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VASSZECSENY

NYÁKUNKONÁ
SZEPTEMBER

)CKIV. évfolyam 2.szám

7-énkezdődlk és novembet 6-igtart s az
őszpont az évszakot majdnem pontosan
kétszer másfél holdhónapra, 46 illewe 44
napra osztja.

h nyolcszáz éves megemlékezések toLassan véget ér a nyár a maga hektikusvább zajlanak. Az ősz programjai legságával,örömeivel
és gondjaival egyaránt.
alább olyan gazdagok, mint az elmúlt
volt részünk hosszan taftó szaharaí Íor- nyáré volt. Figyeljék felhívásainkat, megróságból, kaptunk a nyakunkba
hívásainkat.Tártsanak tehát velünk emlézáropokat, átélnik a hosszú esők idejét kező programjainkon, hogy jobban megéppúgy, mint a váratlanul reánk törő,
ismerjük múltunkat, megbecsülve ezáltal
ptlsztító erejű szélviharokat. Látni a töjelenünket. A jövő elvárja tőlünk!
vestül kicsavart vagy éppen derékba tört
Pődör Gfirg1l
fákat, elsodort, letépett háztetőket, a
megsénilt templomtetőt.Nem kis feladat a károkat helyreállítani.Nem csupán

a sajátunkban kell gondolkodrri, hiszen

a közösségi terekben keletkezett károk
is a mi kárunk. Arra is oda kell figyelni,
mert helyettünk senki nem állítja helyre a
sportpálytit, a pzrrkot, a ternetőkertet.
Elmúltak a nyárí hónapok, néhány nap,

itt vannak az ,,emberes" idók. Szeptember az év kilencedik hónapja a Gergelynaptárban, és 30 napos. E hónap neve a
latin septem szóból ered melynek jelentése hét, mivel szeptember eredetileg az
év hetedik hónapja volt a római naptárban, Az ókori görög kulturában a szeptembert boedromionnak (kezdet) hívták.
A 78. századi nyelvujítók szerint a szeptember neve , gyúmölcsönös". A népi kalendárium Szent Mihály havának neveit.
Nekünk, egyszerő embereknek az ősz és
az űj tanév kezdete. h csillagászati ősz
szeptember 23-án kezdődik. (A déli féltekén e napon kezdódik a csillagászati tavasz.)Ettól kezdve a Nap a Baktérítő felé
távolodik az Egyenlitőtől, sugarai egyre
laposabb szöget zárnakbe a foldtengelylyel.Ezért az észalá íéltekénrövidülnek
s

és hűlnek a nappalok, közelit a tél.A

meteorológiai ósz Európában már szeptember elején beköszönt. A régi kelták és
a kínaiak viszont már augusztus elején
megülték az ősz kezdőünnepét, láIuk az
ősú napqegyenlőség napja az évszakzenitje, annak eszmei közepét foglalta el.A
kínai naptárban például az ősz augaszttls
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PŐPÖn GYÖRGY

ANNODOMINI

(azaz az Ű r 201,7 . évében,
Vasszécseny elődje, Milek
első említésének800. évíbrdulój án)

Kérded: ünnepelni minek,
kit is érdekel már Mylek?
Nyomaként nincs már kő se itt,
e kor felejti hőseit!
A csont római volt vagy avaí,
a múlt sok embert íem zavaí.

Mégis!Legyen
valódi otthonod e táj,
hol nyugszol, ha időd lejár.
Neved nem névtelen vesz el,
ha látják, érte mit teszel.
Kérded: miért mondom Horrót,
hiszen csak sejtjük, hogy hol volt.
Kicsit múltunk Atlantisza.
Nevét dal sem hozza vissza:
ki tudja,hogy kik voltak ők,
hűn szerettek-e itt a nőki

Mégis!Talán
Isten nagy szele elfujja
-hogy látható legyen újraaz év századok vak porát.
s ha nem felejted, megbocsát.

2017. augusztus
Kérded: mit is jelenthet Császt?
Bozótost -mondom, nem Hellászt!
Hová tűntek ezen korok?
Nincs egy emlék, nincsenek romok,
Favágók lehettek talán?
nőtt itt hazám.

A hamvukból

Mégis!Ezért
őrízd szívedben a lángot,
hidd el, néha óket látod:
Velük rezdül minden bokor,
s a vén fák arcukból szobor.
s

Kérded: miért fontos Lipárt,
hogy érte szíved is kitárd?
Nézzed ősi szép templomát,
falai rejtenek csodát
kövét hordták-súgják dalok

három

€1jel az

angyalok

Mégis!Hallgasd
hogyan zígnak a harangok,
szinte mozdulnak a hantok,
önnek szép ap ák, szép anyák,
lelkük tölt házat és tanyát.

j

Kérded: honnét a szó, Szécseny?
Faludként ejted és szépen,
tudd, szláv aszó és idegen,
mégsem hagy senkit hidegen.
Lehetett valaha irfuány,
az é7etnek utat nyitván.

Mégis!Lássad
a fecskét az

eresz alatt,
csőrével friss sarat tapaszt.
Halld, hangia soha nem pörös,
csakTENNI, ez bennük közös.

Kérdik űj századok múltán
kutakodva íöldjük múltján,
hogy néztek ki, utcák,terek,
éltek-e boldog emberek?
Hagytak-e ők jót vagy szépet,
mire büszke lehet Szécseny?
Igen!Mondják
tán éppen templomba menve:
A múlt ott nincs elfeledve,
hol szép jövőt tudnak hinni
Domine, anno domini...

)
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RETENT ÁZ ELM ULT ID

Ertesítem a tisztelt Lakosságot, hogy az elmúlt időszakban - 2O17 év második negyedévében - az alábbi események történtek, és az ezze| kapcsolatos feladatok kerültek ellátásra.
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és a Közútkezelő KHT. ilyen komoly feltételeket íámaszt
az emlékmíielhelyezése okán.

A

feltétel a csomópont teljes rekonstrukciója volt. A kiemelt szegély, a bíztonsági zóna mérete kapcsán teljesen
át kellett építenia kőzépszigetet. Mellette a külső buszmegá||óhoz vezető járda kialakítása már egyértelműen
adta magát. Felújításra került a külső buszmegál'ló. Ráfért

Községünk, mint köztudott, az idén ünnepli a ,,800 éves"
ezt
évfordulóját. Ez a tény önmagában is megkülönbözteti
az esztendőt a többitől. Terveztünk és álmodtunk egy na- a felújítás.Mellette a mai igények figyelembevételével kegyot, amikor azt gondoltuk a település Képviselótestületé- rékpártároló és egy új információs tábla is megépítésreés
vel és a helyi civilszervezetekkel közösen: azideijubileumi
évet az ünneplés és az emlékezésmellett, maradandó értékek teremtésével is emlékezetessé tesszük.
Így u, ünnepi képviselőtestületi ülésen az ünnepi hangulatban megemlékeztünk a múltról, beszéltünk a jelenünkről
és közösen fogalmaztuk meg igényeinket, elképzeléseinket
a jövőre vonatkozóan.
Volt egy pillanat megállni az időben és a községünk közeli
múltját íeIidézve köszönetet mondani és elismerni mindazokat, akik egyéni teljesítményűkkel és odaadásukkal
segítették településünk fejlődését, hírnevéneköregbítését
vagy csak a mindennapokban a közösség működtetését.
Az ünnepi megemlékezésmellett a Képviselőtestület fejlesztéseket és beruházásokat hagyott jóvá. A megemlékezés
kapcsán a Széchenyi és a Petőfi Sándor utca kereszteződésében ,,obeliszk" emlékmű tanúskodik róla, hogy elődeink
minimum 800 éve igen is itt éltek.
Az emlékmű - mind anyagában, mind szellemiségében -,

modernnek és egyedinek tekinthető.

A

művész szavaival

élve, szerette volna a településünk,,dinamizmusát, modernségétkifejezni" vele.

A

pályamű láválasztása és elfogadása egyértelmű volt a
testület részérő|. Bíztunk benne, hogy a ,,modern patina"
nem csak egy rozsdás fémlemezt jelent majd a látogatók
és a helyiek számára. A hely Laválasztása is konszenzusos
alapon teljes egyetértésben történt. Arra viszont nem számítottunk, hogy a Kormányhivatal Közlekedési Hatósága

elhelyezésre kertil. A költségek jelentősek voltak, az öszszegzés még hátra van, mivel a teljes befejezés még nem
történt meg.
Az évforduló jegyében az idén a gyermeknap is rendhagyó
vo\t. Az Önkormányzat és az Óvoda-Bölcsőde
közösen
valósította meg a programot a játszótéren, A játszőtér ezt
megelőzően az ídéntavasszal is átesett egy jelentős felújításon. A nagykorcsoportos hinták alatt kicserélésrekerült
az ütéscsillap ítő talaj EU szabványos kavicságyra. Továbbá
a 1átszótéti eszközök sérült és elhasználódott elemei cserélése is megtörtént. A karbantartást egy festés zártale.
A gyermeknapi program nagyon jól sikerült, a jelenlévők

