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Önkormányzati hírek - Pályázatok
Orvosi műszerek vásárlására 1.455.000
forintot nyert Vásárosdombó, Ág és
Tarrós önkormányzata közösen, a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett CÉDE pályázaton. A
támogatást 243.600 forint saját erővel
egészíti ki a gesztor Vásárosdombó.
A pályázatból megvásárolni tervezett
műszerek jelentős előrelépést jelentenek
az önkormányzati orvosi körzet eszközellátottságában. Sor kerül többek között
életmentő defibrillátor készülék beszerzésére is.
Az önkormányzat, a pályázati lehetőségeket
kihasználva,
következetesen
fejleszti
az
egészségügyi
ellátás
színvonalát.
Járdafelújításra kerül sor a Petőfi
utcában a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetett LEKI
pályázati
támogatásból,
ahol
az
önkormányzat 2.682.000 forintot nyert,
amihez 699.840 forintot tett hozzá.
A járda felújítása még az ősszel
megkezdődik.
Fűnyíró
kistraktort
vásárolt
az
önkormányzat bruttó 550.000 forint
értékben, melyhez
368.000 forint
támogatást kapott az önkormányzat a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
TEKI keretéből.
Az önjáró kistraktor alkalmas a kerékpárút
környezetének tisztán tartására is.
Burkolatfelújítás lesz az óvoda sarkától
Elek Péterékig, azért van feltörve a temető
bejáratánál az út.
Ez a szakasz folytatása a két évvel ezelőtt
elkészült Dózsa-Zrínyi átkötő szakasznak,
és egyben része a kerékpárút belterületi

szakaszának. A burkolatfelújításra, ami
összesen
4.950.000
forintba
kerül,
2.691.000 forintot nyert az önkormányzat,
2.259.000 forint saját erő hozzáadásával.
A körjegyzőség épületének akadálymentesítésére 10.000.000 forintot nyert az
önkormányzat, a hozzá tett saját forrás
3.556.711 forint.
A cél az épület teljeskörű akadálymentesítése, hogy a fogyatékossággal élő
személyek számára is biztosított legyen a
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés.
Sor kerül a hivatal előtti meglévő
parkolóban mozgáskorlátozottak számára
parkolóhely felfestésére, az épülethez
akadálymentesített
feljárók
építésére.
Hangsúlyosabbá válik az udvari bejárat,
teljesen megújul a vizesblokk, és az épület
célszerűen
használható
lesz
fogyatékossággal élő személyek számára is.
Az épületben belső átalakítások is
történnek.
Az „L” alakú épület két folyosórésze
jelenleg nincs összekötve egymással.
Egybenyitva a két közlekedő folyosót, a
körjegyzőség
minden
irodája
megközelíthető lesz mozgáskorlátozottak
számára is, mind az udvari, mind a jelenlegi
főbejárat felől.
A munkálatok szeptember közepén
kezdődnek, és még idén befejeződnek.
Kerékpárút. A tervek szerint augusztus
végére készül el a Vásárosdombó-Tarrós
közlekedésbiztonsági kerékpárút, aminek
megépítése rendben halad.
A napokban aszfaltburkolatot kap a
kerékpárút, és augusztus 30-án, a falunapon,
ünnepélyes keretek között át lesz adva az út
a gyalogos és kerékpáros közlekedés
számára.

