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Szilágyi Domokos: Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
Az ünnepi foszlós kalácson,
Láthatatlanul ott a jel,
Hogy itt van újra a KARÁCSONY.
Mint szomjazónak a pohár víz,
Úgy kell mindig e kis melegség,
Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen KARÁCSONY.
***
Kellemes karácsonyi ünnepeket,
örömökben és eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánnak
minden kedves olvasónak:
a szerkesztő, a szerzők, és az általuk
képviselt intézmények dolgozói
***
Önkormányzati hírek
Karácsonyi ajándék minden családnak
Idén is folytatja az önkormányzat az
ünnepi hagyományt, az állandó
vásárosdombói lakhellyel rendelkező, és életvitelszerűen itt is élő
családok karácsonyi ajándékozását.
Ismét készpénz lesz az ajándék,
családonként háromezer forint, amit két
kijelölt napon, 2007. december 18-án,
kedden, 9-11 óráig és 14-15.30 óráig a
Kultúrház kis- és nagytermében, valamint
december 19-én, szerdán, ugyanebben az
időpontban, de már a polgármesteri
hivatalban lehet átvenni. Ezekben az
időpontokban szünetel a hivatal egyéb
szolgáltatása.

Pótfizetésre, sajnos, nincs lehetőség, ezért
kérjük, akadályoztatása esetén bízza meg
ismerősét írásban, a hivatalban kérhető
meghatalmazási nyomtatvány kitöltésével,
hogy vegye fel Ön helyett a karácsonyi
ajándékát! Szeretettel várunk mindenkit!
Szabó László polgármester
Vásárosdombó-Tarrós kerékpárút
Településünk is rajta van a támogatott
kerékpárutak jegyzékén a második forduló
mindössze 15 nyertese között, Budapest,
Debrecen, Győr, Keszthely, Szeged,
Székesfehérvár és még mások társaságában,
mert az önkormányzat 36.774.000 forintot
nyert kerékpárút építésére.
Ez azt jelenti, hogy nyáron megkezdődhet a
Zrínyi utcától Margitmajor felé a tarrósi
bekötőútig a keleti oldalon az új kerékpárút
építése,
így lehetővé
válik,
hogy
Vásárosdombó központjától eljuthassunk
kerékpárral Tarrós központjáig, ugyanakkor
Margitmajort is bekapcsoljuk a biztonságos
kerékpáros közlekedésbe.
Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat
Vásárosdombó önkormányzata idén is részt
vett a Bursa Hungarica pályázatban.
Idén tíz diák adta be ösztöndíj-pályázatát az
önkormányzathoz,
akik
államilag
finanszírozott felsőfokú intézmény nappali
tagozatos tanulói.
Tíz hónapig (idei tanév 2. félév, jövő évi
tanév 1. félév) mindegyik tanulót havi ötezer
forinttal támogatja az önkormányzat.
A képviselő-testület fontosnak tartja, hogy
az adható kategóriába tartozó támogatással
megkönnyítse a diákok továbbtanulásának
körülményeit.
Az
ösztöndíjat
az
állam
havonta
ugyanekkora összeggel egészíti még ki a
támogatott diákoknak.

