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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar
Köztársaságnak az Európai Unióhoz való
csatlakozása alkalmából.
Kívánom, hogy büszkén vállalva magyarságunkat, mindannyian érezzük otthon
magunkat ebben az európai közösségben,
melynek május elsejétől a tagjai vagyunk!

Sikerült továbbá az iparterületen egy 2,6
ha-os területet vásárolni, így lehetőség
nyílhat arra, hogy ipari tevékenységet
telepítsünk le, és ezzel új munkahelyeket
teremtsünk a falunak.

Szabó László polgármester

A képen: Megkezdődött a bérlakások
építése a Zrínyi utcában.

A képen: Az első tűzijáték a falu felett.
Önkormányzati bérlakások
A Zrínyi utcában megkezdődött két
önkormányzati bérlakás építése. A
beruházás összesen 27 millió forintba
kerül, mely összegnek 70%-át a
Belügyminisztérium pályázatából biztosítja
az önkormányzat. A lakások várhatóan ez
év végére elkészülnek.
Az önkormányzatnak szándékában áll
további bérlakásokat építeni, amennyiben
erre újabb pályázati lehetőség nyílik.
A falu az önkormányzati bérlakásokon
kívül két újabb ingatlannal gyarapodik még
az idén.
Az óvoda bővítése és modernizálása
szükségessé tette az óvoda melletti ingatlan
megvásárlását, pályázati támogatással.

Kitüntetés
Védőnői munkájának elismeréseként Papp
Antalné vásárosdombói védőnőnek PRO
SANITATE díjat adományozott dr. Kökény
Mihály
egészségügyi,
szociális
és
családügyi
miniszter
március
15-én
Budapesten, a Fővárosi Önkormányzat
Szent Lukács kórház miniszteri kitüntetés
átadási ünnepségen. Gratulálunk!

A képen: Dr. Kökény Mihály miniszter
átadja Papp Antalnénak a kitüntetést.

Szökőkút a Ligetben
Május végére elkészül a Szent Imre ligetben
a szökőkút. A pályázati támogatással
megépülő szökőkút első jelentős állomása a
faluközpont pihenőparkká alakításának. Az
idei évben a SAPARD pályázat keretében
további átalakításokat tervezünk, ami
részben a Hősi emlékmű felújítását, és
körülötte egy sétány kialakítását célozza
meg.
Már
elnyert
pályázatból
padokat,
szemetesedényeket és -konténereket helyezünk el a faluban. (Felhívom a lakosság
figyelmét, hogy az edények kihelyezését
követően a közterületen történő szemetelést
szigorúan bünteti az önkormányzat!)

Virágosítás
A
közterületekre,
villanyoszlopokra
kihelyeztünk 109 cserép virágot. Az idei
évben újabb utcasort kapcsoltunk be a
virágosításba. A Szabadság tér, a Rákóczi,
a Dózsa, a Petőfi és a Kossuth utcák után
az Árpád utca is sorra került. Terveink
szerint a következő évben teljes lesz a falu
lenti területének virágosítása.
A szeméttelep fásítása
Az Európai Unió elvárásainak megfelelően
Vásárosdombón megszüntettük az egykori
illegális szemétlerakót. A Miniszterelnöki
Hivatal pályázatán közel egymillió forintot
nyert az önkormányzat a szemétlerakó hely
földdel való beterítésére és fásítására.
Aki
ágnyesedékétől
vagy
építési
törmelékétől szeretne megszabadulni, az
jelentse be szándékát az önkormányzatnál.
Kijelölt területre gallyat és építési
törmeléket továbbra is lehet vinni, de
kizárólag írásbeli engedéllyel. Aki nem
tesz ennek eleget, és tetten érik, az szigorú
büntetésre számíthat.

A képen: Már kirajzolódik a szökőkút
formája.
Nyílászárók cseréje a régi iskola épületén
Hamarosan megkezdődik az általános
iskola régi épületén a nyílászárók cseréje,
melyre 6,7 millió forintot nyert a
Földművelésügyi
és
Vidékfejlesztési
Minisztérium pályázatán az önkormányzat.
A képen: A szeméttelep hamarosan már
csak az emlékekben él.

