Polgármesteri Hírek
2008. december 5.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánnak
minden kedves olvasónak:
a szerkesztő, a szerzők, és az általuk
képviselt intézmények dolgozói
Ady Endre:
Karácsony – Harang csendül...
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.
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.
Családonként háromezer forint lesz az
ajándék, amit 2008. december 18-án,
csütörtökön, 9-11 óráig és 13-15 óráig a
kultúrházban, vagy december 19-én,
pénteken, 9-11 óráig 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
Közmeghallgatás
Nyilvános
testületi
ülést
tart
Vásárosdombó képviselő-testülete 2008.
december 9-én, kedden, 18.00 órától a
kultúrház nagytermében, amire minden
lakost tisztelettel meghívunk.
A közmeghallgatáson a polgármester
beszámol a 2008. évben végzett
önkormányzati munkáról, a település
pénzügyi helyzetéről, és a további
fejlesztési tervekről.
Pályázati áttekintés
Forgalomlassító szigetek. A 611. sz. főút
felújításával összehangoltan elkészültek az
önkormányzat
által
megpályázott
forgalomlassító szigetek is.
Az önkormányzat azonban egyelőre nem
vette át a munkát, azért, mert az újonnan
felállított
villanyoszlopok
balesetveszélyesen közel vannak az út széléhez.
Vidékfejlesztési támogatási lehetőségek.
A
2007-2013
közötti
időszakban
megvalósítandó
Új
Magyarország
Vidékfejlesztési Program III. tengelyének
és a LEADER program helyi szintű
végrehajtásának érdekében megalakult a
Mecsek-Völgység-Hegyhát
Egyesület,
melynek
célja
a
vidékfejlesztési
elképzelések megvalósításának elősegítése.
Az ÚMVP III. tengelyének megpályázható
programjai a következők:
mikrovállalkozások létrehozásának és
fejlesztésének támogatása,
turisztikai tevékenységek ösztönzése,
falumegújítás és fejlesztés,
vidéki örökség megőrzése.

A támogatási kérelmet 2009. január 10-ig,
ezt követően évente:
a)
május 1. - május 31.
b)
október 1. – október 31.
között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltségéhez, a
helyi Leader irodán keresztül.
A munkaszervezet a jobb elérhetőség
érdekében megkezdte működését a Sásd,
Szent Imre u. 14. sz. alatt. Tel: 72/475-609.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7:30-16:00,
szerdán: 7:30-18:00.
Munkatársak: Dr. Csörnyei László, Jónásné
Tornyi Elza és Jusztinger Krisztina.
Orvosi
műszereket
vásárolt
az
önkormányzat a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács támogatásával a Zrínyi
utcai rendelőbe.
Az egyik, egy életmentő intelligens kis
műszer, a mindössze nesszeszer nagyságú
„beszélő”
defibrillátor.
Segítségével
hirtelen szívmegállásnál - ami öt percen
belül halált okoz - újra lehet indítani a
szívet.
A Holter-EKG készülék a beteg 24 órás
megfigyelését teszi lehetővé. A műszer a
szív elektromos tevékenységéről készít
felvételeket. Ez a vizsgálat nemcsak a már
meglévő mellkasi panaszokkal jelentkező
betegeknél fontos, hanem panaszmentes
embereknél is, szűrő jelleggel.
Az ambuláns vérnyomásmérő szintén 24
órán keresztül van felerősítve a vizsgált
személyre.
A
magas
vérnyomás
kivizsgálásában, okának kiderítésében
játszik szerepet a műszer, ami alkalmas a
gyermekkori magas vérnyomás korai
kiszűrésére is.
Az érvizsgáló a verőér ultrahangos
vizsgálatával az érszűkület helyét és
nagyságát
is
megtalálja,
ezért
alkalmazásával a beteg megspórolhat egy
dombóvári vagy pécsi kivizsgálást, és több
hónapos várakozást, míg sorra kerülne.
Az önkormányzat fontosnak tartja a
lakosság minél magasabb színvonalú
egészségügyi
ellátását
helyben
is
megteremteni, ezért a következő években
további eszközbeszerzéseket és fejlesztéseket tervez.

Járdafelújítás. Elkészült a járda felújítása
a Petőfi utcában. A sárga térkőburkolat
nemcsak
megszüntette
a
korábbi
botladozó állapotokat, de elegánssá is
varázsolta az utcát.

