Polgármesteri Hírek
2009. július 13.

Önkormányzati hírek
Akadálymentes a körjegyzőség épülete
Június 30-ra elkészült a körjegyzőség épületének komplex akadálymentesítése. A
projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Az akadálymentesítésnek köszönhetően a
tolószékkel érkező ügyfél a parkolótól
akadálytalanul bejuthat a feljárón át
egészen az ügyintéző asztaláig, és
személyesen intézheti hivatalos ügyeit.
A felújítás segítséget nyújt a vakok és
gyengénlátók tájékozódásához is, a hallássérülteknek pedig mobil indukciós hurok
teszi hallhatóbbá az ügyintézés során a
beszélgetést.
A teljes épület, amely valamennyi ügyfél
számára célszerűen használható, megfelel
az Európai Unió által előírt szigorú
követelményeknek.
A teljesen új vizesblokk az akadálymentes
WC-vel tovább emeli a szolgáltatás
színvonalát.
A beruházás
ünnepélyes
átadására
szeptember 19-én kerül sor.
Szabó László polgármester

A képen: A mozgáskorlátozott ügyfelek az
udvari
bejáraton
át
akadálytalanul
juthatnak az épületbe.

Felhívás fotóversenyre
Szeptember 19-re, a Vásárosdombói
„Gulyásfesztiválra” az Önkormányzat és a
Községi
Könyvtár
fotókiállítással
egybekötött versenyt hirdet.
A verseny témája:
„Vásárosdombói
életképek”. Bármilyen, Vásárosdombóhoz
kötődő téma szóba jöhet. A nevezéssel az
alkotó hozzájárul, hogy az önkormányzat
ingyenesen felhasználhassa a képeket,
természetesen a szerző megnevezésével, a
faluról készülő prospektusokhoz, képeslapokhoz. Nevezni maximum 4 db A4-es
nagyságú képpel lehet. A nevezés jeligés,
jelentkezni a könyvtárban Dr. Csehné
Zámbó
Borbálánál
lehet,
hétfőtől
csütörtökig, 12-16 óráig. A képek leadási
határideje: szeptember 1. (kép címe; jelige).
Eredményhirdetés és kiállítás szeptember
19-én lesz. A fődíj egy digitális
fényképezőgép.
Értékes
további
nyeremények várhatóak. Minden fotózni
szerető jelentkező képeit várjuk!
Dr. Csehné Zámbó Borbála
Hat torony túra 2009.
2009. június 6-án kilencedik alkalommal
vágtunk neki a 31 kilométeres túrának. Az
idő kellemes, a táj gyönyörű volt. Én
gyakran megteszem a résztávokat, és mégis
mindig másnak látom a tájat - de mindig
szépnek. A túra kezdetén a talaj síkos volt,
mert előtte nap és éjszaka is esett az eső.
Megismerkedtünk
az
iszapbirkózás
fogalmával, és megpróbáltunk néha a
fűszálban is megkapaszkodni. Ahogy
haladtunk előre, egyre jobb lett az út
minősége. Azt hinné a laikus, hogy ilyenkor
csupa morgó, kedvetlen embert lát, mert
nehéz a haladás, de én csupa mosolygó, a
nehézségeken poénkodó, és természetesen
egymásnak
kezet
nyújtó
emberrel
találkoztam. 213-an neveztünk, és ebből

130-an végiggyalogoltuk a teljes távot. Az
állomáshelyeken, mint minden évben, a
bélyegző mellé kis útravalót is kaptunk.
Tarróson (3,6 km) ásványvizet palackban,
később ebbe lehetett jó hideg szódát
tankolni. Tékesen (7,9 km) almát kaptunk,
Kisvaszaron (13 km) Sport csokoládét,
Ágon (17 km) banánt adtak, Gerényesen
(25
km)
zsíros
kenyeret,
majd
Vásárosdombón (31 km) szintén zsíros
kenyér várta a túrázókat. És természetesen,
minden
állomáson
segítőkészek,
mosolygósak, kedvesek voltak az emberek.
Köszönjük! A túra legifjabb indulója 5
éves, a legidősebb 77 éves volt. Nekik
külön gratulálunk. Mindent egybevetve, mi
túrázók, plusz a segítők „jó időben voltunk
jó helyen”. Köszönettel tartozunk az
önkormányzatoknak, és minden embernek,
aki segített, nekik személyesen is
megköszönjük a segítséget, és külön
köszönet Macskának (Ács Imre Jánosnak),
aki kilencedik alkalommal nyitja-zárja a
túrát, tartja rendben a túra útvonalát, tanít
bennünket a kulturált túrázásra. Jövőre,
2010. június első hétvégéjén szeretettel
várunk minden érdeklődőt!
Antal Jánosné
Vásárosdombóért Egyesület