A képen: A régi épület még a régi
ablakokkal.

Foglalkoztatás
A komlói kistérségi társulással közösen
benyújtott pályázatán 7 fő közmunkás 7
hónapig tartó foglalkoztatására 100 %-os
támogatást
nyert
a
vásárosdombói
önkormányzat a Foglalkoztatási és
Munkaügyi Minisztériumtól. Ezen kívül az
önkormányzat további 8 fő közcélú és 7 fő
közhasznú munkást foglalkoztat különféle
pályázati támogatással, a kisebbségi
önkormányzat segítségével.

Szentjánosbogár-tábor
Vásárosdombó és Kaposszekcső közösen
220 fő diákot fogad július 4-11-ig a Kutas
Attila plébános által szervezett ifjúsági
táborban.
Kérem, fogadjuk őket úgy, ahogy
szeretnénk, hogy a mi gyerekeinket
fogadják mások!
Még 12 fiatal vár elhelyezésre. Aki még
tud vendégül látni gyereket, kérem, jelezze
a plébános úrnál! (Tel: 453-119)
Tervek - Táncsics utca
Az önkormányzat az őszre tervezi a
Táncsics utca aszfaltburkolattal történő
ellátását, 95%-os céljellegű decentralizált
pályázati támogatással, 2,2 millió forintos
bekerülési költséggel.
Sor kerül még idén az Árpád és a
Béke utca, valamint a Béke utca és a
vasútállomás közti vízelvezető árok
tisztítására is.
Tervezzük továbbá a Kossuth utca
végében lévő töltés megerősítését is.
A szeméttelep takarásához használt
föld a Teleken levő házak előtti úton levő
hordalék legyalulásából származik. Az így
előkészített útra hamarosan zúzottkő kerül.
Tervek - „ Szocpolos” házak
Az önkormányzat nagy erőfeszítéseket tesz
azért, hogy a régóta tervezett ún.
„szocpolos”
házak
felépítésének
lehetőségét megteremtse, ezért pályázatok
segítségével szeretné kiépíteni az Ófaluban
az ivóvíz hálózatot, amelyet az előző évben
megterveztetett, és pályázott is a
megvalósítására, de eredménytelenül.
Ezen kívül még szükséges a csapadékvíz
elvezetését is megterveztetni, ennek az ára
850 ezer forint.
A pénz előteremtéséhez további pályázat
szükséges.
A megvalósításban közmunkások is részt
vesznek.
Amint
elkészül
az
ivóvíz
és
csapadékvízelvezető hálózat, lehetőség
nyílik építési telkek kialakítására, és a
szocpolos házak felépítésére az Ófaluban.

Lépésváltás. Kistérségi rendezvény zajlik
május 22-én Sásdon. A programismertetőt
a hirdetőtáblákon láthatják majd.
Tanfolyamok helyben
Vásárosdombón a 7. és a 8. osztályt
végzett felnőttek részére parkgondozó és
söprűkötő tanfolyam indul.
Mindkét szakmunkás-végzettséget adó
tanfolyam a Művelődési házban zajlik.
Lakásfenntartási támogatás
Az idei évtől lehetőség nyílik alanyi jogon
a lakosság alacsony jövedelmű rétegének
lakásfenntartási támogatás igénylésére, az
önkormányzaton keresztül az államtól.
A feltételek igen szigorúak. A részletekről
érdeklődni lehet a szociális előadónál.
Zöldfelületek karbantartása
Lehetőség van arra, hogy idős, rászoruló
emberek kérvényt nyújtsanak be a házuk
előtti közterület önkormányzat általi
kaszáltatására.
A kérelmet minden esetben a képviselőtestületnek kell címezni. A testület által
megítélt támogatás csak egy szezonra szól.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy nem
egy
járandóságról,
hanem
adható
támogatásról van szó.
A házak előtti közterület rendben tartása
továbbra is a háztulajdonos dolga!
Hat torony túra
Az immár hagyományosan megrendezett
30 kilométeres túrára június 5-én kerül sor.
A túra az idei évtől hivatalosan szerepel a
regionális teljesítménytúrák között.
Indulás reggel 8 órakor a Szent Imre
ligetből. Előtte nevezni lehet Antal
Jánosnénál (tel: 72/453-257) vagy a
helyszínen háromnegyed nyolcig.
Nevezési díj: 100 forint. Résztávok
teljesítése is lehetséges!
Útvonal:
Vásárosdombó-Tarrós-TékesKisvaszar-Ág-Gerényes-Vásárosdombó.
További információ kérhető Ács Imre
János túravezetőtől a 0630/2872476-os
telefonon. A túrát a Vásárosdombóért
Egyesület szervezi.
Szabó László polgármester

