Polgármesteri Hírek
2011. február 16.

Anyakönyvi hírek a 2010. évből
Meghaltak:
Margitmajor
Augusztinovics Márta Gabriella
Csonka Józsefné
Erdős Ferencné
Dr. Hampel Polyxéna
Joó Jenő
Juhász Jánosné
Kersák Pál
Koós Lajos
Kovács Emma
Kovács Pálné
Nagy Sándorné
Orbán Jánosné
Ódor Károly Jenő
Paizs Jánosné
Rabaczky László
Schaub József
Schneider Józsefné
Szabó Józsefné
Topp Jánosné
Törgyéki Ferenc
Varga János
Vásárosdombó
Baumeiszter Tibor Sándor, Béke utca
Benkő László, Szabadság tér
Farkas Mihály, Béke utca
Finke Werner Wilhelm, Rákóczi utca
Hetesi Józsefné, Béke utca
Horváth Jánosné, Petőfi utca
Kovács Anna, Béke utca
Máté László, Rákóczi utca
Palkovics József, Rákóczi utca
Palkó Istvánné, Árpád utca
Papp Endre, Kossuth utca
Retek Péterné, Dózsa utca
Szabó Gyöngyi Ilona, Rákóczi utca
Szalai Józsefné, Ódombó
Tóth Lajosné, Dózsa utca
Végh Ferenc, Petőfi utca
Zsigmond Ferencné, Ódombó

Házasságot kötöttek:
Almási Borbála Zsuzsanna és Horváth János
Benkő Eszter és Máté Gergely János
Dr. Tóth Vera Andrea és Nagy Ferenc
Fodor Krisztina és Kiss Gábor
Füki Krisztina és Paholik Levente
Halász Henrietta és Kardos Attila
Horváth Ibolya és Horváth Lajos
Születtek:
Balogh Rómeó Junior
Csere Dávid
Horváth Ronaldó Raul
Kuti Cintia
Lakatos Bianka
Máté Mira
Pápai Krisztián Kevin
Pápai Luca
Pápai Tifani Virág
Rostás Olivér
Összeállította: Köbli Ferencné
Önkormányzati hírek - Közmunka
program
Az idei évben a korábbi rendszeres szociális
segély új formája a bérpótló juttatás lett.
Összege 28.500 Ft/fő/hó.
Bérpótló juttatásra többek között az a
személy jogosult:
- aki nem dolgozott, de egy évig
együttműködött a munkaügyi központtal,
- aki dolgozott, és azt követően kimerítette a
munkanélküli járulék és álláskeresési
járadék időtartamát
- aki GYES, ápolási díj, nyugdíjszerű ellátás
lejáratát követően 3 hónapig együttműködött
a munkaügyi központtal,
- és megfelel a jövedelmi előírásoknak,
nincs vagyona.
A bérpótló juttatásban részesülőknek
végzettségüktől
függetlenül
el
kell
fogadniuk minden, az önkormányzat által
felajánlott állást, és a 2011. évben legalább
harminc napot dolgozniuk kell ahhoz,
hogy a 2012. évben is kapjanak ellátást.

Új elem, hogy, aki nem tartja rendben
lakókörnyezetét, attól megvonhatják a
támogatást. Az ellenőrzés joga az
önkormányzatok kezében van.
A közfoglalkoztatáshoz az állami támogatás
részét pályázni kell a munkaügyi központnál,
ahol központilag keretet határoztak meg
minden önkormányzat részére.
Vásárosdombó a közfoglalkoztatásra kérhető
teljes keretet igényelte.