Károly, Fejes Károlyné, Koller Imréné.
Ágon Farkas Nikoletta, Nagy Sándorné,
Stollmayer Dánielné. Gerényesen Csordás
Sándorné, Gálné Govnik Margit, Kovács
Oszkár,
Kovács
Oszkárné,
Léder
Szilveszterné, Mezei Lujza, Schön János,
Schön Jánosné, Szőllősi Ernőné, Vizler
Józsefné. Vásárosdombón Ács Imre János
(Macska), Antal Jánosné, Antal Klaudia,
Benkő Lászlóné Zita, Deák Gyuláné, Dr.
Csehné Zámbó Borbála, Farkas Judit és
Árpád, Fehér Zoltánné, Kiss Árpád,
Lelovics Mária, Nagyné Varga Zsuzsanna,
Sándorné Palkó Ildikó, Schäffer Zsuzsanna,
Szabóné Lelovics Ilona, Szajki Lajosné.
Köszönjük önzetlen segítségüket!

A képen: Rajt előtti eligazítás a ligetben.

Foci
Az idei évben is szorgalmasan készültek a
gyerekek a különböző futball tornákra, 5060 fő vett részt rendszeresen az edzéseken.
Örömmel vettük, hogy egyre több futball
rendezvényre
kapunk
meghívást
Dombóvárról, Kaposszekcsőről, Komlóról.
Ezeken váltakozó eredményeket értünk el a
különböző
korosztályokban,
de
a
legfontosabb, hogy nagyon jó csapatok ellen
vívott mérkőzéseken próbálhatják ki a
gyerekek, hol is tartanak fejlődésükben.

Támogatóink voltak: Sárközi Lajosné Dombó Szóda, Pálinkó Mihály, valamint
Ág, Gerényes, Kisvaszar, Tarrós, Tékes és
Vásárosdombó önkormányzata.
Segítőink voltak az állomásokon:
Tarróson Bóné Lászlóné, Tóth Gyula,
Wascher Zoltán. Tékesen Antal János,
Bogdán Károly, Fehér Istvánné, Orsós
Ibolya, Szabó Andrea, Varga Józsefné.
Kisvaszaron Fedeles Nándorné, Fejes

Maratoni Mindentudó
A
Maratoni
Mindentudó
elnevezésű,
egész
napos,
műveltségi, tanulmányi és
ügyességi vetélkedőre első
alkalommal április 30-án került
sor a helyi általános iskolában.
A házigazda vásárosdombói csapaton kívül
a dombóvári József Attila ÁMK, a
kaposszekcsői, a mágocsi, a szászvári és a
gödrei általános iskolák 12 fős csapatai
mérték össze tudásukat. A versengő diákok
helytörténet, képzőművészet, logika és
nyelvi játékok, gasztronómia, sport, zene,
divat és környezetvédelem témakörben
versenyeztek egymással.
A legsikeresebbnek Mágocs csapata
bizonyult, őket Vásárosdombó és Szászvár
csapata követte az eredménylistán.
A verseny megrendezésének ötlete, a
szellemes feladatok kidolgozása a helyi
iskola dolgozóinak az érdeme.

Az idősebbek közül Kulcsár Adrián és
Bántó Gergő már a Kaposvári Mézga
Focisuli játékosa, Lakatos Roland és
Kréhling György pedig az NB III-as
Dombóvár labdarúgója lett. Sok sikert
kívánunk nekik! Reméljük, lesznek
követőik, mert a fiatalabbak között is sok
ügyes gyerek focizik.
Létrejött a Polgár Alapítvány hátrányos
helyzetű, jól focizó gyerekek támogatására.
Június elején volt az első válogatás,
melyen 3 fiú is részt vett, Horváth László,
Horváth Attila és Horváth Károly. Az
eredményükről még nincs visszajelzés. A
legügyesebbeket edzőtáborba viszik, majd
2010-től akadémia indul, díjmentesen.
A tavasz folyamán is megmérkőztek a
különböző korosztályok a térség iskoláival.
A 9 évesek csapata Sásdot, Komlót
megelőzve jutott a megyei döntőbe.
Siklóson került lebonyolításra a megyei
döntő, melyen az 5. helyet szerezte meg a
csapat. Gratulálunk!
Május végén került megrendezésre Pécsen
a IV. korcsoport (12-14 évesek) részére a
Kisiskolák Megyei döntője, ahol az iskola
csapata 3. helyezést ért el.

