Polgármesteri Hírek
2007. június 25.

Önkormányzati hírek
Nyertes pályázatok. Őszre elkészül a
Zöldfa utca burkolatfelújítása, mivel
Vásárosdombó önkormányzata a DélDunántúli
Regionális
Fejlesztési
Tanácshoz benyújtott TEUT pályázatán
elnyerte a kért 1.807.927 forint támogatást.
Az önkormányzat 1.312.027 forint saját
erővel járul hozzá a beruházáshoz.
*
Ősszel folytatódik a járdafelújítás is.
Ugyancsak a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácshoz, annak LEKI
keretére
pályázott
és
nyert
az
önkormányzat 4.823.283 forint támogatást,
járdafelújításra a Dózsa utcában, és a
Rákóczi utca nyugati oldalán, a Dombóvár
felőli részen. A saját erő 1.277.517 forint.
*
Temető.
Megkezdődött
a
temető
rendbetétele. Az önkormányzat elvitette a
régóta gyűlő szemetet a temető aljából,
majd földet hordat oda terepegyengetés, út
kialakítása céljából. Mindez közel 380.000
forintba kerül. Kérjük, az elszáradt
virágokat, koszorúkat ezentúl kizárólag a
bejáratoknál elhelyezett konténerekbe
hordja! Köszönjük.
*
Tervezett fejlesztés. Kerékpárút építésre
ad be pályázatot az önkormányzat,
melynek nyomvonala a 611-es főút mellett,
a keleti oldalon, Margitmajortól a Sarádiárokig húzódik, ameddig a település
közigazgatási határa terjed. A képviselőtestület tagjai hamarosan felkeresik az
érintett földtulajdonosokat egyeztetés
céljából.
*
Aszfaltozás. Elkészült az ÁFÉSZ épülete
mögötti út aszfaltozása, 730.000 forintért.
Hamarosan, kísérleti jelleggel, aszfaltburkolatot kap a járda a Rákóczi utca

nyugati oldalán, a Sásd felőli részen. A
beruházás értéke 924.000 forint. Ha beválik
az eljárás, az önkormányzat lehetőségeihez
mérten, a régebben járdalapok felhasználásával felújított, de már felporlott járdák
újrafelújítását is elvégezteti így a következő
években.
*
Felhívás. Megüresedett az egyik költségelvű
bérlakás a Zrínyi utcában, ezért az
önkormányzat bérlőt keres bele.
A feltételekről érdeklődni lehet a 453-101-es
telefonon, vagy személyesen a polgármesteri
hivatalban. A jelentkezés végső beadási
határideje június 28., csütörtök,16 óra.
*
Hírek a kábeltévéről
Megtörtént
a
kábeltévé
befizetési
rendszerének átfogó egyeztetése mind a
mágocsi szolgáltatóval, mind a lakossággal.
Így most az önkormányzat kezében van egy
naprakész adatbázis, melyen bárki nyomon
követheti, hol tart a rendszerben.
A szolgáltató februárban az alapcsomagot
1304 Ft-ról 1350 Ft-ra, a szociális csomagot
574 Ft-ról 600 Ft-ra emelte. Ezentúl minden
hónap 5-ig kézhez kapja a felhasználó a
csekket, aminek a befizetése 20-ig esedékes.
A rendszer áttekintése során kiderült, hogy
többen nem kaptak egy-két korábbi hónapról
csekket, így önhibájukon kívül tartoztak,
amit most visszamenőleg kellett kifizetniük.
A kellemetlenségekért elnézést kérünk!
Hibabejelentés a helyi önkormányzatnál a
453-101-es, vagy a mágocsi szolgáltatónál a
560-015-ös telefonszámon lehetséges.
Szabó László polgármester
Egyesületi hírek - A Hat torony túra
Idén hetedik alkalommal szervezte meg a
Vásárosdombóért Egyesület az egyre
népszerűbb Hat torony túrát, mely évek óta
az országos túraévkönyvben is szerepel.