A képen: Falunkban a közmunkások rendben
tartják a temetőt, nyírják a füvet a
közterületeken, utcákon. Ennek a munkahelyteremtő szolgáltatásnak a település
minden lakosa élvezi előnyét. (2008-as kép)
Falvak farsangja
Február 5-én ismét megrendeztük a Falvak
farsangja elnevezésű jótékonysági bált, amit
Polics József országgyűlési képviselő nyitott
meg. Köszönjük a fellépőknek - Czakó
Sárának,
a Bokréta és a Pepita
tánccsoportoknak,
valamint
a
Zafír
hastánccsoportnak - továbbá a 7. és 8. osztály
tanulóinak a színvonalas műsort, a
rendezőknek a szervezett segítséget, és
nagyon köszönjük a szponzorok felajánlásait
is. A bevételt jótékonysági célokra fordítjuk.
A rendezvény támogatói voltak:
3. a osztály tanulói
4. osztály tanulói
Alkonyat Nyugdíjas Klub
Antal János és Marika
Antal Tibor és Noémi
Benkő Lászlóné
Bereknyei János és Anita
Csendes Pihenő
Csonka Gábor és Ilike
Dömse Jenő és Tündi
Dr. Cseh Kálmán és Bori
Falukör

Farkas Árpád és Judit
Fedeles Nándor és Ica
Fehér Zoltán és Zsuzsi
Fejes Bt.
Gál Róbert és Erika
Gyógyszertár - Kovács János
Herke József és Rita
Horváth Lajos „Y” Pulyka Kft.
Jónás István és Elza
Keszovet Bt.
Koller Zoltán és Györgyi
Konyha dolgozói
Kovács István és Benkő Irén
Kovács Lilla
Köbli Gábor és Eszter
Lakos Detti
Lakosné Szűcs Piroska
Martinné Lempel Erzsébet
Mesevár Óvoda dolgozói
Nagy István
Nagy Sándorné, Ág
Niedling Gyula és Lídia
Óbert István és Ivett
özv. Antal Jánosné
Pálinkó Mihály
Pappné dr. Tóth Ágnes
Pepita együttes
Pfeiffer János és Anita
Picipó Kft.
Polecsák Károly és Piroska
Pörnecz Gabriella
Sándor Tibor és Ildikó
Schumann Norbert és Eszti
Skóciai Szent Margit Gondozóotthon
Stollmayer Dánielné, Ág
Szabó László és Ica
Szajki Lajos és Ili
Szenyéri Jenőné
Tékes Önkormányzat
Tolnai Judit
Vágyi Jenő és Marika
Vásárosdombó Önkormányzata
Vásárosdombóért Egyesület
Vészi Jánosné
Weigertné Kránitz Gabriella
Dr. Csehné Zámbó Borbála
Vásárosdombóért Egyesület
Kérjük és köszönjük az 1% támogatást!
A Vásárosdombóért Egyesület adószáma:
18317363-1-02.
A „Szívügyünk a gyermek” iskolai
alapítvány adószáma: 18306215-1-02.

Óvodai hírek Mackó kiállítás a Katicabogár csoportban
2011. február 2-án borongós időre ébredtünk,
így biztosak voltunk benne, hogy rövid lesz
már a tél, mivel a mackó nem látja meg az
árnyékát. A jó hír hallatán vidám mackóheteket tartottunk: február első két hetében
minden tevékenység, játék, mese, dal a
mackókról szólt.
Festettünk mackó álarcot, minden gyermek
lefestette
kedvenc
maciját,
papírból
harmonika-testű mackókat barkácsoltunk,
lerajzoltuk a mackók lakhelyét, barlangját és
macis képeket színeztünk. Az ovisok
megkóstolták a mackók kedvenc csemegéit: a
mogyorót, a málnát, a mézet, sőt, mézes
puszedlit is sütöttünk. Mackókról szóló
dalokat és verseket tanultunk.

A mindennapi mesék Micimackó és
Dörmögőék kalandjairól szóltak. A tartalmas
napok
zárásaként
Mackó
kiállítást
rendeztünk (ld. a képen), amit a szülői
értekezleten nyitottunk meg, hogy a szülők is
megtekinthessék a két hét eredményét.
A Mackó kiállítás február 18-ig a Mesevár
Óvoda fejlesztő termében tekinthető meg.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Skutáné Czakó Györgyi, a Katicabogár
csoport óvodapedagógusa

A képen: A Katicabogár csoport tagjai.

