Polgármesteri Hírek
2006. április 12.

Kelj fel párnáidról, szép ibolyavirág;
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával.
Teljék a tarisznya szép, piros tojással!

20.00 óra: a húsvéti vigilia szertartása
(tűzszentelés, a húsvéti gyertya bevitele,
húsvéti örömének, igeliturgia, keresztségi
liturgia, az eucharisztia liturgiája, húsvéti
körmenet, agapé)
április 16. húsvétvasárnap
11.00 óra: ünnepi szentmise
április 17.00 húsvéthétfő
11.00 óra: ünnepi szentmise
Kutas Attila plébános
Önkormányzati hírek

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak!



Templomi programok: Húsvét - szent
három nap
április 13. nagycsütörtök
18.00 óra: esti mise az utolsó vacsora
emlékére
április 14. nagypéntek
17.00 óra: gyónási lehetőség
18.00 óra: keresztút a kálvárián
(a templom mellett)
18.30 óra: az úr szenvedésének ünneplése
április 15. nagyszombat
9.00 órától 17.30 óráig: a szentsír látogatásának lehetősége (a templom nyitva lesz)

A Szent Imre liget felújítása
A napokban megkezdődött a Hősök
emlékművének felújítása. Erre, valamint a
liget
sétányrészének
térburkolására
5.098.000 forintot nyert az Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium AVOP
pályázatán az önkormányzat.
A pályázat szervesen kapcsolódik az
egységes és kulturált faluközpont kép
kialakításának tervéhez, mely a település
turisztikai fejlődésének alapjait teremti meg.

A képen: állványon dolgozik a restaurátor

A képen: a feldíszített szentsír 2005. évben

Hamarosan elkészül az új orvosi rendelő
A tervek szerint április végére elkészül a
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
pályázati támogatásával épülő orvosi
rendelő és lakás épülete a Zrínyi utcában.

Az ünnepélyes átadás napján az
érdeklődők megtekinthetik az épületet
belülről is.
Várhatóan június elsejétől kezdődik majd
az épületben a rendelés. Az állást a
napokban meghirdette az önkormányzat.

TEUT 2006.
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács „Települési önkormányzati szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása” pályázatán az önkormányzat
1.500.000 forint támogatást nyert a Zrínyi
és Dózsa utca átkötő szakaszának
felújítására.
A
fejlesztés
tervezett
összköltsége 2.845.361 forint. A felújítás
még ebben az évben elkészül.

A képen: a ház hamarosan elkészül.
Megújul a körjegyzőség épülete
A
körjegyzőség
világításés
fűtéskorszerűsítésére
2.013.000
forint
támogatást nyert az önkormányzat, három
évre elosztva. A saját forrás összege
1.156.663 forint.
A nyertes pályázat lehetővé teszi a világítás
teljes felújítását, valamint a jelenlegi
cserépkályhák helyett a gázfűtés bevezetését
a körjegyzőség épületében.

A képen: gázfűtés lesz az irodákban.
Hat torony fesztivál
A Vásárosdombó és Térsége Területfejlesztési
Önkormányzati
Társulás
700.000 forintot nyert a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács TRFC
pályázatán színpad építésére, így szeptember 9-én a „Hat torony fesztivál” ideje
alatt már új színpadon táncolhatnak a
fellépők a liget előtti téren.

A képen: A felújításra váró szakasz a Dózsa
és a Zrínyi utca között
Ivóvíz pályázat Ófaluba
Az
önkormányzat
a
Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácshoz TRFC
támogatás elnyerésére pályázatot nyújtott
be, Ódombó településrész közkutas
ivóvízellátásának kiépítésére.
Sajnos a pályázat központi forráshiányra
hivatkozva nem nyert. Az önkormányzat
tovább keresi a lehetőséget, hogy Ódombó
egészséges ivóvíz hálózatát pályázati
támogatással kiépítse.
Tovább szépül a Művelődési Ház
A Művelődési ház homlokzat felújítására,
tetőhéjazat cseréjére és a fűtési rendszer
átalakítására Vásárosdombó Önkormányzata
a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács
LHHK pályázatán 11.257.000 forint
támogatást nyert.
Ehhez 3.370.810 forint saját forrást kell még
az önkormányzatnak hozzátennie, hogy
elkészülhessen a beruházás, ami a tervek
szerint őszre megvalósul.
Az épületben jelenleg tavaly elnyert TRFC
pályázatból nyílászárók és padlóburkolat
cseréje történik.

