Vönöcki Hírmondó
2011.augusztus

Megjelenik 300 példányban

Polgármesteri köszöntı
Tisztelt Olvasó!

Polg. Fénykép?

A tartalomból:

Polgármesteri köszöntı

1

Polgármesteri program

Önkormányzati hírek

2

Vönöcki Polgárır Egyesület bemutatkozása

3

Bőnmegelızési tanácsok
Evangélikus egyház évforduló

4

Óvoda—bölcsıde hírei

5

Idısek Klubja
Egyesített Szociális Intézmény Pápoc

6

Sport
7

Vöröskereszt, védınıi
oldal

Településünk Képviselı testületének és
Hivatalának nevében
köszöntöm Önt!
Ö nk or m á n yza t u nk
kiemelt feladatának
tekinti a község, valamint az itt történtek
iránt érdeklıdık korrekt és pontos tájékoztatását.
Igyekszünk minden olyan
információt megosztani, ami településünk életével kapcsolatos és érdeklıdésre
tarthat
számot
(önkormányzati munka,
intézményeinktársadalmai szervezetek mőködése, helyi
rendezvények,
események, vállalkozásokkal kapcsolatos
információk).
Betekintést
nyerhetnek
Vönöck gazdasági,
kulturális és sportéletébe,
figyelemmel
kísérhetik a jelentısebb fejlesztéseket
és beruházásokat, a
kiírt
pályázatokat,
közzétett hirdetményeket.
Természetesen számítunk lakosaink véleményére is, ezért
kérem Önöket, meglátásaikkal, véleményükkel
segítsék
munkánkat, keressenek bennünket, figyeljék hirdetménye-

inket és jöjjenek el a
közmeghallgatásokra.
Terveink között szerepel a települési
h o n l a p
(www.vonock.hu)
megújítása is ahol
naprakész friss információkkal szolgálunk
majd lakosaink és
településünk
iránt
érdeklıdık számára.
A megújult honlap
megjelenése 2011. II.
félévében várható.
Forgassák tehát érdeklıdéssel településünk Hírmondóját!

Palotai László polgármester

Polgármesteri
program
Amíg az önkormányzat költségvetését –
egy naptári esztendıre vonatkoztatva – a
k é p vi s e l ı - t e s t ü l e t
rendeletben
fogalmazza meg, addig
Gazdasági Programját – ismertebb nevén
Ciklusprogramját
–
az SZMSZ szerint az
alakuló ülést követı
hat hónapon belül
köteles elkészíteni és
elfogadni.
A rendelkezésre álló
viszonylag
hosszú
felkészülési idı sejtetni engedi, hogy a
négy esztendıre szóló program stratégiai
fontosságú dokumentum az önkormányzat, illetve a település
fejlıdése,
eredményes
mőködése
szempontjából. Szerencsés és célszerő,
ha a megválasztott
polgármester programja mintegy alapját
képezi az önkormányzat Gazdasági
Programjának.
(folytatás a 2. oldalon)
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(Polgármesteri program folytatása)
1. Egészségügyi és szociális ellátások terén kiemelt feladataink:
Szociális ellátási feladatok között
fontosnak tartom az alábbiakat:
- az egészségügyi alapellátás minıségének szinten tartását, esetleges javítását,
- az idısek, nyugdíjasok szabadidı
eltöltési lehetıségeinek kiszélesítését,
- a rászorultakról való fokozottabb
gondoskodást,
- házi segítségnyújtás, valamint
szociális étkeztetés hatékonyságának növelését.
2. A nevelés-oktatás területe:
Fontos feladat a mindenkori jogszabályi elıírásoknak való állandó
Teendıink:
- óvodánk, mint egyetlen oktatási
intézményünk megtartása, mőködésének maximális segítése hatékony és takarékos mőködtetése a
minıségbiztosítás jegyében.
- a szükséges külsı- és belsı felújítások elvégzése.
• a Nevelési és Pedagógiai Programok kor követelményeinek megfelelı továbbfejlesztése.
3. Polgármesteri Hivatal
Legfontosabb cél: a lakosság minél teljesebb körő magas szintő,
korrekt, udvarias kiszolgálása. Ennek érdekében:
- a hivatali munkatársak naprakész
ismereteinek biztosítása (szakmai