Vasszécsenyi Üzenet
véleménye szerint. Külön öröm számunkra, hogy az intézményeinkelismertsége kiemelkedő. A környező településekről érkező gyermekek és vendégek nagy számban
látogatták meg rendezvényünket. Bízunk benne, hogy ez a
progíam is segíti esetleg azintézményvá7asztást a beiratkozásiidőszakban. Köszönet ezíton is mindenkinek, aki részt
vett a szervezésben és a lebonvolításban!
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Ferenc plébános, majd megáldotta a felállított obeliszket.
Délután a Szkok-házban volt megtekinthetó ,,Vasszécseny
a képzőművészetben" című kamara kiállítás. A kiállítás
megnyitóján előadást tartott Benczik Gyula levéltáros, a
800 év dokumentumainak fellelhetőségéről, valamint a történelmi forrásokról. Sajnos az égiek áldásának hiányában, a
rossz idő beköszöntésével a meghirdetett programon mó-

dosítani kellett, mivel hirtelen nagy mennyiségúcsapadék
zúdult térségünkre, viharos erejű szé| kíséretében.A módosítás következtében csak a Cimbaliband együttes koncertje
került megtartásra Danics Dóra énekesnővel, majd ezt kóvetően került sor abálra Németh István zenésszel.
Az Önkormányzat a sportcentrum területén egy sport fittness parkot alakított ki. Itt 10-99 éves korig lehet lehetőséget találni a testmozgásra. A gépek mellett kettó darab
pingpongasztal is található. A tervek szerint sakk asztallal
és lengőtekével fogjuk tovább bővíteni idővel.
Rövidesen több járóburkolat megújítását fogjuk eIvégeztetni. Ezek között a Szécsenyi ravataloző előtti terület a
Lipárti Templom bejárata, a Szécsenyi Hősi emlékmíielőtti terület, sportöltöző bejárata kap térkő burkolatot.
Az emlékmű avatására, valamint aLipárt utca folytatása- Ugyanilyen burkolattal kerülnek továbbiakban felújításraa
ként - eddig névtelen út - Milek kőzzé tötténő elnevezésé- jfudák és a közterületek. Ennek oka elsősorban a késóbbi
vel kezdődött július 25-én aJubileumi programsorozat má- javitás, burkolatbontás lehetősége. Jelenleg az aszfalt bursodik fontos eseménye. Ünnepi szent misét celebrált Merkli kolat költsége minimálisan tér el tőle, viszont az esetleges
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közmű vagy egyéb hibák miatti bontásban nyom nélkül javítható.
A kőzvilágítási hálózat javitásárára kerül sor, a Táncsics
utcában több törött villanyoszlop cseréjétvalósítja meg a
közműszolgáltató (E- ON ) kérésünkre.
Azidén nyáron karbantartásra kerül sor az óvodában, bölcsődében, és az iskola konyhájában is. A nyári karbantartás
teljes körű megvalósítása a feladatunk. Ennek részeként a
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Elkezdődött a Lípárti falurészen a |I. vllágháborús emlékmű teljes körű felújítása.Az Önkorm ányzat 1 millió Ft
összegú támogatást kapott pályázat űqán Kőzép- és Kelet
Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól. A kivitelezésre Módy Péter művész úr került felkérésre.A munkálatok folynak. Az emlékmű -rossz állapotára tekintettel - teljes lebontásra került és teljesen újjá
lesz épiwe, a tervek szerint. Átadása ősszel várható.
A Széchenyi utca több pontján a burkolat megsüllyedt és

tisztasági festés elengedhetetlen a biztonságos üzemelés
szempontjából.

A TOP-ban

(területi operatív program) két pályázatunk
kapott támogatást. Elsóként a kerékpárút,másodsorban az
iskola energetikai fejlesztése. A támogatási döntésekről az
értesítéstmegkaptuk, a szerződésekaláírásra is kerültek. A
támogatási döntés alapján az előbbinéI mintegy 130 millió
Forint összeg áll rendelkezésre a Csempeszkopácsig tartó
külterületi kerékpárútszakasz megvalósítás ár a, az utóbbinál 110 millió Ft összeg ál1 rendelkezésre a fejlesztésekre. A beruházásoknak201,8 év végéigbezárólag kell, hogy
megvalósuljanak. Azon leszünk, hogy a munkálatok mielóbb elkezdódjenek.
Az Önkormányzat az idén is megrendezte a ,,nsrugdijas"
kirándulást és támogatta is annak költségeit. A szervezést
az idén is Sebestyénné Jutka és Ponyhardt Ákos végezte.
A Sárvár és környéke meglátogatása mellett a kirándulást beszakadt. Szerencsére a gyors jelzésnek és a gyors rcagákiegészítveMesteriben fürdőzéssel és azt követően a szo- lásnak köszönhetően, baleset nem történt.
kásos vendéglátással ért véget a nagyszerő kirándulás.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az igyben az
alábbi intézkedés ek törté ntek:

A Vasi Yíz Zrt. műszaki

igazgatóját és vezérigazgatőját tá5ékoztattam levélben a vélhetően a csatornával összefiiggő úthibáról
(2077.05.31.). Kértem a hiba okának megállapitását és a helyreállítást. A csatornarendszeít műszeresen megvizsgáIták, jegyzőkönyvet vettek fel, majd ezt követően arról

értesítettéklevélben az Önkormányzatot,
hogy a csatornarendszer nem sérült, az út
süllyedése vélhetően a kivitelezési tömörítés
hiányára vagy szakszerűtlen elvégzésétevezethető vissza. (201,7 .06.06.)

Vasszécsenyi Üzenet

Az Önkormányzat

döntése alapján Lukács Ernő igazságügyi szakértőt kérte fel az útsüllyedésekkel kapcsolatos
szakvélemény elkészítésére(2017. 06.29.). A határidő a
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talán értetlenül is állt a helyteáIlítás körülményeit tekintve, de
higgye el mindenki, hogy a szakértői feltárás és a helyreállítás
elhúzódása senkinek sem volt érdeke, sem szándéka. Ezt köszakvélemény elkészítésére 2077 .07 .30. volt.
vetóen reménykedheünk abban, hogy a kilencvenes években
Ezze| párhuzamosafl felvettem a kapcsolatot a BelügymiÖnkormányzati tulajdonba árvett utak ké nyszerűfelújítása meg
nisztérium illetékes főosztáIyával, hogy segítségetkérj ek, tud valósulni állami segítséggel. Amennyiben ez mégsem sikemilyen módon kaphatnánk anyagí segítséget a rendkívüli rü1, úgy sajnos tovább kell viselnünk az áwételbőI és a szakszehiba elhárítására.
rútlen csatornarendszer kivitelezéséből eredő károk következj
Az lgazságigyi szakértői elentés 2077 .08.07 - én érkezett ményeit, bármennyire is fát1 ez nekünk.
meg. Ez alátámasztotta a burkolatsüllyedési indokokat. A Az egyedi kérelem elkészült, a szal<l,élemény és a fényképes
feltárást követően készült felmérésen alapuló, műszalá szádokumentáció belaildésérevárhatóan szeptember elején keniü
mítások szerint nettó áron 77 millió Ft összegbe kerülne sor. A kivitelezési munkáatok az utólagos nyomvonal tömörítés
a Széchenyi, Dózsa és Táncsics Mihály utcák teljes körű
miatt akár 1 évig is elhúzódhatnak.
javítása.
A Belügyminisztérium segítségéreazért van szükség, mivel a
A szakértői vélemény és fotódokumentáció birtokában a telepúLlésszinte minden utcája érintett, ahol csatorna húzódik
B elügyminis ztérium illetékes főo sztáIyár a benyúj tásra alazít a|att.A beszakadásidőzített bombaként k ty.g. Sajnos a
kalmas támogatási kérelem kerül kidolgozásra, Augusztus
felújítás költsége az előzetes számitások szerint is jelentős, az
végéna Képviselőtestület jóváhagyása és döntése után tudÖnkormányzati költségvetéshez mérten saját forrásból nem fijuk benyújtani az elkészitett támogatási kérelmet.
nanszírozható összeg. Ezt nincs olyan település, amely önállóan
Vasi
ki
Azutat augusztus 11-én és 14-énkőzben a
YizZrt.
tudná frzetni, íllewe az am,igy is szúkös költségvetésből ki
mint a csatornaháló zat izemeltetője, szeméIyes sürgetésre trudlá gazdákodni. A Miniszteri segítségbenfeltétlen btzom!
és kérésrehelyreállította. Elmondásuk alapján Ők i. .r"- Az úthibák miatt mindenkinek köszönöm a megértését,türelhéz helyzetben vannak, a megye több pontján még ennél mét, de továbbiakban is alapvetően aközműszo|gáltatón mú]ik
is többet kell várni a településeknek és sok esetben a vá- a talán szakszeríi, de gyorsnak cseppet sem mondható helyreálrosoknak is.
lítási munka elvégzése.
Tudom, hogy sok esetben ezt a lakosság nehezen viselte és Településünkön augusztus 10-én este történt viharban jelen-
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tős kárt szenvedtek középületeink és a közteriileteinken lévő

A

hellteál7itás azonnal megkezdődött és napokig munkát
adott az önkormányzat dolgozóinak. Felhívásra segítségetkaptunk a helyi és környező településeken lévő ciül lakosoktól. Az
összefogás nagyban segítette a viharkárok gyors íeIszámolását.
A károk kapcsán úgy döntöttiink, hogy kérelmet nyújtunk be
a Belügyminisztérium vis maior keretére. Ehhez a szakéttői

fák.

vizsgáJatra van szülség a he|yteál7ítási munkáatok megkezdése
előtt,Így több esetben csak később kezdődik el a helyreállítás.

balesetveszéIy elhárítása mindenhol megtörtént. A Lakosokat ért kír enyhítésébenis közreműködtiink, továbbá ideiglenes
lerakótjelöltiink ki a kivágott fák és gallyak elhelyezésére.
Önkormányzatunk és a Kulturális Bizottság Iázasan kész;Jl az

A

augusztusi programokra.Bízom benne, hogy a Lakosok minél

többen részt tudnak venni a programokon és kellemes időtöltésben tesz tészik azoknak, akik éppen nem utaztak el,vagy
nem lesznek távol ebben az időpontban.
A személyes ta!á|kozás reményében bíara, addig is községünk

TovÁBBI KELLEMES NYARAT ES
KívÁNoK!
rlHnNasT
1ó
minden Lakójának

TiszeletteI:

zsolnai zolaín
Polgdrtnester

Á MÚLTEMLÉI{EZETE

WSSZECSENY 800
Vasszécseny Község Képviselő-testiilete elődtelepiilésének, Milek
írásos említésének800 éves édordulója alkalmából ünnepi testileti
üést tartott 2077 . május 25-én. E jeles évforduló akalmából az
őnkotmányzat a községért dolgozó, tevékenykedő személyek elismeréséreVasszécseny Község Szolgálatáért címet, valamint dísz-

polgári címet adományozott.
Díszpolgári címet kapott:
Vámos Antal nyugállományú jegyző, a helyi kőzigazgatás terilletén nyújtott kiemelkedő teljesítménytért, Vasszécseny községért és
polgfu uért végzntt lelkiismeretes tevékenységéért.
Nagy János költő, sziillőfildje, Lipárt megbecsiiléséétt,az iránta
érzeítsz.eretetéről szóIó hioallásért, a régs paraszti értékek,hagyományo§ falusi szokások tolmácsolásáért, verseiben va7ó megőrzéséért.