Elbírálás alatt lévő pályázatok
Vízelvezetés. Belterületi csapadékvízelvezető rendszer felújítására adott be
pályázatot az önkormányzat a DélDunántúli Operatív Program DDOP-20075.1.5./B felhívására.
A
pályázat
célja
a
következő
árokszakaszok
szintrendezése,
majd
betonelemekkel való kibélelése:
Rákóczi utca nyugati árka a belterületi
határtól a Kossuth utcai csomópontig, és a
Szabadság tér északi árka a 611. sz főúttól
az Árpád utcai becsatlakozás vonaláig.
Fontos lenne, hogy a nagyobb esőzések
alkalmából hirtelen a település északi
felére érkező víz elvezetése rendezetten
történjen, és a víz ne vágjon keresztül a
611. sz. főúton, balesetveszélyessé téve a
közlekedést, és elöntve a kerteket,
udvarokat, pincéket, rendszeresen tetemes
károkat okozva a lakosságnak.
A projekt költségvetése bruttó 44.076.000
forint, melyre az önkormányzat 100%
támogatást szeretne kapni, tekintve, hogy a
projekt 100% állami tulajdonban levő
területen valósul meg.
A pályázat elbírálása szeptemberre
várható.

A képen: Így néz ki a Rákóczi utca egy
kiadósabb eső után.
Buszöböl. A Dél-Dunántúli Operatív
Program keretében meghirdetett DDOP2007-5.1.3-C. kódszámú felhívásra is
pályázatot nyújtott be az önkormányzat.
A
pályázat
célja
a
település
legforgalmasabb
közlekedési
csomópontjában a közlekedés biztonságának a
fokozása.

A zöldségbolt előtti buszmegállón a
szabványelőírások
miatt
lennének
változtatások, míg a szemközti oldalon a
buszmegálló teljesen új helyre is kerülne,
távolabb a balesetveszélyes közlekedési
csomóponttól, Kleschék és Kindnerék háza
közé.
A buszmegállót új járda fogná közre
Kleschéktől a Kossuth utca sarkáig.
Lenne megvilágított gyalogátkelőhely, és
sebességmérő eszközök figyelmeztetnék
óvatosabb haladásra az autósokat.
A fejlesztés összesen 39.660.611 forintba
kerül, a támogatásból igényelt összeg
35.694.000 forint, a saját forrás 3.996.611
forint.
A pályázat elbírálása őszre várható.
Mindkét pályázatot megalapozottabbá tette
az érintett lakosság és a civil szervezetek
támogatása, melyet ezúton is köszönünk.
***
Járdalapok. A képviselő-testület úgy
határozott, hogy idén nem ad el járdalapot a
lakosság részére, a faluban és az Ófaluban
történő járdaépítések és árokburkolások
miatt.
Kérjük tehát a lakosságot, hogy idén ne
nyújtsanak be járdalap megvásárlására
kérelmet, mert a lapokat egyenlőre
közösségi célokra használjuk fel.
Falunap. Idén augusztus 30-án lesz a
falunap, amikor sor kerül a kerékpárút
ünnepélyes felavatására is.
A műsor jelenleg még szervezés alatt áll, de
hamarosan szórólapon tájékoztatjuk a
lakosságot a részletekről.
Ebédjegyek a polgármesteri hivatalban
vásárolhatók Kissné Éger Zsuzsannánál,
Pethőné Rabb Líviánál és Rostásné Nellinél;
valamint Farkas Juditéknál a virágboltban,
augusztus 14-22-ig.
A jegyek ára 200 forint, amit az
önkormányzat nem térít vissza.
Az ebéd babgulyás lesz, és jár hozzá egy
üdítő vagy sör is.
A jegyeket a rendezvényen 12.00-14.00-ig
lehet felhasználni.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szabó László polgármester

