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1848. március 15-ére emlékezünk
Petőfi Sándor: Csatában
(részlet)

"Világszabadság" - mondta ki a zászlót
bontó márciusi pesti fiatalok egyike, Petőfi
Sándor magyar költő. Ebben az egyetlen
szóban benne volt minden harcba induló
vágya: szabadságot minden embernek.

A földön is harag,
Az égen is harag!
Kifolyt piros vér és
Piros napsugarak!
A lemenő nap oly
Vad bíborban ragyog!
Előre, katonák,
Előre, magyarok!

Boldogok voltak és erősek, mert tudták és
vallották:
a
szabadságnak
nincsen
nemzetisége, nincsen osztálya, nincsenek
kiválasztottjai. A szabadság, ha van, akkor
mindenkié, ha pedig nem mindenkié, akkor
az nem szabadság.

Komoly felhők közül
Bámul reánk a nap,
Rettentő szuronyok
Füstben csillámlanak,
A sűrű lomha füst
Sötéten gomolyog,
Előre, katonák,
Előre, magyarok!

1848-49 szabadságharca történelmünk
össznemzeti, tragikus elbukásában is
győztes cselekedete.
A
levert
szabadságharc
nemcsak
áldozatokkal járt, de hősöket, mártírokat is
adott a magyarságnak - Kossuth, Petőfi
személyét, az Aradi Tizenhármakat és
számtalan névtelent. Ők azok, akik már
157 éve kitörölhetetlenül élnek a nemzet
lelkében,
tudatában,
hatnak
ránk,
önvizsgálatra késztetnek.
A 157 évvel ezelőtti március hősei a
népből
nemzetté
lett
magyarságot
megajándékozták a magyarságélmény
drága kincsével is. Emlékezzünk rájuk!
Petőfi Sándor: Tiszteljétek a
közkatonákat!
(részlet)
Tiszt vagyok… ha lát a közlegénység,
Tisztelkedve megyen el mellettem;
Én pirúlok, gondolván magamban:
Nincs igazság, nincs igazság ebben.
Nekünk kéne köszönteni őket,
Mert minálunk sokkal többet érnek. –
Tiszteljétek a közkatonákat,
Nagyobbak ők, mint a hadvezérek.

Önkormányzati intézkedések
Szociális étkeztetés az iskola konyháján
Az iskola konyháján étkező felnőtteknek
2005. március 1. napjától 350 forintba
kerül egy adag ebéd.
Az
emelés
ellentételezésére
az
önkormányzat szociális étkezést biztosít a
rászorulóknak az alábbiak szerint: az
étkezés igénybe vételéért térítési díjat kell
fizetni. A térítési díj mértéke, ha a
kérelmező családjában az egy főre jutó
jövedelem
a/ nem éri el a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 250 százalékát (61.750.Ft), akkor 210 forint a térítési díj
b/ az öregségi nyugdíjminimum 250%300%-a között van (61.750-74.100 Ft), 240
forint a térítési díj
c/ az öregségi nyugdíjminimum 300%-a
fölött van (74.100 Ft), 270 forint a térítési
díj.
Ez a szociális étkeztetés nem alanyi jogon
jár, kérelmezni kell az önkormányzattól. A
nyomtatványt az önkormányzatnál lehet
beszerezni, csatolni kell hozzá a családban
élők kereseti igazolását, valamint az
orvosnak igazolnia kell, hogy a kérelmező
egészségi állapota alapján jogosult a
szociális étkezésre.
Az orvosi igazolással nem rendelkezők
kérelmét a képviselő-testület egyedileg
bírálja el.
Vízdíj
Az önkormányzat továbbra is támogatja a
lakossági ivóvizet, viszont a támogatás
rendszere valószínűleg megváltozik, és a
lakosság közvetlenül, szociális alapon
kapja meg a támogatási összeget.
A vízdíj összege április 30-áig a tavalyi
összeg szerint lesz számlázva. Az emelt és
a régi díj közti különbözetet az időszakot
követően számlázza a szolgáltató.
Az új vízdíj összegéről a Komló-Víz Kft.
Hírlevet fog a lakosságnak küldeni, amint
ismert lesz az állami támogatás mértéke. A
vízdíjemelés mértéke várhatóan kisebb
mértékű lesz, mint az infláció.

