mert a néphit szerint a lemaradó még abban az évben meghal, míg az elsőnek hazaérő elsőIesz az
aratásban. A szentelt étel maradványainakvarázserőt tulajdonítottak a tojás héját a veteményre szőrták, a kotlós
fészkébetették vagy meghintették a vetést, hogy jégverés,
üszög kárt ne tegyen benne.Húsvéthétfőhőz?úződő népszokás a locsolás és ennek jutalmául a festett tojás ajándékozása. A locsolkodás alapla avtz tisztítő, termékenységvarázsló erejébe vetett hit. A tojás a belőle kikelő madárrd,Jézus íillászűetését,a népi hiedelem szerint az éIetet,a
piros szín Jézus kiontott vérétjelképezi. A locsolkodó vers
és a kölnivel való locsolkodás később terjedt el,ahogy az
ajándékot hozó húsvéti nyul képzete is. A nyúl szintén a
termékenység és az élet ciklikus megújulásának jelképe,
de a gyermekeket megaj ándékoző nyul meséje csak a 16.
századtól ismert.
A húsvétiünnepek időpontja változő,s hogy ezt megértsük, vis sza kell tekintenünk a műltb a. Az első niceai zsinat 325-benhatározott úgy, hogy az egyhán tagjai a húsvétot ug"yanazon avasárnapon ünnepeljék, éspedig legyen
a keresztény húsvétidőpontja atavasil, nap-éj egyenlőség
utáni első holdtöltét követő vasárnap. Sajnos ennek meghatározására nem jelöltek ki módszert , így példári az aJexandriai pátriárka és a római pápa aIá tartoző egyháarész
másképpen számította a húsvétidőpontját. Később a 6.

száuadban alkotta meg Dionysius Exiguus azt az eljárást,
amely azóta is az alaplát képezi a húsvétidőpontja kiszámításának. Ferenc p áp a 2075 j úniusában bej elentette,
hogy a római katolikus egyház kész megváltoztatni a húsvétszámítás módját, annak érdekében, hogy a katoükusok
húsvétja egybees sen más keresztény vallások húsvétjával.
Azidén egybeesik és ápriüs 76-a a húsvétvasárnapünnepe a nyugati és a keleti egyházakbanegyaránt.
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Bújj, bújj hóvirág,
olvad már ahóvilág,
vár rád,kiszeret:
íavaszidő- kikelet.

Fuss ,fuss kispatal
messzi tájak hívjanak,
hol majd megleled
az őlelő tengered.

Szólj ,szólj kismadár,
dalodnak nincs határ,

hol nem sír soha száj.

Jőjj iőjj szép tavasz,
p ezsgő szív e m légy r av asz,
súgj- búgj kedvesen
amíg titkod keresem.

Süss, süss napsugár

Hivj ,hivj messzeség,

a

mindig oda szál\j,

nem nő más fa, csak sudár,
hol nincs ,ott ne várj,
árnyékodhoz sose állj.
Bú&i ,bú&j kisgalamb,
szíved verjen, mint harang,
hol vár a párod,
ég kékjétvele járod.

mi elmúlt sem veszteség,

űjrakamaszmár,
ki tél után t^vasztváí.

Vasszécseny, 20 17 tavasza
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ÁZ ELMÚLTIDÓSzuKBÁN"
Ertesítem a tisztelt Lakosságot, hogy az elmúlt időszakban

-

2077 év első negyedévében - az alábbi események történtek és az
alábbi feladatok kerültek ellátásra.

Az év első hónapjában lázas tervezés folyt az idei évre teívezett
feladatok tekintetében. Elsősorban az idén is az intézményekmúködtetésére és annak mind szakmai, mind pénzőgyi feltételeinek
megteremtése volt az elsődleges feladat. Elmondhatom, hogy a
települést e||átó iltézményekbenés a Közös Önkormányzati Hivatalban is egyaránt odaadó és tettre kész kollektíva segíti ayezetők köztük az én munkámat is. Megnyu gtató számomra és az Öakormányzat számára is, hogy az egyrc növekvő feladatok mellett
és a nagy elképzelések megszületésekor, a feladatok megvalósításakor is közös hajóban ,,egy irányba" evezünk. Mindenki kiveszi
részéta munkábó1. Mindezt azért gondoltam hangsúlyozni, mert
a költségvetés megalkotásakor pont a fentieknek köszönhetően
egy kompromisszumkész és mégis elfogadható megoldást tudtunk közösen elfogadni. A működtetés zavartalansága és biztosítása mellett van lehetőség áilagmegóvásra és fejlesztésre egyaránt.
Az Önkormányzat a 20!7 évi megtárgyalt költségvetés 2077 . febr uár 1 4 - én jóváhagyta
és elfogadta.
A téli hónapokban az Önkormányzat azidén is folytatta a szociális fa program megvalósítását. A felhívásra kérelmet beadók részére egységesen 1m3 tűzjfátbiztosított az Önkormányzat. A Belügyminisztérium támogatás át f elhasználva a Szombathelyi Erdé szeti Zrt. -től 44 m3 Íát vásároltunk. Ezt egészítette ki a saját kitermelésből származó mennyiség. Minden kérelem pozitív eIbírá1ásban részesült. Ennek köszönhetően
68 fő részérenyújtottunk
támogatást a téli tüzelővel. Sajnos avásárolt fa sok esetben nehezen kezelhető méretű rönkök formájában kerilt hozzánk. Tanulság részünkre, hogy a továbbiakban megpróbáljuk legalább rész,
ben feldolgozni a könnyebb kezelhetőség érdekében,

Kora tavassza\ az Óvoda udvaron \évő platánfák megnyesésre
kerültek. A fákat a szakértői átvizsgáIást követóen megnyeste a
felkért válialkozó. Az ágakat az Önkormányzat dolgozói ledarálták és eltakarították. A gyérítésnemveszéIyezteti a fák áIlagátvíszont a folyamatos felülvizsgálat és gondozás elősegíti az egészségi állapotuk megőrzését, amire a koruk és méreteik miatt egyíe
nagyobb szükségük van.
Az Önkormányzat továbbiakban is váIlalja korlátozott számban,
egyedi kérésalapján a keletkezett faágak daráIását. Fontos tudni,
hogy a kivágott fákat az időjárás függvényében2-3 hét után lehet 1edarálni. Nyersen nem tudja a gép íeldolgoznt. Az elmúlt 3
év tükrében és tapasztalataí alapján ez a szolgáItatás szinte már
nélkülözhetetlen lenne a saját munkánkban és a 1akosság részéről is egyaránt.
Az idén is tervezzük a közmunka programban való részvételt.
A telepüiés zöldterületeinek karbantartása számos szorgos kezet
igényei asajnos. A tavaly indult program az idén február 28. -val
megszűnt. A pályázatlnk eredményes értékeléseután április elejétől ismét tudunk a pfogram keretein belül 4 főt alkalmazni. Sajnos a tavalyi 1étszámnak csak a fele kerültjóváhagyásra.
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Az idei év új programja a téli vitamin csomag a 65 év feletti lakosok részére.Az ötletet számomra sajnos a kedvezőtlen februáríidőjárás adta. Az Óvodával való együttműködés oly jó1 sikerült,
hogy magam is meglepődtem az egyedileg dekoráIt csomagolóanyagok láttán. Szeretném, ha az áIIandó programok közé jövőre is fel tudnánk venni. A támogatásban 2l0 fő vo|t érintett. EzÚton is kÖszÖnÖm azt a íeflgeteg pozttív visszajelzést, amit kaptunk kollégáim és jómagam nevében. Ez nemcsak hogy jólesett
számunkra, hanem újabb ötletekre inspirá1 mindannyiunkat.

közvilágítás karbantartására 2016 őszén szerződőtt az

Ökormányzat. Úgy tűnik, hogy egy közeI fél éves javítási időszak
elteltéve1 megáliapíthatjuk, hogy egy régi problémánk oldódott
meg. A megbeszélt és visszaigazolt időpontban rendre megjelenik a javítást végző gépjármű és a személyzet. A,,TSZ" út mentén lévő lámpatestek javításával befejeződött az áItalános javítási szakasz. Továbbiakban a bejelentések összegyűjtését követően
rendszeresek 1esznek az el\enőrzések. A következő szakaszban a
hiányzó területek ellátása és a korszerúsítéslesz a feladat. A több
mint egy éve a Petőfi Sándor utcában próbaként felszerelt 3 darab LED lámpatest 1óI vizsgázottműszakilag, valamint izembl,ztonság tekintetében. Így a továbbiakban ebből a típusból kerülnek
majd pótlásra, illetve cserére az elhasználódott, vagy gazdaságosan nem javíthatólámpatestek.
A település buszmegáilóinak felújítása megkezdődött. Első körben az üvegek kerültek pótlásra. Sajnos, a rongálásból adódó javítási munkák aránya,ha nem is növekvő, de nem csökkenő tendenciát mutatnak. A külsó faburkolat javítását és állagmegóvó festését a nyár elején végzik el.
A sportcentrum bővítésérekerüI sor az Önkormányzat dőntése alapján. Az udvari épületrész tovább építéseegy közösségi tér
kialakítását teszi lehetóvé. Itt a tervek szerint a jövóben rendez-
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vények kerülhetnek megrendezésre esőmentes környezetben. Az
új épületrészben helyet kap továbbá a létesítményteIIátó műszaki és tároló helyiség is.Az udvar burkolása és az előkert csinosítása egy szebb környezet kialakítását fogia eredményezni. A tervek
elkészültek. Amint a helyi szervezetekkel történt egyeztetéslezq-