A 2007. évben összesen 192 fő nevezett,
közülük 182 fő teljesítette a következő
távokat: 13 km-t (Kisvaszarig) 31 fő, 25
km-t (Gerényesig) 20 fő, és 31 km-t
(Vásárosdombóig, a teljes távot) 131 fő.
A különbözet abból a tíz főből adódott, aki
korábban nevezett, de az indulás napjára
megbetegedett, és volt, aki túrázott ugyan,
de nem a kijelölt állomáshelyen szállt ki.
A legidősebb túrázó 74 éves, a legfiatalabb
6 éves volt.
Anyagi támogatóink voltak a fogyasztás
sorrendjében:
Pálinkó Mihály jóvoltából Tarróson
minden túrázót egy üveg ajándék
ásványvíz várt. Ezekbe az üvegekbe
minden
további
állomáson,
Bódis
Istvánnak hála, ingyen Dombó szóda jutott
korlátlan
mennyiségben
minden
szomjazónak. Farkas Judit és Árpi
kedvezményes áron adta a gyümölcsöt.
Az önkormányzatok - Ág, Gerényes,
Kisvaszar, Tarrós, Tékes és Vásárosdombó
- pénzzel támogatták a túra lebonyolítását,
amiből az állomásokra csoki, gyümölcs,
zsíros kenyér került, és elkészültek a
jelvények, amit kiszálláskor kaptak a
résztvevők. Köszönjük!
Azért, hogy minden állomáson a megfelelő
ellátásban részesült a túrázó, köszönettel
tartozunk
azoknak
a
lelkes
és
lelkiismeretes társainknak, akik ezen a
szombaton is a segítségünkre voltak az
állomásokon:
Tarróson Tóth Gyula, Vastag Zsoltné,
Wascher Zoltán,
Tékesen Bogdánné Fehér Zsuzsanna,
Fehér Istvánné, Kiss Tamásné, Máté
Gábor, Müller Károly, Varga Józsefné,
Kisvaszaron Dr. Csehné Zámbó Borbála,
Fejes Károly buszsofőr, Lenczné Farkas
Brigitta, Zolnai Tünde,
Ágon Horváth Teréz, Nagy Sándorné,
Stollmayer Dánielné,
Gerényesen Árva Piroska, Csordás
Sándorné, Lakos Bernadett, Léder
Szilveszter, Léder Szilveszterné, Mezei
Lujza, Rapp Csaba, Rapp Sándorné,
Schilling Ágnes, Schilling Mihályné, Schön
János, Schön Jánosné, Szőllősi Ernőné,
Vásárosdombón Antal Jánosné, Antal

Klaudia, Antal Tamás, Ács Imre János
túravezető, Fábi Krisztina, Fehér Zoltánné,
Fenyvesi János, Horváth Zoltánné, Kiss
Árpád buszsofőr, Lelovics Mária, Nagyné
Varga
Zsuzsanna,
Rostás
Jánosné,
Sándorné Palkó Ildikó, Szabó László,
Szabóné Lelovics Ilona, Szajki Lajosné.
A túrázók nevében is hálásan köszönjük a
segítséget!
Vásárosdombóért Egyesület

A képen: A legfiatalabb indulók csoportja.
Óvodai hírek
Beiratkozás: megtörtént a 2007/2008-as
nevelési évre az óvodai beiratkozás.
Húsz kisgyermeket (zömében kiscsoportos
korút) írattak be szüleik óvodánkba. Így
óvodánk létszáma szeptembertől 56 fő lesz.
Gyermeknap: mindkét csoport kirándulással ünnepelte a gyermeknapot.
A Katicabogár csoport Sásdra, a Margaréta
csoport Tékesre kirándult.
Búcsúzó nagycsoportosok kirándulása
Orfűre: június 9-én a nagycsoportosokkal
és szüleikkel Orfűre kirándultunk, ahol
élményekben, programokban gazdag napot
töltöttünk el együtt. Sajnos, utoljára!
Ezúton is köszönjük a szülőknek a sok
segítséget. Szeptembertől más feladatokkal
kell szembenézniük, a gyermekeikkel együtt
újra „iskolások” lesznek.
Ehhez kívánunk sok türelmet, jó egészséget!
Köszönjük a polgármester úrnak, hogy erre
a napra rendelkezésünkre bocsátotta a
falubuszt, és Árpi bácsinak a szép utat.
Nyári zárás: óvodánk július 2-án zár be, és
augusztus 21-én nyit.
Kívánunk minden óvodásunknak a nyárra
sok szép élményt és jó pihenést!
Martinné Lempel Erzsébet óvodavezető