Óvodai hírek
Szülők Klubja. A 2007/2008-as évtől
nevelési, szakmai segítséget szeretnénk
nyújtani a hozzánk járó óvodások
szüleinek egy-egy előadó meghívásával.
Október 11-én a klub első vendége
Kovacsics Vilmosné logopédus volt.
Előadásában beszélt a beszédfejlesztésről,
a beszédhibák megelőzéséről, és az
olvasás, írás előkészítésének fontosságáról.
„Ügyeskedjünk!”
November
15-én
kézműves délutánra hívtuk a szülőket,
nagyszülőket, hogy gyermekeikkel együtt,
őszi
termésekből
termésbábokat
készítsünk. Aki ott volt, jól érezte magát.
Minden kisgyerek büszkén vitte haza az
„alkotását”, amit az anyával, mamával
készített. December 12-én a kézműves
délutánon finom mézeskalácsot sütöttünk,
karácsonyfadíszeket festettünk gipszből, és
karácsonyi asztaldíszeket készítettünk
narancsból.
Nagykarácsony. December 6-án mi
látogattunk el a Mikulás bácsihoz,
Nagykarácsonyba. A község Fejér megye
déli
részén,
Vásárosdombótól
110
kilométerre található. A hosszú út nem is
tűnt fárasztónak a gyermekek vidámsága,
éneklése miatt. Odaérve találkoztunk a
Mikulás bácsival, megnézhettük, hogy hol
lakik,
milyen
a
dolgozószobája.
Programunk a község nevezetességeinek
megtekintésével folytatódott. Megnéztük a
templomot, a postát, mely díszítésében,
stílusában alkalmazkodik a község
nevéhez. Dél felé már a „csipet-csapat”
fele álmos, fáradt volt, de a játszóházban
ők is feléledtek a sok-sok játék láttán.
Igyekeztek is minden játékot, kézműves
tevékenységet kipróbálni, megtapasztalni.
A hazavezető út is gyorsan eltelt, ki
békésen aludt, ki vidáman énekelt, játszott.
Bábszínház. December 20-án egy röpke
délutánra bábszínházzá varázsoljuk az
iskola tornatermét. 13 órakor a Bábovi
előadásával, a „Manófalvi meglepi” című
mesét nézheti meg minden óvodás és
iskolás.
Téli szünet: december 22-től január 6-ig.
Nyitás: 2008. január 7-én, hétfőn.
Martinné Lempel Erzsébet óvodavezető

Egyházi hírek
Advent. Kedves Barátaim! Szeretettel
köszöntelek benneteket a 2007. évi adventi
időszakban.
Advent a várakozás, a készület ideje.
Készülünk
Urunk
Jézus
Krisztus
születésnapjára, megemlékezünk arról az
időszakról, amikor az emberek a
történelemben várták az Üdvözítőt, a
megváltót.
Emellett készülünk, és jobban odafigyelünk
arra, hogy Ő nap mint nap közeledik felénk,
megszólít bennünket embertestvéreinken
keresztül, a Szentírás szavain keresztül; és a
szentmisében, a szentáldozásban szívünkbe
költözik.
Krisztus második eljövetelére, amikor ítélni
fog minden embert tettei szerint - erre a
második, dicsőséges eljövetelre is készülünk
adventben.
Rorate szentmise: minden szombaton,
hajnali 6 órakor.
Mi, helyi és környékbeli keresztények,
minden szombat reggel 6 órakor a
templomban, hajnali szentmise keretében
együtt ünnepelünk és készülünk. Szeretettel
várlak, gyere el! Gyertyafényes szentmise,
melyen a fiatalokból és felnőttekből álló
kórus latin nyelvű, ősi gregorián dallamokat
énekel.
A
szentmise
után
baráti
beszélgetésre, és együtt elköltött reggelire
várlak a plébániára.
Karácsony. December 24-én várlak az éjféli
szentmisére. A szentmise keretében
betlehemes játékot adnak elő a fiatalok.
December 25-én, december 26-án délelőtt
11 órakor lesznek az ünnepi szentmisék.
December 30-án, Szent Család vasárnapján,
a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise
keretében, a helyi és környékbeli keresztény
családokért fogunk fohászkodni. Gyertek el,
gyermekeitekkel együtt!
December 31-én, Szent Szilveszter pápa
ünnepén, este 5 órakor év végi hálaadó
szentmise lesz a templomban.
2008. január 1-jén, az új év első napján,
Szűz Mária, Isten Anyja főünnepén délelőtt
11 órakor lesz az ünnepi szentmise.
Köszöntelek benneteket, áldott készületi
időszakot:
Kutas Attila plébános