lott, úgy az engedéIyeztetés is azonnal megkezdódik. Aberuházás
I-2 évet vesz igénybe, mivel a pénzigyi forrásokat a helyi sportegyesülettel közö s e n szere t nénk megp áIyázli. E nnek függvé nyé ben terveztük a befejezés várható időtartamát.
A Vasszécsenyi Iskolabusz múködtetése az elm,ilt időszakban az
I skolát vezető KLIK igazgatój ának é s gaz dasági v ezetőj é n e k hivatalos értesítésea|apján ismételten veszélyben van. A működtetés
költségeinek egy részéttöbb éve az Önkormányzat váI\alja. Ennek ellenére további költség áwállalást kér a KLIK a busz további
üzemeltetésének biztosításának fejében.
Szeretnék tájékoztatni minden érintettet, hogy a továbbiakban
is mindent megteszünk azért,hogy szeptemberben ismételten legyefl ez a nem elsősorban kényelmi, hanem inkább biztonságos
közlekedést elősegítő közlekedési forma az iskolánkban tanuló
gyermekek részére.
Településünkön a közel I0 éve az Optikon Kft. által átvett kábeltelevíziós hálózat a működtető és az Önkormányzat közötti
kölcsönös megegyezést követóen visszakerült hozzánk. Az Önkormányzat nem szolgáltató, így a továbbiakban is csak annyit
tehetünk, hogy egy vélhetően nagyobb szakmai felkészültséggel
bíró üzemeltetőnek adjuk oda aháIózatot. Bízunk abban, hogy a
szakmai befektető mielőbb komoly fejlesztésekbe tud kezdeni annak érdekében,hogy ez aháIózat a jelenieginél magasabb szinvonalon tudjon műsort közvetíteni, telefon illetve internet szolgáItatást biztosítani.

egyeztetése még mindig folyik, de napokon belül várható a támogatási döntés. A felújítások és az építésimunkák a nyáron mindenféleképpen elkezdődnek. Bízunk benne, hogy az engedélyek a
tervezett időre a rendelkezésünkre állnak.Így az iskola energetikai rendszerei és az épület szigetelése újulhat meg rövidesen és a
maradék Vasszécsenyt Csempeszkopáccsal összekötő kerékpárút
szakasz is megépülhet rövidesen.
Az Önkormányzat és a Vas Megyei Kormányhivatal és a Szombathely Járási Hivatalának vezetőivel és tisztviselőivel a kapcsolata kölcsönösen
kiválónak mondható. Rendszeresen van lehetőségem és a Hivatalunk vezetőjének Gáspár Tivadar Jegyző irnak is a személyes kapcsolattartásra. Sok esetben jelent segítséget számunkra a gyors és szakszerű szakmai támogatás. Legutóbb
Kovács Györgyi Hivatal vezető asszonr járt Önkormányzaanknál és Hivatalunknál személyesen, ahol az elmúlt időszakról és a
jövóbeni közös munkánkról folytattunk tárgyalásokat. A személyes találkozót mindkét fél eredményesnek értékelte.Közös célként mindketten a Lakosok minél magasabb szintú ászolgáIását
és ellátását tekintjük.

A végén,de nem utolsó sorban szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy a kommunális hulladékszállítással kapcsolatos kérdésekben napi szinten próbáljuk képviselni, mind a település mind
pedig az itt élő lakosok érdekeit. Így amennyiben bárminemú hiteles információhoz jutunk, úgy azt maradéktalanul megosztjuk a
továbbiakban is Önökkel.
Atavasz legszebb és legmeghittebb egyházi ünnepe alkalmából mindenkinek

vÁNoxI

KELLEMES HÚSVETI ÜNNEPEKET KÍTiszteIettel:

Már több alkalommal említettem, hogy a 2017-18-ban nagyon
jelentős fejlesztésekre készülünk.

A

beadott tervek részleteinek

Bemutatkozás
Engedjék meg, hogy az Önők településén eltöItött 1 év után a
helyi újságban is bemutatkozzam. Mulasztásom legfőbb indoka,
az elhivatottságom iránti elkötelezettségemből adódó időhiány.
Bemutatkozásra kért fel polgármesterünk Zsolnai Zoltán ideérkezésemkor, amelynek így utólag szeretnék eleget tenni.
Az eltelt egy év a|att így étzem sikerült teljes egószében beilleszkednem az eIlátási körzetemet és a hozzám látogató embe-

reket megismernem. Törekszem a szakmám legmagasabb szintű
gyakorlására és az orvosi eskümhöz hően az emberek gyógyításában részt venni. Elmondhatom, hogy munkámat egy jól felszerelt rendelőben egy remek csapat ta&iaként és vezetőjeként végezhetem.

zsolnai zoltdn
Polgdrmester
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tisztán emlékszem aíra a korhá-

zi ügyeletemre, amikor egyik nap késő este előzetes bejelentke-

zés után, Vasszécseny község polgármestere , Zsolnai Zoltán megjelent a sürgősségi ambulancián és velem szeretett volna szót váltani. A vizsgáló ágyon ülve, hosszasan és őszintén beszéltünk egymással. Bennem még erősen nyomott hagyott az Orségben eltöltött hét év, és az ahhoz kapcsolódó érzelmeim, de akkor már nyilvánvaIóvá vált számomra, hogy új munkahelyet kell keresnem.
Úgy érertem, hogy egy olyan téheiőség nyílik meg előttem, ahol

az áitalam szeretett munkát tovább folytathatom. Családommal

2017. április
gatták, és 2016. áprilisától elkezdtem dolgozni Csempeszkopács,
Tanakajd és Vasszécseny falvakban. Később elvállaltam a Szombathelyi KistérségiTársulás háziorvosi ügyeletének a vezetését.
Jelenleg elmondhatom, hogy mint magánember, anya és orvos elértem, amit szerettem volna. ]tt Vasszécsenyben van egy szép otthonom, gyakran hozzákhozzám az unokáimat, a munkahelyemen
2 asszisztenssel dolgozom, és próbáljuk a betegek ellátás úgy végezni,hogy mindenki elégeiett legyen. Remélem ezt a munkát az
elkövetkező években ALDAS ES BEKESSEG kíséri.
Dr. NagypdlJudit

egyeztettem elj övendő terveimet, gyermekeim döntésemet támo-

Tisztelt Betegeink

!

A megnövekedett betegforgalom miatt avárakozási idó lerövidítéseérdekében2077. május 1-től a következó változások lépnek életbe.

A RENDELESEK MINDEN NAP ELŐJEGYZÉSSEL vehe-

Receptfelírási igényüket a rendeló bejáratánáI elhelyezett postaládán keresztül is leadhatják.
Látogatás (orvos, nővér) igényüket is ebben az időpontban adhatják le.
Receptek átvételéíeis ebben az időpontban van lehetőség személyesen vagy megbízottjuk által.

RENDELESI IDÓ ALÁTT TELEFONON FELYILÁGOHnfr,őI RENDELÉS 10-12 óRÁIG TART.
síTÁsr, LABoR EREMÉNvEKRóL vALó rÁlnrozrnJAVÁSLATOK, LELELTEK BEÍRÁSÁRA A RENDELÉSI TAST NEM TUDUNK ADNI.
IDO ALATT N]NCS LEHETOSEG, kérjük azokaí a kézhez
tők igéryrbe!

vétel után részünkre mielőbb eljuttatni szíveskedjenek.
Vérvételremi nde n e s etb e n eIőj e gyzés szükséges !

sürsős esetben rendelés alatt is hívható:

Előjegyzés:l időpont kérése,rece.ptfe.lírási igény:

Dr. Nagypál Judit 06/30 233-5252
Poszpischil Gertrúd 06/30 363-8846

személyesen vagy a 94/377-004 telefonon.

A gördülékenyebb ellátás érdekébenmegértésüket köszönjük !
Dn NagyptílJutlit

cSUToRToK 72-t3 oRA KoZoTT
PENTEK 11-12 ÓRA KÖZöTT,

ÁMÚLTEMLEKEZETE
Nyolcszáz éves múltunkra emlékezünk 2017-ben, bár tudjuk, településünk (akár csak Vas megye számtalaíL községével)
jóval korábban lakott volt már. A határban kutakodó amatőr múltvadászok vagy akár a földet megművelők gyakran taláItak errefelé kőpengéket, szobortöredékeket vagy római korípénzeket. Sajnos, szakemberek tudományos alapon feltárásokat nem végeztek sem a földeken, sem az emlékeket megőrző levéltárakban, ez a munka még elóttük áll.
N ekünk az évfo r dulő alkalom ar r a, ho gy míltidéző j elleggel vi s szatekintsünk
az elmúlt évszázadokra, kicsit megismerve a helyi történelmet, egyes korok emlékezésre méltó eseményeit és elfelejtett
történelmi alakjait. A helyi Kulturális Bizottság szervezésében az önkorm ányzat rendezvénys orozatot teívez, mely méltónak próbál bizonyarlni az események rangsához.
zsolnai zoltdn
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június 24-25.ÜNNBpt
-Ünnepi szentmise

RAMJAI

-

7.2077.május 25-28.
(Pungor Ernő Művelődésl Ház) VASSZECSENY 800
ÜNNBPS BCSOROZAT MEG-NYÍTÁSA
- Rendkívüli, nyilvános kőzgyűIés.
Az ünnep ség soíozat megnyítása.
Onkormányzati elismerés ek adományozása
Vasszécseny a múlt tülrrében (Zágorhidi Czigány Balázs
előadása)

