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Kitekintve az ablakon látjuk, itt a tél.
Hidegével, havával, örömeivel és boszszankodásaival egyaránt. Előkerültek
a melegruhák, a keszqnik és szánkók,
megjött s el is ment a TéIapó, várluk a
Jézuskát, az algyaJká-

és jeles

nrrs z,a x ÜnÜ

napot Borbála (dec. 4,), Miklós

(dec. 6.),

Luca (dec. 13.), aprószentek

napja (dec. 29.),uzkereszt Qan.6.). Eredetük a télközépi ünnepkörre vezethetők
üssza. Közös vonásuk az évkezdő jelleg:

kat és az ajándékokat.

Minden házúúnagy

a

meg a lakásokban. Kék, piros, fehér és lila

lepellel az angyalkák a hit, remény, szeretet és az öröm hirdetói.
A Karácsonyt a sztlveszteri készülódés követi,
gy aztán

b

elevághassunk

a mindig sokat ígérő, de
kevesebbet adó uj évbe. Az

tolongás. Lassan elfe-

ledjük a hagyományo-

ünnep a IY. százaü Szent
Szilveszter pápáról kapta
a nevét, mivel az év utolsó
napján halt meg. A hajnahg tató ünnepség a rómu

kaq a népszokásokat, s
a pénz vagy annak hiánya rryomja el az őrőmünket,
A téJi népszokisaink
egyébként két nagyobb
egységre oszthatók a
karácsonyi ünnepkör-

szaturnáükból hagyományozódott ránk Hatalmas

mulatságok voltak ezek,
ahol még a rabszolgák is
leiilhettek az urak asztaJá-

re, valamint a farsangi
időszal<ra. Ezek a min-

dennapi életben nem
vílaszthatók el ilyen mereven, de illik

szefiiggésbe. Gyertyagyujtáskor más-más
színű lepelbe öltözött
angyalkík jelennek

ho

készülődés, s boltokban
a

cvÉnr

hoz.

a

szakráüst a pr ofáltől elvílasztati.

A

karácsony a kereszténység legnagyobb ünnepe: Jézus szi.iletése napja,
az egyházi év kezdete. Európa-szerte
számos népszokás kapcsolódik a karácsonyhoz. Összetétele többrétegú. Szokásaink a kereszténység elótti időkből,
a téli napforduLó és az évkezdet hiedel-

ezeken az ünnepeken a gazdálkodás és az

egyéni élet sikerét próbálták megtudaés befolyásolni.
A négy adventi gyeítya meggyujtása négy héten át elmélyítia karácsony
misztériumát. Adventkor a 1,9-20. szá-

kolni

zad óta szokás koszorút készíteni.Az

dorbézolás később
elterjedt a világ számos részén és szilveszteri tí^dicióvá vált. A honfoglaló magyarok inkibb az évszal<ráltást
ünnepelték újévként,tavasszal és ősszel

az áűatok ki- és behajtásához kötve, Különleges vatánsa van az év első naplíhoz
kötődő néphagyományoknak, melyek önmagukban is megérdemelnének egy önálló cikket. Egykor a falusiak számáta nagyon fontosak voltak az ujévi köszöntők,
amelyeknek mindig pozitív tartalma volt.

adventi koszorú ősét 1839-ben Johann
H. Wichern német evangélikus lelkész
készítette eL egy felfiiggesztett szekérkeréken 24 gyerqát helyezett el, melyek Még ma is él a hiedelem, hogy ami az uj

meiből, valamint az ünnep keresztény
jellegéből táplálkoznak. Az Advent a
várakozás (úrjövet)időszaka, a keresz- közül minden nap eggyel többet gyújtott
tény kulturkörben a karácsony napját meg karácsonyig.Ma az adventi koszorú
(december 25-ét) megelőző negyedik álta7ában fenyőágból készített kör alakú
vasárnaptól (görögkatolikusoknál hatodik vasárnaptól ) karácsonyig számított
időszak A karácsonyi únnepkör advent
első napjával kezdődik, és vizkeresztig
(anuár 6-ig) tart.
Ez az időszak a karácsonyon kíviil
magába foglal több más vallási ünnepet

A

koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyerryák szine a katoükus hagyomány szerint a bűnbánat szinét jelképező
lila, kivéve a harmadik vasárnapra jutót,
amely rózsaszín, mert ez az ÖtÖm vasárnapja. Persze van más színmagyarázat is,
amely az advent angyalaival hozható ösz-

esztendő első napján történik, az meghatározza az egész évünket.

Ezen gondolatok jegyében kívánok
telepiilésünk minden Lakójának Békés
Karácsonyt és Boldog Új Evet!
Vasszécseny Község Onkormányzata
és Képviselótesíriilete nevében

zsolnai zoltdn
Polgórtnester

Vasszécsenyi Üzenet
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Ertesítem a tisztelt Lakosságot, hogy azelmúüt időszalrúan
az űábbi események történtek, és az ez,zel kapcsolatos feladatok kertiltek ellátásra.
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A MÜLLEX-et mint közszolgáItatót bíztuk meg a feladatA helyismeret hiánya sajnos hátráltatta a munka tökéletes

tal.

Utolsó tudósítást az augLlszt|Js 10-én történt viharkárokról
szólő tájékoztatással zártam. A károk helyreállítása szeptember
végéigis eltartott illetve még ta7án a mai napig is maradt a magánháztartásokban elszállít andó ág, gally sériiLlt faanyag.
Az Önkorm ányzat ugyanúgy, mind az érintett települések mindegyike a kárrendezés érdekébena Belügyminisztériumhoz fordult, igényt taítva a vis maior alapból történő
kárrendezés lehetőségére. Az alapból a közvetlen kárelháritásra 3,7 millió Ft összegre pályáztunk. Sajnos az elbírálás a mai napig nem történt meg. Az Önkormányzat így a
költségek megelőlegezésére kényszerült.
e|végzését,de

így is jelentős mennyiségú lim-lom került el-

szál\tásra. Az elektronikus hulladék áwételét az idén szintén
elutasították. Így ,.t a hulladékot a Csatár ÖKO Kft.-he"
szállílpffuk és a megsemmisítés költségeit az önkormányzat
rendezte.

A jövőre vonatkozóan bízunk benne, hogy lesz lehetőség
üsszaállítani atavaszi időpontot és a rendszerességet.
A

telepiilés

közviIágítá-

si

halózata

rendszeres
felülvizsgá-

laton

esik

át. Sajnos

háJózat

a
és

az aktív e|emek korából
adódó meghibásodások
száma roha-

mosan

A helyreállításhoz a telepúlésOnkéntes lakosai mellett, ki.i{ső
szakemberek bevonására is sor kenilt. Ők a veszólyes fakivágás
és az ősszegyíjtött ágak száűtását, feldolgozását végeztékA,
hasznáLható faanyag jelentős része a szocifis faprogram tészeként a kérelmet beadott rászonrlt lakossághoz kerii{.
Lakosság részéte lehetőséget biztosítottunk az ágak kihelyezésétkövetően az elszáűitásra. A Dózsa György utca vé gén egy
ideiglenes lerakót is létesítettiinkaz átmeneti tárolás céljából.
Az idén hosszas huzavonát követően mégis csak el tudtuk
intézni,hogy legyen lomtalanítás. Az új kommunáüs hulladékszáűitásta vonatkozó törvényben, illewe a jelenlegi közszolgáJtatóval (STKH Sopron) érvényben Iévő szerződésben a Lomtalanítás nem szerepel.Továbbá nincs tisztáan, hogy kit terhel
annak költsége.

nö-

vekszik. Ísy

a

fenntartási

költség

is

BOíl
lá7-2gll

ffi

jelentősen
emelkedett.

Az idén ed-

dig kőzel
2 milüó Ft
összeg volt

a javítás. Az Önkormányzat képviselőtestületének döntése
alapján korszerűsítésre kerül sor. Elsőként azok az elemek
kerülnek cserére, amelyekjavítása már nem gazdaságos, vagy
sokszor kellett javítani. Emellett új fényforrások és tartóelemek is kerülnek felállításra és felszerelésre olyan helyeken,
ahol jelenleg a szabványban előírt fényviszony nem állt ren-

Vasszécsenyi Üzenet
delkezésre. Ezek elsősorban a kereszteződésekés a kimaradt
ítszakaszok, illetve ott ahol a régi oszlopokon Iévő fényforrásokaz úttól nem megfelelő távolságra találhatóak. Ezáltal
nem tudják funkciójukat maradéktalanul és megfelelő minőségbe ellátni.
Az első ilyen helyszín a Széchényi és a Petőfi Sándor utca
kereszteződése. Továbbá kivilágításra keriilt ugyanitt a ktilső

Elkészrilt ahiányzó járdaszakasz a Széchényi utcavégétől a
buszmegállóig. Egy régi igeny kerrilt kialakításra a biztonságos
közlekedés érdekében.

Azidei év,jelentős útrekonstrukciókat

is

jelentett a telepiilés

számára. Több éves takarékoskodás és egy laegészítő pályánat

tette lehetővé a Dőzsa György utca, Ady Endre, Vörösmarty
Mihály és a Rózsa utca felújítását.

beruházás harminc millió

Az utak mentén nemes mészkő padka került kialakításra. Az
utak szélességéta teherbíró aljzat széIességehatározta meg.

A tervek szerint a tavasszal a csapadéIs,iz elvezető rendszer
rekonstrukciójára is sor kerül. Ennek előzetes szemléjére szeptember 30-án szombat délelőtt került sor a katasztrófavédelmi
Igazgatóságképviselőjének részvételével. A Hatósági bej áráson
a lakosság

részé-

re jegyzőkönlvek

buszmegálló.