Iskolai és zeneiskolai hírek
Kirándulás. Örömmel számolunk be arról,
hogy november 30-án minden felső
tagozatos diákunk budapesti kiránduláson
vehetett részt teljesen ingyen, egy
pályázatnak köszönhetően. Délelőtt az 5-6.
osztályosok a Természettudományi Múzeumba, 7-8. osztály tanulóink a Néprajzi
Múzeumba
látogattak
el,
majd
megebédeltek. Délután már együtt mentek
a Művészetek Palotájába és a Nemzeti
Színházba.
Vetélkedő. December elsején 4. osztályos
tanulóink - Horváth Károly, Illés Katinka,
Illés Loren, Lencz Olívia, Orsós Viktória
és Szatmária Melánia - részt vettek a
komlói Nagy László Gimnázium és
Szakközépiskolában
megrendezett
„Agytekergő” műveltségi vetélkedőn, ahol
Lencz Olívia 3. helyezést ért el. A
versenyre Zsirmon Györgyi és Rajczi Ilona
tanárnők kísérték el őket.
Jótékonysági bál. Szintén december
elsején este iskolánk Mikulás bált
rendezett, melynek bevételét, 51.800
forintot,
gyerekek
jutalmazására,
kirándulások támogatására használjuk fel.
Foci. December 5-én és 7-én iskolánk
vállalta a hagyományos Mikulás Foci kupa
megrendezését, ahol Sásd, Mágocs,
Kaposszekcső és Vásárosdombó csapatai
vetélkedtek egymással. A programot a
vásárosdombói Önkormányzat támogatta.
Advent. December 8-án iskolásaink is
szerepeltek a pécsi Advent programsorozatában, a Sásdi Kistérség általános
iskolásainak gálaműsorán.
Műsorukon
szerepelt: adventi verscsokor, néptánc és
hangszeres művek. A gála helyszíne a
Bazilika melletti Dóm Múzeum volt.
Felkészítők: Niedlingné Barna Lídia,
Elekné Nagy Andrea, dr. Csehné Zámbó
Borbála. A diákok a műsort részben ismét
előadják a helybéli közönségnek is
december 15-én, a templomi karácsonyi
hangversenyen.
Hangverseny. Zeneiskolásaink karácsonyi
hangversenyt tartottak az iskola aulájában.
December 11-én Elekné Nagy Andrea és
Elek Péter növendékei, 13-án Hajdu

Hajnalka, Takáts Eszter és Grósz Zsuzsanna
növendékei szerepeltek.
Verseny. December 13-án iskolánk
biztosította a helyszínt a kistérségben
minden évben megrendezésre kerülő német
vers- és prózamondó versenynek, ahol
Szászvár, Egyházaskozár, Bikal, Mágocs,
Csikóstőttős,
Kaposszekcső
és
Vásárosdombó diákjai mérték össze
tudásukat. A program szervezői: Farkas
Istvánné és Vadászi Viktória voltak.
Hangverseny a templomban. December
15-én 16 órakor a templomban karácsonyi
hangverseny lesz, zeneiskolánk tanáraival és
növendékeivel.
Karácsonyvárás. December 20-án iskolánkban karácsonyváró napot tartunk.
Délelőtt több helyszínen ajándékkészítésben
vehetnek részt diákjaink, 13 órától pedig a
Bábovi Színház műsorát tekinthetik meg az
iskola tornatermében. Ugyanezen a napon
16 órától zeneiskolás növendékeink és
tanáraik Tékesen a Faluházban tartanak
karácsonyi hangversenyt.
Műsor. December 21-én délelőtt 10 órától
iskolánk karácsonyi műsora tekinthető meg
az aulában, melyben 4. osztályos tanulóink
lépnek fel. Felkészítő tanáruk: Zsirmon
Györgyi. A műsort december 19-én
Margitmajorban is előadják a gyerekek.
Szünet. December 22-től január 6-ig téli
szünet. Első tanítási nap: 2007. január 7.
Folyamatosan működő programunk az idei
tanévben a péntek délutánonként szervezett
roma
nyelv
és
roma
népismeret
foglalkozások, melyet a komlói Belső Tűz
Egyesület munkatársai tartanak gyermekeink számára. A foglalkozásokat érdeklődés
szerint minden tanulónk látogathatja.
Pályázataink. Iskolánk az Oktatási és
Kulturális Minisztérium kiírt pályázatain
iskola integrációs felkészítésre 6.211.500
forintot, óvodai integrációs felkészítésre
2.192.000 forintot, szakmai, informatikai
fejlesztésekre 652.500 forintot, sajátos
nevelési igényű tanulóink informatikai
eszközeire
1.030.000
forintot,
zeneművészeti
nevelésre
kiegészítő
normatívaként 323.000 forintot nyert.
Kovács Lilla igazgató-helyettes
és Elekné Nagy Andrea tagozatvezető