GYERMEKNAP és Születésfa
( Sportcentru m
- játszőtér)

avatás

2. 20t7. június 23. EGYHAZI MEGEMLEKEZES

Szentségimádás

AVA]áSoK- LIPÁRTI BÚCSÚ

-

Utcanévadás és obeliszkavatás (Milek - emlékhely
- Petőfi Sándor úton)
-Szabadtéri koncertek szinfónikus zenekarral (Szkok ház

udvara)
-Lovasbemu tató, fogathajtás,
1 9 -23.VAS S ZEC S ENYI KULTURÁLI
Bs uÚvBsZETI NAPOK

3. 2077 . jűlis

r

zTI ruÁllírÁs o
Óvodai, általános iskolai pályázat eredményhirdetése
Vasszécseny a képzőművészetben
-A HETEDIK irodalmi antológia 1.vidéki premierje
(A Kortárs magyaí irodalom soíozat keretében)
-l<Ép zővtűvEs

-KórusoktaláIkozőja
-Koncertek fiataloknak és időseknek

S

Vasszécsenyi Üzenet
-Virágkiállítás, kézműveskiállítás

és vásár

-VAS MEGYE 800 BvBs FALVAIT KÖSZÖNTJÜK
Vas Megyei és a Vasszécseny Község Önkormányzatának
közös

2017. április
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ünnepsége

4.2077 augusztus 19.ISTVÁN KIRÁLY

EMLÉKEZETE

6.2077.november

1.

HÓSEINK ES HALOTTAINK

-I.VI LÁGHÁB onús EMLEKMú AVA]AS
-Megemléke zések a temetőkben
7.2077. december 31.

Szoboravatás és sétálóút átadás aLípárti falurészen
augusztus 20. Ú1 reNven üNNepB

AZ ÜNNEPSEGSOROZAT ZÁRÁSA

SZECSENYI BÚCSÚ
A Vasszécsenyi Monográfia

A rendezvények pontos időpontj áról, helyszineiől részletes

VASSZECSENYIEK NAGY TALALKOZÓJA
ünnepélyes bemutatása

5, 201,7 október 22-23.^Z ÜNNBp

-Ó

e'r,

búcsúztató es Ú1 ev köszöntő

Falubál

tá4ékoztatók készülnek mindenalkalomra.

JEGYEBEN

Vas szé cseny

-színházi est
(Merkli Ferenc atyaíj darabjának bemutatása)

E gy ütt

Közs ég Ö n kor mdny zata
Vas szé cs eny

ért E gy

e sü Ie

t

-üNNBpBt yES MEGEMrBrpzBsBr

Á KULTURÁ LOWIGJá, pÓn Ón GYÓRGY
ték a Kultúra Lovagjai Aranykönyvébe. A Kultúra Lovagjainak avatása aMagyar Kultúra Napja országosan jegyzett
hagyománya.

nem kell bemutatnunk, hiszen kevesen
vannak, akik személyesen ne ismernék, ne találkoztak volna
vele valamilyen rendezvényen. Képviselőkén,a Kulturális
Bizottság és a Helyi lirtéktár Bizottság vezetőjeként ma

Pődör Györgyöt

is aktívan tevékenykedik Vasszécseny kulturális életének
fejlesztésében.Koordináló szeerepet váIIaIt

a

községünk

800 éves évfordulójának ünnepi előkészületeiben. A teljesség kedvéértídézzikide a lovaggá ütés indoklását.melyet
az ünnepélyen felolvastak: ,,. Pödőr György (Vasszécsény)

mérnöktanár. Lovagias tettek: 7973-tól nyugdijazásáig a
Savaria Szakközépiskola tanára, mqd igazgatója. A rendészeti képzéselindítója, a gimnáziumi képzésvisszahonosíFalvak Kultúrájáért Alapítvány 2077-ben a Magyar Kul- tója.Újra indította és tiz éven át szerkesztette a Savaria évtúra Napja alkalmából, a helyi önkormányzat felterjeszté- könyveket, és megszervezte a vasítképző iskolák első orsére a Kultúralovaga címet adományozta községünk megszágo s taláIkozőj át. Példatárakat, oktatási s egéd anyagokat
becsült személyiségének, Pődör Györgynek.A Kultúra Lo- állított össze, részt vett Minősé gitányítási Kézikönyv elkévagia címet a Falvak Kultúrájáért Alapiwány a kultúra kü- szítésében.Öt önálló verseskötete jelent meg. A Vasvirág
|önböző területein lovagiasan, huzamos ideje tevékenyke- Irodalmi Egyesület alapítója és a szombathelyiJózsef Attidők elismerésére ].998. szeptemberében hívta életre. A cím la vers é s novellaíró gyermekp ály ázat e gyik kezdeményező a művészi teljesítmény mellett elismeri az irodalmi és a je. A magyar bányászat történetének népszerűsitője, az ásközművelődési teljesítményt.Adható kultúraszervező élet- ványok gyűjtője, a szombathelyi Koch Sándor Ásványbaműért is. Köszönet jele a magyar kultúrát támogatő hazai rát Kör alapitőja és vezetője, a vasszécsényi ásványmuzeés külföldi művészetbarátoknak, szponzoroknak, mecéná- um alapítója.
soknak, politikusokn ak. Az a|apítő küldetésének megfele- ,,A természettudomány és a magyar irodalom népszerűsítélően kiemelten támogatja a ,,falvak lámpásainak" elismeré- se érdekében kifejtett életművéért"
sét.
A közösségünk nevében gratulálunk Pódör Györgynek,
A Kultúra Lovaga címek átadása Budapesten a Stefánia s kívánjuk,hogy még hosszú évtizedekig tevékenykedjen
Palotában, aMagyar Kultúra Napja Gálán került sor. A lo- mindannyiunk örömére és a falu szellemi gazdagodása érvaggá ütés jellegű ,,ceremónia" állandó jelképei a kard, a dekében.
pajzs és a címer. Az elismeréshez érem és nyaklánc járt okzsolnai zoltón
levéllel és ezüst hjtűzővel. Az elismertek nevét bejegyezPolgdrnlester
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Sokan kérdezték,hogy tízgyígytásítilalom idején mi ahelyzet
bográcsozássall
A kerti grillezés és a tízön történő sütés-főzés a tűz á|Iandó
felügyelete mellett, kiépítetttűzrakóhelyen vagy e céIra szolgáIó
eszköz hasznáIatával a tízgyijtási tilalom ideje alatt is végezhető.
Kivétel ez alól annak a tőzrakóhelynek e célra történó haszlálata,
amely az erdőtől 200 méter távolságon belül található.
a

A kerti hulladékok égetéséről

A Jó tudni! rovatban többször foglalkoztunk már e témával,
azonban a lakosság ez irányú kérdéseiés lakókörnyezetinkbiztonsága érdekébenismét összefoglaljuk a,,szabadtéri égetés"szab áIy ait, főbb tudn ivalóit.
Fő szabály,hogy az avar és kerti hulladék égetéséta levegó véd elméről szóIó 30 6 / 2010. (XII. 2 3, ) Kormányre n d elet határ ozottan megtiltja, kivéve, ha az adott település önkormányzata helyi rendeletében azt megengedi. Vasszécseny Község Onkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelmérő|, z közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
1,0/2017. (IX,15.) önkormányzati rendeletének 12. §-a az avar és
a kerti hulladékok égetésétaz alábbiak szerint szabáIyozza:
,,(1) Avart és kerti hulladékot csak biztonságos jól kialakított
tűzrakó helyen és módon, a lakó- és gazdasígi épülettől kellő távolságban, állandó felügyelet mellett lehet égetni (lgy,hogy az az
emberi környezetet ne károsítsa és az égetés hősugárzása kárt ne
okozzon. Belterüieten égetni a nyári időszakban (únius 01-től
szeptember 30-ig) kedden és pénteken, a téli időszakban (október
01-től május 31-ig) kedden, pénteken, illewe szombaton lehet.
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetú hulladékot.
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést haszná|ri
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt
ne jelentsen.
(4) A szabadban a tizet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség
nincs, a tüzet azoflrral el kell oltani.
(5) A tüzelés, a tüzelóberendezéshasznáIatának színhelyénolyan
eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tőz terjedése megakadáIyozható, illetőleg a tűz eloltható.
(ó) A kerti hulladék elszállitására a szeívezett és meghirdetésre
kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehetó.
(7) A hatóságilag elrendelt általános tőzrakásí tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
(8) Avar és kerti hulladékok égetésénélfigyelembe kell venni:
- kis nedvességtartalmú anyagok égethetők,
- égetés csak szélcsendes időben (5m/s-nál kisebb szélsebesség),
- tűzvédelmi előírás ok b etartásával v é gezhető."
Külterületi ingatlanok esetében az égetést,amennyiben az égekell a tűzvede]Ái hatOsaggai. A kültéri égetéshez(irányított égetés) KERELEM nyomtatvány letölthető a Vas Megyei Katasztrófavédeltést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni

mí lgazgatóság honlapjáró1 a http:/ /vaskatasztrofavedelem.hu internetes oldalró1,

eltérő vagy hatósági engedély hiányában
végzett tízgy$tásí tevkenység miatt a katasztróíavédelmi hatóság
bírságot szabhat ki 20.000.- Ft-tól 400.000.- Ft-ig terjedő vagy
50.000.- Ft-tól 500.000.- Ft-ig terjedő mértékben.
Kérem, hogy a tűzesetek megelőzése, illewe az egészségeslakókörnyezet megőrzése érdekében a szabadtéri égetéssorán a fentieket maradéktalanul betartani szíveskedjenek!
Gá§?dr Til)adar

jegyző

Tudósítás az elmúlt időszak képviselő-testületi munká;áról
Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános képviselő-testületi ülése 201ó. november 30.