megfelelés.
rendezvényeken, tanfolyamokon
történı részvétellel),
4. Mővelıdés és kultúra, sport
Mővelıdés és kultúra terén feladataink:
- színvonalas települési rendezvények szervezése (Falunap, Szüreti
felvonulás, Nemzeti alkalmaink,
jeles napok megünneplése).
- a mővelıdési ház és környezetének további felújítása.
Sportfeladataink:
- a megyei I. osztályú futballcsapat
mőködésének segítése lehetıségeinket figyelembe véve
5. Környezetvédelem
Kastély, Kastélypark, templomok
környezete.
6. Településüzemeltetés területén feladataink:
- településközpont felújítása: parkok kialakítása, virágosítás,
- járdák folyamatos felújítása,
- a bel- és külterületi utak folyamatos karbantartása, a meglévı aszfaltos utak felújítása,
- ravatalozó és környezetének parkosítása, a temetık folyamatos karbantartása.
7. Telekommunikáció
- települési honlap további üzemeltetése, fejlesztése.

- helyi természeti értékek védelme:
Az ifjúsággal való törıdés fejlıdésünk egyik záloga.
Teendıink e téren:
- a fiatalok élet- és közösségi
terének minél teljesebb biztosítása,
- a felsıoktatási intézményekben
továbbtanulók, szociálisan rászorulók támogatása a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül
9. Idegenforgalom
E területen egyre nagyobb lehetıségek kínálkoznak a kistelepülések számára. A lehetséges feladataink:
- a település arculatának, küllemének javítása a turisztikai vonzás fokozása érdekében: utca
eligazító-tájékoztató táblák egységes rendszerének kialakítása,
- A Kastély kihasználtságának
növelése.
10. Vállalkozásfejlesztés
Munkahelyteremtés és az élhetı
település megteremtése céljából
kiemelt feladatnak tartom:
- vállalkozóbarát környezet kialakítását,
- iparőzési adó szinten tartását,
- munkahelyteremtés lehetıségek szerinti elısegítését (pl.: távmunka lehetıségeinek felkutatása)

Megtörtént események
ÖSSZEGZÉS

- Községünk belsı úthálózatán a kátyúzások, útjavítások elvégzése.

A fenti felsorolás nem teljes, kimaradhattak teendık, vagy a felsoroltak közül bizonyosak elhagyhatók.
Feladataink megoldásához, céljaink
megvalósításához azonban forrásokra van szükség, így a fenti
elemzéssel párhuzamosan helyi
forráselemzésre is sort kell, hogy
kerítsünk.

- A külsı földutak karbantartása, feltöltése.