Farsangi ügyeskedjünk
Február 15-én tartottuk a „Farsangi
ügyeskedjünk”-et, ahol Jancsi bohócot,
álarcokat,
szemüvegeket,
macikat
készítettünk az óvodásokkal, testvéreikkel,
szüleikkel, nagyszüleikkel közösen.
Farsangi mulatság az óvodában
„Februárban jő a farsang, táncra hív a
muzsikahang…” Február 18-án, délelőtt
9.00-12.00 óráig a Művelődési Házban
farsangi mulatságot tartunk, melynek záró
része a „Gyümölcskenyér” című bábelőadás
lesz.
Martinné Lempel Erzsébet óvodavezető
Iskolai hírek
Vetélkedők, versenyek
Jelenleg
két
verseny
eddig
elért
eredményeiről tudunk beszámolni:
Az Arany János Titok magyar nyelvi
verseny országos fordulóján Lencz Olívia 7.
osztályos tanulónk 12. helyen végzett.
Felkészítő tanára: Tolnai Éva.
A Tüskés Tibor irodalmi levelezős verseny
első két fordulója után iskolánk csapata az
első helyen áll, a harmadik forduló
eredményére még várunk. Utána írásbeli
elődöntő és szóbeli döntő várja a
versenyzőket.
A csapat tagjai: Illés Kata, Illés Loren,
Lencz Olívia, Szatmári Melánia 7. osztályos
tanulók. Felkészítő tanáruk: Tolnai Éva.
Iskolai programok, rendezvények
Az idei évtől intézményünk konzorciumi
partnerként vesz részt a Sásdi Többcélú
Kistérségi Társulás TÁMOP 5.2.3-09/1
„Legyen az esély egyenlő - esélyteremtés a
Sásdi kistérségben” című, 2011. januárjában
induló, és három éven át tartó projektjében.
A projektnek köszönhetően iskolánk
műfüves sportpályával gazdagodik.
A pályázat kapcsán intézményünkben az
alábbi programok kerülnek megvalósításra a
következő 3 évben:
A kistérség iskoláinak részvételével számos
sportprogram, verseny várható: labdarúgás,
atlétika, sor- és váltóversenyek, ügyességi
versenyek, családi sportvetélkedők, nyári
sporttáborok.
A projekt ideje alatt két új kolléga - egy
fejlesztő pedagógus és egy patrónus tanár segíti mindennapi oktató-nevelő munkánkat.

Maratoni Mindentudó.
2011. május 6-án már harmadik alkalommal
rendezi meg iskolánk Maratoni Mindentudó egyre nagyobb népszerűségnek örvendő vetélkedőjét. Az idei évben már 8 csapat Dombóvár két iskolája, Sásd, Gödre,
Szászvár, Mágocs, Egyházaskozár és
Vásárosdombó - méri össze ügyességét,
tudását, mutatja meg kreativitását.
Az első forduló beküldendő feladatai már
megérkeztek a szervezőkhöz. Mindenki
lelkesen készül a következő fordulóra.
További programjaink:
Február 21-22. - Kompetencia alapú
szöveges értékelés.
Február 25. - Felső tagozat farsangi
vetélkedője.
Az intézmény minden dolgozója nevében
szeretnénk
köszönetet
mondani
mindazoknak, akik hozzájárultak a Falvak
farsangja jótékonysági bál eredményes
lebonyolításához.
Iskolavezetés

A képen: A Pepita Tánccsoport nyitó műsora.
Zeneiskolai hírek
Tagozatunkon a karácsonyi hangversenyeket
és téli szünidőt követően lezajlottak a félévi
előjátszások, melyeknek eredményei a félévi
bizonyítványokban láthatók. Több növendék
bizonyította, hogy a rendszeres és kitartó
gyakorlás kiváló vizsgát eredményez.
2011. február 21-22-én ismét szöveges
értékelést tartunk, amelyre várjuk a tisztelt
szülőket.
A II. félévben fontos feladat vár ránk. Ismét
házigazdái leszünk a Baranya Megyei
Rézfúvós találkozónak, 2011. március 18-án.
Bízom benne, hogy, immár harmadik
alkalommal, sikerrel bonyolítjuk le a
programot.
Elekné Nagy Andrea tagozatvezető