A képen: A megújult Petőfi utca
Burkolatfelújítás.
Szintén
pályázati
támogatással készült el az óvoda sarkától a
temető mentén a Dózsa utca sarkáig tartó
útszakasz aszfaltburkolat felújítása.
A körjegyzőség épületének akadálymentesítésére várhatóan tavaszi kezdéssel
kerül sor, mert a kivitelező személyének
kiválasztását célzó közbeszerzés első
fordulója eredménytelen lett, így újabb
közbeszerzési eljárásra kerül sor.
Kerékpárút. Használatba vehette a
lakosság augusztus végén a várva várt
Vásárosdombó-Tarrós közlekedésbiztonsági kerékpárutat. Hasznossága mellett
érdekes, hogy a kerékpárút kígyózó vonala
milyen kedvező benyomást tesz a 611. sz.
főúton átutazókra, és mennyire pozitívan
befolyásolja a településünkről alkotott
képet idegenek számára is.

A képen: Szalagátvágás a falunapon

Buszöböl. Elnyerte az önkormányzat a kért
35.694.000 forint támogatást a DélDunántúli Operatív Program keretében
meghirdetett
DDOP-2007-5.1.3-C.
kódszámú felhívásra benyújtott pályázatára,
így a tervek szerint 2009-ben a
zöldségbolttal
szemközti
oldalon
a
buszmegálló új helyre kerül, távolabb a
balesetveszélyes közlekedési csomóponttól.
Lesz megvilágított gyalogátkelőhely is, és
sebességmérő eszközök figyelmeztetik majd
óvatosabb haladásra az autósokat.
A fejlesztés közel 40 millió forintba kerül,
aminek 90 százaléka pályázati támogatásból,
tíz százaléka önkormányzati saját forrásból
tevődik össze.
Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat
Vásárosdombó önkormányzata idén is részt
vett a Bursa Hungarica pályázatban.
Ebben az évben hét diák adta be ösztöndíjpályázatát az önkormányzathoz, akik
valamennyien
államilag
finanszírozott
felsőfokú intézmény nappali tagozatos
tanulói. Új dolog, hogy a 2008. évtől azok a
tanulók is adhattak volna be kérelmet, akik
költségtérítéses képzésben részesülnek.
Tíz hónapig mindegyik tanulót havi ötezer
forinttal támogatja az önkormányzat.
Az
ösztöndíjat
az
állam
havonta
ugyanekkora összeggel egészíti még ki a
támogatott diákoknak.
Egyházi hírek
Előadás
és
filmvetítés.
Vetítéssel
egybekötött előadást tart Fedeles Máté,
Klesch Lilla és Pintér Adrien a bibliáról
december 7-én, vasárnap délután 3 órától a
kultúrház nagytermében az érdeklődőknek.
Ezt követően kerül sor az elmúlt három év
egyházi eseményein készült fényképek rövid
áttekintésére, majd a 2005. évi éjféli misén
előadott
pásztorjátékról
készített
videófelvétel levetítésére.
Az emlékezetes előadást Fellner Lajos írta
és tanította be. Minden érdeklődőt szívesen
látunk!
Advent 2008. Hangulatos rorate (hajnali)
gyertyafényes szentmisék lesznek december
6-án, 13-án és 20-án, szombatonként, reggel

6 órától a templomban, majd utána agapé
(szeretetvendégség) a plébánián.
A 20-ai rorate szentmisén vendégünk lesz
Harangza László operaénekes.
Betlehemezők. December 24-én a hittanos
gyerekek betlehemeznek a faluban. Aki
szeretné, hogy hozzá is betérjenek előadni
kis műsorukat, iratkozzon fel valamelyik
vasárnapi szentmise után a sekrestyében.

A képen: Betlehemezők kis csoportja,
2007-ben
Karácsony. December 24-én, szenteste
23.30 órakor lesz a pásztorjáték a
templomban, majd ezt követően kezdődik
éjféltől a szentmise.
December 25-én és 26-án délelőtt 11
órakor lesznek az ünnepi szentmisék.
December 28-án szent család vasárnapján
szintén 11 órakor lesz ünnepi szentmise.
December 31-én este 5 órakor év végi
hálaadó szentmise lesz a templomban.
2009. január 1-jén, az új év első napján,
délelőtt 11 órakor lesz az ünnepi
szentmise.
Kutas Attila plébános
Óvodai hírek
Szülők Klubja
Továbbra is szakmai, nevelési segítséget
szeretnénk nyújtani a hozzánk járó
óvodások szüleinek, egy-egy előadó
meghívásával.
Szeptember 26-án a klub első vendége
Sztankovics Dóra gyermekpszichológus
volt. Előadásában beszélt a szülő-gyermek
kapcsolatról, a felnőttek pozitív, negatív
mintája milyen hatással van a gyermekek
fejlődésére, és a szülők szerepéről.