Óvodai hírek
Beiratkozás: megtörtént a 2008/2009-es
nevelési évre az óvodai beiratkozás. 18
kisgyermeket írattak be szüleik óvodánkba.
Így óvodánk létszáma szeptembertől kb. 56
fő lesz.
Nyertes pályázataink a 2007/2008-as
nevelési évben
Óvodai Integrációs Programra 2.192.000
forintot kaptunk ( a támogatásból mindkét
csoportba galériát készíttettünk, és sok
színes kulturális programot valósítottunk
meg).
Fejlesztő szoba kialakítására 300.000
forintot nyertünk.
Gyermeknap: Május 13-án, pályázati
támogatásból, óvodásainkkal és szüleikkel
Pécsre kirándultunk. Délelőtt a Harmadik
Színházban
a
„Keszekusza”
című
mesejátékot néztük meg, majd a
Malomvölgyi tónál töltöttünk el egy szép
délutánt.
Búcsúzó nagycsoportosok kirándulása
Orfűre: május 31-én az iskolába menő 15
nagycsoportosunkkal és szüleikkel Orfűre
kirándultunk,
ahol
élményekben,
programokban gazdag napot töltöttünk el
együtt. Sajnos, utoljára!
Ezúton is köszönjük a 3-4 éves
együttműködést, támogatást.
Szeptembertől más feladatokkal kell
szembenézniük, a gyermekeikkel együtt
újra „iskolások” lesznek. Ehhez kívánunk
sok türelmet, jó egészséget!
Nyári zárás: óvodánk július 1-jén zárt be
és augusztus 25-én nyit.
Kívánunk minden óvodásunknak és
szüleiknek a nyárra sok szép közös
élményt, és jó pihenést!
Martinné Lempel Erzsébet
Iskolai hírek
Intézményünkben 2008. március 31.
zárult a HEFOP 2.1.8 pályázat, melynek
megvalósulását az Európai Unió és az
Európai Szociális Alap támogatta.
A vásárosdombói
önkormányzat
a
2007/2008-as tanévben is jutalmazta a
versenyeken
eredményesen
szereplő
tanulókat és felkészítő tanáraikat.

Ebben az évben közel félmillió forint került
kiosztásra, melyet ezúton is szeretnénk
megköszönni a vásárosdombói képviselőtestületnek.
A jutalmazott tanulók és felkészítő tanáraik
a következők:
Schneider Péter – trombita, Országos
Továbbképzős Verseny, 2. hely, Baranya
Megyei Rézfúvós Növendékek Találkozója,
arany
oklevél,
Baranya
Megyei
Továbbképzős Növendékek Találkozója,
bronz oklevél. Felkészítő tanár: Elek Péter.
Szabó Helga – Play and Win angol nyelvi
országos verseny 2. hely. Felkészítő tanár:
Gyurina Ivett. Kalmár László matematika
verseny megyei 3. hely. Felkészítő tanár:
Ács Józsefné. NyelvÉSZ megyei verseny 6.
hely. Felkészítő tanár: Benkő Irén.
Hoffmann Gábor – atlétika megyei verseny
1. hely, országos verseny 5. hely. Felkészítő
tanár: Nagy István.
Lencz Olívia – NyelvÉSZ megyei verseny 2.
hely. Felkészítő tanárok: Szajki Lajosné és
Zsirmon Györgyi.
Horváth Nándor, Illés Enikő, Varga Gábor,
Pintér Dóra – Csapat, Titok német nyelvi
országos verseny 6. hely. Felkészítő tanár:
Farkas Istvánné. Illés Enikő - Titok német
nyelvi országos verseny 10. hely. Felkészítő
tanár: Farkas Istvánné.
Bérces Anett – VII. Országos Fuvoladuó
verseny, Regionális Fafúvós Verseny.
Felkészítő tanár: Takáts Eszter.
Illés Katinka - Regionális Fafúvós Verseny.
Felkészítő tanár: Takáts Eszter.
Kő Dávid – trombita, Baranya Megyei
Rézfúvós Növendékek Találkozója, ezüst
oklevél. Felkészítő tanár: Elek Péter.
Rácz Zoltán – bariton, Baranya Megyei
Rézfúvós Növendékek Találkozója, ezüst
oklevél. Felkészítő tanár: Elek Péter.
Csák István – bariton, Baranya Megyei
Rézfúvós Növendékek Találkozója, bronz
oklevél. Felkészítő tanár: Elek Péter.
Ragoncsa Nikolett, Pintér Dóra, Tóth Ágnes
– Csecsemőgondozó csapat, megyei 3. hely.
Felkészítő tanár: Zádeczki Mariann.
Megyei Kisiskolák Futballbajnoksága: IV.
Korcsoport 5. helyezett, II. Korcsoport 4.
helyezett. Felkészítő tanárok: Pálinkó
Norbert és Pálinkó Mihály.

