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Önkormányzati hírek
Beiskolázási segély. A vásárosdombói
általános iskolába járó gyermekek számára
ingyen
biztosítja
a
tankönyveket
Vásárosdombó község Önkormányzata,
azoknak a vidékre járó általános
iskolásoknak pedig, akiknek fizetni kellett
a tankönyvekért,
a
vásárosdombói
általános iskolába járó tanulók tankönyve
árának megfelelő összegű beiskolázási
segélyt adja. Osztályonként: 1. osztály:
8.300 forint, 2. osztály: 7.900 forint, 3.
osztály: 12.600 forint, 4. osztály: 10.900
forint, 5. osztály: 10.900 forint, 6. osztály:
8.200 forint, 7. osztály: 13.100 forint, 8.
osztály: 12.700 forint.
Az önkormányzat minden középiskolás
korú részére 15.000 forint, minden
felsőfokú intézmény nappali tagozatos
tanulója részére - kivéve, akik Bursa
Hungarica ösztöndíjban részesülnek -,
20.000 forint beiskolázási segélyt ad.
Az érintettek kaptak ugyan már értesítést,
de emlékeztetőként leírjuk, hogy a
beiskolázási segély kifizetésére 2007.
szeptember 18-án, kedden 9.00-11.00 óra
között kerül sor a körjegyzőség
pénztárában. A kifizetéshez a vidékre járó
általános iskolásoknak igazolással és
számlával kell igazolniuk, hogy fizettek a
tankönyvekért. A középiskolások és
felsőfokú
tanulmányokat
folytatók
iskolalátogatási
igazolást
hozzanak
magukkal. Kérjük, amelyik szülő nem
maga veszi fel a támogatást, adjon
meghatalmazást a pénz felvevőjének!
Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat
Az önkormányzat az idei évben is
csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A pályázati kiírás október 1től a hirdetőtáblákon megtekinthető. Azok
pályázhatnak, akik államilag finanszírozott

felsőfokú intézmény nappali tagozatos
tanulói, illetve, akik ebben a tanévben
érettségiznek, és tovább kívánnak tanulni. A
pályázatok beadási határideje október 30.,
pályázati űrlap és részletes információ a
hivatalban kérhető.
Járdafelújítás. A napokban befejeződött a
járdafelújítás a Dózsa utcában. Hamarosan
sor kerül a Rákóczi utca nyugati oldalán is a
járdák rendbetételére, a Dombóvár felőli
részen.
Az önkormányzat köszöni a lakóknak, hogy
a nagy melegben a betonjárdát lelkiismeretesen öntözték! A járdalapokat az
önkormányzat összegyűjtette, és további
járdát építtet belőle Ófaluban.
A fel nem használt járdalapok sorsáról a
képviselő-testület a későbbiekben dönt.

A képen: Járdabetonozás a Dózsa utcában.
Aszfaltozás. Aszfalt-burkolatot kapott a
járda a Rákóczi utca nyugati oldalán, a Sásd
felőli részen. Első lépés volt ez annak
kitapasztalásában,
mit
kezdjen
az
önkormányzat a régebben járdalapok
felhasználásával felújított, de már felporlott
járdákkal. Ha a módszer tartósnak bizonyul,
további járdarészek felújítására is sor
kerülhet ily módon a következő években.
Szabó László polgármester

Óvodai hírek
Létszám. 16 nagycsoportos óvodásunk
kezdte meg szeptember 3-án az első
osztályt, és tavasszal 19 kisgyermeket,
zömében 3 évest, írattak be szüleik
óvodánkba. Így a 2007/2008-as nevelési
évet 56 fővel kezdtük meg.
Néhány
szó
a
„beszoktatásról”.
Augusztus utolsó két hete az újonnan
érkező
óvodások
fogadásával,
beszoktatásával kezdődött.
Gyermekek zsivajától lett újra hangos az
óvoda. Ki azért sírt, mert annyira jól érezte
magát az óvodában, hogy nem akart
hazamenni, ki azért, mert hiányzott neki az
anyu. Ez így természetes!
Fontos esemény ez kisgyermeknek,
anyukának, apukának, és nekünk, óvodai
dolgozóknak egyaránt! Az anyukák otthon
készültek gyermekeik óvodai életére, mi az
óvodában készítettük az óvodai jeleket,
ajándékokat.
Szépítettük a csoportszobákat, hogy minél
vonzóbbá tegyük az óvoda első napjait,
ami számukra a következő években a
„második otthonuk” lesz.
Az
első
találkozás
az
óvodával
nagymértékben meghatározza a gyermek
óvodához, óvónőhöz fűződő viszonyát,
ezért különösen fontosnak tartjuk a
beszoktatást.
Naponta egy-két új kisgyermek az
édesanyával együtt, fokozatosan, naprólnapra hosszabb időt töltve az óvodában,
ismerkedett az új környezettel és a
felnőttekkel.
Kíváncsian, érdeklődve jöttek, és már az
első napon ki akartak próbálni minden
játékot.
Néhányan magukkal hozták kedvenc
otthoni játékukat, tárgyaikat, hiszen fontos,
hogy az első napokban a hazai illatok,
formák az új környezetben is velük
legyenek.
Az ilyenkor „szokásos” sírás, szomorkodás
csak rövid ideig volt jellemző, a
gyermekek
általában
gyorsan
alkalmazkodtak az óvodai szokás- és
szabályrendszerhez.
Napról-napra
ügyesebbek
lettek,
megtanulták
jelüket,
helyüket
az

