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Önkormányzati hírek - Pályázatok
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
A falu közösségi életében jelentős
minőségi változást hoz majd, ha 2011.
december végére elkészül az IKSZT
közösségi szolgáltató központ, aminek
megépítésére,
berendezésére
és
működtetésére Vásárosdombó község
önkormányzata a teljes nettó összeget,
51.339.980 forint EMVA támogatást nyert.
Az önkormányzat az Áfa összegét
biztosítja önerőben. Alapvető cél volt
olyan szolgáltató és közösségi központ
létrehozása,
melynek
szolgáltatásai
eljutnak a lakosság minden rétegéhez.
A szolgáltató központ a művelődési ház
végéhez lesz hozzáépítve, „L” alakban,
működtetése új munkahelyeket teremt.
A civil szervezeteknek végre lesz saját
kuckójuk. Új szolgáltatások válnak
helyben elérhetővé: képzési, egészségügyi
felvilágosítási programok, több országos
szervezet információs pontja, munkaerőpiaci tájékoztatás, teleház internettel,
teakonyhával, csocsó- és biliárdasztallal.
Végre „lesz egy hely”, ahol fiatalok és
idősebbek egyaránt kulturált körülmények
között szórakozhatnak, internetezhetnek,
szolgáltatásokat vehetnek igénybe a
délutáni, esti órákban, és hétvégén is. Az
épület alapkő-letételére még idén sor kerül.

A képen: Itt épül majd az IKSZT szolgáltató
és közösségi központ.
A régi fák hűsében újul meg a játszótér
Közel 25 millió forintot nyert az
önkormányzat a Zöldfa utcai közparkban
található kültéri játszótér korszerűsítésére az
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból.
Az európai uniós elvárásoknak megfelelő
korszerű játszótér a fák megtartásával
valósul meg.
A
fejlesztés
során
kötélpiramissal,
madárfészek-hintával, rugós pónival, rugós
motorral,
kosárpalánkkal,
mászókombinációval,
kétlapülőkés
hintával,
mérleghintával,
csúszda-kombinációval,
ping-pong asztallal, padokkal gazdagodik a
játszótér. Jelentős költségeket emészt fel a
játékok
alatti
ütéscsillapítás
és
a
biztonságtechnikai felülvizsgálat. A saját
forrás közel 6,25 millió forint.
A pályázatot első körben nem javasolta
támogatásra a Mecsek-Völgység-Hegyhát
Egyesület elnöksége, ami kistérségbeli
küldöttekből áll. Az önkormányzat azonban
bírósághoz fordult. Az MVH legfelsőbb
döntéshozó budapesti központja újraértékelte a pályázatot. Az újraértékelés után az
MVH peren kívüli megegyezést javasolt,
amit az önkormányzat elfogadott, mivel a
teljes kért támogatást elnyerte.
A tervek szerint 2011. év végéig készül el a
felújított, modern játszótér.

A képen: A játszótér a felújítás előtt.
Óvodai hírek
Beiratkozás: megtörtént a 2010/2011-es
nevelési évre az óvodai beiratkozás. 18
kisgyermeket írattak be szüleik óvodánkba.
Így a várható létszám 56 fő lesz.
Gyermeknap: ebben az évben is
kirándulással ünnepeljük a gyermeknapot.
Május 31-én Patcára, a Katica Tanyára
kirándulunk. Hagyományainkhoz híven
most is lehetőséget biztosítunk az
anyukáknak,
apukáknak,
hogy
elkísérhessék gyermekeiket ezen a napon.
Óvodásainknak
a
belépőt
és
a
buszköltséget
pályázati
támogatásból
fizetjük.
Úszás: integrációs támogatásból ebben a
nevelési évben is 23 nagycsoportos
óvodásnak
úszás
foglalkozásokat
szerveztünk a dombóvári Szivárvány
Óvodába.
Majális. Május 29-én majálist rendezünk
az óvoda udvarán. Sportos vetélkedő,
arcfestés, agyagozás-korongozás, sétakocsikázás,
lufihajtogatás,
családi
rajzverseny és még sok érdekes program
várja óvodásainkat és szüleiket.
Búcsúzó nagycsoportosok kirándulása
Orfűre:
június
19-én
a
nagycsoportosokkal és szüleikkel Orfűre, a
Kemencés Udvarba látogatunk el. Délelőtt
igazi kemencében medvehagymás lepényt
és diós, lekváros buktát sütnek nekünk.
Amíg sülnek a finomságok, addig mi
bejárjuk az udvart, ahol Madárijesztő
kiállítás, Tájház, régi játékok (gólyalábak,
teke) kipróbálására lesz lehetőség. A
finomságok elfogyasztása után teszünk egy
sétát a tó körül.
Martinné Lempel Erzsébet óvodavezető
Zeneiskolai hírek