Napirend:
1) Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
- Vasszécse ny Község Szabá|yozási Tervének j óváha gy ásár ó7, v a,
lamint Helyi Epítési SzabályzatáróI szóló 2/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyalásos eljárásban
- A szociális igazgatásróI és az egyes szociális ellátási formák
helyí szabáIyairőI, azok igénybevételérőlés a fizetendő térítésidí-

jakól szóló 2/2075. (I1.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- Az

első lakáshoz jutók helyi támogatásáró| szóló 3/2015.

(III.3 1.) önkor mányzati rendeletének módosítása
- A közösségi együttélésalapvető szabáIyairóI és azok megszegé s é nek j ogkövetkezmé nyei r ő| szóIó őnkor mány zati re ndelet tárgyalása
2) A települési szilárd hulladék elszáIlításáravonatkozó ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok értékelése

3)

Az Önkormenyzat 2017. évíbelső ellenőrzési tervének tár-

gyalása

4) Etkeztetés Szakmai Programjának felülvizsgálata
5) Beiskolázási körzetek véleményezése
6) Beszámoló az elmlllt idószakban vé1zett munkáról
7) Egyebek
Jelen lévó képviselők száma:6 fő
Hozott haíátozatok száma: 13
Kihirdetett rendeletek száma: 4

kihirdetésre került

Fontos tudni, hogy a bel-, illewe külterületi égetésa hivatlosan
elrendelt tízgyttjtási tilalom ideje alatt nem végezhetől Még akkor sem, ha az önkormányzat reldelete erre lehetóséget ad|. Az
éppen aktuális tíz1yíjtási tilalomról, annak elrendelésérőI vagy
viszav o nását ó1 a www. katasztrofavedele m.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy ajogszabáIyi tilalom ellenére, illetve a jogszabáIytól

hu

intern etes oldalról

szerzhetnek pontos információt. A cikk írásának idején országos
tűzgy(iltásí tilalom van érvényben, melyet a Földmúvelésügyi Miniszter rendelt eI 2017. március 3-tó1 visszavolásig az egész ország területére. Atőzgyiljtási tilalom elre ndeléséről, illewe visszavonásáról a www.vasszecsemy.hu oldalon, illewe az örtkormályzat
hirdeőtábláján teszünk közzé inÍor mációkat.

'

Vas szécse ny

Község Szab áIyozási T ervének j óváha gy

ásár őI, v a-

lamint Helyi Epítési SzabáIyzatáról szóIő 2/2005. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 4/20t6. (XII.1.) ön-

kormányzati rendelet
, a szociális igazgatásróI és az egyes szociális ellátási formák heIyi szabá|yairóI, azokígénybevételéíőIés a fizetendő térítésidíjakróI szóló 2/2075. (I1.24.) önkormányzati rendeletének módosításáróI szóIó 5/2016. (X]I.1.) önkormányzati rendelet
, a lakáshoz jutás helyi támogatásáróI szóIó 6/2076. (XII.1.) önkormányzati rendelet
, a közösségi együttélésalapvető szabáIyairől és azok megszegésének jogköve tkezményeiről szóló 7 / 2016. (KI. 1.) önkormány-
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zati rendelet
Vasszécseny KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének nyilvános képviselő-testületi ülése 2016. december 20.

Napirend:
1)

A

települési szilárd hulladék elszáIlítására vonatkozó közszol-

gáltatási

s

ze

rz

ő d és

tár gy alá s a

2) Kulturális Bizottság létrehozása - az őnkormányzatSzervezeti
és Múködési Szab áIyzatának módosítása
3) Beszámoló az elmtlt időszakban végzett munkáról
4) Egyebek
Jelen lévő képviselők száma:7 fő
Hozott határ ozatok száma: 7
Kihirdetett rendeletek száma; Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének zárt
képviselő-testületi ülése 2016. december 20.

Napirend:

1) Első lakáshozjutók támogatása irántbeérkezett kérelem bírá-

Iata zátt ülés keretében

Jelen lévő képviselők száma:6 fő
Hozaott határozatok száma: 3
kihirdetett rendeletek száma: Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatása 2016. december 20.

Napirend:

1) Beszámoló az eIvégzett munkáról, a jövőre vonatkozó elképzelések
Jelen lévő képviselők száma:6 fő
Hozott határozatok száma: Kihirdetett rendeletek száma: -

Jelen lévő képviselők száma:30 fő
Hozott határozatok száma: Í2
Kihirdetett rendeletek szíma: Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselőtestületeinek nyilvános együttes képviselő-testületi ülése 2017.

február 6.

Napirend:

1) Háziorvosi szolgáIat ügyeinek tárgyalása
- Közalkalmazotti illetmények felülvizsgálata
- Egyebek (háziorvos helyettesítésénekrészleteirőI szóIó megál-

lapodás)
2) Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2077 , évi költségvetésének véleményezése

Jelen lévő képviselők száma:77 fő
Hozott határozatok száma: 5
kihirdetett rendeletek száma; Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács, Rum, Rábatöttös és
Zsenrtye Községek Önkormányzatai Képviseló-testületeinek
nyilvános együttes képviselő-testületi úlése20t7 . február 9.

Napirend:

1) Vasszécsenyi Közös

Jelen lévő képviselők száma:25 fő
Hozott határozatok száma: 12
Kihirdetett rendeletek száma: Vasszécseny Község Ö nkormányzata Képviselő-testületének nyilvános képviselő-testületi ülése 2017. február 9.

Napirend:
1)

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános képviselő-testületi ;Jlése 2077 . január 26.

Napirend:

1 ) Háziorvos helyettesítésére vonatkozó Megállapodás
tár gyalása
2) Pályázat benyújtása a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkor mányzati utak kezeléséhez,áIIap otjavitásához, karbantartásához szükséges eró- és munkapépek beszerzése programban igénybe vehetó támogatásra
3) Polgármesteri, alpolgármesteri illetmény, tiszteletdrj, költségtérítésösszegének jogszabáIyváItozás miatti felúlvizsgálata, meg-

áIIapitása
4) Beszámoló az elmúlt idószakban végzett munkáról

Jelen lévő képviselók száma:6 íő
Hozott határozatok száma: 9
Kihirdetett rendeletek száma: Vasszécseny, Tanakajd,. Csempeszkopács, Rum, Rábatöttös és
Zsennye Községek Onkormányzatai Képviselő-testületeinek
nyilvános együttes képviselő-testületi ülése 2017 . február 6.

Napirend:

1) Vasszécsenyi Közös

Önkormányzati Hivatal 2Ol7 . évíköltség-

vetésének tárgyalása
2) ASP páIyázat benyújtása

Önkormányzati Hivatal 2OI7. évi költség-

vetésének tárgyalása
2) ASP páIyázat benyújtása

Az Önkorm ányzat

2017 .

évi költségvetésének tárgyalása

Jelen lévő képviselők száma:4 fő
Hozott határozatok száma: 3
Kihirdetett rendeletek száma: Vasszécseny Község Ö nkor mányzata Képviselő-testületének nyilvános képviselő-testületi ilése 201,7. február 14

Napirend:
1)

Az Önkorm

ártyzat 2017 . évi költsé5vetésének tárgyalása

Jelen lévő képviselők szár.:'a;6 fő
Hozott határozatok száma: I
kihirdetett rendeletek szátma: 1

kihirdetésre került
önkormányzat 2017. évi költségvetésétőI szóIó I/20I7.
(il. 1 5.) őnkotmányzati rendelet

, az

A képviselő-testület nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyvek teljes terjedelemben megtekinthetők hivatali időben (hétfőkedd 08.00-16.00 őráíg, szerdál 8.00-17.00 óráig, csütörtökön
8.00-16.00 óráig, péntek.08.00-tól 13.30-ig) a Vasszécsenyi Közös OnkormányzatiHívatalban, illeWe a www.vasszecseny.hu és a
www.njt.hu internetes oldalakon.
Gdspár Tioadar

Jeglzo
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2017. évi ebösszeírásról

Az állatokvédelméről és kíméletérőlszó].ó 1998. évi )O(VIII. törvény (Ávt.) 42lB,§ (1) bekezdése aIapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése
érdekében, illewe a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor
köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
A2Ot7.évi ebösszeírás céljából kérem a VASSZOCSENY kOzseg
közígazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajadatdonosait/tartóit, hogy a napokban kézhez kapott
"Ebösszeiró
lapot" kitölteni és a felhívásban felsorolt módokon a Vasszécsenyi
Közös O nkor mányzati Hivatalb a elj uttatni szíveskedj enek!