A Vásárosdombói Mesevár Óvoda
nagycsoportosainak kirándulása Orfűre
A szép és meghitt óvodás ballagásokat
követően nagy meglepetésben volt részük a
nagycsoportos gyerekeknek. Az óvoda
dolgozói egy utolsó közös kirándulást
szerveztek Orfűre, melyet a gyermekek és
a szülők is nagy örömmel fogadtak. A kis
óvodásokat és az óvó néniket az iskolabusz
szállította, - melyet ezúton is köszönünk, a szülők pedig autókkal mentek a gyerekek
után, hogy egy kellemes napot töltsenek
együtt. Elsőként a Tájházat néztük meg,
ahol a gyerekek a csendes, nyugodt
környezetbe pillanatok alatt életet vittek. A
Tájház közös udvarban van a Kemencés
Udvarral,
ahol
az
ország
egyes
tájegységeinek kemencetípusait és a
hagyományos
sütés-főzés
eszközeit
láthattuk. A madárijesztő kiállítás nagyon
tetszett a gyermekeknek, jókat szaladgáltak
közöttük, és sokat fényképezkedtek velük.
Talán ennél is nagyobb örömet okozott
nekik, hogy élő állatokat simogathattak és
etetgethettek. Nagy kedvencükké vált a
szinte óriásira nőtt nyuszi és a kiskecske.
A kemencés udvarban naponta sütésbemutatót tartanak, melyet mi is
kíváncsian vártunk. A sütésbemutatóig
azonban volt még egy kis időnk, melyet
egy nagy sétával, és séta közbeni
beszélgetéssel töltöttünk el a parton. Mikor
visszaértünk, kezdődött is a várva várt
bemutató. A megdagasztott, majd kisütött
tésztából nagyon finom medvehagymás
csigát és szilváslepényt ebédeltünk. A nagy
séta után a gyerekek jóízűen falatoztak a
finomságokból. Ebéd után egy kis
szaladgálást
és
játékot
követően
elindultunk haza. Útközben megálltunk az
orfűi lovaspályánál. Nagy szerencsénk
volt. Egy lovas és autós bemutatónak
lehettünk szemtanúi, mely minden gyerek
érdeklődését teljesen felkeltette. A nagy
szurkolásban nagyon megéheztek a
gyerekek, és uzsonnáztak egy jót. Ezután a
szép, tartalmas nap után most már tényleg
hazaindultunk. Azt hiszem mindannyian
elmondhatjuk, hogy nagyon jól éreztük
magunkat. Ezúton is köszönjük az óvó
néniknek és dadus néniknek a kirándulást,

a szervezést. További munkájukhoz jó
egészséget és sok sikert kívánunk, valamint
azt, hogy legyen részük még nagyon sok
kellemes
kirándulásban
a
kisebb
óvodásokkal.
Pethőné Rabb Lívia
Tipegők játszóháza
A Játszóház 2006.10.02-án indult, a BabaMama klub folytatásaként. Célunk, hogy a
GYES-en lévő kismamákat összehozzuk,
programot biztosítsunk számukra, hogy a kis
tipegők megismerjék a közös játék örömét,
könnyebbé váljék számukra az óvodába való
beilleszkedés. Eljött a Mikulás, készültünk a
Karácsonyra, farsangoltunk, megérkezett
„nyuszi” is.
Július 2-án tartjuk a szünet előtti utolsó
foglalkozást, ahol meglepetés várja a
gyermekeket.
Papp Antalné, Zádeczki Mariann védőnők
Iskolai hírek - Év végi jutalmazások
Vásárosdombó önkormányzata az idei évben
is külön pénzjutalomban részesítette azokat
a diákokat és felkészítő tanáraikat, akik
versenyeredményeikkel
öregbítették
a
vásárosdombói iskola és a falu hírnevét.
A következők részesültek jutalomban:
Lencz Olívia 3. oszt. tanuló: Nyelvész
verseny megyei forduló 12. hely, mágocsi
magyar verseny 2. hely, országos Czidra
László furulyaverseny regionális válogató
10. hely. Felkészítő tanárai: Szajki Lajosné
és Elekné Nagy Andrea.
Szabó Helga 7. oszt. tanuló: Nyelvész verseny megyei 2. hely, Zrínyi Ilona megyei
matematika verseny 5. hely, országos 36.
hely, Kalmár László matematika verseny
megyei 2. hely. Felkészítő tanárok: Ács
Józsefné és Benkő Irén.
Horváth Csilla 3. oszt. tanuló: a Baranya
Megyei Fúvóstalálkozó bronz minősítéséért.
Felkészítő tanára Elekné Nagy Andrea.
Német levelezős verseny megyei 1.
helyezéséért és országos versenyre való
bejutásért: Illés Enikő és Horváth Nándor.
Felkészítő tanár: Farkas Istvánné.
Pethő Roland 4. oszt. tanuló: a területi
matematikaversenyen való szereplésért.
Felkészítő tanára Csonka Gáborné, akit több