Zeneiskolai tagozat év végi programjai
2010. május 14., péntek, 12.45: szolfézs év
végi vizsga.
2010. május 17., hétfő, 16.00: hangverseny
az általános iskola aulájában.
Fellépnek: Elek Petra, a pécsi Művészeti
Gimnázium és Szakközépiskola végzős ütő
szakos növendéke,
Poórné Gál Katalin, a
vásárosdombói
Általános Iskola, Egységes Oktatási és
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
zongoratanára,
Bérces Anett, a vásárosdombói Általános
Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény fuvola szakos
növendéke.
2010. május 18., kedd, 10.00: rézfúvó - ütő furulya tanszak év végi vizsga. (Elekné
Nagy Andrea és Elek Péter növendékei).
2010. május 20., csütörtök, 12.00: fafúvó zongora tanszak év végi vizsga. (Fazekasné
Takáts Eszter és Poórné Gál Katalin
növendékei).
2010. június 1., kedd, 11.00: a 2009/10-es
év ifjú zenésze verseny.
2010. június 3., csütörtök, 16.00: végzősök
hangversenye és tanévzáró ünnepély.
Elekné Nagy Andrea tagozatvezető
Iskolai hírek
Maratoni Mindentudó
Az idei évben második
alkalommal rendeztük meg
Maratoni
Mindentudó
elnevezésű,
egész
napos
vetélkedőnket, melynek témája
az indiánok világa volt.
Két, levelezős fordulót követően a döntőn 6
iskola 8-8 fős csapata vett részt.
A vetélkedő költségeire pályázaton 190.000
forintot nyert intézményünk, de ez mellett
szponzorok is támogattak bennünket. Ennek
köszönhetően a témához illő látványos
dekoráció készülhetett, és a csapatokat is
értékes ajándékokkal tudtuk meglepni.
A résztvevő csapatok: Általános Iskola,
Egyházaskozár, József Attila ÁMK,
Dombóvár, Általános Iskola, Mágocs,
Általános Iskola, Szászvár, Szent Orsolya
Iskolaközpont, Dombóvár, valamint a helyi
Általános Iskola.
Maratoni Mindentudónk reggel 8 órától este
8 óráig tartott. Az érkező csapatok
különböző színű, a vetélkedő logójával

hímzett pólókat kaptak, ezeket viselték a
verseny során. Az idei évben a hazai
csapatnak
sikerült
megnyernie
a
vetélkedőt, s ezzel együtt a vándorserleget
is egy évig őrizhetik a vásárosdombóiak.
A
hangulatból,
a
gyerekek
visszajelzéseiből valamint a kísérő
pedagógusok által kitöltött elégedettségi
kérdőívből kiderült, hogy az egész nap
izgalmasra, élménygazdagra, színesre,
érdekesre sikerült. A versengést hangulatos
tábortűz zárta.
Köszönjük a vetélkedő előkészítésében,
kidolgozásában
és
megvalósításában
közreműködő pedagógusok munkáját.
Szeretnénk megköszönni támogatóinknak
is az adományokat.