Kötetlen beszélgetés alakult ki a megjelent
anyukákkal, nagymamával, óvó nénikkel és
tanító nénikkel.
A következő előadást Kovacsics Vilmosné
logopédus tartja.
Társadalmi munka az óvoda udvarán
2008. október 3-án lelkes anyukák, apukák
gyülekeztek az óvoda udvarán mindkét
csoportból, hogy az óvó nénikkel, dadus
nénikkel együtt újjávarázsolják a napszítta
udvari mászókákat, babaházat, homokozót.
A munkát Bereknyei János irányította.
Kis csoportokban festettük az egyes
játékokat, közben vidám beszélgetés,
viccelődés, anekdotázás hallatszott.
Mókás volt, ahogy a sok felnőtt megtöltötte
a pici babaházat.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Horváth Szabika anyukájának, Koller Patrik
apukájának, Obert Martin anyukájának,
Köbli Máté szüleinek, Keő Balázs szüleinek,
Kőszegi Marcell apukájának, Szenyéri
Emese és Esztike anyukájának a lelkes,
szorgalmas munkáért.
Hétfőn a gyermekek nagy örömmel vették
birtokba az újjávarázsolt játékokat.
„Ügyeskedjünk”
A hagyomány folytatódik…
Az idei nevelési évben is folytatjuk a
kéthavonként
megrendezésre
kerülő
kézműves délutánunkat, ahol szülőkkel,
nagyszülőkkel és gyermekeikkel együtt
„kincseket” barkácsolunk.
2008. október 21-én délután, idén első
alkalommal került sor e kézműves
programunk
megszervezésére,
„Őszi
Ügyeskedjünk” címmel.
Ezúttal is három tevékenységet kínáltunk
vendégeinknek, amelyek természetesen az
őszhöz kapcsolódtak.
Ez alkalommal krumpliból és makkokból
hétfejű
sárkányok;
dióból
és
földimogyoróból mogyoró-emberkék és
teknősbékák;
fenyőtobozból,
pisztácia
héjból, lencséből egérkék és fenyőtobozfigurák;
valamint
szárított
narancskarikákból, mogyoróból pillangók készültek.

A következő kézműves délutánt december
9-én tartjuk, melyre minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

A képen: Családi barkácsolás az oviban.
Ovis foci
2008. szeptemberétől az óvodások is
járhatnak fociedzésekre!
Az edzések kedden 14.45-től 15.30-ig
illetve pénteken 13.45-től 14.30-ig lesznek
az iskola tornatermében, Pálinkó Mihály és
Pálinkó Norbert vezetésével.
A kis „focista” palánták rendkívül
szorgalmasan látogatják az edzéseket és
nagy lelkesedéssel várják az újabb
foglalkozásokat!
Zeneovi
A játékos zeneovit november hónapban
indítottuk a nagycsoportos gyermekek
számára. A foglalkozásokat a zeneiskola
egyik pedagógusa, Takáts Eszter tartja
péntek délelőttönként.
Célunk többek között az eredményesebb
iskolakezdés
mellett
a
zene
megszerettetése,
és
a
különböző
hangszerekkel való ismerkedés.
Bábszínház
December 15-én egy röpke délutánra,
bábszínházzá varázsoljuk az iskola
tornatermét.
13 órakor a Bábovi előadásával, egy
kedves karácsonyi mesét nézhet meg
minden óvodás és kisiskolás.
Téli szünet: december 22-től - január 4-ig.
Nyitás: 2009. január 5-én, hétfőn lesz.
Martinné Lempel Erzsébet óvodavezető

Iskolai és zeneiskolai hírek
Vetélkedő. Október 21-én a Tamásiban
megtartott
Takarékossági
Világnapi
vetélkedőn 18 csapat közül iskolánk csapata
4. helyezést ért el. A csapat tagjai voltak:
Illés Enikő, Pintér Dóra, Varga Gábor 7.
osztályos tanulók. Felkészítőjük: Szajki
Lajosné.
Verseny. A november 21-én Mágocson
megrendezett
versés
prózamondó
versenyen hat diákunk vett részt: Urvald
Szófia 1.b. osztály, Herke Tamara és Balogh
József 2. osztály, Koller Richárd, Szalai
Vivien és Koller Bernadett 3. osztály.
Prózamondás kategóriában Herke Tamara 2.
osztályos tanulónk az előkelő 1. helyezést
érte el. Felkészítőjük: Tolnai Éva.
Foci. December 3-án és 4-én iskolánk
biztosította a helyszínt a hagyományosan
megrendezésre kerülő Mikulás Foci
kupának, ahol Sásd, Mágocs, Kaposszekcső
és Vásárosdombó csapatai vetélkedtek
egymással.
Az 1-2. osztályos korcsoportban az első
helyezést Sásd csapata érte el, míg
Vásárosdombó csapata szoros küzdelemben
a második lett.
A 3-4. osztályos korcsoport első helyezettje
Vásárosdombó csapata lett, őket Mágocs,
Kaposszekcső és Sásd csapata követte.
Iskolánk csapatának felkészítői: Pálinkó
Mihály és Pálinkó Norbert.
Programok
Sportvetélkedő. December 6-án a Sásdi
Többcélú
Kistérségi
Társulás
által
megrendezésre kerülő sportvetélkedőn 18 fő
képviseli iskolánkat. Utána részt vesznek az
adventi
játszóház
programján
is.
Felkészítőjük: Martinné Lempel Erzsébet.
Jótékonysági bál. Szintén ezen a napon az
iskola tornatermében 20.00 órától Mikulás
bált
szervezünk,
melynek
bevételét
tanulóink jutalmazására, táboroztatására,
versenyek nevezési díjaira fordítjuk.
Belépő 500 forint. Zene: Forever.
A bálra mindenkit szeretettel várunk.