Palotai László
polgármester

- Az evangélikus templom felújítását a Képviselı testület 100.000-Ft-al
támogatta.
- Községi Mővelıdési Otthon felújítása az alábbi elemekbıl tevıdött öszsze: teljes villanyszerelési felújítás a jogszabályoknak és vonatkozó
szabványoknak megfelelıen,mőanyag nyílászárók cseréje (oldalablakok),
teljes belsı festés, meszelés.
További rövidtávú tervek:
- Kastélyszálló vendégforgalmának fellendítése kereskedelmi szálláshely
engedély megszerzése, a célcsoportok felkutatása és hirdetések útján.
Kastély és óvoda főtéskorszerősítése (leválasztás).
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Önkormányzati hírek
Az elmúlt idıszakban sürgetıvé vált az önkormányzat épületeinek, intézményeinek érintésvédelmi, tőzvédelmi,
villámvédelmi, munkavédelmi felülvizsgálata, különös tekintettel a Mővelıdési Ház állapotára. E felülvizsgálatokat egyrészt a lejárt felülvizsgálati jegyzıkönyvek, szabályzatok miatt, másrészt – kiemelten a Mővelıdési Ház
tekintetében – a 2011. március 16-án hatályba lépı, a zenés, táncos rendezvények mőködésének biztonságosabbá tételérıl szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet elıírásai miatt mindenképpen soron kívül el kellett végeztetni. E munkálatok koordinálásába még március hónapban a körjegyzı asszony is bekapcsolódott.
2011. április 1-jén tért vissza szülési szabadságáról Holbok Szilvia körjegyzı, akit tartós távolléte alatt - 2007.
október 15. és 2011. március 31. között - Lutter Tamás mb. körjegyzı helyettesített.
A Képviselı-testület 2011. május 30-i ülésén kinyilatkoztatta azon szándékát, hogy Kenyeri, Pápoc, Kemenesmagasi, Szergény, Kemenesszentmárton és Kemenessömjén településekkel közös körjegyzıséget alapít 2012.
január 1. napjától. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések az év második felében várhatóak.
A Képviselı-testület döntött arról, hogy Páli Linda vönöcki lakos részére bérbe adja az önkormányzat tulajdonában lévı, a hivatal épületéhez tartozó, korábban „jegyzıi lakásként” funkcionáló, 9516 Vönöck, Szili Pál u. 10.
szám alatti lakást 2011. augusztus 1. napjától határozatlan idıre. Egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a bérleményben szépségszalont (kozmetika, manikőr-pedikőr, szolárium) nyisson és üzemeltessen.

Bőnmegelızési tanácsok nyárra

Vönöcki Polgárır Egyesület bemutatkozása

Tapasztalatunk, hogy a nyári idıszakban jellemzıen
megnı a lakás - és hétvégi ház betörések, valamint
a besurranásos lopások száma. Kérjük fogadja meg
tanácsainkat, hogy a nyaralás élményeit ne árnyékolja be az áldozattá válás bosszúsága!
• Amikor nyaralni indul- az utazás izgalmában- ne
felejtse el becsukni az ablakokat, bezárni a bejáratiés teraszajtót. Ha van a lakásában elektronikus riasztórendszer, mindenképpen aktiválja!
• Amennyiben hosszabb idıre hagyja el otthonát,
kérje meg rokonát, ismerısét, hogy rendszeresen
ürítse postaládáját! Ha kulcsot is tud neki adni, jó,
ha naponta változtat a redınyök állásán.
• Érdemes beszerezni programozható villanykapcsolót. A különféle idıpontokban felkapcsolódó lámpa azt a benyomást kelti, hogy valaki otthon tartózkodik.
• Tájékoztassa szomszédait, hogy mennyi idıre
utazik el! Kérje meg ıket, hogy figyeljenek lakására,
házára!
• Amennyiben szabadságát otthon tölti, akkor
sem árt az óvatosság. Ha lakásában tartózkodik,
napközben is zárja be a bejárati ajtót, hiszen nem
biztos, hogy észre veszi, a hívatlan látogatót! Miközben a szobában tévézik, a tolvaj csendben magával
viheti a bejárat közelében található értékeket. A
zsákmány ilyenkor többnyire táska személyes iratokkal, kézpénzzel. Az anyagi veszteségen túl,
ilyenkor az okmányok pótlása csak fokozza a kárt
és a bosszúságot.
Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, elképzelhetı,
hogy a kerti munka hevében fel sem tőnik a rossz
szándékú látogató érkezése! Amíg a kert hátsó végében dolgozik vagy esetleg csak kint pihen, a nyitva hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonába és észrevétlenül távozhat
értékeivel együtt.

