Polgármesteri Hírek
2010. december 13.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk
minden kedves olvasónak:
a szerkesztő, a szerzők és az általuk
képviselt intézmények dolgozói
Bernáth William: Karácsony
Hó nem szitál. Az ég derűs.
Csupán az este hűs.
A szív örül: Jézusra vár.
A lélek: fénysugár.
Havatlan pusztán mély a csend
egy csillag megjelent.
Az arcokra kíváncsiság
mély áhítata szállt.
Idézve látom múltamat…
a gyémántos havat.
S míg lelkem Jézust keresi:
szívem békével van teli.
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 2010. december 15-én,
szerdán, 10-12 óráig és 13-16 óráig a
kultúrházban lehet átvenni. Ezekben az
időpontokban a hivatal egyéb szolgáltatása
szünetel.
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

Óvodai hírek
Kiváló minősítés. 2010. november 19-én
megtörtént óvodánk referencia intézményi
minősítése. Az intézményi dokumentumok
elemzése és a helyszíni látogatás
tapasztalatai alapján maximális ponttal
kiváló minősítést kaptunk. Ez az eredmény
az elmúlt négy év szakmai munkájának
eredményét tükrözi, amit a szülőkkel és az
együttműködő partnerekkel közösen értünk
el. Köszönjük!
„Ügyeskedjünk”
a
hagyományt
folytatjuk… Az idei nevelési évben is
folytatjuk a kéthavonként megrendezésre
kerülő kézműves délutánunkat, ahol
szülőkkel, nagyszülőkkel és óvodásainkkal
együtt „kincseket” barkácsolunk.
Az őszi a „Tök jót ügyeskedjünk” nevet
kapta, ami nem volt véletlen, mert minden
tökből készült.
Faragtunk töklámpást, vicces tökkoboldokat,
és tökmaggal díszített kincses dobozokat
készítettünk.
Meglepetésként finom sütőtökkel és mézes
csipkebogyó teával kínáltuk a vendégeket.
Karácsonyváró délutánunkat december 8án tartottuk, amikor pattogatott kukoricából
hólabdát, fonalból hóembert és karácsonyi
asztaldíszeket készítettünk.
Az ünnepi hangulatot fokozta a mézes
sütemény és a jó meleg tea illata és íze.
Örömünkre mindkét alkalommal kicsinek
bizonyult a csoportszoba, mert a szülőkön,
nagyszülőkön kívül sok kis- és iskolás
testvér is velünk együtt ügyeskedett.
Erdei karácsony. Szintén hagyomány, hogy
minden
évben
megszervezzük
a
nagycsoportosoknak húsvét és karácsony
előtt a pécsi Árkád áruházban megrendezett
kiállítás megtekintését.
Idén a bevásárlóközpont közepére egy téli
erdőt varázsoltak.

Volt ott róka, vaddisznó, őzike, szarvas,
fákon fészkelő madarak, csordogáló patak,
rejtelmes barlang és sok havas fenyőfa. Az
erdő szélén pedig ott állt egy mézeskalács
házikó, mellette a lakói, Jancsi, Juliska és a
boszorkány.
Köszönjük a fenntartónak, hogy ezekre a
programokra térítésmentesen biztosítja
számunkra a falubuszt.

A képen: A nagycsoportosok Pécsett.
Karácsonyi ajándék. Az idei karácsonyi
ajándékunk
nemcsak
óvodásainknak,
hanem szüleiknek is szól. December 18-án
délelőtt 11 órára zenés bábelőadásra
hívunk meg minden kedves szülőt a
Művelődési Ház nagytermébe. Szeretettel
várunk mindenkit.
Téli szünet: 2010. december 20-tól január
2-ig. Nyitás: 2011. január 3-án, hétfőn.
Martinné Lempel Erzsébet óvodavezető
Iskolai hírek
Vetélkedők, versenyek
Idén is szeretnénk minél több versenyre
nevezni tanulóinkat. Eddigi versenyek:
Októberben Regionális Takarékossági
Vetélkedőt tartottak Bonyhádon, melyen
iskolánkat a 6. osztályosok - Koller Imre,
Kovács Kristóf, Szili Norbert - 3 fős
csapata képviselte. A 18 induló csapat
közül Vásárosdombó a 6. helyen végzett.
A csapat felkészítője Szajki Lajosné volt.
Decemberben ismét megrendeztük az
immár hagyományos Mikulás kupát
Vásárosdombón az iskolában. Színvonalas,
érdekes összecsapásokat láthattunk.
Az U7 és U9 korosztályban Vásárosdombó
a 2. helyet, míg az U11-es korosztályban a
3. helyet szerezte meg.