tanuló versenyre való felkészítéséért is
jutalmaztak.
Elek Péter, aki felkészítette Péter Petra és
Papp Krisztina tanulókat, akik a Baranya
Megyei Fúvóstalálkozó ezüst minősítését
kapták.
Sportversenyek.
Mezei
futóverseny
kistérségi eredményéért: Horváth Ervin 8.
oszt. - 4. hely, Károlyi Nikolett 7. oszt.- 5.
hely, Horváth Tímea 7. oszt. - 9. hely,
Pápai Enikő 7. oszt. - 3. hely, Lakatos
Roland 6. oszt. - 2. hely, Kulcsár Adrián 5.
oszt. - 5. hely.
Területi 4 próbán való szereplésért:
Horváth Anita 6. oszt. - 6. hely, Horváth
Ervin 8. oszt. - 6. hely.
Területi
atlétika
versenyen
való
szereplésért: Stollmayer Márk 8. oszt. - 1.
hely, Hódosi Kitti 8. oszt. - 3. hely.
Orsós Péter 8. osztályos tanulónak: mezei
futóverseny 2. hely, területi atlétikaverseny
2. hely.
Bakonyszegi Fanni 8. oszt. tanulónak:
mezei futóverseny kistérségi 1. hely, 5
próba területi 1. hely, megyei 4. hely,
atlétika egyéni verseny 1. és 2. hely.
Felkészítő tanár: Nagy István.
Labdarúgó csapat területi 1. hely, megyei
4. hely. Felkészítő tanárok: Pálinó Mihály
és Pálinkó Norbert.
A Falukör Baráti Társaság pénzjutalomban
részesítette az Önképző Kör tagjait.
Felkészítő tanáruk: Niedlingné Barna
Lídia. Az iskola minden támogatónak
köszöni az egész éves segítségét!
Az iskolában egész nyáron ügyelet lesz,
minden csütörtökön 9-12 óráig.
Schumann Norbert igazgató
Zeneiskolai hírek
A tanév második féléve a zeneiskolák
életében a versenyek, megyei találkozók
időszaka. Ebben a tanévben két ilyen
megmérettetésen vettünk részt. Az egyik
az Országos Czidra László Furulyaverseny
területi válogatója volt, melyen Baranya,
Somogy, Tolna és Zala megye 22 furulyás
növendéke vett részt. Iskolánkat Lencz
Olívia 1. évfolyamos tanuló képviselte, és
az erős mezőnyben 10. helyezést ért el. A
másik rendezvény, amin szintén a