Posztumusz díszpolgári címben részesüt Bertók László tanár,
Vasszécseny kőzség helytörténetének feldolgozásáétt, a kőzség

történeti emlékeinek összegyűjtéséért és megírásáért, a falu jó hírnevének öregbítését szolgáJó Íáradhatatlan tevékenységéért.Az
oldevelet BertókLászló leánya, Dívós Bertók Edina vette át.
Azoknak a polgároknak vagy kozösségeknek, akik aIözség éIeté-

nek fejlesztése terén hosszabb időn át kiemelkedó munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzá!árla,Itak a telepűés szellemi, erkölcsi
és anyagi értékeinek gyanpításáútoz, hírnevének őregbitéséhez, az
önkormányzat hagyományteremtő szándél,kal egy új elismerést, a
Vasszécseny Község Szolgá,Jatáétt elismerő cimet adományoz.
Vasszécseny Község Szolgílatáért elismerésben részesiiltek az idei
évben:

Vöröskereszt hüi alapszervezetében végzett tevékenységért,lelkes közösségi munkíjáért
,Kiss Ferencné Horváth Beatrix a Vöröskereszt helyi alapszeívezEtében végzett tevékenységért,illetve a sport terűetén végzett lelkes
közösségi munlcíjáért

,HorváthJozsefné Pungor Ágnes

a

,Pungor LászIő a §port területén végzeítlelkes közösségi

munkájáért
'Kovácsné Pungor Zsuzsalna a sport területén végzettlel-
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kes közösségi munkájáért

alkalmából emlékező koszorú került elhelyezésre a művelődési

a sport és tömegsport terűetén végzett lelkes
közösségi munkájáért
,SövegjártóJrános a sport és tömegsport teni{etén vépett lelkes
közösségi munkájáért
,Papp Iswánné Kalmáf Katalin a helyi oktatás-nevelésben végzett

ház előterében. Örömünkre, az ünnepi képviselő-testtileti ülést
megtisztelte jelenlétével Pungor Ernő ö,anegye és leánya is.

zösségi tevékenységéért

800 éves évfordulóját méltó módon kívánja megünnepelni. Ennek
eredményekéntaz önkormányzat űgy hatasozott, hogy a már el-

,Kovács

Ándrás

Ugyancsak megemlékeztünk dr. Tóth Jenő plébános születésének 100. évfordulójáról is. Az önkormányzat nevében a megemlékező gondolatokat Sebestyén Andrásné olvasta fel.
munkájáért, a Vasszécsenyi Tindérország Ovoda és Körzeti Bö1Az ünnepi ülésen dr. Zágorhídi Czigány Balázs történész tartott vetített képes előadást Vasszécseny-Lipátt első említéseiről
csőde példaértéI<ővezetéséért
,Máténé Gadár Rózsa a helyi oktatás-nevelésben végzett példa- a történeti forrásokban. A rendezvényen közreműködött Baráth
Henriett zongorán, a Rozmaring Asszonykóru§, verset szavaJt
értékű munkájáért
,Verhás Miklósné Szalai Margit a helyi oktatás-nevelésben végzett Sebestyén Andrásné, NagyJános és Pődör György.
Az ünnepi képviseló-testűeti ülés utolsó napirendi pontja egy
munkíj áért
példaértékíí
,Tóth Ferenc az Anbrózy-Mígazzilswán Ntalános Iskola korábtárlatnyító volt. A művelődési háztetőtéri kiállítótermében régi
bi igazgatqaként a hüi oktatás-nevelésben végzett példaértéló fotókból összeállított tablókon csodálkozhattak rá az érdeklőmunkíjáért
dők a település műtjára és jelenére.
,Rátzné Stenczinger Katalin a helyi krlturális élet teniletén végzett lelkes közösségi tevékenységéért
A képviseló-testűet 2017. áprűs24-ivlésén sztiletett döntés arról,
,Pődör György a helyi larlturális élet terűetén végzetílelkes köhogy önkorm ányzatunk az elődtelepiilés, Milek írásos említésének
,Bertók Tiborné Pintér Katalin a telepűés korábbi védőnőjeként

a helyi egészségügyben vé5
zett lelkiismeretes, áldozatos
munkájáért

,zsankó vilmosné kiss cecília a telepúléskorábbi assitsztensnőjeként a helyi egészségügyben végzett lelkiismeretes,
áldozatos munkíjáért

,Rába Károlyné Molnár Mária Anna a helyi egészsés"gy-

ben végzett leikiismeretes,
a7dozatos

munkijáért a rászo-

ruló emberek

lelkiismeretes
gondozásáért
,Sebestyén Andrásné Kovács
Judit a kőrlegyzőség egykori
dolgozój aként a köz szolgalatáért végzeltlelkiismeretes munkájáért, illewe a helyi kilturális élet
terűetén végzett lelkes közösségi tevékenységéért
.Babolcs Ottóné Török Erzsébet akörlegyzőség egykori dolgozójaként a kőz szolgalatáért végzett lelkiismeretes munkájáért
.Thkics
Józsefné Horváth Jolán a kőrlegyzőség egykori dolgozójaként a kőz szolgáJatáért végzett lelkiismeretes munkájáért
.Biró Lászlóné Horváth Ago ta a körjegyzőség egykori dolgozőjaként a köz szoIgáJatáétt végzett lelkiismeretes munkájáért
,Ponyhart LászIő a telepiilés korábbi képviselőjeként, alpolgármesterként a köz szolgalatáért végzett lelkiismeretes munkájáért,
lelkes közösségi twékerységéért
.Kovács Zsoltné Kovács Andre a az önkormányzat dolgozqaként a
|öz szolgalatáért végzett lelkiismeretes munkájáért
.YatgaDezső a telepűés korábbi polgármestereként a köz szolgálatáért végzett munlcíj áért
,Osvald Győzó a telepiilés korábbi elöljárójaként akőz szolgáJatá-

éítvégzettmunkíjáért
,Horváth Baláns rendőr fftörzsőrmester a telepiilés körzeti megbízottjakéntaf aluközbíztonságáértvégzettsznlgáúatáért
Az elismerések mellett Onkormányzatunk a vasszécsenyi művelődési hán névadójáróI, akőzség díszpolgátáről is megemlékezett az ünnepi ülésen. Pungor Ernő halála 10 évfordulójának

)

Vasszécsenyi Uzenet
feledett egykori telepűésnevet utcanév formájában is megőrzi a
községben, a Petőfi és a Lipárt utcákat összekötó néwelen közút
Milek közre történő elnevezésével,
Az utcanévadás mellett emlékmű állításáról is döntött a képüselőtestri{et. Vasszécseny hatfuában, a Széchenyi és a Petőfi utcák kereszteződésében keriilt felállításra a Lieb Roland sznbtászművész
teívezte emlékoszlop. A telepúlésúj jelképe egyben igazodási pont
is a Vasszécsenybe érkezőknek. Az emlékmű anyagában egyaránt
jelképezi a modemséget és azídőtáÁlósá,got, a feliiletén láwányosan,
a mai kornak megfeleló módon keni{ megjelenítésrea telepiilés

G o ND o L/IT o K Á

2077. augusztus

8

Az oszlop négy oldalána - megfelelő tájolásVasszécseny további elődtelepűés
Milek
mellett
felkeniltek
-

800 éves évfordulója.
sal

nevei is, úglrrnint Lipárt, Szécseny és Császt is.

Az ünnepélyes utcanév avatásra

és az

emlékmíifelállitásra 2077

.

június 25. napján került sor. Településünk új jelképeit számos
vasszécsenyi és szomszédos településről megielent érdeklódó
előtt Merkli Ferenc atya áldotta meg.

zsolnai zolfuín
Polgírmester

NY o L c s ztÍz ÉI/RE ND E Zra tw s o no ZAru I{Á P C s/ÍN

Minden közösség szereti megmutatni múltját, dolgozik

a

je-

gított szerkezet tájolt, s az érkezőnek jelzi, merre volt Császt,

Milek, Szécseny és Lipárt. Két értéketis bemutat: a templomot
lenéértés tervezi, alahtja a jővőt. Evekkel előbb már felvetődött
és a kastélyt.
elődje,
Milek
elsó
említésének
az a gondolat,hogy a telepriLlés
A
megszépúltkörnyezetében, az t$ gyalogárdával a háttérben
kellene
megünnepelni.
nyolcszázadík évfordulóját méltóképpen

A

képviselőtestrilet támogatásával megalakult a Kulturális Bizottság, s a felkért lelke.s emberek hamarosan egy nagyszabásít
elképzelést tettek le az Onkormányzat asztafára.
Nyolc hónap -rtyolcszáz év-nyolc rendezvénysorczat! Szép tervek, sok-sok feladat, tennivaló, amelyhez az anyagi javakon tul
tevékeny összefogás is kell. Az első két rendezvénysorozat sikere mutatja, hogy szükség van ilyen programokra. Senki nem
vitathatja az ünnepi kőzgyőIés magasztosságát és színvonalas
megrendezésének méltóságát. Méltán lehenink büszkék azoka
az emberekre, akik kiérdemeltékmunkijukkal a díszpolgárí cimet illetve a bársonyfedelű elismerő oklevelet. Erttink, a filuért
dolgoztak fáradhatatlalul, öregbítve Vasszécseny hírnevétközéletben, sportban vagy a kulturában. Az e|ső rendezvénysorozat
részekéntfotókiállítás és előadások mélyítettékel az érdeldődők
ismeretét a megélt múltról.
A júniusi események tovább emelték a program ismertségét
és elismertségét. Az ünnepi szentmise után a Milek-köz utcanévadása , az obehszk avatása és felszentelése minden résztvevő
számára emlékezetes marad. Ugyancsak nagy volt az érdeKődés
(az eső ellenére) a Szkok-házban zajló események iránt. Különösen a Vasszécseny a képzőművészetben címmel megrendezett
alkalmi kiállítás ragadta meg a látogatók figyelmét, amely a helyi
alkotók múvein kereszól mutatta be nyolcszáa éves településünket. Ezt remelqil egészítette ki Benczik Gyula levéltáros előadása, amely rávilágitott a történelmi múltra, a nyolcszáz évvel ez-

előtti eseményekre.