Tisztelt Vönöcki Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Vönöcki Polgárır Egyesület 2011. július 9-én lakossági és Önkormányzati kezdeményezésre 13 fı alapító taggal megtartotta az alakuló
ülését.
A bejegyzés iratai jelenleg ügyvédi segítséggel a Vas
Megyei Bírósághoz kerültek beadványozásra és várjuk a
hivatalos értesítést a bejegyzésrıl, hogy önkéntes munkánkat megkezdhessük községünkben a lakosság tulajdonának védelme érdekében.
A község képviselı testületének döntése értelmében az
Önkormányzat helyiséget is biztosított számunkra, így
székhelynek megkaptuk a Tőzoltó szertár kistermét, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.
Az egyesület tagjai bőnmegelızési, vagyonvédelmi, katasztrófavédelmi és környezetvédelmi feladatokat fog ellátni, ezen kívül települési rendezvények biztosítását is vállaljuk. Polgárıreink a település közigazgatási határain belül járıröznek majd gyalogosan, kerékpárral, gépkocsival aktív kapcsolatot tartva a körzeti megbízottakkal. A szolgálatokat egy hónapra elıre fogjuk tervezni. A normatív támogatást, ill. az egyéb támogatásokat szeretnék egyesületünk eszközállományának fejlesztésére, illetve polgárır formaruhák megvásárlására fordítani.
Egyesületünk közhasznú szervezetként fog mőködni, így
aki segíteni szeretné, az adója 1 százalékával ezt megteheti a jövıben.
Németh István
elnök
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225 éves a Vönöcki evangélikus templom
A dunántúli evangélikusok idén nyugdíjba vonuló püspökének, Ittzés Jánosnak
júniusi gyıri búcsú-istentiszteletén régi álom valósult meg. A résztvevık végre
kézbe vehették azt a gyönyörő kiállítású, két kötetes könyvet, amelyet Ittzés püspök álmodott meg, melynek ı volt hajtó motora. A könyv címe: „A reformációtól –
napjainkig: Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon”. A
110 dunántúli evangélikus gyülekezet csaknem fél évezredes története hallatlanul
érdekes olvasmány. A közeli és távolabbi falvak, egyházközségek történetét olvasgatva láthatjuk, hogyan tükrözıdik falunk történetében egész hazánk története, mint cseppben a tenger, és a faluban végigkísérhetjük a „tenger”, az egész
ország történetét.
Vönöcki evangélikus gyülekezetünk története a könyvben a vönöcki származású, Szombathelyen élı Nagy János
kutatásain alapul – akinek vönöcki falutörténete már a kiadásához közeledik.
1786 augusztus 20 – alapkıletétel
A vönöcki evangélikusok az 1500-600-as években az akkor erıs Kemenesszentmártonhoz tartoztak, de 1619-ben
már elsı önálló lelkészükrıl, Aranyadi Mihályról is említés esik. A szomorú emlékő vallásháborúk után Mária Terézia fiának, II. József császárnak vallási türelmet hirdetı rendelete tette lehetıvé a templomépítéseket itt, a Kemenesalján is. Idézet a könyvbıl:
„1786. augusztus 20-án még a mai templom helyén álló pajtában tartották az istentiszteletet, ekkor határozták el a
templom megépítését. Bıkező adakozás és kitartó munka következett. A telket hozzá a Keresztes család ajándékozta. Mintegy 50 km távolságból, az ivánci erdıbıl szállították a faanyagot Riczinger Ádám gondnok irányításával. A tetıt kıszegi ácsmesterek készítették. A követ Szergénybıl, a téglát Sárvárról és Kenyeribıl hozták. 1787.
november 27-én, ádvent elsı vasárnapján megtartották az épületben az elsı istentiszteletet. A felszentelés a belsı berendezés elkészülte után, 1794. november 1-én volt.”