Természetesen anyatejjel
Egy firenzei konferencián 1991-ben
döntöttek arról, hogy mindent megtesznek
annak érdekében, hogy 2000-re a
csecsemők 80%-a 4-6 hónapos korig csak
anyatejet kapjon. A tej a törődésnek a
jelképe.
Vásárosdombón
is
minden
évben
köszöntjük azokat az anyukákat, akik
hosszú ideig, 3-6 hónapig, vagy még
tovább is szoptatják gyermeküket.
Az idei évben október elsején a zeneiskola
növendékei adtak rövid műsort, majd
megvendégeltük
az
anyukákat,
a
gyermekek mesekönyvet és lufit kaptak
ajándékba.
Évente egyre több anyukát köszönthetünk,
ami azt tükrözi, hogy egyre több anyuka
szoptatja minél tovább a gyermekét.
Papp Antalné védőnő
Foci
Az
iskolakezdéssel
elkezdődtek
a
futballedzések is. Az idei ősztől már az
első osztályosok is bekapcsolódtak.
Sok idő nem jutott a felkészülésre, mert
kezdődtek a mérkőzések. Októberben
bekapcsolódtunk
a NUPI program
versenyeibe is, előbb Komlón, majd
Hosszúhetényben fociztak a 7, 9 és 11
évesek. Mindegyik korosztály ügyes, de ki
kell emelni a 11 éveseket, akik nagyon jól
szerepeltek.
December 5-én és 7-én Vásárosdombón
rendeztünk Mikulás Kupát a 9 és 11
éveseknek. A díjakat, és minden
játékosnak mikulás csomagot Szabó László
polgármester ajánlotta fel.
A 9 évesek versenyében négy csapat
nevezett. Végeredmény: 1. Vásárosdombó,
2. Kaposszekcső, 3. Mágocs, 4. Sásd.
A győztes csapat tagjai: Buzás Krisztián,
Erdősi Fábián, Horváth Dániel, Horváth
Elemér,
Horváth
István
Krisztián,
Kalányos Gábor, Orsós György, Orsós
László, Orsós Tibor, Visy Márk. Ezúton is
gratulálok a gyerekeknek!
A csapat Dombóváron december 8-án
harmadik helyezést ért el. December 28-án
Komlón szerepel a felsősök csapata.
Pálinkó Mihály

Fiatal tehetségek a színpadon

Szent Erzsébet életéről adtak elő nagy
sikerrel színdarabot a fiatalok december
elsején a zsúfolásig telt helyi kultúrházban.
A szövegkönyvet írta: Kispál Dezsőné.
Színpadra alkalmazta: Pintér Györgyné és
Pintér Csabáné. A fiatalok december 16-án,
vasárnap délután Attalában is bemutatják az
előadást.
***
Megemlékezés
78. életévében elhunyt Rajczi József
egykori tanácselnök, aki 1962-ben lett
Vásárosdombón tanácstitkár, majd id.
Szenyéri Jenő tanácselnök nyugdíjba
vonulása után, 1976-tól tanácselnökként
tevékenykedett, egészen 1990-ig, nyugdíjazásáig.
Munkássága alatt 1976-ban épült a
védőnői lakás, 1978-ban a rendőrlakás.
1982-ben épült a Pricz-féle lakás, 1983-ban
az Elek-féle lakás, majd 1984-ben a
Rákóczi utca elején az iker szolgálati ház.
Az új iskola építése, ami 1989-ben
kezdődött, az ő nevéhez fűződik.
Rajczi Józsefet Vásárosdombó önkormányzata saját halottjának tekinti. Az
utókor őrzi emlékét.
***
Ügyeleti telefonszámok:
Orvosi ügyelet: 72/475-214, Sásd, Szent
Imre u. 23.
Parabola: 72/560-015, 06/30/560-10-50.
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