Szemétszállítás
A 2004. évben 1.730.832 forintba került a
szemétszállítás Vásárosdombón. Ebből az
összegből 140.000 forint támogatást
biztosított az önkormányzat a lakosság
terheinek csökkentésére.
A 2005. évben a szemétszállítás díja
2.260.440 forint lett. Az áremelést a
szolgáltató az Európai Uniós szabályok
bevezetésével
indokolta.
Így
az
önkormányzatnak már 660.440 forintot
kell a szemétszállításhoz hozzátenni.
Ennek ellenére a lakosság az első félévben
továbbra is a 2004. évi árat fizeti.
A képviselő-testület alapjában átgondolja a
jelenlegi díjszabást, és kidolgoz egy
mindenki számára elfogadható rendszert.
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét,
hogy a volt szeméttelepre csak írásbeli
önkormányzati
engedéllyel
lehet
meghatározott helyre földet, tégla- és
cseréptörmeléket, valamint ágnyesedéket
vinni. Aki vét a szabály ellen, akár
ötvenezer forintos bírsággal is sújtható!
Közmunkaprogram
Idén is indul a közmunkaprogram. Három
célterülete van. Az első a Béke és az Árpád
utca, valamint a Vasútállomás előtti
vízelvezetés megoldása. A második
Ódombó
csapadékvíz
elvezetésének
kialakítása. A harmadik a Zrínyi utca
csapadékvíz elvezető árkának elkészítése.
Pályázatok
Művelődési Ház
A Művelődési Ház nyílászáróinak cseréje
és az épület felújítása az idei évben
megkezdődik, és a tervek szerint a
Falunapra (szeptember 10.) be is fejeződik.
Bérlakás
Az önkormányzat idén további három, a
Zrínyi utcában épülő bérlakás építésére ad
be pályázatot a Belügyminisztérium
felhívására.
„Vis maior” pályázat
Az ódombói út rendbetételére pályázatot
nyújtott be az önkormányzat a Baranya
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz,
6.300.000 forint értékben.
Szabó László polgármester

Téli-tavaszi templomi programok
Március 15.(kedd)
Nemzeti ünnepünkön a Ligetben délelőtt
10.00 órakor kezdődő koszorúzás után
10.30 órakor ünnepi szentmise lesz a
templomban.
A szentmise után szeretetvendégség a
templom előtti területen.
Március 18. (péntek)
Gyónási
lehetőség
16.30
órától.
Keresztútjárás
és
lelkigyakorlat
a
templomban 17.30 órakor.
Március 20. (vasárnap)
Virágvasárnap. Barkaszentelés, körmenet,
passióéneklés a délelőtt 11.00 órakor
kezdődő gitáros diákmisén.
Március 24. (csütörtök)
Nagycsütörtök.
Az
utolsó
vacsora
emlékezete,
lábmosás
szertartása,
oltárfosztás a 18.00 órakor kezdődő
szentmise keretében.
Március 25. (péntek)
Nagypéntek. Keresztútjárás, a keresztrefeszítés emlékezete, passióéneklés, kereszt
előtti hódolat a 18.00 órakor kezdődő
szertartás keretében.
Március 26. (szombat)
Nagyszombat. Délelőtt és délután a
szentsír meglátogatásának lehetősége, a
templom egész nap nyitva lesz.
A 20.00 órakor kezdődő szentmise
keretében
tűzszentelés,
exsultet,
vízszentelés,
Urunk
feltámadásának
emlékezete, húsvéti körmenet. A szertartás
befejezése
után
szeretetvendégség
(pogácsa, tea) a templom előtti területen.
Március 27. (vasárnap)
Húsvétvasárnap. Délelőtt 11.00 órakor
ünnepi szentmise.
Március 28. (hétfő)
Húsvéthétfő. Délelőtt 11.00 órakor ünnepi
szentmise.
Május 15. (vasárnap)
Pünkösdvasárnap. Délelőtt 11.00 órakor
ünnepi szentmise.
Május 22. (vasárnap)
Szentháromság ünnepe. A délelőtt 11.00
órakor
kezdődő
ünnepi
szentmise
keretében elsőáldozás.

Május 29. (vasárnap)
Úrnapja. A 11.00 órakor kezdődő ünnepi
gitáros diákmise keretében Úrnapi
körmenet.
Június 12. (vasárnap)
TE DEUM. A 11.00 órakor kezdődő
ünnepi gitáros diákmise keretében hálát
adunk az elmúlt iskolai tanévért.
Kutas Attila plébános