A
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költséget jelentett, ebbőI 72,7 millió Ft támogatásban részesrilt a projekt a Dózsa
György utcai része. Az útburkolatok kiegyenlítése mellett az
aknák szintre emelése is megtörtént. Az űtalap megerősítése a
konkrét vizsgálatokat követően, szakemberek bevonásával lett
meghatároz:ta. A teljes talajstabűzációt igénylő Dózsa György
utca mellett az Ady utcában kötőréteg aszfalt kertllt a jelentős
szintkűönbségek kiegyenlítésérea Vörösmarty és Rózsa utca
pedig mart aszfaltos, rugalmas és kiegyeűtó útalapot kapott.
Minden esetben meleg aszfalt kerrilt bedolgo zásra kopórétegként a felriletre.

nem készűtek. A
tájékozódás és a
tájékoztatás volt

elsősorban a cél.

Megtekintésre
került az altalaji
titzcsap megszün-

tetésétés átépi-

tésétkövetően

felszerelt, űj tíizi

viz

vételezéshez
szükséges szerel-

vény.

Ugyan ezeí a napon a Katasztrőfavédelmi Igazgatóság a
Művelódési házbaa egy egész délelőttös programot szeívezett
a helyi védelmi tagok és vezetőik részére. Ezen a fórumon a
szomszédos teleprilések képviselői és tagjai is részt vettek.
.,l.

ffi]

A

személyes ,,éles" gya-

korlatra, tavasszal keriil
sor, szintén a telepilésünkön.

A helyi közutakról még

annyit, hogy a Széchényi utca teljes szal<aszára
elkészúlta szakértői vélemény. Szerepel benne
az útsüllyedések kialaku-
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lásának lehetséges okai. A javitási technológia sajnos jelentős
költséggel jár. Ennek frnanszírozása továbbiakban sem megoldható kiilső segítség nélkű. Az átmeneti javaslatok között
a forgalomlassítás és a sűykorlátozás szerepeLt mint átmeneti
megoldás. Ennek értelmében a Testiilet a szükséges döntést

megtetteéssorkertiltasriykorlátozáslatáblázásfu ais.
A jövő évben közel 3 éves elókészitő munka után a Vasszécsenyen áthaladó 87-es közút belterii{eti szakasza is megújul.
AKőzítkezelő KHT-né1 voltam 2017, szeptember elején sze-

mélyesen egyeztetni az igyben. A megbeszélésenjelen voltak a
felkért tervezők, akikkel a teljes szakasz felújításának részleteit megbeszélttik. Amennyiben jelentősebb változás nem lesz a
tervben, úgy aDőzsautcai altalaj megerősítéshez hasonló tech-

nológiával fog megvalósulni a rekonstrukció. A felujítás sajnos
előreláthatóan két hónapnáI is tovább fog.tartani. Úgy tewezzük, hogy a csatlakozó utcák felújítását az Onkormányzat ezzel
a beruházással összehangoltan fogia eIvégezni.

A

sportcentrumot szeptembetőI az iskola gyermekei is hasz-

nálatba vették a testnevelési órák alkalmával.
A 800 éves ünnepségsorozatába illeszkedve, augusztus 19-én
és 20-án is ünnepi rendezvény volt a településünkön. 19-én

sportcentrum környékén egy népi kirakodóvásár úapjait pró-

A

Szécsényi Temető Ravata|ozója előtti terűeten térburkoA kivitelezés során 42 m2 térkő és 40 m szegé|y

lásra került sor.

került beépítésre.
h játszótér eszközeinek szabványossági feliilvizsgálatára került sor. Egy törött csúszda soron kíviiü cseréje mellett több
eszköz is felújításraszorvlt, Az

idén ugyan az előző éveknek
megfelelően, amit lehetett azt
leszereltek az Önkormányzat
dolgozőt, de tavasszal a sze-

zonindítást megeíőzően nagy karbantartásra és felújításra
keni{ sor. Cél a park biztonsá-

gának fenntartása az esetleges
balesetek megelőzése.

A

a nyáron megtelt

sportcentrumban ki-

alakított FITTNESZ park
életteI és sportolni vágyó emberekkel.

Vasszécsenyi Üzenet
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23-án kerűt sor ünnepélyes keretek kőzött. Az időjárásravaló
tekintettel a program egy része a Lipáuti templomban keriilt
megtaításra. Az Önkormányzat e1y szép és tartalmas műsorral
készült az avatásra. A rendezvényen jelentős számú érdeklődő,
ünneplő jelent meg.
Anyolcszín éves jubileum jegyében emellett több program is
volt a telepiiíésen az elműt hónapokban.

Rz Ó-tUergenyi

A nap folyamán kulturáüs programok és szórakoztató produkciók váltották egymást a színpadon. A zenés
-táncos előadások kicsiket és nagyokat is egyaránt szőrakoztattak. A kedvezóden időjárás mellett sokan vettek részt az innep
alkalmából rendezett programokon. Az estét az elműt évek ha-

báltuk letenni.

gyományánakmegfelelőentízijátékésaztkövetőeabáú,zárta.
20-án

szécsenyi Nagyboldogasszony templom szomszédságában Szent Iswán király szobrának elhelyezésérekerúlt sot. Az
avatási ünnepségen vendégünk volt V. Németh Zsolt Á]7ama

titkár Úr, aki köszöntő

A

beszédet mondott az ünnep jegyében.
szobrot megáldotta Merkli Ferenc plébános.

kastélyban keriilt bemuta tásra a ,,Yasszécseny

Várja Önt" című turisztikai kiadvány. A programhoz kapcsolódóan turisztikai konferencia megrendezésérekerÜt sor neves elő-

sl
,\ss]tcSt- N

.

Boo

l- l,,l:

l,

""

}

§

A Lipárti falurészen a II. Villágháborus Emlékmű felújításra keriilt a nyár fol1zmán. A munkílatokkal az Önkormányzat
Módi Péter restaurátort, múvésztbízta meg, Az átadásfua október

adók részvételével.A fórum célja a telepűésünk bemutatása a
térségi integráció elősegítése és az érintett szereplők kapcsolat
felvéteü lehetőségének megteremtése. Az előadáson a vendégek
mellett a helyi intézmények vezetői is részt vettek mind lehetséges partnerek a helyi programok

jövőbeni szewezőjeként.
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A 800 éves rendezvénysoíozat záLrására délután egy festménykiállítás megnyitójaként kertilt sor. Marosfalvi Ántal festőművész képeit áüította ki a művelődéshá"r.. Egy csodás tárlat
bemutatás után a program az Ó-Ebergenyi Kastély rendez-

A

testiilet elfogadta a kormány döntése alapján kőtelezően
elóírt TAK (Telepiilési Arculati Kézikönyv) előírásait. Ennek
elkészítéséreaz Önkotmányzat Gergye Péter Teleprilésmérnök
urat kérte fel, akinek az ekntít évtizedekből jelentős helyisme-

Ő készítette a teleptilés ma is érvénybenlévő rendezési
tervét és építésiszabályzatát.A kézikönlv anyaga a honlapunrete volt.

kon is megtekinthetó: www.vasszecseny.hu
Az idei évben több alkalommal említett p ályáaatokmindegyike
révbe ért. Atámogatási

vénytermében folytatódott, további kulturális program keretein belü, Ez alkalommú, a cél elsősorban a köszönetnyilvánítás

volt azon személyek és szerrezetekrészére, akik egész évben
dolgoztak arendeztények sikeréértvagy bármily módon támogatták a programok megvalósulását, Akik elfogadták meghívásunkat azok a vendéglátás mellett táncos mulatsággal zárták az

szeí ződésekalárirásárasorkerii{t irytavasz-

szal aközbeszerzések elindul ásáva], a kivitelezés is megindulhat.
A projektek végső befejezési dátuma 2079. év tavasza. A támogatások mellé gratulációt is kaptunk a sikeres eredményhez.
A szociális fa \gadását a fa beérkezésétkövetően azonnal
megkezdjük. Felhívom a tisztelt érintetteket, rászorultakat,
hogy a kérelem beadását minél előbb nyújtsák be.
December 5-én az idén is meglepetéssel késziilt az Önkormányzat a Múvelődési Hárzban a 72 év alatti gyermekeknek

ünnepségsorozatot.
Jenő atya szii{.etésének 100 évfordulójá.ról megemlékezéstszervezett a helyi Egyházkösség. Az
Ö nkor márryzat

r észérőI tisztele

-

tiink jeléiil koszorút helyeztem
el. Pődör György képviselő egy
a megemléke-

versel köszöntötte

zésen résztvevől<et.

A

telepüés Önkormínyzatá-

nak éves beszámoló falugyűlésére
2017. december 14-én keriilt sor.

Itt az egesz éves munka bemutatása, értékelésemellett részletes
tájékoztatóhangzott el a jövő évi
tervelrről és elképzeléselről.

A

mikulásünnepsége a Harisny,ás Pipik Társulat művészei szórakoztattík a gyetmekeket es az Óketkisérő sziilóket.
Természetesen a télapó és segédei hoztáka telepiilés ajándékait
számáta.

Vasszécsenyi Üzenet
a g"yermekeknek.

te öröm

Nagy volt

7

a meglepetés!

érzéséta gyermekek arcán.