furulyások vehettek részt, a Baranya Megyei
Zeneiskolák Furulyás Találkozója volt
Szigetváron. Itt Péter Petra, Papp Krisztina
előképzős furulyaduó ezüst oklevelet kapott,
valamint Horváth Csilla 1. évfolyamos
növendék bronz oklevélben részesült.
2007. május 4-én rendeztük az „Év Ifjú
Zenésze” versenyét, melyen minden
hangszeren tanuló növendékünk részt vett.
Eredmények:
I. Korcsoport
1. Péter Petra - furulya előképző (54,5 pont)
2. Horváth Csilla - furulya 1. oszt. (54 pont)
3. Lencz Olívia - furulya 1. osztály (52 pont)
4.Papp Krisztina-furulya előképző (51 pont)
5. Horváth Attila - ütő 1. osztály (50,5 pont)
6. Hörnyéki Ákos - ütő 1. osztály (50 pont)
7. Illés Katinka -fuvola 1. osztály (49 pont)
Rácz Zoltán - bariton
(49 pont)
II. Korcsoport
1. Pintér Adrienn - zongora 6. o. (56,5 pont)
Schneider Péter - trombita 9.o.(56,5 pont)
3. Fedeles Nándor - trombita 9.o.(55,5 pont)
4. Govnik Fruzsina - fuvola 6. o. (55 pont)
5. Pintér Dóra - fuvola 3. o.
(52 pont)
6. Bérces Anett - fuvola 3. o.
(51,5 pont)
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, és az áltanos iskola Schumann Norbert igazgató úr támogatását.
A két korcsoport győztese közül a
legmagasabb pontot elérte és ezáltal az „Év
Ifjú Zenésze” címet megszerezte: Pintér
Adrienn és Schneider Péter.
Gratulálunk minden résztvevőnek és
díjazottnak, valamint nagyon szépen
köszönöm a felkészítő tanárok és a zsűri
munkáját.
2007. június 14-én tartottuk tanévzáró
ünnepélyünket,
melynek
keretében
elbúcsúztattuk végzőseinket – Govnik
Fruzsinát, Ottling Ramónát és Pintér
Adriennt. Ezúton is kívánunk nekik örömteli
középiskolás éveket, és várjuk őket vissza
továbbképzősnek.
Elekné Nagy Andrea tagozatvezető

A Nyugdíjas klub hírei
Az Alkonyat Nyugdíjas klub tagjai 1. díjat
nyertek április 17-én, Budapesten, "A
májusfa kitáncolása" című, csasztuskákkal
gazdagított ének- és táncműsorukkal. Az
első díjat idén már harmadik éve nyerte el
a csoport. A korábbi években regőzéssel és
szüreti műsorukkal vívtak ki elismerést a
dombóiak. Felkészítőjük ezúttal is Dr.
Csehné Zámbó Borbála volt.
A klub örömmel fogadná, ha új tagok is
csatlakoznának hozzájuk. A tagok aktív
közösségi életet folytatnak. Megemlékeznek jeles napokról, farsangról, nőnapról,
március 15-ről, idősek napjáról, szilveszterről. Részt vesznek klubtalálkozókon,
kirándulásokat
szerveznek,
virágokat
gondoznak, szépítik a falut.
Május 19-én majálist tartott Vásárosdombón az Alkonyat Nyugdíjas klub. A
találkozón öt vidéki klub vett részt,
Alsómocsoládról, Komlóról, Kozármislenyből, Mágocsról, Sásdról. A találkozón
tiszteletét tette Sipos Imréné, az Életet az
Éveknek Baranya Megyei Klubszövetség
elnöke, Mátis Géza, a Képviselet Baranya
megyei elnöke, és Toller Lászlóné, a volt
pécsi polgármester édesanyja is. A közös
ebéd
után
vidám
ünnepi
műsor
következett. A klubvezetői és polgármesteri köszöntők után az óvodások
mazsorettcsoportja lepte meg a közönséget,
majd a klubok is bemutatkoztak a saját
énekes, táncos műsorukkal, színpadi
jelenetükkel, versekkel. Természetesen a
házigazdák is kitettek magukért. A jó
hangulat tovább erősítette a klubok között
szövődő barátságokat.
Kaiser Istvánné klubvezető

Borverseny
Április 13-án került megrendezésre a
hatodik vásárosdombói borverseny. Mint
hagyományosan, a Kertbarátkör és az
Önkormányzat
közös
rendezésében.
A három pécsi és három dombóvári
„békebeli borbíró” nagyon komolyan, és
szakmailag felkészülten végezte munkáját.
A bírálat során többször is komoly vita
alakult ki egy-egy bor minőségét illetően.
Végül azonban az újrakóstolások után
sikerült kialakítaniuk közös álláspontjukat.
A zsűri értékelése során elmondta, hogy
folyamatos minőségi javulás érzékelhető az
évek során, ahogy ezt a kiosztott díjak is
mutatják.
Eredmények: A vörösborok közül négy
arany, négy ezüst és hat bronzérem, a
fehérborok közül hat arany, kettő ezüst, öt
bronzérem került kiosztásra.
Az év vörösbora Pfeiffer János Zweigelt-je,
az év fehér bora Schott Imre Olaszrizlingje
lett.
Az év bortermelői Fischl Jenő és Schott
Imre lettek, akik mindketten kettő-kettő
arany, és egy-egy bronzérem díjazásban
részesültek.
A vacsorát követően a nótaest csaknem
éjfélig tartott.
Fedeles Nándor elnök

A képen: A zsűri értékel.