A 2007/2008-as tanévben a tanévzárón
jutalmazott tanulók:
Kimagasló tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért és közösségi
munkájáért: Lencz Olívia 4., Szabó Helga
8. osztályos tanulók.
Kiváló
tanulmányi
és
közösségi
munkájáért: Herke Tamara 1., Illés
Elizabet Panni 1., Nagy Réka 1., Pethő
Cintia 1., Szenyéri Dóra 1. osztályos
tanulók.
Kiváló tanulmányi munkájáért: Imhoff
Tibor 2., Koller Richárd 2., Orsós
Bernadett 2., Kalányos Brigitta 7.
osztályos tanulók.
Jó tanulmányi munkájáért és példamutató
szorgalmáért: Balogh Krisztofer 3., Koller
Imre 3., Kő Dávid 3., Szili Norbert 3., Illés
Katinka 4., Illés Loren 4., Szatmári
Melánia 4. osztályos tanulók.
Jó tanulmányi és közösségi munkájáért:
Kalányos Ferenc, Kiss Virág, 5. osztályos
tanulók.
Jó tanulmányi munkájáért: Orsós Sándor
4., Ladányi Bence 4., Császár Laura 5.,
Prech Noémi 5. osztályos tanulók.
Közösségi munkájáért: Antal Fanni 2.,
Horváth Kata 5., Kaiser György 5., Rácz
Zoltán 5., Pintér Dóra 6., Ragoncsa
Nikolett 6., Tóth Ágnes 6. osztályos
tanulók.
Magatartásáért: Karsai Levente 5.,
versmondó versenyért: Balogh József 1.
osztályos tanulók.
A legtakarékosabb tanulók: Nagy Dávid 1.,
Orsós László 2., Szalai Norbert 2., Csák
István 3., Jáger Szilárd 3., Kovács Kristóf
3., Bántó Gergő 6., Varga Gábor 6.
osztályos diákok.
Zeneiskolai tanulmányi eredményeiért,
szerepléseiért: Bérces Anett, Csák István,
Herke Tamara, Horváth Csilla, Illés
Elizabet Panni, Kő Dávid, Lencz Olívia,
Nagy Réka, Ottling Bálint, Pethő Cintia,
Schneider Péter, Schott Janka, Török
Ottília.
Az intézmény vezetése nevében köszönöm
a jutalmakhoz és a rendezvényekhez
nyújtott támogatást, valamint tanulóink
szüleinek,
pedagógusainknak,
az

intézmény
összes
dolgozójának
a
programjainkhoz nyújtott segítségét.
A nyárra mindenkinek jó pihenést kívánok!
Az általános iskolai tanévnyitó 2008.
szeptember 1., hétfő, 8.00 óra.
Schumann Norbert intézményvezető
Zeneiskolai hírek
Az első félévben lezajlott a 2007. évi
szakmai minősítő eljárás második fordulója.
Ennek alapján a Vásárosdombói Általános
Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény elnyerte a
Kiválóra
Minősített
Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény címet.
A 2007/2008-as tanév II. félévében
növendékeink és tanáraink színvonalas
munkát végeztek. A mindennapi órák
mellett
felkészültek
több
országos,
regionális versenyre, megyei találkozóra és
helyi versenyre. Emellett két rendezvénynek
voltunk rendezői, illetve házigazdái.
Az első a Baranya Megyei Zeneiskolák
Rézfúvós Növendékeinek találkozója volt. A
megye 11 zeneiskolájából érkeztek kiválóan
felkészült
rézfúvós
növendékek,
kamaracsoportok,
felkészítő
tanárok,
zongorakísérők és a résztvevő intézmények
vezetői. A találkozót Székely Szilárd, a
Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
nyitotta meg.
A bemutatkozó növendékek az általános
iskola új aulájában koncerteztek, mely
kiváló
körülményeket
biztosított
a
hangversenyeknek.
Az egész napos rendezvényen fellépő 44
produkciót szakmai zsűri – Vida Lóránd, a
Pécsi
Művészeti
Szakközépiskola
zeneművészeti igazgatóhelyettese és harsona
tanára, Kreka László, a Pécsi Művészeti
Szakközépiskola kürt tanára és ifj. Mátyás
Tibor, a Pécsi Művészeti Szakközépiskola
trombita tanára – értékelte.
A zeneiskolások hangversenyeit követően,
amíg a zsűri az értékelő munkáját végezte, a
résztvevő növendékek és szaktanárok a
Pécsi
Művészeti
Szakközépiskola
növendékeinek koncertjét hallgathatták meg.
Ezt követte a szakmai értékelés és az
eredményhirdetés.