Ároktisztítás a vasútállomás környékén
Kihasználva a fagyokat, előbb gépi erővel,
majd a jó idő beálltával kézi munkaerővel
takaríttatta ki az önkormányzat a
vasútállomás
környéki
árkokat
és
átereszeket. A cél a belvíz levezetése a
Baranya csatornába.
Az önkormányzat speciális gépekkel
átfúratta az eldugult átereszeket is a
Szabadság tér Rákóczi utcai szakaszától
kezdve, le egészen a csatornáig, szabaddá
téve a víz lefolyásának útját.

A képen:
munkához.

Először

a

markoló

látott

Járdafelújítás
CÉDE pályázati támogatásból idén három
utcában valósul meg a járdafelújítás: a
Kossuth utcában, a Szabadság tér páros
oldalán és a Béke utcában.
A következő években az önkormányzat
szeretné a felújításokat folytatni.

A képen: A Szabadság tér páros oldalán
készül az új járda.
Közmunkaprogram
Decembertől februárig 3 fő, márciustól
májusig 22 fő foglalkoztatásának teljes

bérköltségére
nyert
támogatást
az
önkormányzat a Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi
Minisztérium
Közmunkaprogramján.
A Baranya Megyei Munkaügyi Központ
Komlói Kirendeltségének támogatásával
összesen további 4 közhasznú és a közcélú
munkás dolgozik jelenleg a falu virágosításán és rendbe tételén.
Az önkormányzat által a három programban
foglalkoztatottak
száma
hasonló
kategóriában dél-dunántúli szinten is
kimagasló.
Óvodafelújítás
Mint már korábban is beszámoltunk róla,
Vásárosdombó önkormányzata „Óvoda- és
iskolafejlesztés az esélyegyenlőség biztosításáért Vásárosdombón” címmel pályázatot
adott be az óvoda és iskola épületének
felújítására és hozzáépítésre.
A pályázatot a Magyar Terület- és
Regionális Fejlesztési Hivatal írta ki, a
Regionális Fejlesztés Operatív Program
keretében.
Mit szeretne az önkormányzat a pályázatból
megvalósítani?
Az óvodában szükséges csoportszobát
építeni, a hozzá tartozó vizesblokkal, teljes
akadálymentesítést végrehajtani, a kötelező
eszközjegyzékben
szereplő
hiányzó
helyiségeket kialakítani.
Szükséges továbbá a meglévő helyiségekben
a nyílászárók cseréje, a tetőszerkezet
felújítása, a burkolatok cseréje, a
villanyhálózat korszerűsítése.
Az általános iskolában szükség van az
épület teljes körű akadálymentesítésére, a
jelenlegi
átrium
befedésére,
aula
kialakítására.
Fontos a számítástechnika terem bővítése, új
számítógépek,
kiegészítők
vásárlása,
valamint fejlesztő szoba (logopédiai
foglalkoztató) építése és berendezése,
szaktantermek építése, felszerelése, két
hangszeres gyakorló terem és egy szolfézs
terem építése, orvosi szoba építése,
felszerelése.
Elengedhetetlen a nyílászárók cseréje, a
világítás-korszerűsítés. Célszerű az iskola
udvarának térburkolása is.

Mindezeknek a céloknak a megvalósítására közel 204 millió forintot nyert az
önkormányzat.
A közbeszerzés lebonyolítását követően
először az ovi felújítása kezdődött meg.
Az óvodások az iskola régi épületében
kaptak helyet mindaddig, amíg vissza nem
költözhetnek régi helyükre.
Ha sikerül a tervezettek szerint haladni,
akkor április végére elkészül a teljesen
felújított
épület,
valamint
az
új
csoportszoba is.

A képen: még néhány hét, és minden ajtó
és ablak újra a helyén lesz az oviban.
Az iskola felújítása és a hozzáépítés a
ballagás (május 5.) utáni napokban
kezdődik meg, és a tervek szerint
szeptember közepéig tart majd.
Szabó László polgármester

bíráltak el a szakavatott zsűri tagjai, akik
Pécsről és Dombóvárról érkeztek.
A komoly és nagy szakértelemmel végzett
bírálat után, 18 órakor kezdődött az
eredményhirdetés.
A résztvevő bortermelők teljes létszámmal
megjelentek a baráti találkozón, melyen a
zsűri értékelte munkájukat.
Kovács János, dombóvári borász, aki már öt
éve a borbírálók elnöke, értékelte a helybeli
gazdák munkáját. Értékelésében kitért az
évről-évre változó időjárási tényezőkre,
amelyek alapvetően befolyásolják a szőlő
mennyiségét és minőségét.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a direkt termő
fajtákat külön kell szüretelni, mivel más
élvezeti értéket képvisel borának fogyasztása.
Az évente visszaköszönő hiányosságot a
borok kezelésében tapasztalta. Megköszönve
a borosgazdák és a szervezők munkáját, a
díjak átadására került sor.
Eredmények: bronzérem: 13, ezüstérem: 7, aranyérem: 7. Az év fehér bora:
Rostás Ernő 2004. évi vegyes fehér bora. Az
év vörösbora címet pedig Fehér Zoltán nyerte
el Kékfrankos borával. Az év bortermelője
Schott Imre lett.
Az est fénypontjaként az összejövetel
résztvevői kiváló vegyes pörkölttel és jó
hangulatú baráti beszélgetéssel koronázták
meg a bor ünnepét.
Fedeles Nándor elnök