A képen: A színpadon a vendéglátók.

Foci
Az idei évben is szorgalmasan készültek az
iskola diákjai a tavaszi futball tornákra.
Hetente 30-40 gyermek járt rendszeresen
edzésre, melyeket Pálinkó Norbert tanár
úrral tartottunk.
Több versenyen is részt vettek a különböző
korosztályok.

Télen Komlón meghívásos teremtornán
vettünk részt, melyen az iskola csapata 8
résztvevőből a 4. helyet szerezte meg.
Tavasszal a Sásdi Kistérség iskoláinak
versenyén a következő eredményeket értük
el:
3-4. osztály 3. helyezés
5-6. osztály 1. helyezés
7-8. osztály 1. helyezés
Az idén Pécsett rendezték a kisiskolák
megyei Diákolimpia döntőjét, melyre a
Dombói Iskola csapata is eljutott.
Ezen a tornán a 3. helyezésért játszott a
csapat, és a rendes játékidőben 1:1-re
végeztünk Bicsérd csapata ellen, majd 7-es
rúgásokkal maradtunk alul, így az igen
jónak mondható 4. helyet sikerült
megszerezni.
Ezúton is gratulálunk minden játékosnak.
A döntőn a következő játékosok
képviselték az iskolát:

Állósor balról: Horváth Dávid (8. o.),
Horváth Ervin (8. o.), Nagy István
(testnevelő tanár), Orsós Péter (8. o.),
Antal Dániel (8. o.), Lakatos Rudolf (5. o.),
Pálinkó Mihály (edző), Pálinkó Norbert
(edző).
Guggolnak balról: Sárközi Ferenc (5. o.),
Kulcsár Adrián (5. o.) Bántó Gergő (5. o.),
Medzai Károly (5. o.), Tóth Gergely (8. o.),
Lakatos Márk (4.o.), Kréling György (6.o.)
Nincs a képen, de szerepelt Lakatos
Roland (6. o.)
Most pihenés következik, és szeptembertől
készülünk az újabb mérkőzésekre.
Pálinkó Mihály
Futottunk a drog ellen!
Mára világossá vált mindenki számára,
hogy a drogfogyasztás riasztóan növekvő
statisztikáinak
megfordításához
nem
elegendő hivatalos szervezetek megfeszítő

és áldozatos munkája. Segítségre van
szükségük, és ez nem más, mint az, hogy
mindenki állást foglaljon a drogok
kérdésében.
Így voltunk ezzel mi is, hisz iskolánk több
éve
csatlakozott
„A
Drogmentes
Magyarországért Maraton”-hoz. Ebben a
mozgalomban civil és hivatásos sportolók az
ország körbefutásával, több, mint 2000
kilométer megtételével hívják fel a
figyelmet a drogmentes életre.
Kis létszámú csapatunkkal 2007. május 7-én
délelőtt örömmel voltunk részesei mi is
ennek a felhívásnak.
Remélem jövőre nagyobb létszámban
hívhatjuk fel Vásárosdombó lakóinak
figyelmét a drogmentes életre.
Elek Péter DÖK segítő pedagógus

A képen: Helyi diákok is csatlakoztak a
futókhoz.
***

Viráglopás
Azt tartja a mondás, hogy virágot lopni nem
bűn, de a mondás bizonyára nem arra
vonatkozik, ha valaki cserepestől elviszi a
pompájuk teljében levő virágokat az
önkormányzat lépcsőjéről.
Azokat a virágokat Polecsák Gábor szívvellélekkel nevelgette. Kérjük az ismeretlen
elkövetőt, elismerését ne így fejezze ki!
Ha valakinek virághajtás kell, szóljon
Gábornak, szívesen ad bármelyikről!
(A szerk.)
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