A zsűri 3 produkciónak kiemelt arany, 13nak arany, 15-nek ezüst, 13-nak pedig
bronz oklevéllel díjazta a teljesítményét.
A rendezvény támogatóinak – Sásdi
Többcélú
Kistérségi
Társulás,
Vásárosdombó Önkormányzata, VölgységHegyhát
Takarékszövetkezet,
a
Zeneiskolai Tagozat Szülői Munkaközössége – köszönhetően, amit ezúton is
szeretnénk megköszönni, az oklevelek
mellé a rendező iskola tárgyjutalmakat
adott.
Mind a résztvevők, mind a zsűri tagjai
kiemelték a rendezés kiválóságát, az
intézmény kiváló körülményeit, és
remélték, hogy három év múlva újra
Vásárosdombón találkozhatnak a megye
rézfúvósai.
A másik fontos programunk „Az év ifjú
zenésze” verseny volt. Ismét sok
hangszeres növendékünk vett részt a
rendezvényen, összesen 60 tanuló mutatta
meg tudását a zsűrinek.
A zsűri véleménye egyöntetűen az volt,
hogy nagyon színvonalas versenyt
hallgattak végig, és ebben az évben az I.
korcsoport növendékei a korábbinál is
magasabb szinten teljesítettek.
Rendezvényünk támogatóinak köszönhetően minden versenyző emléklapot és
ajándékot vehetett át, valamint értékes
díjakat adhattunk át a helyezetteknek.
Szeretném megköszönni a vásárosdombói
önkormányzat, az áltanos iskola, valamint
a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
támogatását.
Díjazottak:
I. korcsoport:
1. CSÁK ISTVÁN – 59 PONT
LENCZ OLÍVIA – 59 PONT
2. HORVÁTH CSILLA – 57 PONT
3. HERKE TAMARA – 52,5 PONT
4. PÉTER PETRA – 51,5 PONT
HORVÁTH ATTILA – 51,5 PONT
HÖRNYÉKI ÁKOS – 51,5 PONT
5. NAGY RÉKA – 50,5 PONT
HORVÁTH ANIKÓ – 50,5 PONT
6. HORVÁTH BEÁTA – 50 PONT
II. korcsoport:
1. BÉRCES ANETT – 58 PONT

SCHNEIDER PÉTER – 57 PONT
PINTÉR ADRIENN – 53 PONT
FEDELES NÁNDOR – 50,5 PONT
HORVÁTH ANITA – 47 PONT
RÁCZ ZOLTÁN – 47 PONT
Minden tanulónknak az elért eredményeihez
gratulálunk, a felkészítő tanároknak pedig
köszönöm az egész éves munkájukat. A
nyárra mindenkinek jó pihenést kívánok!
Elekné Nagy Andrea tagozatvezető
2.
3.
4.
5.