Röviden az obehszl<ről! Többféle anyagban és formában
gondolkodott a kulturális b\zottság és az önkormányzat.Lieb
Roland Ferenc alkotása nyerte el a képviselők tetszését,amely
ötletében és kivitelében egyaránt a fi atalosságo t, a szobtászművészet megújítását fémjebt (Az alkotó nemzetközileg és hazai
vonatkozásban is ismert vasi szobrász- és éremművész, építészmérnök. A Wikipédián elérhető információ szerint ,,radikálisan
újítógondolkodásmódja miatt kivfik korosztálya alkotói köziil.
Elsősorban a meghökkentő anyaghasznLflat jellemzi művészetét")

Az obeliszk időtá|tő corten acéllemezbőlkészilt, s beton alaprahelyezett téglalap alapú csonka gula. Sokan rácsodálkoznak

,,rozsdás" feliiletére. A lemez alapjellemzőjeIesz ez a szín, s nem

kell festeni. Idő kell hozzá,hogy egyenletes barna színt kapjon.
(Akír a bronz szobron a patina!) A belülről ledekkel megvilá-

elmondható, hogy községünk új jelképe ez,amely felhína az e:re
haladók figyelmét : {érj be Vándor, itt szívesen fogadnak!
Az ünnepségsorozat keretében lassan megújul a világháborús

emlékmű is. Eppen ideje! - mondhatnánk. A kulturális bizotts p ály ázatáv al elnye r t p énz és N I o dy
s ág é s az ö n ko r mányzat közö

Péter szobrászrnűvesz neve garancia lehet a közeli újraavatásra.
Elkészüt a Vasszécsenyvárja Ont turisztikai kiadvány, s az Lrtolsó simítás oka t v égezzik a monográfi a any agán is. (Muszáj akrualizáInt, mert \ezárása óta nagyon sok változás, esemény történt
a faluban, amit nem szabad kihagyni.)
A júliusi spoítprogram is része a sorozatnak, gazdag kínálat
fenyét emeli a Sport Park ünnepélyes avatása. A további hónapokban a Szent István szobor avatása mellett gazdag kulrurá]is

ajánlatokkal, egyházi és állami ünnepségek kereteibe ágyazva
folytatjuk a nyolcszáz éves megemlékező sorozatot egészen az
év végéig.A képviselótestiilet elfogadott egy elképzelést a lipárti
falurészen, a Gyöngyös partlán. Egy sétálóút (stációkkal) kOtné
össze a Gyönglös utcát a Kereszteiő Szent János templommal,
melynek végébenegy park adna lehetőséget a pihenésre, kikapcsolódásra. Ugy gondoljuk, a telektulajdonosok pozitív hozzáállása segít a gyors megvalósításban. Legközelebb ugyanis 100 év
múlva lesz kerek évfordulónk!
a

Pődör György
kultuníIis bizottsúg elnöke
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ÁZÁRÁ^IYDIPLOMÁ
Azért lettem pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántj át, szép vigyázattal, csendesen csiszolj am kristályb a.

2077 április 4-én a Szombathelyi Egyetemről Novák Anikó hozta otthonomba
az Aranydíplomámat.
Először is hálát adok
a Jó Istennek, hogy

megérhettem ezt a
szép napot, és családom minden tagiával
ünnepelhettem a nagy
eseményt. Tanulmányaimról, pályámróI:

Az á7t, iskola és a középiskola elvégzése
után a pécsi Tanárkép-

ző Főiskolán

tanultam tovább. Az akkori
felsőoktatási rendszernek megfelelően két tanári szakot /
orosz, tÖrténelem/ négy év alatt végeztem el,
50 éwel ezelőtt, 1967-ben tettem állanvízsgát - és áItalános iskolai tanári diplomát szereztem.
Gyakorló tanári munkát a győrvári Ált. Iskolaban végeztem, - ezután közelebb a szüleimhez, a sorkifaludi ált. iskoláb an taní tottam. Voltam o sztáIy fő nök, úttörő cs ap atvezető, majd igazgatóhelyettes.
1,975-tőI a vasszécsenyi ált. iskolában dolgoztam nyrrgdíjazásomtg.

Szeretettel gondolok minden becsületesen dolgozó és élő
volt diákomra.
Büszkeséggel emiékszem vissza a legtehetségesebbekre, különösen

azokra aktk az én csodálato s páIyámat vá7asztot-

ták élethivatásul.

Különösen 3 évfolyamra (5.től 8.o-ig), az 1,985-, 1,990,
1995-ben végzettekre, akiknek osztályfőnöke lehettem,
segíthettem, útra bocsáthattam
őket. A velem együttműködő

kedves szülőkre

is

szeretettel

gondolok.

Megköszönöm
Polgármester
Úrnak a gratulációj át és ezt a
lehetőséget, hogy a fenti soro-

kat a helyi újságban közzé tehetem.

,,Diák marad az ember míg csak
él, a leckéjét
a sírig tanulja, mindig újat, ne-

hezebbet a
réginél."

A harmadik negyedévi szelektív
gyűjtési napokíól
Tátlékoztaluk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. III. negyedévébena Müllex Nonprofit Kft. négyhetente péntekenként száIlitja eI az ingatlantulajdonosoknál keletkező sárga zsákokban összegyűjtött szelektív hulladékot. A
kommunális hulladékszállítás továbbra is heti rendszerességgel csütörtöki napokon fog történni. A szelektív sárga
zsákos hulladékszállítás idóponqai a harmadik negyedévben az alábbiak:
augusztus 4., szeptember 1., szeptembet 29.

Kérjük, hogy a sárga zsákokat, illetve a hulladékgyűjtő

edényeket a gyűjtés napján már 06.30 óra előtt az ingatlan
előtti közterületre kihelyezni szíveskedjenek.

Az

otszág egész területén tűzgyűjtási tilalom
van érvényben
A Földművelésügyi Miniszter 2017. június 20. napjátől az

egész ország területére tűzgy,JJtási tilalmat rendelt el. A
tűzgyújtási tilalom ideje alatt a helyi rendeletben szabályozott avaí és kerti hulladék égetése is TILOS! Tilos tehát a
kerti hulladékok nyári időszakban fiúnius 1-től szeptember
30-ig), keddi és pénteki napokon történő égetése.
Környezetünk védelme, illewe a vagyonbiztonság érdekében kérem a fentiek szigorí betartását!

tűzgyll1tási tilalommal kapcsolatban a kat^szttőfavédelem honlapján tájékozódhatnak http://www.

A
Tótb Ferencné

tandrnő

katasztroíavedelem.

hu

/\ndex2.php lp ageid =monitor_

tuzgyujtasi_tilalom

GdsPdrTivadar jegyző
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HELYI ERTEKruR HIKEI
A

szintek. Örülünk annak, hogy a Vas Megyei
nyolcszáz éves évforduló alkalom arra,
Ertéktár Bizottság döntése értelmében Vashogy átgondoljuk helyi értékeinket, számszécseny kastélyai idén májustól a Vas Meba vegyük, mire is lehetünk büszkék, megyei lirtéktár részekéntjogosultak a VAS
lyek azok a dolgok, amelyek bemutathaMEGYEI BnrEr cím és megielölés hasztók szélesebb nyilvánosságnak is. A tavaly
nálatára.
létrejött helyi értéktárbizottság tervezi
A megyei értéktár bizottság tagjainak jaegy olyan helyiség, terem kialakitását, ahol
vaslata és felkérésealapján a következő
bemutathatj a a Íalu értékeit.Sajnos, egyre
időszakban a megyei szinten valóban egye\déző
tátmert
a
múltat
nehezebb a dolga,
dülálló Asványműzeum, a helyi bizottság
gyakat és fényképeketelőttünk már többen
összegffitötték,igy a helyi értéktárbana bemutatásuk már véleményeaIapján pedig Vasszécseny a képzőmúvészetben,
szinte lehetetlen. (Viszont kérjük a helyiek támogatását, mint kiemelt értékekkerülnének felterjesztésre.
Pődör György
amennyiben erre lehetőségük van!)
bizottsdg elnöke
a helyi értéktíír
Az éttéktáraknak szintjei vannak: helyi, megyei és országos

HÁZIoRroS
TISZTELT BETEGEINK!

Szeretném felhívni a tisztelt lakosság figyelmét, a nyári \dőszakban gyakran elóforduló betegségek és rosszullétek kezelésére.A hőség ideje
alatt, a nagy kánikulában fontos a szervezet

megfelelő vizellátása,

és a tűző nap kerülése.

megÍgy
"-..r.ryiben
oldható 11 óra és 15

óta között

árnyékos

gyenek magukkal Kalcium pezsgőtablettát, Fenistil Gel-t,
kerülve az UY sugár- a sebek kezelésére Betadin oldatot. Ügyeljenek a megfelelő
zás okozta káros ha- tisztaságú víz fogyasztására, kisgyermekeknek csak forratásokat, mint például lás után lehűwe adjanak vizet. A napozáshoz használjanak
napszúrás, napégések, magas fényvédő faktorral ellátott napozó krémet.
Kérdésükvagy segítségkérésükesetén állunk szíves rendelhőguta. Fontos afolyakezésűkre
kollégáimmal.
matos folyadék bevitel,
melynek alapszabálya, hogy napközben óránként, igyon További szép nyarat, nyugodt pihenést kivánva,
Dn NagypdlJudit
megy egy pohát vizet, igy napi 2,5 líter folyadékot viszünk
helyen tartózkodjanak,

be a szervezetünkbe.
nyár a szabadság, és a felhőtlen kirándulások ideje, ám

A

ilyenkor sem szabad elfeledkeznünk a kullancs csípésés
már rovarok okozta megbetegedésekról. Kérjük, hogy
amennyiben a recept nélkül kapható szerek, mint például
Fenistil Gel nem segítenek, keressék fel háziorvosi rendelónket. Amennyiben kullancscsípésután, két - három héttel
Iáz, fejfájás vagy a csípéshelyén bőrpír jelenik meg, keressék meg háziorvosukat. Az időben felállított diagnózis és
terápia a beteg gyógyulását elősegíti, és a későbbi szővődmények kialakulását csökkenti. Kirándulásokra mindig vi-
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Vasszécsenyi Tiindérorszd7 Ó aoda és Körzeti Bölcsőde

BOLCSODEI IIIREK

A

-

hírei

rék- fújó készlet, a gyereknapra kapott focikapu is. Az árnyékos helyen játszószőnyegvárja a hűsölni, pihenni vágyó
kicsiket. Ha rossz az idő, a csoportokb an játszunk (festege-

április 25.,26-án megtartott -,,Bölcsóde kóstolgató" programunknak köszönhetően, május végénújra
tünk, rajzolunk...), meséket mondunk, énekelgetünk.
sok család jelezte, hogy a következő gondozási évben ránk
sikeres

Nyáron sem fe-

ledkezünk meg

a

szülinaposaink-

ról: megünnepeljük óket, hogy
senki ne maradjon ki a ,,bölcsis
szülinapból".