2077. december

Jó volt látni az ősitn-

Az idén az Önkormányzainkat és a helyi Postát is meglátogatta a hivatalos kinevezéssel bíró Mikulás . AkJ 25 éve játja a

telepriléseket. A jubileum alakalmából a hivatalunk dolgozói is
granrlráltak és jó egészséget kívántak neki,
Az Önkormányzat az idén is biztosított almát a telepúlésen
60. ér.üket betöltött

lakosai számára. Azidén is megrendezésre

került az idősek napi rendearényünk a Művelődési Hárba. A
jubileumi éwe való tekintettel a helyi óvodás gyermekek programja mellett kűsó előadóművészek műsora is színesíte tte az estét. A vendéglátás mellett a jelenlévők meghallgathatták Pődör
GyÖrgy, erre a napra írt versét, a Rozmaring Asszonykórust is.
A szerencsésebbek tombolát is nyertek, de ajándék nélkiil senki
sem téíthaza.A szervezőkmindannyian

j

j.]

.l

óleső érzésselnyugtán-

tuk, hogy a

hangulat-

ból

és a

ítélve

mo-

solygós arláttán

cok

kellemes

{

á

programot

sikerült

biztosítani
a helyi 60
év feletti

la-

kosság és az

időskorúak

számár a.
köszönet a
szervezés-

ben

részt-

vevők számára!

Az

év

végénde-

cember 17-énvasárnap került sor az év utolsó Önkormányzati
rendezvényére a Falu Karácsonyára. A MűvelődésiHá,z programjában Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész Barokk
karácsony címúelőadása mellett, a helyi iskolások műsorát
táthatták és hallgathatták a megjelentek. A rendearényen a
karácsonyi dalok aláfestéseként az ÖcsiBogyó Duó előadása
volt hallható. A szerény vendéglátás már régi hagyományként
köszönti a kőzelgő ünnepeket és zárja az évet!

Így hát jőmagam is itt ragadnám meg az alkalmat jókívánságaim megosztására egy kis vers idézettel kiegészíwe:

A telepiilésünk minden kedves Lakójának, BékésMeghitt
Szeretetben Gazdag Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Evet, jó EgészségetKívánok!
,,Karácsonyi szeíetetrcsend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,

A fellobbanó gy eí ty aJángb an,
A súlő kalács illatában,
A csengő harangok hangiában,
Az egymásr a mosolygásban,
A szemek tiikrözte ragyogásban,
A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek taJálkozásában."
TiszteIetteI:

ZsoInai Zoltdn
Polgdrmester

Vasszécsenyi Üzenet
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ro'ímu

konyhájánakf elújitásáravolatkozópátryánatbenyújtása
2) 2077. évi tervezett beruházások tárgya7ása
Jelen lévő képviselők száma:6 fő
Ho zott hatáLr o zatok száma: 2

Tirdósítás az elmúlt időszak képüselőte stiileti munkáj riról
Vasszécseny Község Önkormányzata Képviseló-tesíriletének nyilvtímos képviselő-testiileti iilése 2017. március 30.

Kihirdetett rendeletek száma: Vasszécseny Község Önkormrnnyzata Képviseló-testiiletének
nyilvános ünnepi képviseló-testiileti iilése 2Ot7. májls 25.

Napirend:

Napirend:

1) Ünnepi köszöntő,

Zrt.fltal elkeszített Üzemeltetési sznződés jolúltagyása
2) Hán segítségnyújtás ellátásáLra vonatkozó feladat-ellátási
megíllapodás módosításának jóváhagyása
3) Beszámoló az e|míIt időszakban végzett munkáról
7) Yasiviz

nyitása
2) Vasszécseny-Lipárt első említéseia történeti forrásokban
3) Vasszécseny-Milek 800 - Tá|ékoztatás az emlékévalkal-

mábóI hozon képviselő-testiileti döntésekről

' Köztertilet

Jelen lévő képviselők száma:6 íő

Hozott hatátozatok száma:

3

Napirend:
A

800 éves évforduló programjainaktárgyaJása,a Kulturális Bizottság javaslatainak ismertetése
2) Dontes a Kulturlíüs B:nottság javaslatairól
1)

A űszpolgári cím alapításáról
6

/

7993. (X.

Megemlékezésa Múvelődési Ház névadója, Pungor Ernő

megnyitója
Jelen lévő képüselők száma:6 fő

Hozott határozatok száma; - Kihirdetett rendeletek száma; --

7.

5) Zá,rt tilés keretében:

- Milek köz

halálának 10. évfordulója alkalmából
4) Önkormányzati eüsmerések, kitrintetések átadása
5) Vasszécseny műtja és jelene képekben című fotókiállítás

és adományozásánakrendjéről

) önkormányzati rendelet módosítása
3) A 2077 . éi tewezett beruházások tárgya7ása
4) Beszámoló az elműt idószakban végzett munkáról

szóIő

elnevezése

, Emlékmű áJ]itása Szécseny hatfuában
, Sétány kiaiakítása aL\párti falurészen a Gyöngyös mentén
'István király szobor áűitása a Szécsenyi falurészen

Kihirdetett rendeletek száma; --

Vasszécseny Község Önkormrinyzata Képviselő-testiiletének nyilvános képüselő-tesírileti iilése 2Ot7. áprűs 24.

az ünnepi képviselő-testtileti rilés meg-

Vasszécseny Község Önkotmányzata Képviseló-test'tiúetének közmegh űEatása 2017. május 30.

- Önkormányzati elismerő címek adományozása

Napirend:

- Iskolaigazg atói páJyázatok véleményezése

1) Rendezési Terv módosítása, partnerségi egyeztetés

Jelen lévő képviselők száma:7 íő
Hozott határozatok száma; 7

Jelen lévő képviselők száma:4 fő

kihirdetett rendeletek száma; 1
kihirdetésre keriilt
. az önkormányzat áltd, alapított kitiintetések és elismerések

Kihirdetett rendeletek száma; --

adományozásának rendjéről szőIó 2/ 2077. (IV.25.) önkormány-

Hozott hatátozatok száma; - -

Vasszécseny Község Önkormánryzata Képviseló-testiiüetének nyilvános képviselő-testiileti iilése 2017. május 30.

Napirend:

zati rendelet

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviseló-test'riletének zárt képviselő-testiileti iilése 2017. áprlts24.

1)

Az önkormányzat

2076.

éi gazdálkodásáról

szóló beszá-

moló tárgyalása

2) A20l6.évi belső ellenőrzési jelentés tárgyalása
3) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó érté-

Napirend:

1) Önkormányzati elismerő címek adományozása

kelése

2) Iskolaigazgatői pályázatok véleményezése

4) Pálos Károly Szociáüs Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgílat 2076. évi szakmai beszámolőja a

Jelen lévő képviselők száma:7 fő

Hozott határozatok száma; 27
kihirdetett rendeletek száma; -

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testii{etének
nyilvános rendkíviili képviseló-testtileti iilése 2017. május 4.

Napirend:

1) Vasszécsenyi Ttindérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde

h

ázisegíts égnyújtásról

5) Egyes önkormányzati rendeletek feltilvizsgálata (Anyakönyvi rendelet, HÉSZ, TAK)

6) Vasszécsenyi 738/3-70. hrsz-ú telkek víziközmű ellátása nrlajdonosi és kezelői hozzá,lárvlás
7) Obeliszk felállításának ügye - kiviteü terv jóváhagyása, tulajdonosi hozzájánúás

Vasszécsenyi Üzenet

, Kovács Tibor vasszécsenyi lakos bejelentése
' Pintér József képviselő ur beadványa

8) Beszámoló az elműt időszakban végzett munkáról

9) Egyebek

Magyar Posta kérelme
7) Beszámoló az elműt időszakban végzett munkáról

Jelen lévő képviselők száma:6 íő

Hozott határozatok száma: 72
kihirdetett rendeletek száma: 2

8) Egyebek

kihirdetésre kertiLlt
, Vasszécseny Község Önkormányz ata 2016. éi zátszámadásáról szólő 3/2077. (V.31.) önkormányzati rendelet

'

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn

2077. december

9

kívű

töfténő hánasságkötés létesítéseengedélyezés ének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kíviil
történő házasságkötés létesítéseesetén fizetendő díj mértékéről

Jelen lévó képviselók száma:7 fő
Hozott határ ozatok száma:'J,9

Kihirdetett rendeletek száma: 1
kihirdetésre kerii{t
' a partnerségi egyeztetés szabátyaitól szóló 5/2077. (VII.4.)
önkormányzati rendelet

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács, Rum, Rábatöttös és
Zsennye Községek Önko tmányzatat Képviselő-testiileteinek

A képviselő-testrilet nyilvános riLléseiről készítettjegyzőkönyvek teljes terjedelemben megtekinthetők hivatali időben (hetfO-kedd 08.00-16.00 óráig, szerdán 8.00-17.00 óráig, csütörtökön
8.00-16.00 óráig, péntek. 08.00-tól 13.30-ig)
a Vasszécsenyi Közös Önko rmányzait Hivatalban, illetve a

nyilvános eg,yüttes képüselő-testiileti iilése 2017. jrúÜus 3.

www.vasszecseny.hu és a www.njt.hu internetes oldalakon.

szóIó 4/2077. (V.31.) őnkotmányzati rendelet

Napirend:
1)

A

GdsPdr Tilladar jegyző

Vasszécsenyi Közös

Önkormányzati Hivatal 2076. évi

munkáj áról szóló beszámoló tfu gyalása

2)

A

közös

őnkormányzati hivatal költségvetésének módo-

Ugyfélfogadási idő

sítása
Jelen lévő képviselók szárna:26 fő

Hozott határ ozatok száma: 72
kihirdetett rendeletek száma: -

Az ünnepekre való tekintettel a
Vasszécsenyi Közös Önkor mínyzatí Hivatal ügyfélfogadási
ideje a következőképpen alakul:
20t7 . december 27 -én,28-án és 29-én
az űgyf élíogadás szünetel.

Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Kép-

viselő-testiileteinek nyilvános együttes képviselő-testiileti
iilése 2017.júhus 3.

Napirend:

1) Beszámoló a Vasszécsenyi Háziorvosi Szolgálat működéséről

2)Tájékoztatás

iskola éptiLletében lefolytatott hatósági
ellenőr zés megállapításairól. Döntés az elvégzendő feladatokról
3) Egyebek
a sarok

Jelen lévő képviselők száma:75 íő

Hozott határozatok száma: 8
Kihirdetett rendeletek száma: -

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testiileténeknyilvános képviseló-testiileti iilése 2017. júüus 3.

Napirend:
1)

Az önkormányzat 20í6. évi költségvetése módosításának

tfugya7ása

- partnerségi egyeztetés
3) Nemeskolta Község Önkormányzata Rendezési Terve

2) Rendezési Terv módosítása
módosításának véleményezése

4) Szombathely MJV településfejlesztési stratégia módosításának véleményezése

5) Helyi Esélyegyenlőségi Program felii{vizsgálata
6) Kérelmek, panaszok tárgyalása

' BiczóJános vasszécsenyi lakos beadványa

Sürgős, halasztást nem tűrő esetekben 2077, december 27-e
és 29 -a között a 30 / 3063443, illetve a 30 /7 037777 telefonszá-

mokon

ál1 a

Hivatal

a

Tisztelt Ügyr.t"t rendelkezésére.

Az újévelső munkanapja:

2018. január 2. napla.

Á Hi,uatal munkatdrsaiÁldott, BékésÜnnepet és
Boldog Újesztendőt kíoónnak minden Ked,ues ÚgyféIneH
Tisztelettel:

GdsPdrTioadar

jegyző

Vasszécsenyi Űzenet
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Milek első említéséneknyolc-

A

Kulturális Bizottság elnöke figyelt fel a lehetőségre, írta

század7kévfordulójánakméltóünnepléseazelműtidőszakban
sem szünetelt. Nyolc hónap-nyolcszá,z év jegyében meghirde-

meg a páJyánatot, amit aztán Zsollu ZoItán polgármesterrel
együtt adtak be. Módy Péter szobrászmíivész lett felkérve arra,

tett sorozat eseményei változatosakvoltak az ősz folyamán is.
Néhányat kiragadunk közilük.
Telepiilésünkön jártak a Hetedik irodalmi folyóirat főszer
kesztői és alkotói. (Á HETEDIK Kortórs rnaqlar irodalom igé-

hogy ehhez adjon árajánlattallaegészített felújításitervet, majd

baaonta rnegjebnő új lapszdmrnal, Elisrnert költők
nellett szdmos megisrnerésre rnéltó kortdrs szerző alkotdsa is

nyes adlogafuísa,
és írók

szerePel benne.

Minden

egyebet a tlltuw.ahetedik.hu

alatt rnegtaldI-

nak az érdeklődők.)

A program vendégei voltak FerenczfiJános alapító szetkesztő,
Nagy Imre költő főszerke sztő,Fábián József költő főszerkesztő,
Rejtő Gábor költő, dalszerző és F.Faragó Eszter novellista, Az
Ambrózy-Migazzi Iswán Átahnos Iskolában Irodalom: dekoráció vagy kommunikáció címmel és nagy sikerrel tartottak
rendhagyó irodalmi órát a nagyobb diákoknak. Dobolán Gábor,aziskolaigazgatója

és a tantestíilet nagy szeretettel fogadta

A felújítás reméljük, az aJkotást tarünneplések megtartásához.
Az átadás méItóságát Tóth Róbert történész megemlékező
beszéde és Kátai ZoltánTinódi Lant díjas énekmondó eLőadása, Pódör György effe az alkalomra írt Ballada a katonáról verse
valamint Szakály Máté szavalata emelte. Az ünnepség után a
Gyöngyös utcai címeres emlékfal felszentelése és bemutatása
zajlott.
Vasszécseny 800 mottóval megtartott ünnepi szentmisére
keriilt sor november elején, majd azt kővetően Csányi Péter
SDB háúgazgató szentelte fel Dr. Tóth Jenó szaléit szeízetes
domborművét szriletésének 100. évfordulój ára.
A hónap vége is gazdag programot hozott.A,,Vasi kistérségek fenntartható turizmusfejlesztési lehetőségei" elnevezésű
munkatársaivd, végezze el.
tóssá teszi a közös

őket. (Még rántott gombával is kedveskedtek az elóadóknak.)
Az eIőadók a két nap során a szombathelyi és a vépi vers kedvelőket is meglátogattá§ nyilatkoztak a szombathelyi televízióban és taláIko ztak vasi alkotókkal.

turisztikai konferencia az Úi-Ebergenyi Kastélysz űó disztermében kerti{t lebonyolításra illusztris előadókkal. Itt került sor
a Pődör György által összeállított Vasszécs eny várja Önt című
helyi turisztikai kiadvány bemutatására.
Az emlékév-soíozatzátő rendez:rényere kulturális nap keretében került sor. Marosfalvi Antal gyönyörú festményeinek
kiáütása méltónzáttale a nyolc hónapot. Az utolsó akkordokat
aWeöres Sándor két színésze,Kelemen Zoltán és Völgyi Attila
adták szép sanzon estjükkel.

Ünnepélyes keretek között zajLott az I. világháborus emlékmű felújítás utáni felszentelő ünnepsége. Sokak igénye volt ez,
de kevesen tettek érte bármit is.

Természetesenigaz, hogy egy rövid összefoglalóba nem Íért
bele minden esemény, minden név és rendezvény. Kész;Jl egy
terjedelmesebb visszatekintő, amelyben igyelszünk azt a hangulatot, készülődést és progtamgazdagságot visszaadni, melyek
az eddigfanyalgókat is ennek elismerésérekésztetik.
Van elmaradásunk is, amit nem szabad elfeledni. Tervbe vettiik a Császtnak emléket állító kopjafa felűjitását,környezetének rendbe tételét. Fájó pont a hpártí sétény munkálatainak
késedelme. Összefogással mindent meg lehet valósitani ez az
üzenete a Nyolc hónap-nyolcszáz év sorozatnak,
Pődör Cryörg1
Ku lturdlis B izotts dg E ln ö ke

Vasszécsenyi Üzenet
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Vasszécsenyi Tiindérorsz,dg Ouoda és Körzeti BöIcsőde