Hat torony túra
Június első hétvégéje. Személy szerint én
nagyon vártam ezt a napot, egyrészt, mert
imádok túrázni, másrészt, mert drukkoltam,
hogy jó idő legyen, és minél többen
élvezhessék ezt a nagyszerű programot.
Az időjárás nem kényeztetett el bennünket,
de a vérbeli túrázót nem tántorítja el némi
eső, netán csúszós talaj.
138-an gondoltuk úgy, hogy nekivágunk a
31 km-es távnak. Eső ugyan nem esett, de a
talaj kezdetben igencsak csúszós volt,
később szerencsére felszáradt. Amire nem
számítottam, hogy egy jó kis leégést is
begyűjtök a jelvényem mellé!
Jó tanács: napolaj vagy naptej legyen
mindig a hátizsákban, még, ha felhős időt
jósolnak, akkor is.
A túra résztvevői fele-fele arányban helyi,
illetve vidéki résztvevőkből álltak. Jöttek
egyénileg, és nagyobb, húsz fős csapattal is.
Örülök, hogy akik részt vettek, pozitívan
nyilatkoztak mind az ellátásról, mind a táj
szépségéről, valamint a szervezésről.
Ez a túra a nyolcadik Hat torony túra volt,
tehát mondhatjuk, hogy már hagyományai
vannak.
Tarróson palackos ásványvizet kap a
résztvevő, Tékesen almát, Kisvaszaron
Sport szeletet, Ágon banánt, Gerényesen és
Vásárosdombón
zsíros
kenyeret,
és
mindenütt ásványvizet is.
A beérkezett túrázók jelvényt kapnak,
kivéve, ha Tarróson vagy Tékesen szállnak
ki, ott emléklap jár a távot teljesítőnek.
Jó volt látni a célba érkezők vidám arcát,
fáradt mozgását. Holnap, tudjuk, fájni
fognak a mozdulatok, de ma még arról
beszélünk,
hogy
jövőre
ugyanitt
találkozunk!

A legfiatalabb induló 5 éves, a legidősebb
66 éves volt. A 138 indulóból 81 ment
végig a távon.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki
valamilyen formában segítette, hogy a
program
zökkenőmentesen
lezajlott.
Segítőink voltak:
Tarróson: Kirsch Jenőné, Szabó Károlyné,
Tékesen: Bogdánné Fehér Zsuzsanna,
Fehér Istvánné Zsuzsa, Kiss Tamásné
Tündi,
Varga
Józsefné
Marika,
Kisvaszaron: Fedeles Nándorné, Fejes
Károly és Károlyné, Koller Imréné, Ágon:
Bántó Jánosné, Nagy Sándorné, Stollmayer
Dánielné, Gerényesen: Csordás Sándorné,
Léder Szilveszter és Szilveszterné, Mezei
Lujza, Rapp Sándorné, Schön János és
Jánosné, Szöllősi Ernőné, Pusztaház:
Kovács Oszkár és Oszkárné, Pusztatető:
Rapp Csaba, Vásárosdombón: Antal
Tamás, Antal Jánosné, Bódis István, Deák
Gyuláné, Dr. Csehné Zámbó Borbála,
Farkas Judit és Árpád, Fehér Zoltánné,
Kiss Árpád, Lelovics Mária, Nagyné Varga
Zsuzsanna, Pálinkó Mihály, Pethőné Rabb
Lívia, Pfeiffer János, Rostás Viktor,
Rostásné Márta Nelli, Sándorné Palkó
Ildikó, Szabóné Lelovics Ilona, Szajki
Lajosné, valamint a hat önkormányzat
képviselő-testülete, és Macska, vagyis Ács
Imre János, aki nyolc éve irányít, és
kitartóan űz, hajt bennünket a tökéletes
szervezés és megvalósítás irányába.
Valamennyiüknek köszönjük!
Antal Jánosné

A képen: A terep néha próbára teszi
meghódítóját.