Bábovi. December 15-én 13 órakor a
Bábovi Színház előadását tekinthetik meg
tanulóink az iskola tornatermében.
Hangversenyek. 15.30-tól zeneiskolánk
fafúvó és zongora tanszakának karácsonyi
növendék-hangversenyét tekinthetik meg
az érdeklődők.
Felkészítő tanárok: Takáts Eszter, Poórné
Gál Katalin, Hajdu Hajnalka.
December 16-án szintén 15.30-kor
rézfúvó, ütő és furulya tanszakok
karácsonyi növendék-hangversenyére kerül
sor. Felkészítő tanárok: Elekné Nagy
Andrea, Elek Péter.
Ünnepvárás és karácsonyi műsorok.
December
18-án
iskolánkban
karácsonyváró napot tartunk, ahová
minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Számítunk a szülők jelenlétére, akik a
tavalyi évben is sokat segítettek a
programok lebonyolításában.
Ugyanezen a napon 17 órától az iskola
aulájában
diákok-tanárok
karácsonyi
műsorát tekinthetnek meg az érdeklődők,
ahol zeneiskolai növendékeink mellett
szerepelni
fognak
táncosaink,
pedagógusaink is.
December 19-én délelőtt 10 órától 4.
osztályos tanulóink karácsonyi műsora lesz
látható az aulában. Felkészítőjük: Csonka
Gáborné.
A téli szünet december 20-án kezdődik és
január 4-ig tart. Az első tanítási nap: 2009.
január 5.
Pályázatok
Iskolánk az Oktatási és Kulturális
Minisztérium által kiírt pályázatain iskolai
képesség-kibontakoztató
felkészítésre
6.826.500 forint, óvodai integrációra
2.192.000 forint, iskolai kirándulásra
1.040.000 forint, szakmai, informatikai
fejlesztésre 2.639.600 forint, zeneművészeti nevelésre: 686.000 forint,
tanulók tankönyv támogatására 278.483
forint összegeket nyert.
Kovács Lilla igazgató-helyettes
és Elekné Nagy Andrea tagozatvezető

Kiváló minősítés
November 5-én, Budapesten a Láng
Művelődési Házban rendezték meg az
Országos
Nyugdíjas
Hagyományőrző
csoportok Ki Mit Tud vetélkedőjét.
Baranya megyét két csoport, Vásárosdombó
és Szederkény képviselte. Az előadásokat
Emléklap, Oklevél és Kiváló Művészeti
Csoport díjakkal jutalmazták. Az Alkonyat
Nyugdíjas Klub a „Szüreti hagyományok
Vásárosdombón” című műsorral lépett fel.
A műsort betanította dr. Csehné Zámbó
Borbála. Az előadás kiváló minősítést
kapott, ami hatalmas elismerést jelent a
Nyugdíjas Klub számára.
Kaiser Istvánné klubvezető

A képen: A csapat a budapesti színpadon.
Foltvarró kiállítás Sásdon
Kiállítás és vásár nyílik sásdi és
vásárosdombói
foltvarrók
munkáiból
december 8-án, hétfőn este a sásdi
Művelődési házban. A kiállítás egy hétig
lesz megtekinthető.
A vásárosdombói foltvarrók közül Pappné
dr. Tóth Ágnes, Schäffer Zsuzsanna, Varga
Zoltánné és Weigertné Kránitz Gabriella
munkáiban gyönyörködhetünk majd.
Ügyeleti telefonszámok:
Orvosi ügyelet: 72/475-214, Sásd, Szent
Imre u. 23.
Parabola: 72/560-015, 06/30/560-10-50.

Polgármesteri Hírek
2008. december
Szerkesztő: Szabóné Lelovics Ilona
Fotók: Martinné Lempel Erzsébet, Sz. L. I. ,
Szabó László.