Edzések. Az idei tanévben is folytatódnak a
fociedzések, melyeken négy óvodás is részt
vesz az iskolások mellett.
Nagy örömmel számolunk be arról is, hogy
Lakatos Roland és Kréhling György
Dombóváron jó teljesítményt nyújt hétről
hétre. Az idei évben további három
ötödikes, Horváth Dániel, Orsós Krisztián és
Orsós
Fábián
kezdett
el
focizni
Dombóváron. Az ottani edzőjük nagyon jó
véleménnyel van a teljesítményükről.
Bízunk benne, hogy további tehetséges
gyerekek is követik példájukat.
Focistáink Pálinkó Mihály és Pálinkó
Norbert segítségével készülnek fel a
versenyekre, megmérettetésekre.
Filléres vásár. November elején iskolánk
aulájában filléres vásárt tartottunk, melyre
szülők, kollégák felajánlásait, támogatását
kértük. Az összegyűlt eszközöket (ruházat,
könyv, játék, ajándéktárgy, háztartási
berendezés stb.) az őszi szünet két napján
kollégáink és a szülők közreműködésével
tettük pénzzé.
Ezúton
is
szeretnénk
mindenkinek
megköszönni,
hogy
felajánlásaikkal,
támogatásukkal, munkájukkal hozzájárultak
a vásár sikeréhez.
A filléres vásár bevételét a Maratoni
Mindentudó vetélkedőnk megrendezésére
fordítjuk.
Mikulás bál. December 4-én Mikulás bált
rendezett intézményünk, melynek bevételét
szintén a Maratoni Mindentudó vetélkedőre
használjuk fel.
Ünnepvárás.
December
17-én
karácsonyváró-ajándékkészítő napot tartunk
iskolánkban a szülők, és az iskolánkat
támogató partner szervezetek bevonásával.
Délután 13 óra 30 perckor a Palánta
Bábmisszió előadását tekinthetik meg
diákjaink.
Karácsonyi műsor. December 18-án
délelőtt 10 órakor a 4. osztályosok
karácsonyi műsorával zárjuk az idei évet
iskolánkban, melyre minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
A téli szünet, akárcsak az óvodában,
december 20-tól január 2-ig tart. A szünet
utáni első tanítási nap: 2011. január 3.
Iskolavezetés

Zeneiskolai hírek
Zeneiskolai tagozatunkon a 2010/2011-es
tanévre 84 növendék iratkozott be. Nagy
örömünkre az idén is vannak óvodás
növendékeink, és az első osztályosok közül
is nagyon sokan döntöttek úgy, hogy
zeneiskolások lesznek.
Tagozatunk szakmailag önállóan 15 éve
működik. Ebből az alkalomból november
20-án jubileumi hangversenyt rendeztünk,
amelyen felléptek a tagozat tanárai,
jelenlegi és volt növendékei.

A képen: Elekné Nagy Andrea, Horváth
Csilla és Lencz Olívia furulya-triója.
Ezúton is köszönjük a fellépőknek a kiváló
produkciókat, valamint a támogatást
mindazoknak, akik a hangversenyt és
eddigi munkánkat segítették.
Zeneiskolai tagozatunkon a téli szünet
előtti hét a karácsonyi hangversenyek hete.
2010. december 13-án, hétfőn 15.30
órakor a fafúvó-zongora tanszak,
december 14-én, kedden 15.30 órakor
pedig a rézfúvó-ütő-furulya tanszak
karácsonyi
koncertjét
rendezzük.
Ezeken a hangversenyeken minden
hangszeren tanuló növendék fellép, és a
szereplést követően megajándékozzák
egymást.
Elekné Nagy Andrea tagozatvezető
Köszönet-nyilvánítás
November 20-án a Művelődési házban
megtartottuk az Erzsébet-Katalin bált.
Szeretnénk megköszönni a vásárosdombói
lakosoknak, hogy megtiszteltek minket, és
megnézték a Pepita Együttes, a Bokréta
Együttes, és az Alkonyat Nyugdíjas Klub
műsorát.
A bálban megjelent Katalinokat és
Erzsébeteket bonbonnal vártuk.

Külön szeretnénk megköszönni Keszthelyi
Emese munkáját, valamint „a szem-száj
ingere” tombolákat (mézek, lekvárok,
krémek, savanyúságok, házi borok, házi
pálinkák, befőttek), amelyek nagy sikert
arattak a nyertesek körében.
Akik szedték, főzték, készítették, valamint
egyéb tombolatárgyakat ajánlottak fel:
Bergovecz Jánosné, Bezerédi Mária, Dr.
Cseh Kálmán, Farkas Judit, Fehér Zoltán,
Gál Róbertné, id. Antal Jánosné, id. Herke
Józsefné, id. Kutasi Antalné, ifj. Fehér
Zoltán, Kaiser Istvánné, Kovátsné Jeránt
Mária, Köbli Ferencné, Kötélverőné Perzsa
Emma, Magyar János, Óbert István, Pepita
Együttes, Pethő Zsolt, Pethőné Rabb Lívia,
Pfeiffer János, Pricz Lajosné, Szabóné
Lelovics Ilona, Szarka Tamás, Varga
Józsefné. A bevételt a Pepita Együttes az új
táncruhákra költi.
Pepita Együttes
Hazám és szülőföldem
Rendhagyó történelmi áttekintést adtak helyi
fiatalok az ország, és vele párhuzamosan
Vásárosdombó történelmi helyzetének több
száz éven keresztüli alakulásáról november
14-én, délután a kultúrházban.
A Hazám és szülőföldem című emlékezetes
előadást egyéb források mellett a plébánián
vezetett Krónika tényanyaga, valamint
versidézetek és személyesen előadott énekek
tették még élőbbé. A tizenhárom fiatal
előadó nemcsak szórakoztatta, tanította is a
közönséget. A műsor összeállítása és
színpadra állítása Kis Pál Dezsőné és Pintér
Györgyné munkáját dicséri. Köszönjük.