ol/oDÁI IIIruEK

hírei

amit az első szilőértekezleten ismertettiink a
szülőkkel. Az ő egyetéttésükkel éIményszerző kirándulásokat
Egy kis visszatekintés, mi minden történt ővodánkban az eIszervezünk, megünnepeljük jeles ünnepeinket, hagyományaműt hónapokban...
inkat emlékezetessé téve az óvodában töltött napokat. SzeptTlindérország kapuján is belépett Ószanyó, hogy e7hozza neember utolsó péntekén szüreti mulatságot rendeztünk az ővoda
künk az ezerszinű őszt, s ezzel egy időben elkezdődjön óvoudvarán. Az ősz adományaiból, gyümölcsökből,
zöldségekből,
dánkban a 2077 / 2078-as nevelési év.
termésekből bábokat készítettiin§ kidíszítetttikvelük az óvoJúnius elej én,,kirepültek nagycsoportos Katicáink", reméljük, da ablakait, így vidám hangulatban várhattuk a vendégeket. A
hogy az iskolapadban ú:lve sem feledkeznek el sokszínű óvoBóbita csoportosok músora után élményekben gazdag progradai élményeikről, s most is boldogan emlékeznek vissza óvomokon vehettek Észtóvodásaink és sziiLleik. A program tésze a
dásaink az óvodánlőan eltöltött üdám nyári napokra, Nyáron
szüreti felvonulás, az óvoda környekén lévő utcákban énekelve,
összevont csoporttal múködött intézményünk. Igyekezttink a
Iármáaravonultunkvégig, majd a Lufi együttes vidám műsorát
gyermekek óvodában eltöltött minden percét változatos progis meghallgathattuk, A szomjunkat és az éhségünket is csillaramokkal megtölteni. Fontosnak tartjuk, hogy nyáron is különpíthatrrrk finom ételekkel, italokkal, mustot préselttink, szalonféle tevékenységeket ajánljunk a gyermekek számára, hogy ők
nát és virsüt sütöttrink.
mindig érdeklődésüknek és kedvüknek megfelelően valasztA szüret elmúltával már egyre inkább érezttik, hogy kopogtahassanak. Emellett a spontán szabad játél<ra is nagy hangsűyt
tott óvodánk kapuján is a ,,széllábú, deres ősz". Ilyenkor is meg
fektetttink. Sokat játszhattak a szabad levegőn. Az árnyas fák
találtuk a természetben rejlő szépségeket. Nagy séták, kirántövében barkácsolhattak, kézműveskedhettek. Az óvó nénik
dulások alkalmával rácsodálkoztunk a színpompás ruhát öltő
számtalan érdekes játékos feladattal, lrreatív időtöltéssel foglalvilágra.
ták le őket. Sajnos azideí nyáron nem csak a magas hómérsékNovember 13-án tartottuk óvodánkban az adventi készűőletű napok miatt töltöttünk több időt az óvoda épületén belül,
dést, mely már hagyománnyáváJt intézményünkben. A szűők
hanem az erős szél miatt, illetve a viharos szél okozta károk
és az óvoda dolgozói halk karácsonyi zene mellett készítették
miatt. Az augusztusi viharos széI megtépázta az ővoda udvarán
a szebbnéI-szebb díszeket, koszorúkat, mécseseket, ajtókopoglévő óriási platánfákat. Szeretnénk megköszönni az ővoda és
tatókat. Ezúton is szeretnénk megköszönni a részs,ételtés a
az önkormányzat dolgozóinak a károk felszámolásában nyújfelajánlásokat. Az elkésziiüt termékekből karácsonyi vásárt rentott segítsége t. Hozzáértő szakemberek segítségévelreméljük
deztünk az óvoda folyosóján. A befolyt összegből mindhárom
újra élednek a meglépínotífák, hogy hús árnyékot nyújtsanak
csopoít számára tudtunk karácsonyra játékokat vásárolni. Ezt
nekünk a későbbiekben.
kiegészítettük az Óvodásoké rt A7apíwány számltlára befizetett
Augusztus utolsó hetében a leendő óvodásain§ az új kiscsoadő 7o/o (azídei évben 109.000.-Ft) támogatásból. Nagyon köportosok szűeikkel együtt megismerkedhettek az őket fogadó
szönjük a támogatást!
óvó nénikkel, dajka nénivel. Megismerhették a csoportszobáA gyermekek nagy örömére ebben a félévbenhárom alkajukat, a Katica csoport birodalmát és a sok játékot, ami őket
lommal látogatott eIhozzánk Sopronból a Csemete Bábszinvátta A legfontosabb,hogy a gyermekek biztonságban érezzék
hán. Óvodásaink nagyon jóI szórakoztak az előadásokon, hisz
magukat, támogatást, szeretetet kapjanak tőlünk. Családias,
maguk is részeseivévíJtaka tanúságos történeteknek. Decemszeretetteljes légkört teremtünk. A szrilőknek sem könnyű ez
ber 2-ál a Pungor Ernő Múvelődési Házban a vasszécsenyi
a helyzet, hiszen van olyan szüló, aki most elóször szakad el
időseket köszöntötték óvodánÉ nagycsoportosai, a Bóbita csohosszabb időre a gyermekétől és az óvő nénilre, dajka nénil<re
port. Úgy véljük, hogy a gyermekek a versekkel és az énekekkel
kell bíznia élete légíéltettebbkincsét. A szokásrendszer kialakívidám perceket szereztek az egybeglűteknek.
tásához ttitelemre és megértésrevan szükség.
Az ünnepvárás,az advenit készűődés időszaka,amikor megA Bóbita csoportosokra (5-6 évesek, nagycsoportosok) sok gyújtjuk az adventi koszorún sorban a gyertyákat, gyermekeink,
feladat vár ebben a nevelési évben, hiszen ez az év az iskolászeretteink körében a legszebb időszak, Óvodásainkkal nagy
ra készili fel őket. Október közepén szintfelmérést végeztek
örömmel együtt késztilünk az év legbensőségesebb, legszeretetaz óvodapedagógusok, amit szakértő segítségévelkielemeztek.
teljesebb ünnepére, a karácsonyra. Folyamatosan díszítjükkörÍgy lehetőség nyílik arra, hogy a részképességekbenmutatkozó
nyezetünket, ünneplőbe öltöztetjük az ővodát.
lemaradásokat fejleszteni tudjuk illetve képet kapjunk gyermeDecember 5-én ellátogatotthozzánk a Mikulás, akinek már
keink egyéni képességfejlődéséről.Óvodánk gyógypedagógusa,
az ezt megelőző napokban elktildttik leveleinket az óvodában
logopédusa és í{Iesztő pedagógusa gondoskodnak szükség eseelhelyezett Mikulás Postán keresztiil, Ez nagyon tetszett a
tén a gyermekek folyamatos fejlesztésérőlmegkönnyííte szágyermekeinknek, szebbnél- szebb rajzok készültek a Mikulásmul<ra az iskolához vezető vtat.
nak, Óvodásaink versekkel és énekekkel is készültek, így -.gA nevelési év során is változatos programokkal kedveskedünk kapták
a váwa-várt csomagot.
a gyermekeknek,
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Karácsonyi ünnepélyiinket december 20-án tartjuk, nagycsoportos óvodásaink műsora teszi meghitté az ünnepet. Mindhárom csoport és a bölcsődés kisgyermekek, illetve óvodánk
meghívott vendégei együtt ünnepelnek, A csoportokban a karácsonyfák aJatt számos ajándék várja majd óvodásainkat, amit
aznap birtokba is vehetnek a csillogó szemű gyermekek. Az
idei évben Ajándékváró ládikát is kihelyeztiink abejárathoz az
SZKtámogatásával,, amelyben az óvodás gyermekek számára
meglepetés ajándékokat helyezhetnek el a sztilők. Köszönjük a
felajánlásokat!

Intézményünk csodaszép ajándékot kapott karácsonyra a
A bölcsőde előtti téren minden
nap megcsodálhatjuk a gyönyörűszép Betlehemet. Szeretnénk
megköszönni a lehetőséget,hogy az adventi készrilődést szebbé
tették ezzel az ajándéWal!
Kívánok magam és a Tiindérország Óvoda minden dolgozója nevében Vasszécseny telepiiLlés valamennyi lakójának békés,
boldog, meghitt, áldott karácsonyt és boldog új évet!
Vasszécsenyi Egyházközségtől,

kiss zsanett
mb. óoodavezető
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,,Köd szitáI, hull a dér,
lepörög a falevél.,." ( Csanádi Imre)
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nyári szünet után, augusztus utolsó hetében, beköszöntött

azíj -2077 /1S-as nevelési,gondozási év a bölcsődében.Tizenhárom kisgyermek már nem a bölcsőde kapujában topofgott
sziileivel, hanem megkezdődött számukra az óvodai éIet.Igaz
már elbúcsúztunk Tőltlk, de újra szeretnénk önfeledt, élményekben gazdag,boldog oüs éveket kívánni!
A nyitástól, a {tzenhárom,,régi" bölcsisünk mellé fokozatosan öt kisgyermek szokott be intézményünkbe szeptemberben.
A bölcsődébe egész év folyamán fogadunk gyermekeket, és a
beíratás alapján, még tavaszig hat kisgyermek érkezik kőzénk
Két csoportban, két-kétkisgyermeknevelő végzi a nevelő munkát. A csoportokban a játél<készleteket úgy állítottuk össze,
hogy azok megfeleljenek a gyermekek életkori sajátosságainak,
a személyiségük harmonikus fejlódését szolgá\ák,
Az első hónap a beszoktatásról, a régi bölcsiseknek a ,,ilsszaszokásról" szól, de októbertől kezdódnek a teívezer. tevékenységek megszewezése a csoportokban: testi nevelés keretében mozgásfejlesztő j átékokat j átszunk (pL egyensűyé rzék fQlesztő
játékok ), zenei nevelés keretében - énekes-mondókás játékokkal
fejlesztjük a kicsik ritmu sérzékét,hallását, körny ze ti n e,u e l és ke retében - megismertetjük a kicsikkel a népi hagyományainkat,

Enekelve, mondókázl,a és nem utolsó sorban, nagy izgalommal

vlírtuk a Mikulást. Nagyon bátran vették át a gyerekek a csomagokat. Megígérte aTéIapó, hogy jövőre is meglátogat bennünket.

Az óvodásokhoz is ellátogatunk, még a téli szünet előtt. Szép
hagyomány, hogy a karácsonyi ünnepélyre mindig meghívást
kapnak a bölcsisek is.

Az idén elérkezett bölcsődénk

duló: öt éves lett abölcsődénk. Úgy gondoltuk, hogy a gyermeköltöző falát ebből az alkalomból, nemcsak a jelenleg járó
gyermekek fényképeivel fogjuk díszíteni,hanem megpróbáltuk
a régi gyermekek fényképeit is felkutatni és kitenni a mostaniak
közé. A képeket nézve kiderii{t, hogy már mennyi kisgyermek
járt az intézményünkbe. Vannak akik már az iskola első - második oszttílyába járnak! A kezdeti 72 íős gyermeklétszám is
megnőtt, 24-25 sőt 26 kisgyermek is járt e1yszeííe a két csoportunkba. Reméljük kellemes élményeketőriznek az itt eltöltött időről a gyermekek és a családok is.

...Adjon Isten minden jót

Ez új esztendőben.
Jobb időt, mint tavaly volt,

Ez új esztendőben!...
A bölcsőde dolgozói nevében szeretnénk ez úton, mindenkinek meghitt ünnepet és Boldog Ú1 e".t kívánni!
Hittér Ldszlóné
böIcsőde szakmai oezetője

3*

a

késziilünk az ünnepekre, oizudlis netlelés keretében - festtink,
nyomdázunk, gyrrmázunk, ragasztunk a kicsikkel, irodalmi
neoelés keretében

A

-

sokat mesélünk, bábozunk a gyermekeknek.

mesék hallgatásával, átélésévelsegíthetjük át a gyermekeket

a beszoktatás nehézségén,az ismeretlentőI valő íélelmen,hisz

a mese segít a belső fesai{.tségek feloldásában.Ezek mellett a
mesélés kapcsán gazdagodik a gyermekek szókincse, képesek
lesznek a napi konfiktusokat elsimítani, hisz a mese érzelmi
biztonságot nyűjt. Ezért bíztatjuk a sziilőket, hogy otthon is
meséljenek gyermekeiknek, mert, akinek otthon sokat mesélnek, élénkebb lesz a fantániája,bővil a szókincse és jobb lesz a
rujzkészségeis.
A tervezett programjainkat az évszakokhoz, ünnepeinkhez
kötve szervezzik meg.Természetesen idén sem fogunk megfeledkezni a szűetésnapokról sem.
A gondozási évünk első, nagy ünnepe a Mikulás várás volt.