Könyvtári hírek
Örömmel
értesítem
Vásárosdombó
lakosságát, hogy a Könyvtár új könyvekkel
bővült, gyerekeknek, felnőtteknek sok
izgalmas
olvasnivalóval
állok
rendelkezésére.
Hétfőtől csütörtökig 13.00-16.30-ig minden
olvasni szerető embert szeretettel várok. A
könyvtár használata ingyenes a lakosság
számára is.
Dr. Csehné Zámbó Borbála
Gyermeknap
Május 31-én fergeteges gyermeknapot
szervezett az általános iskola és a könyvtár.
Reggeli
torna,
családi
vetélkedők,
sportversenyek,
számítógépes
játékversenyek, falfestés és még sok egyéb
program várta a gyerekeket és a szülőket.
Tíz órakor kezdődött a Művelődési Házban
három falu (Ág, Tékes, Vásárosdombó) és
az iskola csapatának vetélkedője.
Az első, második, hatodik, hetedik osztályos
lányok táncbemutatója, majd Benkő Irén
tanárnő vezetésével a nyolcadik osztályos
tanulók vidám jelenete szórakoztatta a
gyerekeket és a közönséget.
Szeretnénk
köszönetet
mondani
a
vásárosdombói képviselő-testületnek a
csokikért és az üdítő italokért, az iskolának,
Vas Jánosnak a finom fagylaltért, továbbá a
falu
vállalkozóinak
ill.
egyéni
adományozóinak:
Alkonyat Nyugdíjas Klub
Benkő László
Bereknyeiné Dömse Anita
Csonka Gábor
Falukör Baráti Társaság
Farkas Judit
Fejes Bt.
Herke Józsefné Magdi
Keszovet Bt.
Lakosné Szűcs Piroska
Niedling Gyula
Rostás Viktor és Nelli
Sándor Bt.
Szabó László és Ica
Vágyi Jenő és Marika
Varga Józsefné Marika (Árpád utca)
Vásárosdombóért Egyesület.
Dr. Csehné Zámbó Borbála

Borverseny 2008.
Április 3-án került megrendezésre a
hatodik vásárosdombói borverseny.
A gazdák, akik Kisvaszarról és Tékesről is
képviseltették magukat, 21 bormintát
indítottak a megmérettetésen. Eredmények:
6 bronz, 6 ezüst, 9 arany minősítés.
Az év fehérbora Schott Imre 2006-os
Olaszrizlingje lett. Az év vörösbora címet
Karsai Mihály Kadarkája érdemelte ki.
Az év bortermelője címet idén is Schott
Imre vihette haza.
Kovács János, a zsűri elnöke értékelőjében
elmondta, folyamatos javulás figyelhető
meg az évek során, úgy a borok
kezelésében, mint a minőségében is.
Ez
a
folyamat
egyértelműen
a
borversenyek fontosságát és létjogosultságát bizonyítja! A kiváló hangulatú
értékelést a borok mellett kitűnő
vadpörkölt koronázta meg.
Fedeles Nándor

Az év vörösbora Karsai Mihály Kadarkája
Családi egészségnap
Május 17-én a Vásárosdombóért Egyesület
szervezésében újra megrendezésre került a
családi egészségnap.
Ezen a szombat délelőttön lehetőség volt
ingyenes vérnyomás-, vércukor- és
súlymérésre.
A szűrővizsgálaton hatvankét fő vett részt,
öt esetben mértünk magas vérnyomást, és
három esetben magas vércukorértéket.
Az érintetteket megkértük, hogy keressék
fel háziorvosukat.
A vizsgálatra folyamatosan érkeztek, így
nem volt lehetőség előadást tartani, viszont
gyakran tettek fel kérdéseket, és tanácsot

kértek
betegségükkel,
gyógyulásukkal
kapcsolatban.
Ismeretlen szerző írja: „Akkor becsüli az
ember az egészséget, amikor nincs." Ne
feledjük: az egészség érték! Vigyázzunk rá!
Schäffer Zsuzsanna