A képen balról jobbra a szereplők: Fedeles
Máté, Szabó Helga, Branauer Nikolett,
Léder Erika, Pintér Adrienn, Ragoncsa
Vivien, Fedeles Nándor, Farkas Gergő,
Klesch Lilla, Pintér Dóra, Apaceller Vivien,
Illés Katinka és Máté Boglárka.

Egyházi hírek
A december 18-ai, szombat hajnali 6.00
órakor kezdődő roráte misére érkeznek a
cserkészek a betlehemi lánggal. Hozz egy
gyertyát, és vidd haza otthonodba
Betlehem fényét a templomunkból!
Ugyanezen a napon, szombaton este 18.30
órakor filmklub lesz a plébánián. A jövő
kezdete című filmet nézzük, és utána
lehetőség nyílik beszélgetni is egy forró
tea, forralt bor, süti mellett.
December 23-án az eddigi évekhez
hasonlóan a betlehemezős csapatunk
elmegy azokhoz, akik feliratkoznak misék
után a sekrestyében.
Szentmisék rendje az ünnepek idején:
December 24-én, pénteken 23.30 órakor
pásztorjáték a templomban, utána éjfélkor
szentmise.
December 25-én, szombaton 11.00 órakor,
december 26-án, vasárnap ugyancsak
11.00 órakor kezdődik a szentmise.
December 31-én, pénteken 17.00 órakor
hálaadás lesz az elmúlt esztendő
kegyelmeiért.
Január 1-jén, szombaton 11.00 órakor,
január 2-án, vasárnap szintén 11.00
kezdődik a szentmise.
Kutas Attila plébános,
Cseh Péter Mihály káplán

A képen: Advent idején szombat
hajnalonként a templomban csak gyertyák
világítanak (a kép a kóruson készült). A
félhomályban felhangzó énekek különleges
hangulatot adnak a hajnali miséknek. Ezért
az élményért érdemes lehet korán felkelni
még annak is, aki különben csak ritkán
látogat el a templomba. (A szerk.)

Rendőrségi hírek
Bírságok. Vásárosdombó közigazgatási
területén idén 21 esetben szabott ki a
rendőrség helyszíni bírságot, összesen
300.000 forint értékben. Jellemzően a
forgalomlassító
szigetek
kikerülése,
valamint a lakott területen kívül a
gyalogosok és kerékpárosok esetében a
fényvisszaverő mellény hiánya jelentett
problémát. A Rendőrség kéri, hogy
ügyeljenek ezekre a szabályokra.
Garázdaság.
Az
Oázis
nevű
szórakozóhelyen néhány hete az egyik
vendég egy törött pohárral sebesített meg
egy másik vendéget. A sérülés könnyű, az
elkövető felelősségre vonása folyik.
Betörés. Lábbal berúgták az ablakot, majd
szeszesitalt és dohányárut vittek magukkal
az elkövetők néhány hete a helyi COOP
boltból. Az elkövetőket azóta elfogták,
nyomozás még folyik.
ELBÍR néven, mely az Elektronikus
Lakossági Bűnmegelőzési Információs
Rendszer rövidítése, új szolgáltatást vezet be
a Rendőrség 2011. január 1-től.
A
havonta
megjelenő
rendészeti
bűnmegelőzési hírlevelet az ötletgazda BAZ
megyei Rendőr-főkapitányság országszerte
elsősorban iskoláknak, önkormányzatoknak
juttatja majd el, a lakosság tájékoztatása
céljából.
Besurranók. A Rendőrség arra hívja fel a
lakosok figyelmét, hogy a környéken ismét
felbukkantak a besurranó tolvajok. A
bejutást elősegítő legendák tárháza végtelen,
így a „csak vizet kérek” esettől a „oszlopot
állítunk a kert végében” történeten át a
„pénzt hoztunk a nyugdíjfolyósítótól”
hazugságig bármi lehet. A Rendőrség ezért
azt kéri, hogy idegent ne engedjenek be a
házakba, ha gyanús dolgot észlelnek,
azonnal értesítsék a Rendőrséget, és minél
több dolgot próbáljanak megjegyezni velük
kapcsolatban.
Dr. Váczi István r. alezredes,
rendőrkapitány, Komlói Rendőrkapitányság
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