Az akkor még torony nélkül álló templomépület (a császári rendelet csak így engedélyezte a templomépítést) 1903
-ban egészült ki toronnyal, ugyancsak augusztus 20-i szenteléssel.
Ez az év tehát különleges jelentıségő falunk evangélikusságának életében. Alkalom arra, hogy hálát adjunk templomépítı ıseinkért, elıdeinkért, akik az elmúlt 225 évben ezt a kivételes szépségő lelki otthont áldozataikkal fenntartották, és benne nyugalmat találtak. Alkalom ez az év arra, hogy templomunk felé forduljunk, hogy a nemzedékek láncolatában állva majd mi is átadhassuk utódainknak azt – olyan szépségében, ahogyan azt templomépítı
ıseink megálmodták.

Kovácsné Tóth Márta

Anyakönyvi események 2011-ben

Háziorvos rendelés ideje:

Születés: Vönöck: 1 fı (Kulcsár Simon)

Hétfı: 8.00—11.00

Kemenesszentmárton: 0 fı

Kedd: 8.00—10.00

14.00—16.00 (k. szentmárton)

Szerda: 8.00—10.00
Házasság: Vönöck: 0 fı

Csüt.: 9.00—11.00

Kemenesszentmárton: 0 fı

(K. szentmárton)

14.00—16.00

Péntek: 8.00—10.00
Haláleset: Vönöck: 3 fı ( kettı férfi, egy nı)
Kemenesszentmárton: 0 fı

Hétköznap 16 órától Celldömölkön a Központi ügyelet hívható!
Telefon: 95/ 423-742
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Bölcsıdésbıl óvodás—2 éves kortól az óvodában
2011. szeptember 1.-tıl óvodánk egységes óvoda—bölcsıdeként fog mőködni, vagyis a második életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös nevelését szeretnénk felvállalni.
Intézményünk elınye:
•

Lehetıséget biztosít a 3 éven aluli köztük a hátrányos helyzető—gyermekeknek a szolgáltatás eléréséhez,

•

Segíti a kisgyermekes, dolgozni kívánó szülık munkavállalását

•

Alkalmas a koragyermekkori intézményváltás problémáinak a kiküszöbölésére, hiszen 2 éves kortól az
iskola kezdetéig egy intézménybe, mi több egy csoportba járhat a gyermek

Az egységes óvoda—bölcsıde intézményben a kisgyermek ellátás szakmai elveire igyekszünk figyelemmel lenni, amelyek a következık:
•

A családi nevelés elsıdlegességének tisztelete

•

A gyermeki személyiség tiszteletének elve

•

A nevelés és gondozás egysége, az egyéni bánásmód elve

•

Az aktivitás, az önállóság segítésének elve

•

A bizalom és a stabilitás elve

•

Az egységes nevelı hatások elve.

Óvodánk kisgyermekeket ellátó intézmény, ugyanakkor a legkisebbek ellátásának megoldás módjaira is igyekszünk felkészülni: képzésen vettem részt, gyermeköltözınk pelenkázóval, zuhanyzóval, kézmosóval bıvült, 2—3
évesek méretét figyelembe véve új székeket készíttettünk.
Továbbra is figyelembe vesszük a kisgyermekkor sajátosságait, szükséges alkalmaznunk a korosztály igényeihez igazodó módszereket, eljárásokat.
Munkánkat továbbra is a szülık bevonásával, együtt szeretnénk végezni—így zökkenımentes lesz a kisgyermekek beilleszkedése az óvodai—bölcsıdei életbe.
Brányi Lászlóné
Inézményvezetı