életében is egy kerek évfor-
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ÁM B Ró zv-au e,l z zt I yTWÍN ÁtrulÁtvo s
Iskolai Hírek

Azidei tanévet szeptemberben 722 taulővd,kezdttik meg.

Intézményünk űj vezetője Dobolán Gábor igazgató Úr.
Szeptember
Részt vettünk az országos szemétszedési akcióban. VállaJkoző
kedvű tanulóinkkal együtt felfestettük a tornacsarnok pályavonalait. A Diáksport nap keretében 2077 méter futás volt a feladat, melyet minden tanulónk teljesített. Felső tagozatos tanu-

lóink rendhagyó irodalomórán vettek részt, mely Pődör György
költó-tanár

segítségéveljött létre.

Október
Elindultak akőrzeti sportversenyek. A IV. korcsoportos lány
kézilabdások 1. helyet szereztek meghat csapat közril a Toronyi
Gazdag Gyula Átahnos Iskolában megtartott versenyen.
3-4. osztályos tanulóink a Skanzenba látogattak el, ismerkedve a hagyományokkal.

Október 23-án tartottuk

a már

hagyományos Amb-

rózy-aszta7itenisz Kupát iskolánkban, melyen 60 fő versengett a
díjakért.A rendezvényt támogatta a Vasszécsenyi és Csempesz-

kopácsi Önkormányzat, melyet ezíton is köszönünk.
Kézmúves foglalkozást tartottunk alsós tanulóink tészére.
November
Papírgffitést szervezttink iskolánkban, melynek bevétele az
osztályoké lett. Első és második osztályosaink a Savaria múzeumban, múzeumpedagógiai foglalko záson vettek tészt.
Ünnepi műsorral emlékezttink meg a Magyar Nyelv Napjáról

rendeztiink a tanulóink között.
Képzésivásáron vettek részt iskolánk 7 . és 8. osztályos tanulói
- segíwe a továbbtanulási elképzeléseiket. Diákö nkormányzatunk szervezésébenvetélkedővel egybekötött Halloween - napot tartottuk- melyre a gyerekek lelkesen készütek műsorral és
ktilöníéle maskarákkal. Köszönjük a szülők támogatását mellyel
és vetélkedőt

a

oÖrbtitt

működését támogatták.

Alsó tagozatosaink Táplánszentkereszten képviselték iskolánkat magyar nyelvi-olvasás és írás versenyen.
Szülői Munkaközösségünk bált rendezett, melynek bevételét
az iskola támo gatás ár a használják fel. Kö szönj ük nekik.

Az alsó tagozatosok a múzeumpedagógiai fogtalko zás keretében a Szombathelyi Láwánlrtárba látogattak el.
Iskolánk Diákönkormányzatát Stőger Viktória és Németh
Ágnes képviselte a megyei Diákparlamenten Szombathelyen.
Megkezdődött 3. és 5. osztályos tanulóink tészére a Szombathelyi fedett uszodában az úszásoktatás, melyen 10 alkalommal vesznek részt.

December
Iskolánk otthont adott a Diákolimpia keretében megrendezett asztahtenisz versenynek A megyébőI nagyon sok kisdiák
vett részt a versenyen. A mi tanulóink közü csapatversenyben
3. helyezést szeízett Hlttaller Adrián és Tóth Marci. Grattrlálunk nekik és további sok sikert kívánunk ebben a sportágban
is.Igazgatóú Dobola., Gábor asztahteniszszakkört indított el

2017. december
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aziskolábat Szívesen várja a sportág iránt érdeklődőket (nemtől és életkortól fiiggetleniil) péntekenkéntfél 6-tól 8 óráig az
iskola tornatermében.
Járt nálunk a Mikulás is, minden osztályunkba ellátogatott.
Megajándéko zta a gyerekeket egy-egy- szaloncukorral. Jövőre
is várjuk nagy szeretettel.

Alsó tagozatos gyermekeink az MMIK-ban megtekintették
Lúdas Matyi c, előadást.
A Berzsenyi Dániel könyvtár munkatársai Meseláda foglalkozás keretében alsós tanulóinkkal karácsonyra hangolódó
kézműves foglalkozást tartottak, kis fenyőfácskákat készítettek.
Községi Karácsonyi Ünnepségen szerepeltek 5, osztályos tanulóink. December 22-énutolső tanítási napon kézműves foglalkozást tartottunk az iskola minden tanulójával.
Iskolai Karácsonyi Ünnepség keretében készültrink a Karácson}.ra. Az ünnepi műsort a Művelődési Hác;ban adtuk elő.
a

kiss Ferencné
Iskola Titkdr
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- BEMUDITKOZÁS:

jelezik meg. Hiszem, hogy a gyermekközpontu élménypedagogia tökéletes szinterei, hiszem, hogy a pedagogusok semmivel
sem alulképzettebbek, mint a városi társaik, hiszem, hogy a falvak-községek szociokulturfi s hátrányait a megfelelőn működtetett kis iskolák tudják kompenzálni.

'Írok azért, s úgy étek e kerge zlildg közePén, mint

ltt az

a

tölg

él; tudja, kirldgjdk, s
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75

rajtafebérlik

Hitvallás

bdr a kereszt, mely jelzi, bogy arrafog irtani bolnaP

Olyan iskolát szeretnék, ahová tanulók, tanárok, szűők szi-

mdr afaodgó, - odrja, de addig is új leaelet bajt.'

vesen járnak.

(Radnóti Miklós: Első ecloga)

7987-ben érettségit követően a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola történelem-népmúvelésszaba vettek fel, levelező
t^gozatía.A tanulmányaim mellett igy egybőIlehetőségem lett
munkába állnom. Ekkor keresett a Vasszécsenyi iskola, helyettesítésre napközis nevelőt. Tizennyolc évesen sikerült elnyernem a lehetőséget és egy éven kereszítil taníthattam aziskolában. Ma már tudom, hogy sok türelem kelletthozzám, miként

azt is tudom, hogy ami ma

vagyok, az ott kezdődőtt.

Az

azóta eltelt röpke harminc évben dolgoztam több

iskolában,

több

szerepkör-

ben kipróbálhattam magam.
Mindenhonnan hoztam valamit, Emléket, képeket, barátságokat, szakmai hozzáállást, kreatív elképzeléseket.
De a közös mindegyikben (a
Neumann János, akkori ne-

vén Fürst sándor Átahnos

Iskolát kivéve), hogy kis iskolákban dolgoztam, Budapesten
ugyanúgy, mint Pankaszon, Nagysimonyiban, Egervölgyön. A
választás mindig az enyém volt, és én mindig ragaszkodtam a
kis létszámú, már-mát családias intézményel<hez.
Meggyőződésem, hogy a falusi iskolák méltánytalanul háttérbe vannak szorííva,negatív toposzok kísérikműködésüket.
Létezésük szükségességét kőzgazdasági szempontokból kérdő-

Olyan iskolát szeretnék, amely nem a tankönyv ízű memoriter tevékenys éget állitja előtérbe, hanem a felfedezés örömét.
Olyan iskolát szeretnék, ahol a pedagógusok és a diákok alkotó közösséget képeznek.

Olyan iskolát szeretnék, ahol

úka ny:írt napok

szorítko-

Olyan iskolát szeretnék, ahol a sikert nem elsősorban a versenyeredmények, hanem a saj át képességek-készségekfejlődése
jelenti.

Olpn

iskolát szeretnék, ahol a tisztelet nem jár, hanem ki

kell érdemelni.

Hiszek abban, hogy mindenki tehetséges valamiben.
Hiszek abban, hogy a pedagógus feladata nem az, hogy

a

diák

gyengéjétkeresse, hanem a fordítottja.

Hiszek abban, hogy a technikának kell szolgálnia az embert
és nem az embernek a technikát. Hiszem, hogy ezt

csakazin-

formatika alapos ismerete eredményezheti.
Hiszek abban, hogy a pozitiv példa hatásosabb a legszebb
szővirágnál,.

Hiszek abban, hogy egy iskola értékenem a tanulóIétszám,
hanem az ott folyó szakmai munka minősége.
Hiszek abban, hogy az alapképzésben az oktatás minősége
nem a technikai adottságokon, sokkal inkább a pedagógus felkészűtségénés hiteles, elfogadó magatartásán múlik.
Es végiil hiszek abban, hogy nem gyereket tanítunk, hanem
embert nevelünk.

Doboldn Gdbor
Iskola igazgató

PUNGOR ERNO MUI/ELODE
kedves olvasók!

a sziiLlői ftszvétel nem

rendszerére.

SI

HÁZ IIIKEI

volt, mert

nünkkell,pedig általános vélemény:teljesen más szemmel nézzük a filmeket a szakember bevezetője után. A konyvtarmozi.
hu weboldalon közzétett filmcímek közül váIasztunk, amely
lista a könywárban is megtekinthető. Azóta három film volt
műsorra tíiane és kialakult a törzsközönség, akik a műsor alakításában is részt vesznek. közösen döntik el a következő alkalommal, milyen frImet nézziúnk?Kéthetente szerdán öt órakor
van KönywátMozi. Várom az érdeklődőket.
Nagyszerú irodalmi rendezvények voltak az ősz íolyamán.
Az iskolában rendhagyó irodalmi óíát taított a Hetedik. Köl-

Boros Ferenc érdekfeszítő előadásaihoz kapcsolódó filmeket
nézhettrink. Sajnos a továbbiakban az előadásokat nélkülöz-

tők, akik élvezetesen, példákon kereszttil mutatták be milyen a
jó vers és próza.