A csapat névsora (guggolnak): Kulcsár
Adrián, Kréhling György, Horváth Nándor,
Horváth László, Bántó Gergő, (állnak):
Pálinkó Mihály (edző), Lakatos Márk,
Papp Ákos, Sárközi Ferenc, Lakatos
Rudolf, Lakatos Roland.
Pálinkó Mihály és Pálinkó Norbert
Óvodai hírek
Beiratkozás: megtörtént a 2009/2010-es
nevelési évre az óvodai beiratkozás. Húsz
kisgyermeket, zömében kiscsoportos korút,

írattak be szüleik óvodánkba. Így óvodánk
várható létszáma hatvan fő lesz.
Gyermeknap: ebben az évben is
kirándulással ünnepeltük a gyermeknapot.
Május 20-án Pécsre kirándultunk. Délelőtt
az állatkertet néztük meg, délután pedig
kisvasúttal a Mecseki Parkerdőt jártuk be.
Hagyományainkhoz
híven
most
is
lehetőséget biztosítottunk az anyukáknak,
apukáknak, hogy elkísérhessék gyermekeiket ezen a napon. A lehetőséggel szinte
minden szülő élt. Ezt a kirándulást
integrációs támogatásból fedezte az óvoda.
Úszás: szintén integrációs támogatásból, a
nagycsoportos
óvodásainknak
úszás
foglalkozásokat szerveztünk a dombóvári
Szivárvány Óvodába. A foglalkozás június
10-én zárult egy bemutató foglalkozással,
amin a szülők is részt vehettek.

Búcsúzó nagycsoportosok kirándulása
Orfűre: június 13-án a nagycsoportosokkal
és szüleikkel Orfűre kirándultunk. Délelőtt a
Kemencés Udvarban, igazi kemencében
medve-hagymás lepényt és diós, lekváros
buktát sütöttek nekünk. Amíg sültek a
finomságok, addig mi bejártuk az udvart,
ahol volt Madárijesztő kiállítás, Tájház, régi
játékok (gólyalábak, teke). A hátsó udvarban
bárány, kakas, tyúk és nyuszi várt
bennünket. A finomságok elfogyasztása után
tettünk egy sétát a tó körül, majd a tó
melletti játszótéren gyerekek, apukák,
anyukák és óvodai dolgozók együtt fociztak,
hintáztak, ugróköteleztek.
Szeptemberben már csak az óvoda
kapujában találkozunk a nagycsoportosokkal, hogy átkísérjük őket az iskolába.
Kívánunk addig jó pihenést, és szép,
tartalmas nyarat!
Martinné Lempel Erzsébet óvodavezető

Zeneiskolai hírek - „Az év ifjú zenésze”
Zeneiskolai tagozatunkon 2009. május 15én ismét megrendeztük növendékeink
részére „Az év ifjú zenésze” versenyt.
Ebben a tanévben 61 hangszeres
növendékünk mutatta meg tudását a
zsűrinek. E nagy létszám miatt három
korcsoportba soroltuk a versenyzőket.
Ezúton is köszönöm a felkészítő tanárok Fazekasné Takáts Eszter, Poórné Gál
Katalin és Elek Péter - munkáját, a zsűri
tagjainak kitartását, valamint az intézmény
pedagógusainak és dolgozóinak segítségét.
A helyi önkormányzat és az általános
iskola
támogatásának
köszönhetően
minden versenyző emléklapot és ajándékot
vehetett át, valamint nagyon komoly
díjakat adhattunk a helyezetteknek.
Díjazottak:
I. korcsoport:
1. Nagy Réka, trombita – 66,5 pont
2. Ottling Bálint, ütő – 66 pont
3. Herke Tamara, furulya – 65,5 pont
4. Czakó Sára, furulya – 62 pont
II. korcsoport:
1. Horváth Csilla, furulya – 68 pont
2. Lencz Olívia, furulya, – 65 pont
3. Csák István, bariton – 63 pont
4. Keő Dávid, trombita – 62 pont
Papp Krisztina, fuvola – 62 pont
III. korcsoport:
1. Schneider Péter, trombita – 68,5 pont
2. Bérces Anett, fuvola – 66,5 pont
3. Pintér Adrienn, zongora – 63,5 pont
4. Pintér Dóra,fuvola – 61,5 pont
Elekné Nagy Andrea tagozatvezető
Mérlegen a Családi egészségnap
A Vásárosdombóért Egyesület május 23-án
megrendezte a hagyományos Családi
egészségnapot. A szűrő jellegű program
keretén belül ingyenes vérnyomásmérésre,
vércukormérésre, súlymérésre és koleszterinszint mérésre volt lehetőség.
A programon negyvenhét fő vett részt. Öt
esetben mértünk magas vérnyomást, két
esetben magas vércukorértéket, és három
fő volt túlsúlyos. A délelőtt folyamán
előadás hangzott el a cukorbetegségről, az
egészséges
táplálkozásról
és
a
kábítószerről.
Schäffer Zsuzsanna