A

bölcsódei le-

állási idő

előtt

elbúcsúzunkaz

óvodába menő
nagyoktól: kis
szeretné

meke

ajándékkal kedveskedünk Nekik. Reméljük, hogy jó emlékeket őriznek majd a bölcsődében eltöltött időrő1, és örömben és sikerekben gazdag éveket
töltenek az óvodában.
Itt szeretnénk megköszönni a sok, szép virá.
got, amit a bölcsődénk szépítésérekaptunkl
B ölcsódénk ny ári leállásának idej e :
2017.július 31- tőI - augusztus 25-ig
Első gondozási napunk:
2017. augusztus 28. ,hétfő

bíznígyergondozását,

nevelését.Így a be-

íratott bölcsődések

kőznl (25 fő) szept-

emberben óvodába menők (11 fő)
helyére 12 kisgyermeket várunk majd,

akik közül 8- an
már szeptembertől

kívánunk minden kis bölcsi-snek és családjaiknak élményekben gazdag, tartalmas pihe-

beszoknak intézményünkbe, a többiek pedig folyamatosan januártól kezdenek
majd hozzánk járni. Nagyon örülünk, hogy a családok bi-

nést, kikapcsolódást és feltöltődést a nyárra!

Hittér Ldszlóné

zalommal fordulnak hozzánk, és ránk bizzák a gyermekeik

B ölcs őde

gondozását, nevelését.

A

mozgalmas nevelési év zárásaként, május közepétől, elkezdődött bölcsődénkben a nyári napirend szerinti élet. Az
előre megtervezett programjaink helyett ilyenkor a spontán
és az időjárás által befolyásolt játékok kerülnek előtérbe.
Sokat vagyunk az udvaron, ahol a motorok, labdák mellett
előkerülnek a homokozó játékok, formák, a szappanbubo-

órronÁtvruíant

e

,,Nincs szebb évszak, mint a nyár

Melegít a napsugár.
Kiülök, ha süt a nap,

Süttetem a hasamat."
(Benjamin L.: Nydr)

28 - án tartottuk,,Óvodakóstolgató"
programunkat,
melyre szívesen vártuk minden leendő óvodásunkat és szüleiket. Hívogató, gyermeki figyelmet felkeltő, színes bemutatkoző fiizet kiküldésével invitáltuk meg egyvidám, játékos

Március

,,Eget fest kékre, réteket zöldre
Arcokat mos§a, festi pirosra.
Fényt szór a ítildre, lombot a tölgyre

szirmot havaz- a tavasz"
(Mándy Stefánia)
Ttindérországb an a tavaszi időszakbővelkedett

szakmai vezetőj

eseményekben.

délelőttre a családokat, A gyermekek, szülők, vendégek megismerkedhettek a már ide járó ovisokkal, óvónénikkel az itt
dolgozó felnőttekkel és bejárhatták az ővodahelyiségeit. Úgy
gondoljuk, hogy jól sikerült ez a déIelőtt, s hamarosan találkozunk velük, mint óvodásokkal az iltézmény falain belül!

Vasszécsenyi Üzenet
A

következő várva-várt időpont
április 7-e volt. Ezen a pénteki napon nyíltnapot tartottunk, ellátogattak hozzánk az óvodánkba játó
gyermekek szülei, nagyszülők, rokonok, hogy bepillantást nyerjenek
az óvodásaink mindennapi életébe.
Megtekinthették a napirendünkbe

illeszkedő különböző tevékenységeket és belebújhattak óvodásaink
bőrébe, mivel gyermekeink játéI<a
hívták őket és kipróbálhattak sokféle játékot.

A szeszélyes tavaszi idő sem vette el
a kedvünket, mi izgatottan vártunk
a húsvétinyuszita. Amikor elérkezett az idő, kiosontunk az óvoda
udvatára, s nagy meglepetésünkre a bokrok, fák alla telis-tele volt
csokinyuszival, csokitojással, amit a
szorgos kezű óvodásaink összekapkodtak.
A nagycsoportosoknak a Berzsenyi
Dániel Könyvtár munkatársai,,Meseláda" foglalkozást tartottak: mesét láthattak, hallhattak, kézműves

foglalkozáson vehettek részt. Köszönjük a lehetőséget a vasszécsenyi
Pungor Ernó Művelődésí Háznak.
A többi ovis sem maradhatott mese
nélkül, hisz két bábszínházi előadáson is részt vettünk: a csemete

Bábszinház illetve a Léghajó Bábszínház kedves történetein tapsolhattunk.

Május legszebb ünnepén,

anyák
édesanyákat, nagyma-

napján az
dallal, verssel,
mákat köszöntöttük
ajándékkal. Átadtuk nekik a szeretet virágait. Már hetekkel előtte feldíszítettük az óvodát és a szívünket

hogy méltóképpen fogadjuk őket. A meghatottság könnyei mindannyiunk szemében ott bujkáltak.
Május l6-án óvodánk Tanakajd
is ünneplőbe öltöztettük,

Község Önkormányzatával kőzösen megszervezte az immár hagyományosnak mondható
Ambózy rajz és versmondó versenyt a tanakajdi művelő-

A szervezéshez nyqtott támogatást ezúton is
Simon Miklós Polgármester Úrnak. Büszkeségel minket, hogy gyermekeink kilenc óvoda rangos mezőnyében előkeló helyen végeztek. A rajzpályázatra
75 alkotás érkezett. Itt is megmérettékmagukat óvodásadési házban.

köszönjük
gel töltött

ink és az elismerés sem maradt el.

2017. augusztus

72
Az

ór,odánkban található dicsósé3fára a következő gyermekek ok]eve-

le kerülhetett fel:
Versmondó verseny:
6-7 él,esek korcsoportjából

Katica csoport:
I. helvezett: Sabau Varga Ánnabell

II. helvezett: Kónya Barnabás
III. helyezett: Kovács Zorka
Különdíjas: Szalay Mira Veronika
-1-5 évesek korcsoportj ából:

Bóbita csoport:
I1I. helyezett: Sárközi Noel
Indult még a versenyen Szerdahelvi
}Iáté és Fekete József. Ók i. l.tkiismeretesen felkészültek és helr-tái1tak.

RajzpáIyázat:
6-7 él,esek korcsoportjából:
Katica csoportosok a ,,Gondoltam
egvet" kategóriában
I. helvezett: Kovács Zorka

II. helr-ezett: Szapor Gergő
III. helr-ezett Szalay Mira Veronika

Katica csoportosok a ,,Tavaszi virr

ázslar" kategóriában

:

Különdíjas: Szalay Mira Veronika
és Sabau Varga Annabell
A szakavi,ttott zsűri elismerő szavakkal értékelte óvodásainkat. Minden részwevónek és a fe7készítő
óvónéniknek is gratulálunk!
Mindhárom csoport életkorának
megfelelő éImén7,szerző kiránduláson vett részt, melyre Zso|nai ZoI-

tán Polgárm.rt.. Ú. ingyen biztosította az iskolabuszt. köszönettel
tartozunk érte.

A kiscsoportosok,

azaz a Kerekerdő

csoportosok a rábahídvégi Csodaszarv as Tá|p arkba látogattak el, ahol

megcsodálhatták

a

háziáIlatokat

természetes környezetükben. A sok
látnivaló mellett a tájp ark fantasztikus játszóterét is birtokba vehették
a gyermekek.
A Bóbita csoportosok az őIbői Le-

vendulaházba utaztak, ahol sokféle növényt ismerhettek
meg, végiggyalogolhattak meztelen talpacskáikkal a,,cso-

daösvényen", megtap^sztalva a különböző természeti elemek által kiváltott hatásokat.
A Katica csoport nagycsoportosai már messzebbre utaztak,
meg sem álltak a Balatonig. Előszőr a Kisbalaton tátlház-

ban tettek látogatást, megismerkedtek a Balaton élővilágával, majd továbbltaztak Keszthelyre, ahol a hajókikötő-
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ben megfigyelték az ott várakozó hajókat, amelyre sajnos a
szeles időjárás miatt nem tudtak felszállni. Végül a lángos
és palacsinta elfogyasztása után még játszhattak egy kicsit
a gyerekek az ottani játszótéten, ahonnét is szomorkásan

indultak haza,hisz szívük szerint tovább is maradtak volna.
A kirándulásokat nagy izgalommal várták a gyerekek. Az

sorakoztak a hátizsákok finom elemózsiával
megtölwe, melyből a kirándulás során fa7atozhattak a kíváncsi vándorok.
Fár ad tan, élményekkelgaz dago n hazatétv e lelke s en me s éltek délután szüleiknek, testvéreiknek.
Sajnos tavasz végévelelérkezett azidő, hogy el kellett búcsúznunk nagycsoportosainktól a Katica csoportosoktól,
szeptembert ől várja őket az iskola.

öltözóben

Elballagtak az óvodábóL, a ,,Kedves óvodám sok víg nap
után itt a búcsúnap..." dal elköszönő soraival végigárták
az óvoda minden zeg-zugát, udvarát, tornaszobáját ahol a

három év alatt sok kedves szép emléket gffitöttek. Versben mondták el mi minden történt velük, amíg ide jártak
óvodánkba. A többi óvodás, a Kerekerdő csoportosok és a
Bóbita csoportosok versekkel és kis ajándékokkal kedveskedtek a ballagóknak. A konyhásnénik és Heni néni útravalő pogácsával és kis ajándékkal búcsúztaktőlük.
A Katica csoportosok a három év és a nagycsoportban eltöltött év lezárásaként évzáró műsort adtak a vasszécsenyi
Pungor Ernő Művelődési Házb an. Zsífolásig megtelt a
nézőtér szülőkkel, rokonokkal, érdekiődőkkel. A kis Katicák a színpadon, mint igazi színművészek varázslatos utazásra repítettek minket. Megielenítették az évszakoknak és

a jeles ünnepeknek megfelelően az év során tanult verseket, meséket, dalokat. Az egész délutánt megkoronázta az
óvod áb an eltöltö tt h áro m évükíől ké szült f ényképvá1o gatás
levetítése. Jó volt látni ,,miból lesz a...katicabogár" és így
bepillanthattunk az elmúlt évek mindennapjaiba. De az
igazi vidámság csak eru)tán következett.
A fekete macskának és szürke kisegérnek öltözött gyerekek
jókedwel, fülig érő szájjal, nagy mosollyal az arcukon és
fürge lábakkal ropták a táncot. Az előadás elengedhetetlen
része volt a tánchoz iIlő zene egy kis humorral fűszerezve.
Felej thetetlen perceket szer eztek nekünk, j ó új ra rágondolni erre a szép szombat délutánra.
Június 1-től óvodánkban elkezdődött a nyári élet. Nyáron
az őv o dánk nyitva tar tása v áltozatlan, de ö s szevo nt cs op ortokban folyik a nevelőmunka a gyermekek és az óvónénik
szabadságolása miatt. Ezt az idót is szeretnénk színessé,
tartalmassá tenni.
Köszönjük minden segítőnknek, támogatónknak az egész
nevelési év során nyújtott segítséget,támogatást!
Ezíton is kívánunk minden kedves szülőnek, óvodásnak
tartalmas kikapcsolódást, jó pihené st a nyárra|.