Óvodai hírek
Beiratkozás. Óvodánkban megtörtént a
beiratkozás. A 2004/2005-ös nevelési évre
12 apróságot (zömében 3 éves) irattak be
szüleik óvodánkba. Így létszámunk 52 főre
emelkedik.
Pályázat. Örömmel értesültünk, hogy az
Informatikai és Hírközlési Minisztérium
által
„Brunszvik
Teréz
Óvodai
Számítógépes
Program”
címen
meghirdetett pályázaton 1 db speciális,
óvodások
számára
kifejlesztett
számítógépes munkaállomást nyertünk,
1.077.000 forint értékben.
Szintén pályázaton nyertünk 300.000 forint
értékben fejlesztő eszközöket, főleg
mozgásfejlesztő eszközöket és komplex
fejlesztő játékokat.
Gyermeknap – Majális. Május 29-én
óvodásainknak és szüleiknek majálist
szervezünk óvodánk udvarán. Ízelítő
programunkból: zenés torna, ügyességi
versenyjátékok, kézműves tevékenységek,
rajzverseny,
bábszínház.
Minden
óvodásunkat és szüleiket szeretettel várjuk!
Martinné Lempel Erzsébet óvodavezető
Iskolai hírek
Az iskola vezetősége tájékoztatja tisztelt
partnereit, hogy az iskola az Interneten is
látogatható, a www.vdomboiskola.fw.hu
honlapon.
EU-s vetélkedő-sorozat
Intézményünkben már az elmúlt tanévben
elkezdtük diákjaink tájékoztatását az EUról, a csatlakozással ránk háruló
feladatokról, a kínálkozó lehetőségekről.
Az idei tanévben EU-s vetélkedő-sorozatot
indítottunk felsős tanulók számára. Célunk
az
volt,
hogy
a
gyerekek
megismerkedjenek azokkal az országokkal,
melyek már az Unió tagjai. Ismeretükről
egy-egy projektnapon adtak számot.
Májusban, a csatlakozás hónapjában,
Magyarország mint újonnan csatlakozó
ország bemutatására kerül sor. A gyerekek
felkészítését, a vetélkedők lebonyolítását
Niedlingné Barna Lídia végezte.
Kovács Lilla ig.h.

A képen: A nyertes nyolcadikosok.
Tanév végi programok
Május 22.
Az év ifjú zenésze verseny
Június 4.
Sportnap – Gyereknap
Június 5.
Bemutatkozunk
Június 8.
Utolsó tanítási nap,
Zeneiskolai Tanévzáró,
Végzősök hangversenye
Június 9.
Osztálykirándulások
Június 12.
Ballagás – Tanévzáró
Június 14-15. Beiratkozás a Zeneiskolába
Kardiológiai magánrendelés
Májusban a kardiológiai magánrendelésen
koleszterin és testzsírmérést is végez Dr.
Bereczki Mária kardiológus főorvos
minden kedden 16-17 óra között a
Szabadság tér 10. sz. alatti rendelőben.
Hirdetések
Körjegyzőség. Május 26-án, szerdán,
továbbképzés miatt zárva lesz a
körjegyzőség.
Iskola konyha. Előre láthatóan június 30augusztus 02-áig átalakítás miatt zárva lesz
az iskola konyhája.
Angol nyelvoktatás indul
Felnőttek részére angol nyelvoktatás indul
kezdő szintről, hetente kétszer másfél
órában Vásárosdombón, előre láthatóan
óránként 700 forintért.
Érdeklődni a
polgármesternél lehet.
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