Nyugdíjas Klubok Tavaszi Fesztiválja
Évadnyitó Tavaszi Fesztivált tartanak
május 19-én Komlón a nyugdíjas klubok,
ezzel megkezdődik a baráti találkozók
sorozata a 2006. évben.
A vásárosdombói Alkonyat Nyugdíjas
Klub tánccsoportja és énekkara hetek óta
készül a májusi fellépésre és a hamarosan
sorra kerülő versenyfellépésekre.
Borverseny
Március 24-én került megrendezésre az
ötödik, már hagyományosnak mondható
vásárosdombói borverseny, a Kertbarátkör
és az Önkormányzat közös rendezésében.
Az idei évben 15 borosgazda hozta el borait
a megmérettetésre. Összesen 27 bormintát

A képen: A zsűri eredményt hirdet.

Polgármesteri Hírek

2006. április
Fotók és Szerkesztő: Szabóné Lelovics Ilona

Baba-Mama klub
2006. február 26-án tartotta a Baba-Mama
klub a szokásos farsangi rendezvényét. A
gyerekek ötletesebbnél ötletesebb jelmezekbe öltöztek. Március hónapban elkezdtünk a húsvéti ünnepekre készülődni.
Első alkalommal a gyerekek gipszből
kiöntött képeket festettek, majd a további
foglalkozásokon kifújt tojásokból húsvéti
díszeket, játékokat készítettünk. (Béka,
csiga, nyuszi, pingvin, húsvéti koszorú.)
Április 10-én jött a gyerekek részére a
nyuszi a Baba-Mama klubba.
A Baba-Mama klub részére anyagi
támogatást nyújtott a Vásárosdombóért
Egyesület
és
a
Vásárosdombói
Önkormányzat, amiért ezúton köszönetet
mondunk.
Papp Antalné védőnő
Óvodai hírek
1./ Óvodánk a második félévre
ideiglenesen átköltözött az iskola régi
épületébe, az óvoda teljes felújítása és
bővítése miatt. Óvodásaink
hamar
megszokták az „új” helyet, s óvodai
életünk zökkenőmentesen folytatódott
tovább, amiért köszönet a szülőknek, az
iskola dolgozóinak és diákjainak.
2./
Különtorna:
márciustól
új
szolgáltatással bővült óvodánk. A középső
és nagycsoportos óvodásainknak hétfő
délutánonként az iskola tornatermében
különtornát tartunk. Örömmel vettük, hogy
a felkínált lehetőséggel 18 szülő élt, s az
óvoda
zárása
után
visszahozzák
óvodásainkat a játékos mozgásfejlesztésre.
Természetesen ez a szolgáltatás ingyenes.
3./ Megtörtént a 2006/2007-es nevelési
évre
az
óvodai
beiratkozás.
17
kisgyermeket
(zömében
kiscsoportos
korút) írattak be szüleik óvodánkba. Így a
következő évre óvodánk létszáma kb. 52 fő
körül lesz.
4./ Nyílt napok az óvodában: április 2021-én nyílt napot tartunk, ahová szeretettel
meghívjuk a kedves szülőket és a leendő
elsős tanítókat.
Foglalkozási tevékenységek:
 Mozgásfejlesztés (téri tájékozódás,
testséma)

 Komplex fejlesztés (anyanyelv,
környezet, matematika)
 Játékos óvodai számítástechnika
(logikai feladatok,
matematika,
környezet)
5./ Gyermeknap: ebben az évben is
kirándulással ünnepeljük a Gyermeknapot.
Június 2-án Pécsre kirándulunk. Délelőtt az
állatkertet nézzük meg Zoo pedagógus
vezetésével, délután pedig kisvasúttal a
Mecseki
Parkerdőt
járjuk
be.
Hagyományainkhoz
híven
most
is
lehetőséget biztosítunk az anyukáknak,
apukáknak,
hogy
elkísérhessék
gyermekeiket ezen a napon. A lehetőséggel
szinte minden szülő élni szokott, így bízunk
benne, hogy óvodás-szülő-óvodai dolgozó
egy szép, tartalmas napot tölt majd el együtt.
Erre a kirándulásra pályázatot adtunk be a
MOBILITÁS-hoz, aminek elbírálása most
van folyamatban. Ha pályázatunk nyer, ez a
kirándulás minden óvodás számára ingyenes
lesz.
6./ Beadott pályázataink erre az évre
Pályázat témája
Óvodák higiénés
feltételinek javítása
Kötelező eszközök
biztosítása
Integrációt segítő
programok óvodában
Taneszközök fejlesztése
Szabadidős programok
Alapvető taneszközök,
felszerelések

Elnyert összeg
120. 000 Ft.
68. 000 Ft.
2. 800. 000 Ft.
1. 000. 000 Ft.
155. 000 Ft.
500. 000 Ft.