öltözőben, csoportszobában. Hosszabbrövidebb ideig képesek figyelni ránk, a
mesére, és más óvodai tevékenységre.
Vagyis, jól érzik magukat az új, számukra
első közösségben.
Köszönjük az új óvodásaink szüleinek az
eddigi együttműködést, hiszen a célok,
feladatok, eredmények csak közösen, a
szülői ház
és az óvoda szoros
együttműködésével valósulhatnak meg.
Kívánunk a következő 3-4 évre őszinte,
mindenek előtt a gyermekek érdekeit szem
előtt tartó, jó partneri kapcsolatot!
Beadott pályázatok erre az évre
Pályázat témája
Pályázott
összeg
Közösségfejlesztést
250. 000 Ft.
elősegítő programok
Egyéni
fejlesztéshez
300. 000 Ft.
szükséges eszközök
Óvodai
integrációs 2. 700. 000 Ft.
program
A pályázati összegekből játékokat, fejlesztő
eszközöket
vásárolunk,
és
már
hagyománynak számító kirándulásokat
szervezünk.
Martinné Lempel Erzsébet óvodavezető
Iskolai hírek
Pályázatok.
A
2007/2008-as
tanév
zökkenőmentes kezdése után, már a
szeptemberi hónapban újabb pályázati
sikereinkről tudunk beszámolni.
A Tempus Közalapítvány Világ-Nyelv
Programjában Könyvtár Tanulóközpont
fenntartására 200.000
forintot
nyert
iskolánk, melyet angol nyelvű könyvek,
tanítási
segédanyagok
beszerzésére
fordítunk.
A Baranya Megyei Közalapítvány pályázati
kiírásaira 5 témakörben adtunk be
pályázatot, s ezek közül mindegyik
támogatást kapott:
a Mesevár Óvoda és a Zeneiskola külön
felsorolt pályázatai mellett az általános
iskola tanterem berendezésének cseréjére
282.000 forintot, kötelező, ajánlott és angol
nyelvű könyvek beszerzésére 100.000
forintot nyert az intézmény.

HEFOP program. Az idei tanévben
tovább folytatódik a HEFOP 2.1.8.
pályázati program keretében a „Minőségi
oktatási szolgáltatással a szegregáció
csökken-téséért Vásárosdombón” című
projekt megvalósítása.
Ennek keretében az idei tanévben az angol
nyelv tanításában és a zeneoktatásban
informatikai
eszközökkel
támogatott
képzés bevezetésére kerül sor.
Szintén e projekt keretében tovább folyik a
regionális szakmai műhelymunkákban való
aktív részvétele intézményünk fejlesztő
csoportjainak.
2007. szeptember 26-án iskolánk biztosítja
a helyszínt az IPR regionális szakmai
műhelytalálkozó megrendezéséhez, ahol a
dél-dunántúli
intézmények
fejlesztő
csoportjainak szakmai megbeszélésére,
illetve tapasztalatcseréjére kerül sor.
Hétvégi Napraforgó program. A
2007/2008-as tanévben iskolánk 8.
osztályos tanulói közül kilencen részt
vesznek a sásdi Városi Könyvtár Impulzus
(LEADER) pályázatában, a Hétvégi
Napraforgó programsorozatban, melyre a
körzet hat iskolájából érkeznek diákok.
A program már augusztusban indult: egy
pécsi kiállítás megtekintésével, illetve orfűi
kirándulással. Szeptember 22-én a
mindszentgodisai iskola látja vendégül a
gyerekeket.
Iskolánk
2008.
januárjában
lesz
házigazdája a Hétvégi
Napraforgó
programoknak.
Papírgyűjtés. Szeptember 29-én, az elmúlt
évekhez
hasonlóan,
papírgyűjtést
szervezünk. Kérjük a tisztelt lakosságot,
hogy feleslegessé vált régi újságokkal,
könyvekkel, kartondobozokkal segítse a
diákok gyűjtőmunkáját, akik falvanként
külön-külön végzik a papírhulladékok
összegyűjtését.
Kovács Lilla igazgató-helyettes
Zeneiskolai hírek
Minősítési eljárás. Zeneiskolai tagozatunk
a 2007/2008-as tanévet 83 növendékkel
kezdi meg. Ebben az évben az ország
minden
alapfokú
művészetoktatási
intézményének - további működésének