A képen, balról: A lelkes előadók, Szabó
Veronika,
Schäffer
Zsuzsanna
és
Branikovits Anita.
Táncosaink Husztóton
Vásárosdombó tánccsoportjai örömmel
fogadták el a husztóti polgármester
meghívását a Falunapi ünnepségükre. A
Bokréta együttes, a 8-os lányok rocky
csapata és a Pepita együttes szereplését nagy
tapssal, köszönettel, emléklappal, és a műsor
után kedves vendéglátással fogadták.
Örültünk a sikereinknek, és jól éreztük
magunkat.
Dr. Csehné Zámbó Borbála

A képen a huszártáncosok, balról: Antalné
Ács Noémi, Herke Józsefné, Nagyné Varga
Zsuzsanna, Óbertné Rabb Ivett, Pethőné
Rabb Lívia.
Már a nyolcadik
Április 17-én került megrendezésre a már
hagyományosnak mondható borverseny. Az
előkészületek
után
rekordmennyiségű
bormintával és igen nagy lelkesedéssel
kezdtünk a rendezéshez és a bírálathoz. A
hattagú zsűri ismét nagy szakértelemmel
végezte bíráló munkáját. Kovács János
értékelésében elmondta, hogy a borok

minősége a 2008. évben átlagon felülinek
mondható. Az egyre javuló minőség
bizonyítja a borverseny hasznosságát.
Eredmények: 16 aranyérem, 8 ezüstérem
és 13 bronzérem. Az év vörösbora Schott
Imre vegyes vöröse, míg az év fehér bora
Rostás Ernő vegyes fehére lett. Az év
bortermelője megtisztelő díjat Schott Imre
vihette haza, három aranyérmes boráért.
Fedeles Nándor elnök

A képen: a zsűri szigorú vizsgálat alá vette
a bormintákat.
Elköltöttük a pénzünket!
Az iskola 7. osztályának 23 tanulója, egy
kísérő nevelője és Bori néni a tanév
befejezése után kirándulással kezdhette a
nyári szünetet.
2009. június 16-án a dombói és a tékesi
önkormányzati buszokkal eljutottunk a
balatonszemesi Pillangó üdülőbe.
Nagyon tetszettek a gyerekeknek a régi
ágyak, az ebédlő csővázas bútorzata. Az új
környezet, a Balaton mindent elfeledtetett
velük.
A szállás elfoglalása után kóstolót
kaphattunk az üdülőben feltálalt ételekből,
ami a gyerekeknél nem a legnagyobb sikert
aratta. Ennek ellenére némelykor mégis
sikerült jókat ennünk.
Bejártuk a környéket, utaztunk a
balatonlellei kisvonattal, hajókirándulást
tettünk. És, persze, amikor tehettük,
fürödtünk a Balatonban. Az időjárás
kedvezett nekünk.
Három emlékezetes napot tölthettünk el
együtt a Falvak farsangja bevételének ránk
jutó részéből.
Benkő Irén osztályfőnök

Nyugdíjas Majális
Idén
is
megtartottuk
hagyományos
Majálisunkat a kultúrház nagytermében,
melyre vendég klubokat is hívtunk
Felsőegerszegről,
Magyarhertelendről,
Mindszentgodisáról, Pécsváradról, Sásdról.
A majálison fellépett még a helyi Pepita
tánccsoport, a Bokréta csoport, a hetedikes
lányok tánccsoportja, az Alkonyat nyugdíjas
klub, verset mondott Nagy Réka és Pethő
Cintia.
Klubunk jó hírű, az idén már több helyre is
kaptunk meghívást. Sikeresen szerepeltünk
Budapesten,
Békéscsabán,
Pécsett,
Pécsváradon, Mindszentgodisán, Nagyatádon, Szigetváron is.
A Majális szereplőit ebéddel vártuk, majd
ezután következett a színvonalas műsor.
Kis híján szerencsétlenségbe torkollott a
rendezvény, mert az egyik pécsváradi
fellépő hölgy, miután gyönyörűen előadta
szólóénekét, rosszul lett az izgalomtól, és
mentőt kellett hívni hozzá. Megfigyelésre
bentfogták őt a dombóvári kórházban, majd
miután jobban lett, másnap reggel
hazaengedték.
Reméljük, már teljesen jól van, és neki is
szép emlék maradt a vásárosdombói
Majális.
Kaiser Istvánné elnök

A képen: a helyi nyugdíjas klub fellépői,
akik előbb hangjukkal, majd tánctudásukkal
örvendeztették meg a közönséget.
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