sa mellett megalkotta alakáshoz jutás helyi támogatásáróI szóló 6/2016. (XII.1.) önkormányzati rendeletét, illetve a közösségi együttélés alapvető szabályairóI szóló és azok megszegésének
j

ogkövetkezményeiről

szólró

7/

20I 6. (XII. 1.) önkormányzati

Az utóbbi önkormányzati rendelet III. Fejezete részletesen felsorolja azokat a szabáIyokat, melyek be nem tartóival szemben
közigazgatási eljárás folytatható le a rendelet hatálybalépésétkövetően, 2017.január 1. napjától.
A közösségi együttélésszabáIyairól szóló önkormányzati rendelet meghatározza az ingatlanok és a közterületek rendjének, tisztántartásának, illerve a temető rendjének szabáIyait. Vasszécseny
községben eddig helyi rendelet nem szabáIyozta a zqkeltő gépek
hzsznáIatát. A békésegyüttélés íratlan szabáIyait be nem tartók
miatt a képviselő-testület rendeletbe foglalta a zikeltő építőipari, illewe kerti gépek, berendezések használatának szabáIyaít is.
Az önkormányzati rendelet 5. §-a szerint:
,,(1) Vasszécseny község belterületén építőipari gépek és a kerti
mu nkavégzé st szolgáIó zajkeltő gépi b ere ndezé s ek
a) munkanapokon 06.00 és 21.00 óraközött;

Amennyiben ebet nem tartanak, az adatlapoa a megfelelő nyi-

Iatkozat kitöltésével kell a nemleges adatot szolgáltatni.
Az adatszoLgáltatás elektronikus formában is teljesíthető a tele-

dokumentumok
pülés honlapján az E-önkormányzat/Letölthető
közőtt található Ebösszeíró adatlap kitöltésével és az avamos@

vasszecseny.hu e-mail címre töíténő megküldésével.

b) szombaton és munkaszüneti napokon 07.00 és 20.00 óra között;
c) vasárnap és ünnepnapokon 09.00 és 11.00 órakőzötthasznílhatő\<

Az ebösszeíró adatlapot

ebenként kell kitölteni!!!
A kitöltött adatlapokat az aIábbi módokon lehet benyújtani:
. személyesen vagy postai úton a Vasszécsenyi Közös OnkormarIyzat Hivatalba 9763 Yasszécseny, Petőfi S. u. 11. címre, fa-

(2) Kerti munkavégzést szolgáIó zajkeItő berendezésnek minősül az elektromos és robbanómotoros fűnyíró, főkasza, sövényvágó, láncfőr ész, rotációskapa, lombszívó, -fúj ó gép, kerti traktor.
(3) Zqkeltő építőipari gépnek minósül a gyalu, körfűrész, szaIagíűrész, gépifúró, -maró, betonkeverő, sarokcsiszoló, fúró- és
bontókalapács, szegbeiövő gép."
Az önkormányzati rendeletben meghatározott közösségi egnittélésalapvető szabáIyalba ;jtköző magatartás elkövetőjével szemben 150.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

xon (94/577-38I)
, a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal előterében (a
Po sta b ej árata mell ett) elhelyezett gyíjtőIádáb a,
. az alábbi boltokban kihelyezett győltőIádákba:
- COOP bolt Vasszécseny, Gyöngyös u. 1.
- COOP bolt Vasszécseny, Táncsics M. u. 1.
- Szécseny Center Vasszécseny, Dózsa Gy. u. 6/8.
. elektronikusan az avamos@vasszecseny.hu e-mail címre.
Az adatlap le töithető az ő nkor mányzat ho nlapj áró1

Az

önkormányzati

rendelet teljes szövege elérhető a www.

vasszecseny. hu, illetve a www.

nj t.

hu weboldalakon.

GtísPdrTiaadar

(www. vasszecseny.hu) is.

jegyző

Az

ebösszeíró adatlapok leadásának, visszaküldésének határideje:
20t7. május 75.

LAKoSSÁGI

kot.

napokon fog történni,
zsákos hulladékszállítás időpontjai a második

negyedévben az alábbiak:,

április 14., május

Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
201ó. november 30. napján megtartott képviselő-testületi ülésén
a helyi szociális rendelet és a helyi építésiszabályzat módosítí,

i Tündérors zdg Ó

(Devecsery LászIó)

kommunális hulladékszállítás továbbra is heti rendsze-

A szelektív sárga

A közösségi együttélésszabályaft ól

,,Neked int a hóvirág,
s barka bontja bársonyát.
ltt a tavasz: kikelet,
s a húsvétis közeleg."

A

rességgel csütörtöki

jegyző

VÉCRB IRVRS Z VÁN TÜND ERORSZÁGBAN

rÁlorozrerÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2077. II. negyedévébena Müllex Nonprofit Kft. az eddigi szerdai napok helyett
n é gyh e te nte p é nteke nké n t száIlítj a eI az íngatlantulaj d o n o s oknál keletkező sárga zsákokban összegyűjtött szelektív hulladé-

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszo|gáltatásí
kötelezettség elmulasztása állawédelmi bírságot vonhat maga után.
A bírság legkisebb összege az áIlawédelmi bírságról szóIő 244/1998.
0üI.31.) Korm, rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
Vasszécseny, 2017. március 22.
GdsPdr Ti,uadar

Yas s zécs eny

ren-

deletét.

t S !

w

12.,

június 9.

Kérjük, hogy a sárga zsákokat, illewe a hulladékgyűjtó edényeket a gyűjtés napján már 7 óra előtt az íngatlan előtti közterületre kihelyezni szíveskedjenek.
Yasszé cs eny

oda és Kör xeti B

Község

O

ö lcs őde

nkormányzata

llírei

Atavasz közeledtétjelzi,hogy olvad a hó, csöpög ajégcsap, kékebb az ég, zöldellni kezd zz i1 fű, duzzadnak a -rügyek, előbújnak a rovarok... Mindannyian fellélegezhetünk kicsit a hosszú tél
után, a megújuló természet minket is új reményekkel, vidámsággal, új ötletekkel tölt el.
Tündérországban is kitavaszodott! Bár az elmúlt hónapokban
sem unatkoztunk a gyerekekkel együtt óvodánkban, azért a rlap-
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sugarak hívogató melege mindannyiunkat jó kedvre derített. De
mi is történt a legutóbbi cikk megjelenése óta intézményünkben!
December mindenki számáta nagyon kedves hónap, hiszen a karácsony a ínaga szépségével,hangulatával, varázslatos csillogásával elvarázsol Bennünket, ajándékot lop a szívünkbe. Mert a legnagyobb ajándék nem a színes szalagokkal átkötött, kézzel fogható ajándékok sokasága a íe|d,íszítettkarácsonyfa alatt, hanem a
szeíetet, a megértés,az egymásra figyelés ajándéka. A Katica csoportos gyermekek műsorával mi ezt zz qándékot szerettük volna
átadni mindenkinek, aki megielent az ünnepen óvodánkban, reméljük, hogy a szívekben sikerült is hazavinni egy kicsike darabot
az ünnep varázsábóI. Nemcsak a csoportszobákba kapott fenyőfákat öltöztettük erre a napra díszbe, hanem magunkat is. Felöltöttük a legszebb ünneplő ruhánkat, díszbe öltöztettük a szívünket
és a lelkünket is. Az ünnepi músor végénapró ajándékkal kedveskedtünk az óvoda nyugdíjas korú vendégeinek és a meghívásunkat elfogadó felnőtteknek, majd boldogan bontogattuk azajándékokat, melyeket az Ovodásokért Alapítványra befolyt támogatásokbó1 és azSzilők Közösségének felajánlásábó1 vásároltunk meg,
hálás szíwel köszönve meg a felajánlást.
Januárban sikerült a tél örömeit is élveznünk: nagyokat tudtunk
sétálni, hógolyócsatát vívtunk, megfigyeltük, hogy lesz ahóbóIvíz
a meleg csoportszobában...
Februárban részt vettünk a vasszécsenyiPungor Ernő Művelő-

dési Házban valamennyi óvodásunkkal a Csemete Bábszinház
előadásán, melyet nagyon élveztünk, igazi önfeledt színházi él-

ményben volt részünk, nagyon sokat nevettünk, szurkoltunk a
nyuszinak, egyitt szaglásztunk a borzkomával, sok-sok örömte1i pillanatot kaptunk.
Jókedvű, vidám farsanggal búcsúztattuk február végéna telet.
Az óvodát is farsangi díszbe öItőztettük, Lógó kezű,Iógő lábú bohócok fogadták a reggelente érkező kisóvodásokat és szüleiket, A
gyerekek csodaszép jelmezekbe bújtak, egy napra azzáváIhattak,
ami szívük titkos vágya, s néha még az óvónén7k is nehezen ismerték fel némely kisóvodást a jelmez alatt. De azért mi felnőttek is okoztunk meglepetést a gyerekeknek, hisz minden csopoítban készültünk egy kis meglepetés músorral. A Kerekerdő csoportban A három nyúl történetét láttuk s hallottuk, a Bóbita csopoftban az eltévedt kiscicát igazította útba a kutya, a kakas, míg
végül macskamamával örömmel egymásra találtak. A Katica csoportban pedig Piroska és a farkas meséje elevenedett me$l Piroska
és a nagymama avadász segítségévelbízony megbüntette a na1yétkű farkast. Mindhárom csopoít bemutatkozott a többieknek is,
közösen táncoltunk, majd mindenki a saját csoportjában érdekes
versenyeken vehetett részt, s ha ügyes volt, jutalmat is kaphatott.
Köszönjük a szülők segítségét,hogy a napunkat,,megédesítették"
a sokféle finomsággal!
Február 25 - él tar totta az óvodai Szülők Közössége farsangi bálját a vasszécsenyi Művelődési Házban. Köszönjük mindenkinek a
részvételt,a támogató jegyek vásárlásával nyújtott anyagi támogatesr, a tombola felajánlásokat, az SZK tagok közreműködését a
szervezésben, hisz ezek segítségévelsikerülhetett j óI az este. Abál

bevételéta Szülők Közössége az óvoda és bölcsőde javára ajánlja fel.