Az

ősz folyamán több olyan píogram is kezdódött, amely
várhatóan hosszú időn keresztiil színesíti a Pungor Ernő Művelődési Házhétköznapjait. A kitartó aerobic csoport mellett
kezdte meg a kreatív gyermektánc oktatását Ziskóné Bődi
Anett. Az óvodás és a kisiskolás csoportba is lehet még jelentkezni. Komoly igény mutatkozik a karate edzésekre, amelyet
hetente kétszer tart Borbás Tibor mester.

A

könyvtárban

elkezdődött a KönyrtárMozi.

vetítésen vagyunk tul, amelyeknek programja kötött

Négy olyan

Vasszécsenyi Üzenet
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A

művelődési ház vendége
volt Pál§, Margit. Szindbád
hazamegy címmel adott elő
Márai Sándor verseiből. Azt
gondolom az ír őt inkább pr ó zítla révénismeri a többség.
Pálfy Margit szinművésznő
mélyen átélt előadásmódjának köszönhetően kiemelkedő élményben volt részünk.
Képzőművészeti szem-

Minden kedves látogatónak és olvasónak kellemes ünnepeket és boldog újévetkívánok!

PonlhardtÁkos
könyotdros

pontból szintén történt je-

lentős esemény, Marosfalvi
Antal műveiből nyílt kiállítás, melynek megnyitója a 800

éves

ünnepség sotozat záró eseményeit színesítette.Ez a klállítás
o sztatlan sikert aratott,
Az ifr,3 művészekről is ejtenék egy szót. Az idei év az évíordulós rendezvényekjegyében telt. Rajzpályánatis volt az óvodás és iskolás gyerekek számára. A zsűrizés és az eredmények
kihirdetése már a nyáron megtörtént. A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer jóvoltából még karácsony előtt
könyvjutalmat adhattam át a helyezést elért gyerekeknek. Ez
apropót szolgáltatott, hogy a könyvtárban a pályánaton résztvevő rajzok kikerri{hessenek a falra. Az ifrú, alkotók művei a
kön}.vtárban tekinthetők meg.
A kézműves foglalkozások egyre növekvő részvétellel kerülnek megrendezéste. Az ősz során két mese- és két kézműves
foglalkozás volt. A Márton napi nagyon változatosra sikerült.
Baumgartner Dóri Szent Márton legendájával ismertette meg
a gyerekeket, akik lámpást készítettek, végül egy kis felvonulást
is tartottak a lampionokkal, amit éneklésseltettek még han- Y.igváLzzunk eEvm ásra az
gulatosabbá. Az utolsó kézműveskedés már a tél, a karácsony
Uniíep ek közéTedtével is !
jegyében telt.Tnnél is többen tilték körül a könywár asztalát,
Az influenza vírusos megbetegedés, melyet Iáa, orrfolyás,kőami idén másodszor bizonyrlt kicsinek. Adventi koszoru ké- högés, fejfájás, rossz kőzérzet, az ort és a légutak rryáikahfutyájának duzzanata jellemez. Az influenzaviLrusok az egyéb léguti
szűt, asztű és karácsonyfadísz.
Az évvégéhezérnnk. Azldősek Napja valtozatos programja fertőzések kó rokozóíhoz hasonlóan a köhögéskor, ttisszögéskor
igazál szórakoztató volt. A profi előadóművészek helyett én és beszéd közben keletkező léguti váladékcseppecskék révén,
mégis inkább az óvodások és a Kreatív Tánc csoport fellépését cseppfertőzéssel terj ednek.
említeném,akik a nyitó műsorszámokat adták.
Minden évben, késő ősztől tavaszig találkozunk az influenA Mikrlás látogatásaS-én zsúfolásig töltötte kíváncsi gyermezavirus által okozott, a légutak megbetegedésével járó, széles
kekkel a nagytermet. A Harisnyrls Pipik együttes fellépéseután
körben kirobbanó járványokkal. A betegség viágszerte e|őérkezett meg a művelődési házba.Krampuszai segítették,hogy az fordul. Klinikai szempontból fontos kilönbség az infllerrza és
ajándékokat átadhassa. Virgácsot nem kapott egy gyerkőc sem.
egyéb léguti megbetegedések között, hogy az infuenza kezdeti
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tiinetei közű a hurutos tiinetek hiányoznak. Hirtelen kezdet,
magasláa,erős levertség és izomfájdalmak a jellemzők.
A panaszok á,LtaJábaa a fertőződést követően 24-48 őrával'
hirtelen kezdődnek. Ahidegránás vagy borzongás a betegség
kezdeti ttinete lehet. Az első egynéhány napban gyakori a lán,
akár a 39-39,5 C fokot is elérheti. Testszerte, leginkíbb a háttájon és aza7só vé5agban sajgó fájdalom jelentkezik. Af{íájás
gyal<ran gyötrő jellegú, szemkörtili és -mögötti fájdalommal jár,
erős íényhatására fokozódhat.
A léguti ttinetek kezdetben viszonylag enyhék lehetnek, torokkaparással,
torokfáj ással,

mellkasi égő
érzésselszáraz köhögéssel

és

orrfolyás-

sal. Később

köhögés
A

száj és a gaíat kivörösödhet,

a

sú-

dul, hogy 5 napig is eltart.

A

fertőzés egyik legfontosabb szövődménye a ttidőgyulladás.
elsődleges, ekkor maga a vírus váltja ki, illetve má-

sodlagos, miko r avírusfertőzést követően baktériumok okoz,zák

Az első esetben magas a halálozási
tiidőgyűadásnál azonban az időben elkez-

a gyulladásos folyamatot.
arány, amásodlagos

dett megfelelő baktériumellenes kezelés nagy arányban győgy-

uláshoz vezet.

Az

a

gyerekek ne kapjanak aszpirint: szükség esetén paracetamol és

amidazophen adása elfogadható, A közönséges megfázásnál, is
alkalmazott szerek, pl. orrdugulást oldó szerekvagy azinhaíálás
mérsékelhetika tüneteket,
A tiinetek észleléskor minden esetben keresse fel háziorvosi
rendelőnket, hiszen a pontos diagnózis csakaz orvosi vizsgálatok elvégzéseután állapítható meg.

Teleptilésünk valamennyi lakójának kívánok kollégáímmal szeretetteljes, meghitt, békésKarácsonyt és sikereliüen

gazdagÚjEvetl
Dn Nagypdltudit
hdzioroos

a szemek könnyeznek, a

kőtőhfutya enyhén begyulladhat. A betegnek, főleg gyereknek
hányingere lehet, és esetleg hányhat is. A panaszok általában
2-3 nap műva eltűnnek, alán többnyire megszűnik, de előfor-

Ez lehet

de az alábbiakban felsorolt szövődményekjelentősége a tiidőgyulladáshoz képest csekély, Legfontosabb az influenza kezelésében,hogy a beteg maradjon ágyban, pihenjen, sok folyadékot igyon, és kerülje az etőíeszitéseket. A sűyos ttineteket
mutató, de szövődménymentes betegek paracetamolt, aszpirint,
ibuprofent vagy naproxent szedhetnek. A Reye-szindróma (influenzafertőzést követően kialakuló ttinetegyittes, mely agyi elváltozásokkal és a máj zsírosodásával jár egyitt) veszélye miatt

lyosbodhat, és
köpetürítéssel

D

járhat.
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Háziorvosi rendelési idő az Ünnepek alatt
December 27. (szerda) Vasszécseny 10:00 - 72:00 óraközőtt
December 28. (csütörtök) Tanakajd 8:00 - 10:00 óraközött
(délutáni rendelés ezen a napon elmarad)

December 29. (péntek) Vasszécseny 8:30

-

1]":00

Felhívom betegeink figyelmét, hogy aíent közölt
csak a jelzett időpontolrra érvényesek.

ótakőzőtt
változások

influenza okozhat ezenkíviil még izom-

gyulladást, idegrendszeri gyulladásokat, szívbetegeknél EKG
eltéréseket, valamint gyermekek e§etében croup-szindrómát,

".Űű:,,;:;:;
hdzioroos

EGYIIÁZIuÍnar
Tisztelt Olvasók!
Az ünnepeinknek két fajtájavan:. léteznek az értelem ünnepei, amikor a múlt dolgaira emlékezünk, amikor felsejlenek előttünk a történelem nagyjai, s léteznek a szív ünnepei: ilyenek az anyáknapja,a halottak napja, de leginkább a
karácsony. A sziv ünnepei meghatnak bennünket, átérezzik
azok sílyát, elfeledjük egy pillanatra a kinti világ dolgait,
s belefeledkezünk a családi élet örömeibe, a gyermekeink,
unokáink pillantásába, ölelésébe, szeretetébe. A karácsony a
szeretet ünnepe. S a szeretet a legfontosabb a világon. Nincs
olyan dolog, nincs az a győgyszer, ami jobbat tenne a szívünknek, mint a minket átölelő szeretet. Ilyenkor a fájdalom is tovaillan, továbbáll, s szívünk repes.,A magyar nyelv
különösen is szépen fejeziI<t a sziv rezdiléseit, dobbanásait,
étzéseit, segédigéit. Juhász Gyula ebben a beköszöntő ver-
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sében azt kívánta nekünk elmondani, hogy legyünkjobbak,
higgyünk rendületlen, de ne csak így decemberben, hanem
az egész esztendőben. Minden nap karácsonyt kell teremteni körülöttünk, minden nap szeretetteljes légkörben kellene
élnünk, kerülnünk kellene a feszültségeket, a stresszt, a kínzó fájdalmakat okoző nehézségeket,ahogy a költő elmondta
,,behegesztem a sebet a szívemben", így kell nekünk is hoz-

záálInunk életünkhöz.