A képen: Vérnyomásmérés
Az Alkonyat Nyugdíjas Klub majálisa
Május 24-én megrendeztük a már hagyománnyá vált nagyszabású majálisunkat,
amire vendégklubokat is hívtunk.
Ebéddel fogadtuk meghívott vendégeinket –
Felsőegerszeg, Gödre, Komló, Kozármisleny, Magyarhertelend, Mindszentgodisa, Pécs és Sásd nyugdíjas klubjait.
A műsor délután kezdődött. Elek Péter
vezetésével a fúvószenekar térzenével
szórakoztatta a közönséget.
Szabó László polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd megkezdődött a
nyugdíjas klubok műsora, melybe besegített
az általános iskola 6. osztályos tánccsoportja
és a kisiskolások is. A műsort betanította dr.
Csehné Zámbó Borbála.
Köszönet nekik, hogy színesebbé tették a
programot, és mindazoknak, akik segítették
és támogatták sikeres műsorunkat.
Kaiser Istvánné klubvezető
Fűnyírás
Idén az önkormányzat közmunkásai
folyamatosan, továbbra is nyírták a temetőt,
az összes utcát és valamennyi közterületet.
Július végéig tartott a pályázati támogatás,
amit az önkormányzat kiegészített saját
keretéből, hogy a teljes lakosság számára
biztosíthassa az értékes szolgáltatást.
Augusztustól azonban lényegesen csökkent
a közmunkások száma, ezért kérjük a

lakosságot, hogy mindenki gondoskodjon a
saját portája előtt a kaszálásról!

A képen: A közmunkások kaszálták az
utcákat is.
Parlagfűmentes települést!
Az allergiásokra való tekintettel ebben az
évben is folyamatosan irtották az önkormányzat közmunkásai a parlagfűvet.
Az utcatáblákra erősített „parlagfűmentes
utca” feliratú táblácska jelzi, hogy az adott
utcában rendszeresen megtörtént a
kaszálás.
Az
önkormányzat
az
ÁNTSZ-szel
együttműködve továbbra is arra törekszik,
hogy településünk parlagfűmentes legyen.
Ahhoz azonban, hogy a teljes településen
meg tudjuk ezt valósítani, szükség van a
lakossági összefogásra is, arra, hogy
mindenki a saját udvarában, kertjében
gondoskodjon a parlagfű rendszeres
pusztításáról.

Aszfaltozás a Zöldfa utcában
Elkészült a Zöldfa utca burkolatfelújítása, és
befejeződött a járdafelújítás a Rákóczi utca
nyugati oldalán, a Dombóvár felőli részen,
TEUT és LEKI pályázati támogatással,
valamint önkormányzati forrás segítségével.
Pricz Pál emlékére
Pali bácsi tanár volt. Harminc évig élt
Vásárosdombón, 41 évig dolgozott a
körzetben. Generációkat tanított, nevelt. A
vásárosdombói Kertbarát Kör örökös
tiszteletbeli elnökévé választotta.
2000. augusztus 20-án avatták fel a Szent
Imre ligetben álló emlékoszlopot, amit ő
készített. Betegsége okozta kényszer volt,
hogy élete utolsó három hetében
alsómocsoládi lakossá kellett válnia.
Hamvait 2007. február 23-án helyezték el a
vásárosdombói temetőben.
Az emlékezéssel kérünk elnézést, amiért
januári számunkban Pricz Pál neve kimaradt
a tavaly elhunyt helyi lakosok listájából.
(Sz. Lelovics I.)
Állampolgársági eskütétel
Palcau János, településünk lakója, magyar
állampolgár lett, miután június 28-án Szabó
László polgármester előtt letette az
állampolgári esküt, és átvette a Sólyom
László köztársasági elnök által aláírt
honosítási okiratot.

A képen: Az eskütétel percei

A képen: A táblák is figyelmeztetnek arra,
hogy nekünk is tennünk kell a saját
egészségünk megőrzéséért.
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