A Bóbita csoportosok ünnepi műsorával köszöntöttük
az t84849-es szabadságharc ünnepét március I4-én. A kisfiúk süveggel
fejükön, a kisleányok pártávzl hajukban, kokárdával a szívünk fólött hallgattuk meg a magyar Himnuszt, az ünnepre íródott verseket, toborzódalokat. A műsor végén a másik két csopoít is előadta a külön erre az alkalomra tanult verseket, énekeket, majd valamennyien papírzászlóval a kezünkben elsétáltunk a Széchenyi
utcában lévő kopjafákhoz és tiszteIetünk jeléül kitűztük a lobogókat.

Az elkövetkező hónapokban sem maradunk programok nélkül,
hiszen számos lehetőség kínálkozik az óvodai életünk színesítésére.

Március 28-án tartjuk,,Óvodakóstolgató"

programunkat, melyre

szeretettel várunk minden leendő óvodást szüleikkel együtt.

Április 7-én várjuk a kedves Szülőket ,,Nyílt napunkra", hogy
bepillantást nyerjenek óvodásaink mindennapi életébe.
Aprilis 11-én nagy izgalommal várjuk majd a húsvéti nyuszit,
reméljük, hogy az udvaron keresgélve találunk is valami meglepetést. Aprilis 20-án ismét ellátogat hozzánk a Csemete Bábszínház, majd április 25-én a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könlwtár munkatársai jönnek a Katica csoportba ,,Meseláda" fogialkozásra.

Az Ed,esanyákat, Nagymamákat köszöntjük május 3-án, majd
a bábszínházi elóadássorozat harmadik előadására kerül sor május 10-én.
Május hónapban tervezi mindhárom csopoft a kirándulását, valamint május 1ó-án kerül sor az Ambrózy versmondó verseny
óvodáskorúak számára meghirdetett versenyére. Május 26-ál pedig

-

terveink szerint

-

a gyermeknapi rendezvényünk megvaló-

sítására kerül sor.
Sajnos a tavaszvégévele\ön az idő, hogy elbúcsúzzunk a Katica
csoportosoktól, hiszen várja őket az iskolai csengő hívogató hangja. Az óvod,ai ballagás júniu s 2-án, míg az évzáró június 3-án lesz.

Az óvodai beíratás időpontja előre láthatóan: május t7-18-79-
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én 08.00 - 15.30 óráig, melyről tájékoztatást teszünk kőzzé a települések honlapján május hónapban.
Igyekszünk a lehető legtöbb időt - az időjárást figyelembe véve a levegőn tölteni, hisz az udvari játék során sokat fejlődik a 1yeímekek mozgása. A séták, kirándulások alkalmával pedig megfigyelve a természet váItozásait (a íák rigyezését, a tavaszí virágokat, pillangókat, bogarakat), a település építettés természeti köríLyezetének elemeit (p1. a kastélyokat, a kastélyparkokat) olyan,
későbbi életükre is meghatározó élményeket nyújthatunk, amelyek megalapozzák a sziúlőíöldhöz, kulturális örökségünkhöz való
pozitív viszonyrrlást, a másokhoz való kötődést, akárcsak az ünnepélyek alkalmával. Törekszünk a csoportszobákban szeívezett te,
vékenységeksorán is biztosítani a különböző tapasztalatszerzési
lehetőségeket, melyek által képesek a felfedezés, a rácsodálkozás
örömének megélésére.
Reméljük, hogy Tündérország kis óvodásai örömteli napokat é1nek meg intézményünkben!

ű

/íiss zsanett
tb.

Bölcsődénkben januártól 21 kisgyermeket gondozunk

-

óaodaoezető

neve-

lünk. Mondhatjuk, hogy már minden gyermekünk megszokta
a bölcsőde szokásait, elfogadta és követi szabáIyainkat Nagyon
örülü nk, h o gy az előzetes j ele ntkezé s ek alapj án, máj u s tól telt házzal,vagyis 26 fővel, fog múködni intézményünk. Nagyon köszönjük a szülők bizalmát, mellyel megtisztelnek bennünket, hogy
ránk bízzák a gyermekeik nevelését,gondozásátl
Januárban módunk nyílt megtapasztalni a tél szépségeit.Már a

bölcsőde kapujában mosolygós HOEMBER fogadta a családokat,
az öItözőt, csoportokat is téli dekorációvaI díszítettük fel. Az évszaknak megfelelő dalokat énekelgettünk, mondókákat - verse-

ket mondogattunk, téli hangulatú képeket készítettünk különböző technikák segítségével,
A február a farsangolás, télkergetés hónapja. lzgatott készülódés
előzte meg a farsangi mulatságunkat: kicsik és nagyok egyaránt
jelmezekbe bújtak. Sajnos a betegségek nagy száma pont ezekre
a napokra esett, í8y jó páran kimaradtak a mókázásbóI. Azt teívezzik, hogy idén a Gyermeknapon pótoljuk ezt az elmaradást.
A farsangi hangulathoz hozzájáruItlnkazza| is, hogy már idóben
feldíszítettük bölcsődénket eííeaz alkalomra. A farcang végez,
tével hangos zenéléssel,csörömpöléssel kergettük el a telet, sok
mondókával, dallal, mesével csalogattuk elő a napsugarakat, a téli
dekorációt ís tavaszira cseréltük.
Márciustól igyekszünk a lehető legtöbb ídőt a szabadban tölteni. Az udvari lagymozgásos -játékok segítségéveljárl|llnkhozzá
a gyermekek mozgásának megfelelő fej lődéséhez.
Rendszeresen készülünk és megtartjuk minden kisgyermek
születésnapját. A szülők áItal hozott gyümölcsókkel igyekszünk
megfelelő módon pótolni a vitamint a kicsik számára.
Ebben a gondozási évben még készülünk a Húsvétra,az Anyák
napjára is.

Idén is megszervezzik a Bölcsőde - kóstolgató programunkat,
amely tavaly is nagy sikerrel került megrendezésre. Pontos ideje:

201,7.április25.,26.- 10 órától -7t óráig. Szeretettel várjukazokat az érdeHődő szülóket és gyermekeket, akik szeretnék megismerni bölcsódénket, és betekintést szeretnének nyerni a bölcsődei élet szokásaiba. Tájékozódni lehet programunkkal kapcsolatban a kihelyezett plakátokról ill. a bölcsődében, a szakmai vezetőtől személyesenva1y a 06 - 30 / 9978 - 972 te\efonszámon. Minden érdeklődő családot szeretettel várunk!

Hittér Ldszlóné

bölcsőde

Szabó Lőrinc: Tavasz
" - kérdezte Vén Rigó.
,,Tavasz!" - felelt a Nap.
,,Megiött?"- kérdezte Vén Rigó.
,,Meg ám!" - felelt a Nap.
,, Szeretszl"- kérdezte Vén Rigó
,, Szeretlek!" - szólt a Nap.
,, Akkor hát szép lesz a viIág?"
,,Még szebb és boldogabb!"

,Miaz?

szakmai,uezetőj

e

1l
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Egy tanulónk félelégtelen osztáIyzat A Szülői Munkaközösség 6.,7.,8. osztályainkba új függönyöket vásárolt, melyet
Bőszéné Horváth Zita készített el és férjévelraktak föl. Munkájukat ezúton is köszönjük.
Február 7-én az alsó tagozatban, 8.-án a felső tagozatban szülői
értekezletet taítottunk, melyen értékeltük a félévbenfolyó munkát és ismertettük a második félévprogramját. 8. osztályos tanulóink a Rumi Rajki Iswánról elnevezett tanulmányi versenyen történelemből első helyezést értek el, 4. osztályosaink pedig a komplex tanulmányi versenyen 3. helyezettek lettek,
Február 15-én Nyílt napot tartottunk a leendő első osztályos tanulók szüleinek és ez a nap volt a középiskolai jelentkezési lapok
küldésének határideje is. Február 17-én iskolánk 2-8. osztáIyos
tanulói a Ztínyi matematika versenyen vettek részt.
Február 22 - én a Pálos Károly Gyermekj óléti Szolgálat szetvezésében jelzórendszeri megbeszélésen vettünk részt a Yasszécsenyí
Onkormányzatban.
Február 24-én tartottuk a felső tagozatosok, 25-én az alsó tagozatosok farsangját. A gyerekek nagyonjó1 éreztékmagukat.
Március 3-án 14 alsó tagozatos tanulónk részt vett a Toronyban
tartott,, Gyere Velünk'sportvetélkedőn ahol 3. helyezést értek el.
Március 10-én a Derkovits iskolában megrendezett rajz versenyen Balassa Georgina képviselte iskolánkat.
Március 11-én (szombaton) ,,Iskolanyitogatóra" hívtuk a leendő
első osztályos tanulókat és szüleiket. Az alsós tanító nénik kézműves és táncfoglalkozást, sporrversenyeket szerveztek részükre.
A foglalkozások alatt a szülők megtekintették iskolánkat, megismerkedhettek az ott fo|yó munkával.
Március 9-én Merkli Ferenc plébános Űr egyházi tájékoztatót
tartott a közösségi házban a hit és erkölcstan oktatásról.
Jelentkeztünk az AGORÁ á7ta| szervezett KI-MIT{UD versenyre és atavasz folyamán megrendezésre kerülő Katasztróíavédelmi versenyre is.
AIsó tagozatos diákjaink három alkalommal múzeumpedagógiai íoglalkozásokon vettek részt a Savaria Múzeumban és az
Iseumban valamint a Képtárban. Az MM]K-ban megtekintették
a Lúdas Matyi c. előadást.
A I]I. ]V. korcsoportos kézilabdások a téli tornatermi versenyeken 3 és 4. helyezettek lettek.
IV. korcsoportos fiúk elsők lettek a városkörnyéki téli foci bajelső félévünket2077 . január 2O-án zártuk.