,,Tarka réten, fák a|att

pődörné sütő Áliz
óaodaPedagógus

Fiúk, lányok játszaaak.
Körbe ál|va, táncot járva

Mindenkinekvíg a párja
-Velük mulat tündét lánya,
Napsugár akoronala."
Drégely Lászl& Nyári tánc

ÁM B Ró zv-atn ca z zt I sTwÍN ÁrruuÍN o s I s Ko LÁ II íREI
Április hónapban megtörtént az 7. osztáIyosok beíratása a
következő tanévre,
1

0 tankö tele s gyerm ek érkezett hozzánk az

teztek, míg a lány kézilabdások harmadik helyezettek lettek.

óv o dáb

Április 24-tőI rendeztük meg a már

ól.

hagyományos

AMBRÓZY-hetünket. Első nap az ünnepélyes megnyitó
után, volt kollégánk Sipos Ákos festményeiből nyílt kiállítás. A szülők nyílt tanítási napon vettek részt.
Kedden za1lott a versmondó verseny 4 korcsoportban,

Az iskola

minden diákja részt vett fogászati szűrésen,

Szombathelyen.

10 alkalommal vettek részt 3. és 5. osztályos diákjaink

Szombathelyen úszásoktatáson a fedett uszodában.
tavaszí szünetben elkészült osztályainkban a világításkorszerűsítés.
melyre akőrnyező településekről is nagyvolt az érdeklődés. Diákjaink a Savaria Múzeum rendezésében,múzeumpeA színvonalas versenyen a természet volt a téma. Nagyon dagógiai foglalkozásokon több alkalommal részt vettek
^
sok gyönyörű verset hallottunk a gyerekektől.
tanév folyamán, Szombathelyen.
A következő napon tartottuk a természetismereti csapat- Mint ismeretes, iskolánkb őI távozottPozsár Lászlő igazgaversenyünket, melyben 7 csapat versengett egymással. Az tó Úr helyére pályázatot írtak ki. Az állásra ketten jelentállomáshelyek a faluban voltak elhelyezve. A verseny vé- keztek. A pályáztatás végeredményét július 10-én közlik
gén a gyerekek a felkészítóikkel együtt meglátogatták az velünk,
Ásványmuzeumot. Csütörtökön,
túranapon vettünk részt Osztályaink részt vettek a Hangszert a kézbe c. sorozaton
a Jeli arborétumban. Megkoszorúztuk iskolánk névadójáaz Agora Sportházban Szombathelyen. Itt hangszerekkel
nak emlékhelyét.Ezt követően túrát tettünk a csodálatosan
és zeneművekkel ismerkedhettek meg.
szép, virágzó rododendronokkal övezett parkban.
A kisiskolák labdarúgó versenyén szerepelt iskolánk csaPénteki napon, a hét zátásaképpen rendeztük meg az pata,2. helyezettek lettek. Sajnos nem jutottak tovább az
Ambrózy-Kupát (foci és kézilabda) a fiúk első helyet sze- országos döntőbe.

A
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kedő és példamutató munkájáért dicséretben részesült MáténéGadár Rózsa tanítónő. Ezúton is gratulálunk neki.
Megtörtént a 3. osztályllnk padozatának felújításais.

Június l+-en DÖK Napot tartottunk. A felső tagozatos
gyerekek különféle feladatokat telj esítettek csapatonként
a településeinket kihelyezett áIlomásokon. Az alsó tagozatosaink Szombathelyre utaztak a Ka7andvátosba, ahol egy
kellemes délelőttöt töltöttek el. A Szülői munkaközösségtőL egy-egy jégkrémet kaptak.

A

kézilabdás lányok Toronyban vettek részt a III. korcsoport versenyein, ahol 3. helyezést értek el.
Az Egervölgyön megrendezett matematika versenyen Tóth
Gellért 1. helyezést ért el, míg Gyürüs Réka 2. helyezett
lett.
Kompetenciamérésben és idegen nyelvi mérésbenvettek
részt 6. és 8. osztáIyosaink.
A helyi Múvelődési ház rendezésébenvettünk részt a Föld
Napján, valamint vendégünk volt Horváth Nikoletta, aki
érdekes előadást tartott tanulóinknak az iskola tornatermében. A tanulmányi kirándulások rendben lezajlottak.
Május 26-án Családi Napot tartottunk a Szülői Munkaközösség támogatásával.

Volt lehetóség hot-dog, langalló és pizza szelet fogyasztására is. A szülők babgtrlyást főztek az éhségcsillapításáru.Polgárrá fogadtuk az első osztáIyosainkat. A délután jó

8. osztályosaink utolsó tanítási napon elballagtak, elköszöntek aziskolátóI.
Sok sikert kívánunk nekik távolabbi céljaik eléréséhez.
Tanévzáró ünnepélyünket június 21-én tartottuk. Kitúnő
tanulóinkat könyv,jutalomban részesítettük. Jeles eredményt elért diákjainkat az önkormányzatok ugyancsak jutalomkönywel díjazták. A szülői munkaközösség a hagyományokhoz híven ebben az évben is jutalmazta azokat a
tanulókat, akik kiemelkedő közösségi munkát végeztek.

Az

idén első alkalommal, külön elismerésben (emlékplakett)
részesítettékazon tanulókat, akik valamilyen sportágban
képviseltékiskolánkat (kézíIabda,labdarúgás, görkorcsolya,
tánc).

A szünet

első hetében a görkorisok egyhetes tábort tartot-

tak az iskolában Szilvás Andrea vezetésével,Márfiné Rédei
Melinda segítésével.
Az azt követő héten a Galaxy táncosainak tartott tábort
Visnyovszky Gergő az iskola tornatermében.
Az elkövetkezendő hetekben kerül sor az iskola termeinek,
tornateremn ek és az ebédlónek tísztasági festésére.

A

diákigazolványokra érvényesítőmatrica nem szükséges.
Ervényesek!!! A gyermek 16 éves korától szükséges az érvényesítőmatrica!
A tankönyvosztást és a tanévnyitó időpontját plakátokon
illeve az iskola honlapján tesszük közzé!

MINDENKINEK TOVÁBBI KELLEMES NYARAT,
1ó rIHeNesT KívÁNuNKl

hangulatban telt, fociztak és kézilabdáztak a gyerekek, volt
néhány ügyességi próba a szülőknek is. A vállalkozókedvíiek versenghettek egymással.

A szórakozást egy ugráló vár és trambulin is biztosította
a kisebb gyerekek számára a népi fajátékok mellett. Volt

póni lovagoltatás is. Táncbemutatóval színesítettéka napot
a Galaxys táncosok.
A Pedagógusnap alkalmából Rábahídvégre hívta a Szombathelyi Tankerület a pedagógusokat. Iskolánkból kiemel-
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PUNGORERNO MUI.ELODESI HÁZ IIIKEI
KEDI/ES oLlr4SoK!

Színes programok követték egymást a legutóbbi lapszárr.

óta a Pungor Ernő Művelődési Házban.

A

gyerekek kézműves foglakozásokon vettek részt, Baumgartner Dórairányításával. Alig kopott le kezükról a hús-

nyitottság, megértésés türelem sugárzik belőle. Az előadás
végeztével még sokáig dedikált és beszélgetett a gyerekekkel. Aztán amikor kilépett az épiletből, nem a parkoló
felé sietett, hanem azt kétdezte: ,,Itt elengedhetem Lilit?"
Megjutalmaztavakvezető kutyáját és magát is néhány perc
pihenéssel, Sétálgatott, hintázott kísérőj ével. Nekem úgy
tűnt, az öröm ábécéjénekminden betűjét ismeri. Erdemes
figyelni irásaít.
Nagy eseményeknek adott helyszínt a művelődési ház.
Időrendben: Ambrózy-hetek versmondó- és rajz verseny.
Ünnepi képviselőtestületi ülés a 800 éves évforduló alkalmából. Óvodai évzáró.Ezeh,rőIbővebben a lap más helyein
olvashatnak.

A

számítástechnika szakkör pici, de kitartó csoportja munkálkodik minden pénteken a kőnyvtátban. Kezdő csoport-

véti tojásokhoz hasznáIt festék, már fabrikáIták az alándékokat, hogy legyen mit átadniuk édesanyjuknak május
első vasárnapján. A Baba-Mama klub vendége Pántos Nóra
volt, aki Ringató foglalkozást tartott. Sok zenével, tálcca|,
énekkel tette még színesebbéa rendszeres összejövetelek
egyikét. Komolyabb témát boncolgatott Neudl Mariann
április végénés Fehér Zoltán a múlt hónapban, mindketten

Az egészség témaköréhez kap csolódó tanácsokkaIlátták eI az érdeHődő közönséget. Mariann
finom ételekkel és teával kínálta a közönséget. Zoltán pedig rengeteg gyógynövényt mutatott be képekkel illusztrált
előadásán. Májusban jött el Főzy Iswán, aki őskövületeket
természetgy ó gyászok.

hozott az iskolá-

ról van sző, és úgy látom, eredményes lesz a munkájuk.
Mindegyikük el fogja érni a céIját, amiért belevágott a tanulásba. Többen is érdeklődtek, hogy lehet-e jönni. Természetesen igen. A könyvtárban megtalálnak.