Mit kívánhatok mindannyijuknak így Karácsony előtt?
Legyen mindenkinek boldog karácsonya, jó egészsége.Gondoljunk mindazokra, akik nem értékmeg ezt a karácsonyt,
akiknek megszúnt idén dobogni a szíve, akik már nem le-

hetnek köztünk. Emlékezzúrrkrájuk is. Legyen karácsonykor mindenkinek gyermeki szíve, legyen béke és szeretet a
mindanyszívekben. Egy ismert dal szövegével köszöntöm
nyijukat:
,,békét adj szívünknek,

békétcsaládunknak
békétnemzetiinknek
békétavilágnak."
Mindenkine k dldott Kardcs onyt

közrqátszik

k!

Merkli Ferenc
Plébdnos

HíkE K Á z Á súrwru úznuru g ó
Yíszonylaghosszabb idő telt el az utolsó Uzertet megielenése óta, így több érdekes eseményől is be lehetne számolni.
Öröm számomra, hogy folyamatosan nő a látogatők száma,
különösen a felnőtteké. A nyugdijas kirándulók már-már
természetes uticélkéntkérik a látogatást. Ebben bizonyára

kí,uóno

r

Hogy mit hoz az új év, nem tudjuk,
de mindenkinek kívánok Boldog Ú; e".t. Szerencse fel!
Pődör

GPrgy

az ingyenesség , de a íogadókészségsem elha-

nyagolható.

Túl vagyunk több gyűjtőúton és az őszi nagy títánis-Ez
utóbbit ismét háromnaposra terveztiik és a Mátra volt azuticéI.
A velünk tartó ötven gyermeknek nagy élményt jelentett hazánk egyik legszebb, ércesedésben leggazdagabb terriletének a
bejárása. A mátrai andezites rétegvulkáni takarót BWY-Or-i
irányú törésrendszer szabőalta fel, ehhez kapcsolódnak a vulkáni takaróban létrejött közép-mátrai ércesedések. A hatvanas
évek elején számos kutató táróva1, követték azétces teléreket.
A legnagyobb ilyen íeltárás a Béke-táró vágatrendszere volt,
mely az ércesedéskissé mélyebb szintjeit tfutafeI. Botanikai
és történelmi láwányosságai sem elhanyagolhatók, Izgalmasnak ígérkezett a tíra s nem is csalódtunk. Nagyon szép ás-

l
FLUORIT KRISTYÍLY

környekén.
ványokat $4ijtöttünk, kiilönösen Gyöngyösoroszi
A gyujtő ember útja során sok tapasztalatot szerez, de Walakulnak találkozások során barátságok is.

Az önzetlenség sokszor hiány kis országunkban,ezért emlí-

tem meg egy budapesti és egy nyú,li gyűjtő nevét itt is, akiktől

nemcsak kaptam, de tanultam is!!! Karádi Attillát ismertem
személyesen,többször találkoztam vele a Gerecsében. Tudta,
hogy a Bersekről nincsen anyagom, ezért meglepett egy válogatással. Gyűjtőtfusa,Bercsényi Miklós (Nyuli g}"űjtO, nem is
ismertem eddig) est nagyobb darabszámu, zömében berseki,
gyönyörűen preparált anyagga| lepett meg. Tavasszal már |át-

hatók lesznek ezek az ajándékok, csak még üvegvitrineket kell

beszereznem.

idei évben is megszavazták a, Ev Asványa és az Ev
Kövülete elismerést a Magyahoni Földtani Intézet felkérésére. Meghívottként a szombathelyi telev\zióban bemutattam a
fluoritot és a Balatonitest (ez egy ammonitesz , amely csak

Az

nálunk ismert) egy kiselőadás keretében. Társaimmal teívezgetjük

a

jövő évet, a kis és nagyobb kirándulások úticéljait.

BÁlllToNITESZ
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PETÓFI SEI/ÁSSZÉCSEIW

Tisztelt Vasszécsen)rl Sportbarátok!
A

Petőfi SE Vasszécseny nevében ezúton köszöntöm

a Vas-

szécsenyi Ű zenet olvasóit.

Egyesúlettink csapatai az elmvIt szezont már

a

megyei I. osz-

tilyban kezdték meg, aminek már időközben véget éttek az őszi
küzdelmei és ezúton szeretnénk egy kis betekintést nyerti az
olvasóknak a csapataink szereplésévelkapcsolatban.
Mozgalmas nyfu van mögötttink, mivel a bajnoki címmel kivívtuk a legmagasabb megyei osztíJyban való indulást, de ez
nem csak,,megtiszteltetésse1", hanem bizony komoly munkával
jár. Ebben az osztályban már nem csak egy utánpótlás csapat
szerepeltetése kőtelező, hanem mindösszesen

7 korosztályos

csapatot kell eündítani. Ez mindenhol komoly probléma, de
egy falunkhoz hasonló lélelszámú telepiilésnek még inkíbb.
A csapatokba a helyi fiatalokon kívül a környező telepriúésekről tudtunkjátékosokat csábítani csapatainkba. Viszont ez sem
egyszerű feladat,hisz minden egyes labdarugóért komoly átigazolási dijat kell fizetni az átadő egyesii{eteknek.

A felnőtt csapatunk

tervez,zik, hogy további játékosokat igazolunk a frataloldtoz,
ami megadja az alapot ahhoz,hogy a felnőtt csapatunk egy fél
szezon előnyt adva megtartsa tagságát a megyei I. osztályban.
Ez nem lesz egy egyszerű feladat, debíara a csapategységben és
az erősítésekben nem lehetetlen feladat.
Mindenképp ez a célunk, jelenleg sajnos más nem is lehet, de
kitartó szurkolóink és a sok ember, aki támogatja csapatainkat
megérdemlik, hogy mindent megtegyünk és az utolsó pillanatig
harcoljunk a közösségért.
Ezt aitszontagságos évet is egy évzáróbankettel zárjuk, ami
december 16-án kerúl megrendezésre és utána egy viszonylag
hosszabb szünet után januárban megkezdjük a felkésztiüést a
szezon hátt a7évő r észére,

A Petőfi Se Vasszécseny nevében ezúton kívánok Önöknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerelróen gazdag
BoldogÚjévet!
Sportb ardti üd,uö zlette l:

szereplésére is rányomta bélyegétazután-

vaddszTibor

pótlással kapcsolatos nehézség, saj nos a pályán el&t 7 4 pontunk
levonásra került, mivel

Elnök, Petőfi Se Vasszécseny

kiilönböző korosztályos csapataink nem
minden esetben tudtak kiállni, így jelen-

legOponttalatabella
utolsó helyét foglaljuk
el. A többi csapatunk
a kőzépmezőnyben
helyezkedik el, de látszik, hogy többre képesek a fiúk csak még
kell nekik egy kis idő,
hisz több helyről érkeztek és nem ismerik
egymást. A télen azt
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Pődör György

Pődör György

PódörGyörgy

ADVENTANGYALAI

ADNIJÓ!

rnnÁcSONYI

ki mennyből jön visszatér oda

xívÁNsÁc

Karácsonyíán
sok kis dió.
Nemcsak kapni
adni is jó.

reményt sejtet vagy kis csodát
biztosat egy sem ígérsoha
s csillagpor takarja nyomát

Szép az ünnep,
zöId a fenyő,
a karácsony

mindig eljő.
alakj át

ár

ny a\a szó

-

lep

Ajándékot

el

s szinezi az em7ékezet
kit hegynyi bűnt rejtő hó lep el
hivőként sandit kék eget

most készítek,

Sok ajándék

szenteste majd

van alatta.

megnézitek.

Ö.ü -i.,d ki

aközöny

Egy nagy szívet

adta-kapta.
sovány és csontkemény

már bíborra is vált a nap

csupán jégcseppből csiholt remény
hogy búnökből kiváltanak

is kívágok,

Aztl<ívánnám,

szép karácsonyt

azt az egyet,

így kívánok.

szeretetet
észre vegyed.

távol mindig szeretet-fehér

mint szárnnyal libbenő algyal
fény-köteget fon a két tenyér
birkó,n a kö zö nnye1 f aggy al

(Játékos vlág-2 készűő

Ünnep után

gyermekvers kötetből)

néhány napra
egy mosolynyi

még maradna!

Llázikmár

már az arcakéz

\,é

néró-lehellte a hideg
a menekülő még visszanéz
az Öröm szalmácskán piheg

,.É-

,,t/

*-

Játékos viág-2 készülő
gyermekvers kötetből)
(

ki mennyből jön visszatér oda
felhőlepel vagy angyalok
kellene idelent még csoda
legalább vigasznak halk dalok

Vasszécseny, 2017. december 10.
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(Megielent: Tehetséges Kortárs Költők
Fóruma)

Az

úlsAcüNNBpt NArTÁR MELLEKLETTEL JEIENIK MEG!
szemes Gábor

Vasszá;seny

RákóGzi F. u.8.

06€0€357191
SZEMÉLYAUTÓ, KISTEHER és
MoToRKERÉKPÁR GUMl_
SZERELÉS CS CENTiROZÁS
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Vasszécsenyi Üzenet
XXV. évfolyam 3-4. szám

Nyi|várrtal,tási szám: B/PH F/1 1 98iVA/1 993
Kiadó: Vasszécselly Község Önkormányzata
Zsolnai Zoltán polgármester

Késziilt: 500 pélcláIlybatr