7./ Húsvéti szünet: értesítjük a Tisztelt
Szülőket, hogy a húsvéti szünet: április 1318-ig tart. Nyitás: április 19-én, szerdán.
Martinné Lempel Erzsébet óvodavezető
„Az év ifjú zenésze verseny” a zeneiskolában
Zeneiskolai tagozatunkon ebben a tanévben
is megrendeztük növendékeink részére „Az
év ifjú zenésze” versenyünket. Az előző
évekhez viszonyítva nagyon sok hangszeres
növendékünk vett részt a rendezvényen,
összesen hatvanöten mutatták meg tudásukat
a zsűrinek. E nagy létszám miatt három
korcsoportba soroltuk a versenyzőket.
Rendezvényünk támogatóinak köszönhetően minden versenyző emléklapot és

ajándékot vehetett át, valamint nagyon
komoly díjakat adhattunk át a helyezetteknek. Itt szeretném megköszönni a
Vásárosdombói Önkormányzat - Szabó
László polgármester úr, az Általános Iskola
- Schumann Norbert igazgató úr, valamint
a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
támogatását.
Díjazottak:
I. korcsoport:
1. Kiss Ferenc – trombita
2. Lencz Olívia – furulya
3. Horváth Georgina Tímea – fuvola
4. Horváth Tímea – furulya
5. Karsai Alexandra – fuvola
Császár Laura – zongora
7. Horváth Attila – ütő
8. Hörnyéki Ákos – ütő
II. korcsoport:
1. Bérces Anett – fuvola
2. Tóth Ágnes – zongora
3. Pintér Dóra – fuvola
4. Kiss Virág – klarinét
Palásti Zsófi Zea – zongora
5. Kalányos Gabriella – fuvola
Bárdos Ákos – furulya
III. korcsoport:
1. Horváth Zoltán – harsona
2. Elek Petra – ütő
3. Schneider Péter – trombita
4. Ottling Ramóna – zongora
5. Révész Csaba – trombita
6. Illés Ildikó – fuvola
A három korcsoport győztese közül a
legmagasabb pontot elérte, és ezáltal az
„Év Ifjú Zenésze” címet megszerezte:
Horváth Zoltán harsona szakos növendék.
Elekné Nagy Andrea
Iskolai hírek
Az intézmény felújítása miatt a tanév
rendje az alábbiak szerint alakul:
 április 13. - április 18. tavaszi
szünet (első tanítási nap április 19.)
 április 22. sportnap
 április 24.; 25. szöveges értékelés
 május 3. osztályozó vizsgák
 május 5. de. 9 óra ballagás és
tanévzáró
 május 9. osztálykirándulások

A ballagást követő délután, valamint május
6-án és május 7-én az iskola teljes
épületének kiürítését végezzük, hogy a
felújítási
munkálatok
hétfőn
elkezdődhessenek.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik
szívesen segítenének nekünk ebben a
munkában!
Sítábor
Az idei tanévben iskolánk 22 tanulója
utazhatott el március 11-től március 17-ig
Szlovákiába, ahol a tél és a síelés örömeivel
ismerkedhettek, s felejthetetlen élményekkel
lettek gazdagabbak.
Iskolánk alapítványa jelentős összeggel
támogatta a résztvevő diákokat.
Lehetőség szerint minden évben szeretnénk
hasonló sítábort szervezni diákjaink
számára.

A képen: a csertovicai síparadicsom, ahol a
teljesen kezdők is gyorsan megtanulhattak
síelni.
Pályázatok
Intézményünk az idei évben HEFOP
pályázaton 14.000.000 forint támogatást
nyert, melynek egy részét informatikai
berendezések beszerzésére fordítjuk, egy
részéből a teljes felső tagozat bútorzatának
cseréjét valósítjuk meg, a többi összeget
pedig szakmai és módszertani képzésekre
fordítjuk.
Szintén az idei évben a Sásdi kistérségi
társulás pályázatán 500.000 forint értékben
udvari mászórendszert és játékokat, 300.000
forint értékben fejlesztő eszközöket
nyertünk, melyek már rendelkezésünkre is
állnak.
Kovács Lilla igazgató-helyettes