A képen: Küzdelem indián módra.
Versenyek
Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen,
idén is számos versenyen mérettetnek meg
tanulóink. Bár még javában folynak az
elődöntők, a kistérségi, megyei válogatók,
egy-két eredményről azonban már számot
tudunk adni:
Országos anyanyelvi levelezős versenyen
Szenyéri Dóra és Török Otília 3. osztályos
tanulók 2. helyezést értek el. Felkészítő
tanáruk: Rajczi Ilona.
Megyei fuvolatalálkozón Bérces Anett,
Pintér Dóra, Kalányos Gabriella 8.
osztályos tanulók ezüst oklevelet szereztek.
Felkészítő tanáruk: Fazekasné Takáts
Eszter.
Lencz Olívia 6. osztályos tanuló a
Bendegúz magyar nyelvi levelezős verseny
országos döntőjébe jutott. Nyelvész
verseny megyei fordulóján 2. helyezést ért
el, és szintén bejutott az országos döntőbe,
mely május 15-én kerül megrendezésre
Szegeden. Felkészítő tanár: Tolnai Éva.

4 tusa csapatunk Komlón 1. helyezést ért el,
továbbjutottak a megyei döntőbe. A csapat
tagjai: Hoffmann Róbert, Horváth László,
Hörnyéki Ákos, Jéger Szilárd, Orsós János,
Szili Norbert, Torba Dávid.
5 tusa csapatunk Komlón szintén az 1.
helyezéssel
dicsekedhetett,
ők
is
továbbjutottak megyei döntőbe. A csapat
tagjai: Hoffmann Gábor, Kalányos Ferenc,
Kulcsár Adrián, Lakatos Márk, Lakatos
Rudolf, Orsós József.
3 tusa csapatunk tagjai, akik először
versenyeztek, 4. helyezést értek el. A csapat
tagjai: Buzás Krisztián, Horváth Dániel,
Imhoff Tibor, Orsós Fábián, Tóth
Krisztofer, Nagy Dezső. A sportversenyekre
Nagy István tanár bácsi készítette fel a
gyerekeket.
Programjainkról
Tűzoltó- és rendőr-bemutató. Május 21-én
tűzoltó- és rendőr-bemutató lesz iskolánkban 9-13 óráig, a dombóvári Tűzoltóság,
valamint a Komlói és a Baranya Megyei
Rendőrkapitányság
közreműködésével.
Tanulóink
délelőtt
a
közlekedésbiztonságról, a drog káros hatásairól és az
iskolán belüli erőszakról hallhatnak
felvilágosító előadásokat, majd tűzriadó
gyakorlat után az udvaron rendőrségi és
tűzoltósági járművekkel ismerkedhetnek.
Bűnügyi technikákból, ujjlenyomat-vételből
is lesz ízelítő, aztán bicikliverseny, és
rendőrmotoros bemutató következik.
Kirándulás. Június 2-án iskolánk minden
tanulója számára kirándulást szervezünk a
bikali Élménybirtokra, ahol szervezett
programok várják őket 13-17 óráig.
Tanévzáró és ballagás. Az idei tanévet
június 4-én zárjuk, a tanévzáró és ballagási
ünnepségre 15 órakor kerül sor, melyre sok
szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket,
és minden kedves érdeklődőt.
Intézményvezetés
Körzeti megbízott
A legutóbbi közmeghallgatáson a lakosság
határozott kívánsága volt a körzeti
megbízott visszatelepítése a faluba, s ezáltal
a közbiztonság javítása. Ennek megfelelően
áprilistól Árki László rendőrzászlós látja el
kinevezéssel, állandó lakcímmel és itt
tartózkodással
a
körzeti
megbízotti
feladatokat Vásárosdombón. (Utoljára Pista
László volt körzeti megbízott a faluban.)

A 38 éves fiatalember a Zrínyi utcában
lakik családjával. Felesége, Árkiné Erős
Rita Pécsett dolgozik a Baranya Megyei
Igazságügyi Hivatalban mint pártfogó
felügyelő közvetítő mentor. Lányuk,
Vivien tíz éves. A körzeti megbízott
szolgálati mobilszáma: 06/20/243-9490,
melyen bármikor segítséget kérhet tőle a
lakosság. Árki László szeretne jó viszonyt
kialakítani az emberekkel. Elsődleges
feladatának a közbiztonság javítását és az
alkoholmentes
gépjárművezetés
ellenőrzését tekinti.