Sajnálattal adom hírül, hogy Tóth Csaba Munkácsy

Mi-

hály- díj as festőművész,,Vasszécseny év századai" című elő -

soknak. Erdekes adássor ozata nem folytatódik.
és szórakoztató A könyvtár választéka megint gyarapodott. Minden korelóadást tartott osztály számára érkeztek új könywek.
numulite szekrő1 A helytörténeti fotókiállítás megtekinthető a könyvtár

és barlangi medvékről. Ezeket a
programokat egytŐI

egyíg a Vas Me-

gyei Könyvtárellátási SzolgáItató Rendszer koordinálta

és

ftnanszirozta. Nekik köszönhető, hogy a Gyermeknapon
felléphetett a Csillaghúr zenekar és az iskolában Horváth
Nikolettával találkozhattunk. A gyermeknapról önálló cikket olvashatnak.

Horváth Nikolettáról írnéknéhány szót, annak ellenére,
hogy az iskola vendége volt. Öröm ABC című könyve kapcsán beszélgetett vele ZsoInai Rita, akinek ezúton is köszö-

nöm, hogy érdekes kérdéssekkelkészült fel a találkozásra.
Horváth Nikoletta a Vas Népe Vakvagány című rovatát és
blogot ír, sportol, elóadásokat tart. Aki olvasott akár csak
néhány sort is tőle, azbíztosan egyetért velem, hogy ő mindig a dolgok jó oldalát próbálja megtalálni. Optimizmus,

nyitvatartási idejében.

Friss, aktuális információk a technikai okokból megújult
Facebook oldalon: Pungor Ernő MűvelődésiHáz Vasszé-

csen''

PonyhardtÁkos
me gbízott köny,tltdro

s
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A fa a játszótéren kapott méltó helyet, melyen
minden gyermek nevét egy emléktábla őtzi. Az ültetésben
A gyermekek nevetése messzire elhallatszik. Még a legszo- részt vettek a szilők, akik segítsége volt Zsolnai Zoltán
morúbb helyzetekben, pillanatokban is mosolyra hízódlk polgármester úr is.
a szánk, mikor önfeledt gyermeki kacagást hallunk, vagy Játékok sora állt rendelkezésre egész napon át.UgráIóvár a
legmozgékonyabbaknak. Népi fajátékok azoknak, akik be
mosolygó gyermeki arcot látunk. Talál az őszinte gyermeki
szeretet, a határtalan örőm az, ami miatt soha nem érez- akaták bizonyítani, hogy igazán ügyesek. A kreatív apróságok kézzel, lábbal festhettek vagy az aszfalton, krétával
z.Jk azt mi felnőttek, hogy nem érte meg tenni az apró |<s
emberekért. Remekül sikerült nap volt azidei vasszécsenyi bizonyíthatt ák műv észi rátermettségüket. Lufi bohóc telj egyereknap. Az egész napos önfeledt szórakozást nem za- sítette a gyermekek lúvánságát, és készített érdekes lufikat
varta meg semmi. Csodálatosan sütött a nap és elég meleg kérésre,valamint a váIlalkoző kedvű gyermekek arcfestést
kérhettek elképzeléseik alapján. A rendezvény ideje alatt
volt a záró habparty-hoz is, de erről később!
Az önkormányzat a település intézményeivel(bölcsőde, lehetőség volt póni lovaglásra, kocsikázásra valamint egy
óvoda, iskola, múvelődési ház) közösen várta a kisgyere- rendőr- és egy tűzoltőautó megtekintésre, megismerésre.
keket egy önfeledt, vidám napía a játszótérre május utolsó A görkorisok pedig egy bemutatót tartottak az érdeKődő
vasárnapján. Ezen a napon a falu lüktető szivévé vált a tét, közönségnek.
befogadta a gyerekeket, együtt éIt, egyűtt játszott, kacagott Éhes, szomjas nem maradhatott senki, uzsonna is került
az asztalokra. A vattacukor és a pattogatott kukorica illata
a sok kis vendég.
A programok helyszínére való eljutás is élményvolt, hisz egész nap betöltötte a játszőteret.
menetrend szerinti kisvasút közlekedett Tanakajd és Vas- Az gyerekek a jövőre is gondolhattak. Pontosabban lerajzolhatták mire vágynak a legjobban. Ezeket a rajzokat lufik
szécsenyt között ezen a vasárnapon. A zegzugos utcákon
kanyarogva élvezhettük az utazást, integethettünk az isme- repítettékaz égbe, Reménykedhettek, hogy kívánság teljesító angyalok kapják el őket, s talán egy két kisgyermeknek
rősöknek.
Délelőtt kerekítő-tippentő foglalkozás volt a legkisebbek- v aIót a v álhat szíve legtitkosabb kívánsága!
nek, ahol az anylkáL<kal, apukákkal közösen játszhattak Végül a habparty elkezdődött. A túzoltók hatalmas hablabzenéte a legkisebbek, majd a nagyobb gyermekeket és csa- dákat fújtak azugrálő, tapicskoló gyerekek közé.
Szeretnénk megköszönni minden segítőnek, támogatónak,
ládj aikat a C sillaghúr zenekar szőrakoztatta.
Az Önkorm ányzat hagyományaihoz híven születésfa ülte- hogy hozzájárultak a rendezvérty sikeréhez, a gyerekeknek
téssel emlékezett meg az elműlt egy évben született gyer- és szüleiknek pedig, hogy velünk töltötték ezt a vasátnapot!
mekről.
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ért díjat adott át Pungor Lászlónak, aki évtizedeken
át munkálkodott a településen a spoít fejlesztéséért,
Vasszécseny község elődtelepülése, Milek írásos em- felfuttatásáért, sikeréért.Pungor LászIő elmondta:
lítésének800 éves évforduiója alkalmából rendezett büszke arra, hogy a sport meghatározó eleme lett
ünnepségso rozat jiniusi eseménye volt településünk Vasszécseny életének,a legfőbb szőrakoztatási forFitness par§ának avatása. Az egész napos rendez- mát jelenti a lakóknak, mozgási lehetőséget biztosít,
vénysorozat keretei között került átadásra a park, időseknek-fiataloknak egyaránt. A park ünnepélyes
átadása a nemzeti színű szalag elvágásával kenilt átmely az Önkormányzat saját frnanszítozású beruházásaként valósult meg. A parkban elhelyezésre kenil adásra a rendezsrény vendégei részére, melyet Zsolnai
11 professzionális gép, valamint nyújtó berendezések, Z oltán polgárm e s te r, D ob olán G áb o r iskolaigazgató
mászókőtél és még két kültéri pingpong asztal is. Itt valamint Kiss Zsanett Ttindérország óvoda és bölcsőmindenki, kis sebtől az idő sebb koro sztályig megtalál- de intézményvezetője tettek meg közösen. Az egész
hatja a számára megfelelő erőnlétet és kondíciót javí- napos rendenrény idején több sporwetélkedő került
tó eszkőzt.A park átadásán több tucat érdeklődő vett megrendezésre, melye n szép számban képviseltették
részt,éshasznáIatbavehette a parkot. Az átadás alkal- magukat az oda kilátogatók. Valamennyi megjelent
mával Zsolnai Zoltán polgármester büszkén állt meg ebéd meghívásban részesült, melyet az intézmélyi
az u1 frtneszpark bejáratánál, a focipáIya mellett, és dolgozót áIdozatkész munkálkodásának köszönhetőgondolt vissza a képviselő testtileti döntésre, melyben en, az Onkormányz at frnanszírozásában került feltáelhatározták: vigyáznak a falu lakóinak egészségére! lalásra. A fitness park azóta nagy megelégedettséggel
Közel két hónapos folyamatos munka eredményeként folyamatos hasznáiatban van. Kilátogatnak fiatalok,
jött létre a park, időt és fáradtságot nem kímélve.Az idősek, mely többek kozött lehetőséget nyújt a kózösség építésére
avatón,a spoft teniletén nyújtott kiemelkedő munkáis.
jáért a polgármester Vasszécseny Község SzolgálatáM i kó M dri a, Ki s térs égi refe rens

Fl,
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EGYHÁZIHIKEK
DR. SZEKELYIÁNOS

e az egyházmegyei kormányző,
Császát István okos és hűséges szo|gálatát,
Á
amelyet az elm:úlrt egy évben végzett.
16.
A testvérekhez fordulva Székely János elmondta, segíteni szeretné az egyházmegye
megújulását egy olyan korban, amikor
lelki
Július 8-án a szombathelyi Sarlós Bo1Európa, Magyarcrszáe is spirituális válságdogasszony-székesegyházban beiktatták
ban él. Sokan elszakadtak az éIet forrásáa Szombathelyi Egyházmegye q íőpásztól, szeretne minél többeket visszavezetni
torát, Székely Jánost, korábbi esztergomhozzá. A házastársakat segíteni szeretné,
budapesti segédpüspökö t, a Magyar Katolihogy szeretetben éljékmeg házassáeukat,
kus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas
igent mondva a gyermekáIdásra; a ftataloin Veritate Bizottságának elnökét.
kat, hogy felismerjék, életük nagy qándék;
A mintegy kétszáz pap koncelebráIásával
hitoktatókat,
hogy hiteles tanúk legyenek; az időseket,
bemutatott ünnepi szentmise bevonulásakor nagy tapssal a
seüdvözölték a hívek SzékelyJánost. A zsúfolásig telt temp- hogy a béke,az imádság, a bölcsesség forrásai legyenek;
gíteni szeretné a szenvedőket, szegényeket, kirekesztettelomban Császár István egyházmegyei kormányzó köszöntötte a 16. szombathelyi püspök beiktatására megjelent ket a püspökök egyik elnevezéséhezhíven:pater pauperum,
azq főpász- azaz ,,a szegények atyja"; cigány testvéreit, hogy sok kincsüegyházi és világi méltóságokat, és köszöntötte
tort, akinek érkezéséteimádságos lelkiilettel készültek az ket Krisztus segítségévelki tudják bontakoztatni.
elmúlt egy évben, szeretettel várták Szent Márton város- Székely János köszöntötte a német, horvát, szlovén ajkú
ába. Brenner Jánost idézte, aki gyermeki, alázatos szívért testvéreket, a testvéregyházak képviselőit, akiket biztosított arról, hogy erősíteni szeretné a jó teswéri kapcsolakönyörgött arÚrhor, akit követ akkor is, ha nehéz az ít.
Az egyházmegye papsága nevében Brenner József nagy- tokat Krisztus szavai szellemében:,,Legyenek mindnyájan
aközéIet, a tudomány, a kultúra viláprépost nagy örömmel köszöntöt te az q főpásztort, Epítsd egyek." Köszöntötte
építsükegyütt az Isten
akiktől
képviselőit,
gának
fel a lelkek düledezó templomát - mondta neki, amit az
^ztkéíte:
Úr kért Assisi Szent Ferenctől. A papi erények közül a álma szerínti világot.
prudentia pastoralist kétte számára: szeresse, becsülje a hí- Zaúndoáatot indítunk a vasszécsenyi plébánia híveivel
veket, adjon feleletet a kérdéseikre,bánjon szeretettel az augusztus 2 6 - án,szo mb ato n a S zigetkő zbe. M o s o nm agyarellenségeskedőkkel is. Biztosította az (4onnan beiktatott óvár,halászl Dunakiliti és térségébe.Aki szeretne csatlapüspököt, hogy a papok segíteni fogják szolgáIatában. Végül kozni, jelentkezzen a plébánián augusztus 15-ig.
megköszönt