Idısek Klubja
2011. márciusában néhány idıs néni és bácsi elhatározta, hogy szívesen összegyőlnek egy kis eszmecserére
szórakozásra.
Elsı alkalommal 12 fı vett részt a szombat délutánon, amikor nagy örömmel fogadták
Csiszlér Kálmánné (Ilonka néni) unokáját, Király Kittit—aki operett slágerekkel szórakoztatta az egybegyőlteket. Következı alkalommal újabb vendégek érkeztek, a Kemenesmagasi
Citerazenekar Sebestyén Zoltán vezetésével.
Mivel nívósabb vendégeket meghívni nem tudtunk, ezért próbáltam a kedves nénik és bácsik kívánságát úgy teljesíteni, hogy beszereztem a kért DVD kazettát, és közösen megtekintettük egy—egy alkalommal ( 100 tagú cigányzenekar, Máté Péter slágereit, Bangó Margit 40 éves jubileumi
koncert felvételét, népdalénekesek nótafelvételeit, a Best újság emlékalbum sorozatát).
Összejövetelünket augusztus végén tartjuk szombatonként 3 órai kezdettel, amelyre mindenkit szeretettel várunk a Napközi Konyha ebédlıjébe.
Egyben várom minden kedves vendégem újabb ötleteit.
Brányi Lászlóné

Vönöcki Hírmondó
Egyesített Szociális Intézmény Pápoc

„Nagyon szépen kérlek titeket,

Szolgáltatás célja: A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma,
amely az igénybe vevı önálló életvitelének fenntartását—szükségleteinek megfelelı—lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi
gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az
ellátást igénybe vevı fizikai, mentális, szociális szükséglete:

Szeressétek az öregeket.
A reszketı kező ısz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat…
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült sápadt szemeket
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

a. saját környezetében,
b. életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelıen,

Ne tegyétek ıket szők odukba,
Ne rakjátok ıket otthonokba.
Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”

c. megfelelı képességeinek szakértıi fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

(Óbecsey István: Szeressétek az öregeket)

Igénybevevı köre: mindazok, akik rászorultságát szakértıi vélemény határozatban igazolja.
Ellátás igénybe vétele:
a.

az ellátás kérelemre indul, mely az intézménytıl beszerezhetı

b.

háziorvosi igazolás az egészségi állapotról

c.

gondozási szükséglet vizsgálata

Házi segítségnyújtók:

Elérhetıségek:

Görög Csabáné

Cím: 9515 Pápoc, Arany J. u. 3.

e-mail: papoc.micro@gmail.com

Tel./fax: 95/392-003

A szolgáltatás térítésmentes !

Riczinger Erika
Vizkeleti Ernıné

Sport
Könyvtár nyitvatartási
ideje:
Hétfı: 14:00—16:00
Szerda: 14:00—16:00
Péntek: 14:00—17:00
Sok szeretettel várják a kikapcsolódni és olvasni vágyó vendégeket!
Helyszín: Kastély épülete

A Kemenesalja Fc. csapata a 2010-2011-es bajnoki évet.— a nehézségek ellenére
— az 5. helyen zárta. A tavaszi szezonban meghatározó játékosok távoztak a keretbıl (Szalai Tamás, Manganelli Zsolt és Iker László) és a sérülések sem kerülték el
csapatot, Gábor Szabolcs és Nagy Szabolcs sem állhatott az edzı rendelkezésére.
Az elért eredmény ennek tükrében dicséretes. Az ifjúsági csapat szintén az 5. helyen zárta a szezont, tudásukhoz mérten többre lettek volna képesek.
A játékosok 2011. július 8-án megkezdték a felkészülést az újabb bajnoki szezonra.
Immár az új edzıvel: Dobány Gáborral a csapat élén, aki a sok-sok évet Vönöckön edzısködı Kelemen Kornélt (Celldömölk csapatának az edzıje lett) váltotta.
Ezúton szeretnénk megköszönni a játékosok és a vezetıség nevében Kelemen
Kornél áldozatos munkáját. Sajnos az átigazolási szezon további meghatározó játékosok távozását hozta magával (Vánkos Balázs és Ambrus Roland is Celldömölkre
igazolt, Kóbor Gergı pedig Mersevát csapatához távozott). Iker László visszatér
csapatunkhoz és várhatóan még további játékosok is csatlakoznak a kerethez. Az
új edzı célja az ifjúsági csapatból minél több fiatal játékos beépítése a felnıtt keretbe és a megfiatalított társaság hozzáállásában és kitartásában bízva szerényen az
5-10. hely megszerzését tőzte ki célul.