évi értesítőjébekerült

nokságban.

Már január óta folyik testnevelés órákon a

FITTSEGI

mérés.
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Iskolánkban 2. és 4. osztáIyában végzi tanítási gyakorlatát Szombathelyi Noémi a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dáni e1 Pedagó gu sképző Kar ának v égző s ta n ító szako s hallgatój a.
Március 74-én, 6. osztályos tanulóink, Nagy András osztáIyfő,
nök felkészítésévelmegemlékeztek az 1848/49 -es íorradalom és
szabadságharc 169. éves évfordulójáról t2 &akor azlskoIábar1,17
órakor pedig a Vasszécsenyi Múvelódési Házban.
A közeljövőben várható programjaink:
A 2077 / 1 8 - as tanévre az első o sztáIy os ok b eíratás a áp rllis 20 - án
8-tó1 19 óráig,2!-h 8-tól 18 óráigIesz aziskolában.
A már hagyományos Ambrózy-hetünket április 24-28 kőzőtt
tartjuk.
Aprilis 4-től keddi és csütörtöki napokon fogászati szűréseken
veszünk részt.
Szintén ettól a héttől indul 3. és 5, osztáIyos tanulóink részére
úszásoktatás a Szombathelyi uszodában.
A tavaszí szünet elsó napja április 12. (szerda,) utolsó napja április 18.(kedd). Első tanítási nap április 19 (szerda).
A tanév végi tanulmányi kirándulások szervezése megkezdődött.
Kopácsiné Iszak Lenke
igazgatóbeIyettes
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Kedves Olvasók!
Azoáoz szólnék előszőr, akik rendszeresen látogatják a könywtárat. A nyiwatartási idő változik. HétíőtőI péntekig, l4-tőI 78
óráig. Amennyiben igény van délelőtti nyitva taításra, kérem keressenek meg!

Számítástechnikai tanfolyamot indítunk. Elsősorban azokat hívom, akiknek semmi, vagy csak nagyon kevés tapasztalatuk van a
számító gépekkel kap csolatosa n. Alapvető i smerete k elsajítítására lesz lehetőség.Bevezetőként megismerjük a gépeket és a programokat. Azltán írány az internet! Internetes keresés, levelezés,
Facebook; ezek a témák feltétlenül szóba kerülnek.
Bátran jelentkezzenek azok is, akik már hasznáInak számítógépet, de szeretnék ismereteiket bővíteni. Például, ha alaposabban
szeretnék megismeri a szövegszerkesztést, v^gy a táblázatkezelést.
A tanfolyam ingyenes. Életkorhoz nincs köwe.
A tanfolyammal kapcsolatos részleteket április 28-án 18 órakor
a Művelődési Házban beszéljük meg.
Tisztelettel kérnémazon olvasókat, akiknél lejárt kólcsönzési
határidejű könyw van, azokat visszahozni szíveskedjék!Akik már
visszahozták, köszönöm!
Rendezvényeink közül kiemelném Tóth Csaba festőművész előadássorozatát Rendkívül alaposan mutatja be, időben és térben

§§,

a település fejlódését. Erdekes, fényképekkel gazdagon illusztrált
előadásai bepillantást nyújtanak a íalu múItjába és kicsit talán a
hajdan élt emberek mindennapjaiba is.
Orülök, hogy egyre többen jönnek el az előadásokta.
A következó alkalom május 8-án 18:00 órakor lesz,

ÁllandO programok:

- Havi rendszerességgel tartja összejöveteleit a Nyugdíjas Klub.
Az év e|ső három hónapj ábal a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő

volt a kirándulások úticélja.

- Kéthetente Bangháné Szendrő Erzsébet védőnő vezeti a Baba-

Mama klub foglalkozásait.

I*i
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- Hetente többször

van aerobic edzés, Horváth Eszterrel.

Ha részt szeretne venni valamelyik programon, kérem keressen
meg a könyvtárban!

Programok a közeljövőben:
- Tóth Csaba, Munkácsydíjas festőművész: Vasszécseny livszázadaí
előadás-sorozat, havi rendszerességgel
- Neudl Mariann természetgyógyász előadása április 27-én
1ó:30-kor
- Horváth Nikolettával beszélgetünk a könyvhéten.
- A Csemete Bábszínház előadásai április 20-án és május 10-én.
- Gyermeknap május 28-án
m e g b íz

o

tt m
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magyar költészet napját ün-

nepeltük. Bősze Eva költő-író
volt vendégünk, aki dallamos
verseivei, érdekes történeteivel
mutatkozott be a vasszécsenyi
irodalomkedvelőknek. Az eIő-

adást Pődör György nyitotta

meg, hangsúlyozva a költészet
és a költók történelmen átívelő, kiemelkedő fontosságát. Ezután Bősze Eva nagyon szórakoztató, ugyanakkor elgondol-

H

kodtató műsorral mutatta be eddigi életmúvét.Az előadást áthatotta verseinek zeneisége. A
könnyed, dallamos versek persze méIy érzéseket,gondolatokat

tártak elénk. Azt hiszem a költőnő minden néző szívébe belopta
magát.Bősze Eva az előadás lezárásaként Pődör György e;y szonettjét is elszavalta, így köszönve meg a bevezető és záró gondolatokat. Az eIőadást dedikálás követte.

EGYruÍZI"HÍMk
Á húsoétiszertartások rendje
2017

_NÁGYIIETEN

l/asszécsenyben

Nagycsütörtök délelőtt 10-kor a Székesegyházban olajszentelési mise és a papi ígéretek megújítása. Ilyenkor hozza el a plébános a szent olajakat. A szentmisét Pápai Lajos volt győri püspök végzi el.

Nagycsütörtök este 18.00-kor a vasszécsenyi templomban az
utolsó vacsora szentmiséje lesz bemutatva.Ez a szentmise az utolsó vacsora megújítása annak emléknapján.
Ebben a szentmisében alapította Jézus a papságot: ,,Ezt cselekedjétek az én emlékezetemrel".
Ebben a szentmisében Jézus megmosta az apostol oklábát, ezért
a plébános is megmossa tanitvályai lábát ( csakszimbolikusan),
akik általában a ministránsok és az elsőáldozók.
Ebben a szentmisében a harangok Rómába mennek, elnémulnak
nagyszombatig, csengők helyett kereplőket használunk. A szentmise végénoltáríosztás és virrasztás van.
Nagypénteken este 6-kor a lipártitemplomban nincs szentmiliturgia, amit a kereszt hódolatának nevezz(lk,Jézus halálának tiszteletére. Az elején csendes bevonulás van, majd a passió SzentJános szerint, majd a 10 nagy könyörgés után követkese, csak

zikakereszt hódolata. A pap leleplezi a befedett keresztet, a hívek a kereszt elé vonulnak, letérdelnek, s ujjukat ráteszik Jézus
sebzett oldalára, s fejet hajtanak neki. A liturgia végénáIdoztatás van, majd csendes kivonulás. Ezután a szentsír előtt némán
imádkozunk....
Nagyszombaton est€ 19.00-kor kezdódik a liturgia, hogy
Vasszécsenyben is igazi ünnepi körmenetben legyen részünk. Az
elején a húsvéti1yeítya liturgiája lesz megtartva, majd visszatérnek a harangok Rómából, elhangzik a húsvétiörömének, a Glóría és az Alleluja. Utána a keresztségi fogadalmak megújítása következik, s a szentmise végénkörmenetet tartunk, mindenki hozzon gyertyákat, mert sötét lesz immáron. A körmenet végénvan
az ételszentelés, mindenkiét a pap megáldja. A megváltozott időpontra figyeljünk oda.
Húsvétvasárnap reggel 9-kor a lipárti templomban van ünnepélyes szentmise.

Húsvéthétfőnreggel 9-kor a szécsenyi templomban van ünnepi szentmise.
Kegyelemtelj es ünneleket községünk tninden lakójának! ! ! ! !

Merkli

Ferenc Plébános
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szép tavaszkezdés lehetőséget adott a gyűjtésre és a gyűjte-

mény gyarapítására.Talál legérdekesebb, ha nem is a leglátványosabb darabok a legutóbbi balatonfelvidéki gyujtésből elókerült ammoniteszek (lábasfejű polipok) voltak.A Bakonyban a tri-

kori kövületek ritkák, a Balatonfelvidéken viszont a teljes üledéksorozat megtalálható , egyedülálló gazdagságban Sok a védett feltárás, de lehetóség van nem védett területeken gyűjteni.
Az ammoniteszek számos csoportját éppen itt írták le, s amolyan
hungarikumoknak számítanak. (Nevük is magyaros: Balatonites,
Hungarites, Arpádites) Csak megjegyzésként írom, koruk a triász kőzepe, amí azt jelenti, hogy 245 millió éwel ezelőtt éltek.
Méretük sem éri el a bakonyi ammoniteszekét, mert 2-5 cm köász

zőttváItoznak.