Óvodai hírek
Egészségnevelés: egy sikeres pályázatnak
köszönhetően
a
következő
egészségnevelési programokat tudtuk
megvalósítani az elmúlt hónapokban:
- Vitaminnap: ahol heti 1-2 alkalommal
óvodai foglalkozások keretében közös
gyümölcstálakat készítettek és fogyasztottak óvodásaink a téli hónapokban.
- Fogápolás: Dr. Schneider Zoltán
fogorvos tartott előadást a gyermekeknek
és az érdeklődő szülőknek a helyes
fogápolásról, és annak fontosságáról.
A pályázatnak köszönhetően az előadás
végén minden óvodásunk egy fogkefét és
fogkrémet kapott ajándékba.
Óvodai beiratkozás a 2005/2006-os
nevelési évre: április 18-án és 19-én (hétfő
és kedd) 8.00-15.00 óráig az óvodában,
Martinné
Lempel Erzsébet
óvodavezetőnél. A beiratkozás feltételei: a 3.
életév betöltése, szobatisztaság, a gyermek
születési anyakönyvi kivonata, a lakcímet
igazoló okmány. Szeretettel várunk minden
leendő kisóvodást!
Gyermeknap
Ebben az évben is kirándulással
ünnepelhetjük a Gyermeknapot. Május 2án Pécsre kirándulunk. Délelőtt a Bóbita
Bábszínházban a Holle anyó című
mesedarabot nézhetjük meg, a délutánt
pedig a Malomvölgyi-tónál tölthetjük el.
Hagyományainkhoz
híven
most
is
lehetőséget biztosítunk az anyukáknak,
apukáknak, hogy elkísérhessék gyermekeiket ezen a napon. A lehetőséggel szinte
minden szülő él, így bízunk benne, hogy
óvodás-szülő-óvodai dolgozó egy szép,
tartalmas napot tölt majd el együtt.
Martinné Lempel Erzsébet óvodavezető

Az Általános Iskola hírei
Programjaink:
Március 21. – Iskolai versmondó verseny
Május 14. – Sportnap
Június 3. – Bemutatkozunk
Június 4. – Juniális
Június 9. – Osztálykirándulások
Június 11. – Ballagás
Az előző évekhez hasonlóan az idei
tanévben is minél több versenyre,
vetélkedőre
szeretnénk
nevezni
tanulóinkat. Eddigi eredményeink:
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei
fordulóján 5. helyezést ért el Szabó Kristóf
7. osztályos tanuló, felkészítő tanára
Kovács Lilla, 8. helyezést ért el Szabó
Helga 5. osztályos tanuló, felkészítő tanára
Ács Józsefné.
A megyei eredményhirdetésen ÉszakBaranyát 3 tanuló képviselte. Örülünk,
hogy ebből 2 iskolánk tanulója.
Beiratkozás.
Az
első
osztályosok
beiratásának időpontja 2005. április 18-19,
9.00-15.00 óráig.
A tavaszi szünet időpontja 2005. március
24. – április 1. Első tanítási nap: április 4.

Elek Petra és Ottling Ramóna képviseli
iskolánkat. Felkészítő tanáruk Hajdú
Hajnalka.
Április 15-én zeneiskolánk történetében
először leszünk házigazdái megyei
találkozónak. Vendégül látjuk Baranya
megye zeneiskoláinak rézfúvós növendékeit. A találkozón intézményünkből részt
vesznek: Kaiser György, Győrfi Dávid,
Fedeles Nándor, Horváth Zoltán, Zádori
Béla. Felkészítő tanáruk Elek Péter,
zongorán kísér Hajdu Hajnalka.
Április 22-én Kaposváron rendeznek
regionális Fafúvós versenyt, melyen
intézményünkből Garai Melinda vesz részt.
Felkészítő tanára Emmer Anita.
További programjaink:
Május 21. - az „Év Ifjú Zenésze” verseny
Június 7. - végzősök hangversenye,
tanévzáró
Június 13-14. – felvételi, beiratkozás
Eszközbeszerzési pályázatból, a 2004.
áprilisi jótékonysági koncert bevételéből,
valamint a fúvószenekar fellépti díjaiból új
dobfelszerelést és kiegészítő ütőhangszereket vásároltunk.
Elekné Nagy Andrea tagozatvezető

Zeneiskolai Hírek
Az Általános Iskola zeneiskolai tagozatán
a 2004/2005. tanévben 83 tanuló kezdte
meg zenei tanulmányait. Növendékeink
választhattak a fafúvó, rézfúvó, ütő és
zongora tanszak hangszerei közül,
valamint az általános iskola 1. osztályosai
szolfézs előképzőbe járhatnak. Február 1jén rendeztük meg a zongorista
növendékek
háziversenyét,
melynek
eredménye: 1. Pintér Adrienn, 2. Elek
Petra, 3. Tóth Ágnes.
Február 25-én a pécsi Liszt Ferenc
Zeneiskolában rendezték meg a Baranya
megyei
önkormányzati
zeneiskolák
továbbképzős növendékeinek találkozóját.
Eredmény: Horváth Zoltán ezüst, Illés
István bronz, Révész Csaba bronz, Bárdos
Rudolf bronz, Zádori Béla bronz oklevél.
Felkészítő tanáruk Elek Péter, zongorán
kísért Hajdu Hajnalka.
Március 18-án Szigetváron rendezik meg a
Baranya
megyei
önkormányzati
zeneiskolák négykezes találkozóját, ahol

Kutas Attila plébános meghívására február
20-án az iskola zsúfolásig telt tornatermében Dr. Papp Lajos szívsebész professzor
tartott előadást. Az erről készült felvételt
előre meghirdetett időpontban levetítjük a
Falutévében.
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