érdekében - kétlépcsős minősítési eljáráson
kell átesnie. Tagozatunk az első lépcső
feltételeinek megfelelt, így az ősz folyamán
három főből álló szakértői bizottság érkezik
intézményünkbe, hogy helyszíni szemlén
ellenőrizze a tagozat működését. A
minősítési eljárás szem előtt tartásával ettől
a tanévtől átszerveztük a tagozat működését,
a változtatásokról a tanévnyitó ünnepélyen a
szülőket és növendékeinket tájékoztattuk.
Pályázatok. A nyár folyamán elbírálásra
kerültek az előző tanév végén beadott
pályázataink. Az Oktatási Minisztérium
pályázatán 323.000 forint támogatást, a
Baranya
Megye
Közoktatásának
Fejlesztéséért Közalapítvány pályázatain
zongora, asztalok, székek beszerzésre
185.000 forint, megyei rézfúvós találkozó
megrendezésére pedig 50.000 forint
támogatás nyert tagozatunk.
Teremfelújítás. A 2007/2008-as tanév
megkezdése
előtt
Vásárosdombó
Önkormányzata felújíttatta a régi iskola
épületében található három zenetermet.
A falakat kijavították, újrafestették, új, szép
és célszerű lábazatot, új világítást kaptak a
termek és a folyosó. Ezúton is köszönetemet
fejezem ki növendékeink és tanárkollégáim
nevében az önkormányzatnak és az
iskolának a felújításért.
Elekné Nagy Andrea tagozatvezető
Tanévnyitó.
Szilvaszedés… Szőlő-szüret!
Kigyúltak a pásztortüzek.
Nyit a Tudás Kapuja:
Kezdődik az iskola!
(Tamkó Sirató Károly: Szeptember)

A képen: Az iskola udvara újra benépesült.

A tanév egyik érdekessége, hogy az 1. és 2.
osztályosok új, családbarát rendszerben
tanulnak, ami átmenetet jelent az óvoda és
az iskola között. A gyerekek délután
játszanak, pihennek, megírják a házit, és
nem visznek haza leckét.
A másik érdekesség, hogy a 8. osztály egy
holland fiúval, Lorenzóval bővült. A fiú a
családjával Ágon lakik. Az ő iskolai
rendszerük némiképp eltér a miénktől,
ezért ő, bár még csak 13 éves, már
elvégezte az általános iskolaihoz hasonló
tanulmányait. Ezt az évet a magyar nyelv
tanulására fordítja, hogy mehessen majd
középiskolába. Egyelőre magyarul még
keveset tud, de osztálytársaival angolul
igen jól megérteti magát.
Egyházi hírek
Előadás. Október 14-én, vasárnap, dr.
Csókay András idegsebész tart előadást az
iskola tornatermében, délután fél négy órai
kezdettel. A híres idegsebész hivatásáról,
hitéről és életéről fog beszélni.
Búcsú. November 11-én, vasárnap lesz
templomunk búcsús szentmiséje, ahol Bíró
László püspök megáldja a templomban a
keresztúti képeket.
Szeretettel várunk mindenkit!
Kutas Attila plébános
Szent Márton útja
Vásárosdombó is része lett annak a
Szombathelytől Toursig vezető útvonalnak, amelyet az Európa Tanács 2005ben
Európai
Kulturális
Útvonallá
nyilvánított, hogy Európa legnépszerűbb
szentjének, Szent Mártonnak életét és
kultuszának
kiemelkedő
emlékeit
bemutassa. A vásárosdombói templom
híres oltárképén Szent Márton a feltámadt
Krisztus előtt térdel.
Aki felkeres a vándorkönyvben szereplő
Szent Márton emlékhelyek közül tízet, és
ott igazolást kér a látogatásról, megszerezheti Szombathely város díszoklevelét.
A túrázók igazoló bélyegzőt Klesch
Jánosnénál találnak a hivatalban, a
templomot kérésre Pál Lajosné nyitja ki.

Szüreti mulatság
Szeptember 22-én, szombaton, 14.00 órától
a kocsma előtti téren, 15.00 órától a
polgármesteri hivatal előtt szüreti műsor és
felvonulás lesz, dr. Csehné Zámbó Borbála
szervezésében. A mulatság este bállal
folytatódik.
Családi egészségnap
Az
idén
először
került
sor
a
Vásárosdombóért Egyesület szervezésében
június 23-án a „Családi egészségnap”
megrendezésére. Ezen a napon ingyenes
vérnyomás-, vércukor-, koleszterinszintmérés történt. Mintegy hatvan fő vett részt a
szűrővizsgálatokon, hét esetben mértünk
magas vérnyomást, három esetben magas
koleszterinszintet.
Az
érintetteket
megkértük, hogy keressék fel háziorvosukat.
A szűrő jellegű program keretében előadás
hangzott el a cukorbetegségről, vastagbél
daganat szűrésről, strockról és az
egészségről. Terveink között szerepel, hogy
jövőre újra rendezünk ilyen napot.
Egy latin mondás szerint: ”Mi halandók
ezerféleképpen halunk meg, ezerféleképpen
születünk, ezerféle betegsége van az
embernek, de egészsége csak egy van.”
Vigyázzunk egészségünkre!
Schäffer Zsuzsanna

A képen: A program előadói és lebonyolítói,
balról jobbra: Zethner Györgyi, Antal
Jánosné, Schäffer Zsuzsanna, Branikovits
Anita és Szabó Veronika.
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