HAJRÁ KEMENES!!!

Vönöcki Vöröskereszt hírei:
Aki vért ad, életet ment!

A Celldömölki Vérellátó Intézete évente két alkalommal rendezi meg községünkben a véradást. Legutóbb júniusban,
melyen 13-an nyújtották kezüket e nemes cél érdekében. Szeretném megköszönni ezúton is, a rendszeresen megjelenı, hőséges véradóinknak az önzetlen segíteni akarásukat!
Fontosnak tartom, hogy a fiatalabb korosztályból is minél többen jelenjenek meg a legközelebbi, decemberben tartandó véradáson!

Köszönettel: Károly Attiláné
VK. Titkár

„ TERMÉSZETESEN ANYATEJJEL”
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, -a WHO, 1992-ben nyilvánította augusztus elsejét az Anyatej, és egyben a Szoptatás Világnapjává. Ezen alkalomból szeretném köszönteni azokat az Édesanyákat, akik anyatejjel táplálják kisgyermekeiket!
Minden szülıben egyvalami azonos: a legjobbat szeretné adni a kisbabájának. Ami a táplálást illeti, a szoptatás a
legjobb az élet kezdetekor.
Miért is jó anyatejjel táplálni a csecsemıt?
Az anyatej összetételét tekintve egyedülálló. Optimális arányban tartalmazza a tápanyagokat, vitaminokat, ásványi
sókat, immunanyagokat, amelyek a baba egészséges fejlıdéséhez szükségesek. Az anyatej összetétele a szoptatás
folyamán változik, így mindig az életkornak megfelelı anyagokkal látja el a csecsemıt.
A szoptatás több mint a csecsemı táplálásának legideálisabb módja. A szoptatás forrása a szeretetnek, a gondoskodásnak. Csaknem minden anya, aki szoptat, úgy érzi, hogy a közelség a babához, a szoptatás legszebb eleme, pótolhatatlan élmény.
A babák nevében köszönöm, hogy szoptatott, vagy még jelenleg is szoptat!

Károly Attiláné
Csilla védını

A babák nevében köszönöm, hogy szoptatott, vagy még jelenleg is szoptat!

Károly Attiláné
Csilla védını

Vönöcki Hírmondó Vönöck
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LAPJA
XIX. évf. 1. szám · 2011. január

Alapító
Vönöck Község Önkormányzata
9516 Vönöck , Szili Pál u. 1.
Honlap: www.vonock.hu
Kiadó:Palota László polgármester
06 (70)466 05 02
Szerkesztôség címe:
9516 Vönöck , Szili Pál u. 1.
Kiadvány szerkesztése:
Tinka Nikolett

Vönöck Község Önkormányzata
tisztelettel és szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a
2011. augusztus 13-án (szombaton)
tartandó

FALUNAPI
rendezvényére.
Programok:
Délelıtt (8.00 – 12.00):
- Kispályás foci
- Gyermek programok (Logo Mobil, Légvár, Állatsimogatás, Tőzoltóautó bemutatása,
Oldalkocsis motoroztatás)

- Veterán motorok bemutatása
- Motorok felvonulása (12 órakor)
- Íjászbemutató és íjászat (KESZI Lövık Tapolca)
Délután (15.00 – másnap hajnalig):
- Kemenesmagasi Általános Iskola táncbemutatója
- Kemenessömjéni Asszonykóros
- Slágerparádé (Pápai Musical Stúdió)
- Hastáncosok (Jaberaks Szombathely)
- Mulatós zene (Cappuccino együttes)
- Tombolasorsolás
- Vacsora
- Drazsé bál – Sztárvendég: CSOCSESZ
22.00 órakor Tőzijáték