SZOMBÁTHELYI
EGYHÁZMEGYE

püspöxn

rt ían r Á z Á srzírwru úzn uru n ó
A

nyár a gyífitéséés a táborozóké évek óta. Igaz, a széIsőséges időjárás gyakran befolyásolja a tervek megvalósítását, de lehetőségeinkhez mérten igyekszünk eljutni szép
helyekre. Legutóbb Tatabártya,Tardos és Süttő környekén

gyűjtöttünk kisebb-nagyobb sikerrel. A tatai kőbánya hatalmas, s szinte fél napot töltöttünk ott kalcitkristályokat
keresve. Most valahogy nem volt szerencsénk, de visszaté,
rünk oda még a nyáron. Tardos az más|. A hatalmas hegy
tetejétőI, a bányaudvarról már a kilátás is megéri alátogatást. Az ott fellelhető ammoniteszek (kétszáz millió éves
lábasfejűek) kőváza pedig egyedi.

Nagyon sok iskola jelentkezett be a környékből, hogy

a

nyári táboro zás alatt egy-egy napot a múzeumban töltenének el. Természetesen fogadom őket, s meglepetés ajándékok is várják a tanulókat. YáItozatlanul ingyenesen.
Pődör György

r

Merkli Fernec Plébdnos
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PETOFI sE I4lssZECsENY

Tisztelt Vasszécsenyi Sportbarátok!

környekbeü egyesületnél, de azt szeretnék, ha tovabbra is a PeaYasszé- tőfi Se Vasszécseny játékosai maradnának, mivel számítunk rájuk ajövőben is.
A Vasszécsenyi üzenet utolsó megielenése óta befejeződtek a ErkezőrőIjelenleg még nem tudunk beszámolni, de több minőMegyei II. osztíly Szombathelyi csoportj ának küzdelmei. Nagy ségijátékossal is tárgyalásban állunk, de sajnos nem egyszerőjáörömmel tudathatom, hogy mind azU1,9-es és mind a felnőtt
tékost igazolni, mivel inkább váiasztanak játékosok alacsonyabb
csapatunk bajnoki címet ünnepelhetett a szezonvégén.Ezúton osztáW csapatokat, ahoIpénzt tudnak keresni, mint minket.
is szeretném megköszönni minden támogatónknak, szurko- A szakmai munkában változásoknem várhatók: felnőtt csapalónknak segítségét,támogatását, nélkiilük nem érhettük volna tunk irányítását továbbra is a Kozmor Ákos-Lackne r Láízló
elezeket a szép eredményeket.
edzőpáros látja el, U19-es csapatunkat pedig Rauch Zsolt treEzzel az eredménnyel kiharcoltuk, hogy eggyel magasabb nírozza, azU74 és U16-os fiatalok felké szitéséértpedig szintén
szintre lépjünk, a Megyei I. osztílyban szerepelhessünk. Ennek Kozmor Ákos és Lackner LászIó lesz felelős.
megfelelően a nevezésünket is a magasabb osztályba adjuk be, A bajnokság augusztus 79-énkezdődik, a felkészülésünket peszeretnénk kipróbálni magunkat a megye legerősebb csapatai digjúlius 6-án kezdjük meg a következő évadra. A céll<tűzéközött.
sünk újoncként elsődlegesen nem lehet más, mint hogy megA Megyei I. osztáIy komolyabb kihívásokat is állít elénk, hisz őrizzűktagságunkat a megye élvonalában, de igyekszünk minél
nem elég az,hogy erősebb ellenfelekkel kell szembenéznünk előrébb végezni és minél több győzelemmel megörvendeztetni
hétről-hétre, hanem az eddigieken kívril további 2 utánpőtlás
szurkolóinkat.
csapatot is kell indítanunk. Az utánpótlás csapatok feltöltését Az egyesülettől fiiggetlen, de sporttal kapcsolatos hírünk, hogy

A Petófi SE Vasszécseny nevében ezúton köszöntöm
csenyi Üenet olvasóit.

elsósorban helyi kötődésű fiatalokkal szeretnénk megvalósítani,
de ez nem egyszerűfeladat.

Csapatainkkal kapcsolatos víltozások még, hogy felnőtt csapatunkból távozik Pungor András, aki nem tudja vállalni a
magasabb osztály adta kihívásokat, illetve az U19-es csapa-

tunkból

kiöregedő

játékosoknak (Szalai
Dávid, Győrtry Pat-

rik, Kozma

Gábor,

Pető Krisztián, Gál,
Richárd, Gombkötő Sándor, Thliács
Gergő) jelenleg nem
tudunkjátéklehetősé-

get biztosítani. Az ő
esettikben próbálunk

egy olyan megoldást
találni, hogy kölcsön-

ben tudjanak szerepelni a következő
szezonban valamelyik

a Balaton-átuszásnak vasszécsenyi részarevője is volt. Pál Kámagyaí tengert. Gra-

roly idén hatodik alkalommal űszta át
nrlálunk!

^

Sportbaráti üdvözlettel: Vafuísz Tűor
EInök, Petőfi Se Yasszécseny
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LÁKo\SÁGIrÁInrozruTÓ

A

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 201_7. III. negyedévében a Müllex Nonprofit Kft. négyhetente péntekenként szálLítja

NEM veheti

eI az ingatlannrlajdonosokn

ál,

keIetkező sárga zsákokban össze-

gyűjtött szelektív hulladékot. A kommunális hulladékszállítás
továbbra is heti rendszerességgel csütörtöki napokon történik.
A szelektív sárga zsákos hulladékszállítás idópontjai a harmadik negyedévbel az alábbiak:,
szeptember

7.'

szeptembet 29.

Kérjük" hogy a sátgazsákokat, illetve a hulladékgyűjtő edényeket a gyűjtés napján már 06.30 óta előtt azingatlan előttíközterületre kihelyezni szíveskedjenek.
Vas s zécs eny

Közs ég O n korndnlzata

kezdeményezésl<zárólag a telepú{éstérinti, melyet Müllex
Kőzszolgáltató N onp rofi t Wt. v égez.
Kőzszolgáltató a lomtalanítás során az alábbí hulladékokat
át:

- zöldhulladék (kerti hu[adék, nyesedék)
- szelektív hulladék (sárgazsákban gyűjthető hulladékok

- elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televtzió,háztartási

A

telepűésünhe 2017. augusztus 10-én lecsapott ühar és annak
sajnálatos következményei miatt Vasszécseny Község Önkormányzata az alábbi felhívással fordul az ingatlantrrlajdonosok felé.

Önkormányzatunk a falu közterületein, temetőiben és az óvoda udvarán keletkezett károk felszámolása mellett lehetőséget
biztosít a Lakosságnak, hogy a magánterületeken kidőlt fák
nyesedékei, ágal elszáIlításra kerüljenek. Aki élni Wván az önkormányzat által felajánlott lehetőséggel, kérjük, hogy alevá
gott nyesedéke t, ágakat helyezzék b 2017 . augusztus 31 -ig az
ingatlanok elé oly módon, hogy azok a gyalogos és gépjármű
forgalmat ne akadá7yozzák és az önkormányzat dolgozói által
könnyen összegyűjthetóek legyenek.
Figyelem! A2017, augusztus 31. után kihelyezett ágakeIszáJJitására nincs lehetóség. Megértésüket köszönjük.
Tisztelettel: Zso lnai Z o ltdn 1> o lgdrmester

ladék fajtánként történő gfíjtését,az Önkormányzat megbízottla a helyszínen el7enőrit és irányítja. Mivel a közszolgáltató
csak a fenti ieírásoknak megfelelően gyujtött lomot szállítja el,
igy az előírttóI eltétő hulladék áwételére lomtalanítás keretében
nincs lehetóség.

A lomhulladék gyűjtőpontról történó elszáütásnak kezdetétőI
munka és közlekedésbiztonsági okokból lakossági hulladékleadásra már nincs lehetőség.

A

hatályos jogszabályok szerint a gy(ütött anyagban történő

"guberálás",

tal anítási felhívá

s!
om
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy településünkön 2017.
szeptember 09. napján (szombat) lomtalanítást szervezünk. A
háztartásokban feleslegessé vált lomhulladékot, kérjük mindenl<t helyezze el az ingadanok elé szeptember 09.-én a kora
reggeli órákban, vagy ezt napot megelőző nap késő esti órákban oly módon, hogy azok a gyalogos és gépjármű forgalmat
ne akadályozzák és az őnkormártyzat dolgozói által könnyen
legyenek.
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Vasszá;seny

Rákóczi F. u.8.
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SZEMÉLYAUTÓ, KI§TEHER és
MoToRKERÉKPÁR GUMI§zERELÉs cs cENTlRozÁ§

turkálás

Köszönet

TILO

Sl

Tuztelettel: Zsolnai Zoltdn polgdrmester

az öss zefogásért

a település vezetése nevében mindazok munkáját,
héwégéjüketés a pihenésüket áldoztákfel annak érdekében, hogy a viharkárokat felszámoljuk községünkben!
Kö s z ön e tte l : Zs o In ai Z o ltdn p o lgdr?ú e ster

Köszönöm

akik

összegyűjthetőek

gép)

A lomtalanítás idején a lomok beszálltását,valamint azok hul-

Tisztelt Lakosság!

L

)

- állati teteín - tíágya
- utóbontásből szá,rmazó autó alkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.)
- építésitörmelék (mosdókagyló, csempe, WC csésze)
- lapátos, zsákos hulladék
- személy-, teher-, traktor gumiabroncs
- veszélyes hulladék (p1.: permetezőszer gőngyőleg, maradék
festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, hullámpala,
gyógyszer, fátadt olaj, olajos, üzemanyagos göngyöleg stb.)

a