:

1
je is. Tervezzük a háromnapos bakonyi túrát (Barango|ás az ásványok és kövületek birodalmában) ismét öwen gyerekkel, de már
két általános iskola is bejelentette igényét túravezetésre.
A múzeum ebben az évben is vátja az érdeklődőket. Belépés
váItozatlanul ingyenes, s meglepetésekkel készülünk a 800 éves

jubiieumi eseményekre.

Pődör György

A téli időszakban a múzeum anyagálak bemutatása egy vándorkiállítás kapcsán több helyen is megfordult. Szombathelyen
a Bercsényi majd a Zrínyítanulói tekinthették meg a váIogatott anyagot. Mindkét általános iskolában nagy sikere volt, sokan
meghallgatták a kiállítás megnyítóin elhangzott előadásokat is.
Ez a vándorl<állítás került most Ikervárra. A Művelődési házban
március 16-án megnyílt kiállítást Pástí lózsef ígazgató nyitotta meg, de fellépett a Castrum Gemini Enekegyüttes Pernecker
Csilla karnagy vezetésével. Az előadássaI egybekötött

megnyító
nagyon sok érdeklődőt vonzott.
Tavaszi időszak a túrák szervezésének és lebonyolításának ide-

11'
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Tisztelt Vasszécsenyi Sportbarátok!

Ezen a napon csapataink Gencsapáti labdarúgóit láttuk vendégü1 és sajnos

A Petőfi SE

Vasszécseny nevében ezűton köszöntöm
a
Vasszécsenyi Üzenet olvasóit.
Egyesületünk felnótt illewe ifiúsági csapata január kőzepén
kezdte meg a felkészülést a tavaszí szezonía heti 2 edzéssel illetve
I edzőmérkőzéssel. A programban szerepelt a tornatermi edzéseken kívül boksz-edzés, aerobic edzés is, ami kicsi felüdüléstjelentett a fiúknak a sok elvégzett munka mellett.
Edzőmérkőzéseinket mindkét csapatunk a büki múfüves pályán
játszotta,, ahol tóbb-kevesebb sikert értünk el.
A felkészülés alatt ahozzááIlással az edzéseken nem volt probIéma, az edzőmérkőzéseken mutatott teljesítményen viszont volt
még mit csiszolni a tavaszí rqtig.
A kezdési idópont sokáig nem volt tisztázott, végül a Versenybizottság úgy döntött, hogy a február végéretervezett nyitányt eltolja egy héttel és a 17. forduló küzdelmeivel,2017. március 5-én
veszi kezdetét a szezon.

részbenjó vendégtátóknak bizonyultunk, felnőtt csa-

patunk 5:0-s gyózelme mellett, az ifiűsági csapatunk sajnos 4:2
arányú vereséget szenvedett.

A következő 2 fordulóban szintén hazai pályán játszhattunk,
előbb a Balogunyom gárdáit,utóbb pedig a Honvéd Sé csapatait
fogadtuk. Ezeken a hétvégékenmár sikerült mindkét csapatunknak begyűjteni a 6 bajnoki pontot, felnőtt csapatunk 1:0 és 4:0
atányban diadalmaskodtak, míg azUl9-es fiúk egy 6:0-s mérkőzés után 4:2 gyfuték le a Séi ifiakat. Ezekkel az eredményekkel
felnőtt csapatunk továbbra is a bajnokság 1. helyét foglalja el, míg
utánpótlás csapatunk a 3. helyen tanyáitk, de számukra is elérhető közelségben van a dobogó legfelső foka.
sportbaráti

üdvözlettel:

Elnök

Petőfi Se Yasszécseny

l|.,i$üi§{1//1.|
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yaddsxTibor
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Felnőtt csapat: Kozmor Ákos (edző), Horváth Szilárd,VadászTibor,Pongrácz Dániel, Szalai Márk, Boda Gábor, Horváth Dániel,
Pongrácz Zsolt,Horváth Gergő, Köműves Miklós, Lackner LászIő (edző),Valastyán Donát
Alsó sor: Devecseri Kornél, Imre Balázs, Bori Gergő, Pungor András,Viszked Balázs,ViszkedPéter,Balázs Ákos, Horváth Ákos.

I
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Ifi csapat: Takács Gergő, Kozma Gábor,Varga Richárd,Gál Bence, Pető Krisztián, Rauch Zsolt (edző), SzakáIy Áda-, Tóth Marcell,
Zsolnzi Aron, Győrf§, Patrik, Pungor Krisztián (edző)
Alsó sor: Nagy Máté,Tóth Vajk, Gombkötő Gergő, Horváth Richárd, Czinki Benjámin, Gál Richárd, Porga Milán.

Á HÚsv/ÉrüruNapn
,,Sollemnitas sollemnitafud' , azaz az ünnepek ünnepe
mondják a húsvétranem véletleni.il.A keresztény egyházak tanítása sze ri nt hú svét Jézus Krisztus fe|támadásának
és vele az emberisée megváltásának ünnepe. Az ünnepIés tárgya a világosság győze|me a sötétség, az éIet győzelbűn és halál folött, ebben egybefonódik a kereszthaA nagyszombat napján szentelt húsvéti gyertya a feltámadt Udvözítőt, mint a világ világosságát jelképezi. Húsvéwasárnap ünnepélyes szentmisét
tartanak.A feltámadás napján a pápa a Szent Péter téri
ünnepi misén mondja el hagyományos húsvétiiizenetét
és Urbi et orbi (avároshoz,vagyis Rómához és avilághoz
intézett) apostoü áldását. A kato[kus egyházfő számos
nyelven köszönti a híveket, magyarul a Krisztus feltámame

a

lá1 és a feltámadás.

szítzadban alkotta meg Dionysius Exiguus azt az eljárást,
amely azőta is az alapját képeúa húsvétidőpontja kiszámításának.Ferenc pápa 20t5 j úniusában bej elentette,
hogy
a római katolikus egyhánkész megvá)toztatni a húsdott, A_lleluj a szavaWal.A húsvételnevezés a balti időszak
végéreutal, mert ekkor lehet újra húst enni. A húsvét- vétszámítás módját,annak érdekében, hogy a katolikusok
húsvétja egybees sen más keresztény vallások húsvétjával.
vasárnapi szer tartásnak része a húsvétiételek (bárányhris
hzidén egybeesik és április 76-a a húsvétvasárnapünnevagy sonka, kalács, tojás, bor) megáldása. A szentelés után
siettek haza, mert a néphit szerint a lemaradó még ab- pe a nyugati és a keleti egyházakban egyaránt.
ban az évben meghal, míg az elsőnek hazaérő elsőIesz az
aratásban. A szentelt étel maradványainak varázsetőt tulajdonítottak: a tojás héját a veteményre szőrták, a kotlós
íészkébetették vagy meghintették a vetést, hogy jégverés,
üszög kárt ne teg,yen benne.Húsvéthétfőhőz?úződő népszokás a locsolás és ennek jutalmául a festett tojás ajándékozása. A locsolkodás ú,apja a wz tisztító, termékenységvarázslő erejébe vetett hit. A tojás a belőle kikelő madárralJézus újjásziiletését,a népi hiedelem szerint az éIetet, a
piros szín Jézus kiontott vérétjelképezi.A locsolkodó vers
és a kölnivel való locsolkodás később terjedt el,ahogy az
ajándékot hozó húsvétinyt:,Iképzete is. A nyul szintén a
termékenység és az élet ciklikus megújulásának jelképe,
de a gyermekeket megaj ándékozó nyúl meséje csak a 16.
századtóI ismert.
A húsvétiünnepek időpontja változó, s hogy ezt megértsük,vissza kell tekintenünk a múltba.Az első niceai zsinat 325-ben határozott úgy, hogy az egyhán tagjai a húsvétot ugyanazon avasárnapon ünnepeljék, éspedig legyen
a keresztény húsvétidőpontja atavasit nap-éj egyenlőség
utáni első holdtöltét követő vasárnap. Sajnos ennek meghatározására nem jelöltek ki módszert, így például az alexandriai pátriáíka és a római pápa alá tartozó egyhánrész
másképpen számitotta a húsvétidőpontját. Később a 6.

Yasszécseny Község Önkormdnyxatdnak és
Kéliaiselőtestületének nez,)ében ezúton kíodnok
kellemes hús,uétiünnePe ket!
zsolnai zoltdn
Polgdrrnester
TAVASZI CSALOGATÓ
Bújj, bújj hóvirág,
olvad már a hóvilág,
vár rád, kiszeret:

tavaszidő- kikelet.
SzóIj ,szóIj kismadár,

Fuss ,fuss kispatak,
messzi tájak hívjanak,
hol majd megleled
az őIeIő tengered.

hol nem sír soha száj.

Jesj iajj szép tavasz,
p ezsgő szlv e m légy r av asz,
súgj- búgi kedvesen
amíg titkod keresem.

Süss, süss napsugár

Hivj ,hivj messzeség,

a dalodnak nincs határ,

mindig odaszál\j,

nem nő más fa, csak sudár,
hol nincs ,ott ne várj,
árnyekodhoz sose állj.

mi elmúlt sem veszteség,
újra kamasz már,
ki tél után tavasztvár.

Bú&i ,búgj kisgalamb,

szíved verjen, mint harang,

Vasszécseny, 20 17 tavasza

hol vár a párod,
ég kékjétvele járod.

Pődör György