táncegyüttes.
Mindegyik
műsorszám
színvonalas volt. Bejártuk Európa országait
táncokkal és operett dalokkal tarkítva. Több,
mint száz pénzbeli és tombola tárgyakból
álló adomány érkezett. A bevételből
kirándulásokra, színház-látogatásra, lakók
megajándékozására, betegek ápolásához
szükséges
anyagokra,
továbbképzésre
szeretnénk költeni. Ismeretlen szerzőtől egy
szép gondolat: "Egy pillanatnyi szeretet
tökéletessé teheti, és tökéletessé is fogja
tenni a világot."
Schäffer Zsuzsanna részlegvezető

Egyházi hírek
Kedves Testvérek!
MÁJUS 16., VASÁRNAP 11. 00 ÓRA:
ELSŐÁLDOZÁS
Az ünnepi szentmise keretében hét
gyermek - Allrutz Evelin, Illés Panni,
Nagy Réka, Pethő Cintia, Szenyéri Dóra,
Török Otília, Kocsis Katalin - járul először
szentáldozáshoz.
JÚNIUS 6., VASÁRNAP 11. 00 ÓRA:
ÚRNAPJA
Az ünnepi szentmise után úrnapi körmenet
lesz a templom körül.
JÚNIUS 16., SZERDA 19. 00 ÓRA:
ÜNNEPI SZENTMISE - A PAPOK ÉVE
ALKALMÁBÓL
2001. június 16-án szentelt pappá a
megyéspüspök úr. Az ünnepi szentmise
keretében adok hálát az elmúlt kilenc
esztendőért.
A
szentmise
után
szeretetvendégség lesz a plébánia udvarán.
Vendégeket is várok, ezért, ha tudsz
segíteni
egy
tál
süteménnyel
a
vendéglátásban, kérlek, jelezd Pintér
Csabánénál,
Szilvinél
a
vasárnapi
szentmisék után.
Kutas Attila plébános

Könyvtár
Kedves Könyvtárlátogatók! Nyáron is
nyitva tart a községi könyvtár. Sok új
könyvvel (krimi, romantikus regény, sci-fi,
útleírások) várom a kedves olvasókat.
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda, csütörtök
11.30-16.30-ig.
Dr. Csehné Zámbó Borbála
Borverseny
A 9. vásárosdombói borversenyre került sor
április 16-án. A 20 bortermelő összesen 35
bormintával nevezett a megmérettetésre. A
hat tagú zsűri 14.00 órakor kezdte el a borok
értékelését, Fehér Zoltán pedig a gombás
vaddisznó pörkölt főzését. A kiváló szakmai
munka eredményeként 18.00 órára elkészült
az értékelés és a vacsora is.
Kovács János, a zsűri elnöke értékelésében
elmondta, hogy nem hagyott alább a boros
gazdák igyekezete a minőség javítása
érdekében, és az évjáratnak megfelelő
minőségű borok kerültek terítékre.
Az értékelés utáni kiváló vacsorára és bor
melletti baráti beszélgetésekre sokáig
emlékezni fogunk!
Eredmények: fehér borok: 6 arany, 3 ezüst,
6 bronz. Vörösborok: 4 arany, 5 ezüst, 11
bronz. Az év fehér bora Blumenschein
Mátyásné vegyes fehér bora lett. Az év
vörösbora Fehér Zoltán kékfrankos bora lett.
Az év bortermelője Schott Imre lett 1 arany
és 2 ezüst érmes borával. Dénes József csak
egy helyezéssel maradt el a megosztott
bortermelői díjtól. Az eredményekhez
gratulál:
Fedeles Nándor, a Kertbarát Kör elnöke

Tavaszköszöntő bál Margitmajorban
Az idén április 17-én került sor
Margitmajorban
a
Tavaszköszöntő
jótékonysági bálra. Szokásunkhoz híven
műsorral kedveskedtünk vendégeinknek és
az otthon lakóinak. Felléptek: a
mindszentgodisai „Német tánccsoport”, a
pécsi „Caritas színjátszó csoport” tagjai, a
magyarhertelendi
„Country
Bandits”
együttes, a vásárosdombói „Pepita”
tánccsoport, a komlói „Pöndöly” és a
mindszentgodisai
„Rózsabimbó”

A képen: A borbírák munka közben.
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