„Adj vért, és ments meg három életet!”
A komlói Vöröskereszt segítségével február
10-én, immár 11. alkalommal, szerveztem
véradást Vásárosdombón.
Felhívásomra ezúttal 43-an jelentkeztek,
akik közül 3 önkéntes először nyújtotta
karját a vérellátó munkatársainak.
Ma
Magyarországon
a
rendszeres
véradóknak köszönhetően biztosított a
vérellátás, de mindig szükség van újabb és
újabb önkéntesekre.
Véradó lehet mindenki, aki egészséges,
betöltötte a 18. életévét, de még nincs 65
éves, és testsúlya meghaladja az 50 kg-ot.
A nők évente háromszor, a férfiak évente
ötször adhatnak vért. Két véradás között
minimum 8 hétnek kell eltelnie.
A véradás alkalmával steril vérvételi zsákba,
egyszer használatos tű segítségével 4,5 dl (1
egység) vért vesznek le, valamint egy
keveset a vizsgálathoz mintacsövekbe.
A véradás 30-40 percet vesz igénybe
adatfelvétellel és kivizsgálással együtt.
Fontos, hogy mindenki magával hozza a
TAJ-kártyáját és a személyigazolványát.
Lényeges a véradás előtti folyadékfogyasztás, mely segít a véradás alkalmával
levett plazma pótlásában és, ha megfelelő
mennyiségű folyadék van a szervezetben, az
erek teltebbek, a véna jobban látható,
gyorsabb a vérvétel. Ha a véradó nem evett,
akkor néhány darab kekszet is célszerű
elfogyasztania.
A levett vérből vörösvérsejt-koncentrátum,
plazmakészítmények
és
vérlemezkekoncentrátum készül, így 1 egység teljes vér
3 beteg életén segíthet.
A véradás után a mintacsövekbe levett vért
minden
alkalommal
kivizsgálják,
függetlenül attól, hogy a véradó hányszor
adott vért.
Kötelező tesztek: HIV, Hepatitisz-B,
Hepatitsz-C, szifilisz kimutatás, és a
vércsoport meghatározás.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik éltek a lehetősséggel, és
önzetlenül segítséget nyújtottak.
A következő véradás tervezett időpontja:
2011. május.
Továbbra is sok szeretettel várom a régi és
az új véradókat!
Szarkáné Pörnecz Beáta védőnő

Egyházi hírek - Papcserék
Emlékezés Péter atyára
Alig fél évet töltött közöttünk, mégis kedves
emléket hagyott maga után Cseh Péter
Mihály káplán.
Néha meghökkentő, de végtelenül egyszerű
és igaz életmódjával elgondolkodtatott
minket, vajon azok a sablonok, amik szerint
éljük mindennapjainkat, tényleg a legjobb,
egyetlen járható útja-e életünknek?
Váratlanul jött elköszönő miséjén örökül
hagyta ránk az evangélium felolvasása alatti
harangozás szokását, valamint papi életének
tíz parancsolatát. Íme:
1.Maradéktalanul és teljesen mondj igent arra
a helyzetre, amiben vagy! Add önmagad!
2. Adj teljes figyelmet annak az embernek,
akivel éppen beszélgetsz!
3. Egyetlenedként szeresd Jézust!
4.Újra és újra tedd föl a legfontosabb kérdést:
„Mennyi időt fordítok egy héten önmagamra,
és mennyit a legszerencsétlenebbekre?”
5. Soha, semmiért ne hagyd el Jézust!
6. Szüntelenül imádkozz!
7. Sokasítsd meg a rád bízottakat, a
Szentlélek vezetésével.
8. Legyél kegyetlenül őszinte a te mennyei
atyádhoz!
9. Legyél egy Jézus sok testvére között!
10. Segíts a bűnösöknek elfogadni Jézus
irgalmát, hiszen közöttük te magad szorulsz
rá, lehet, a legjobban!
Kutas Attila atyától is búcsúztunk

A képen: Mivel Oszkár atya személyében
újra van plébánosunk, Vásárosdombó megint
önálló plébánia lett. Így az egyházközségi
képviselő-testület amikor köszöntötte Oszkár
atyát, Péter atyán kívül elbúcsúzott Kutas
Attilától is. Egyszerre három papunk váltotta
egymást!

Attila
atya
aktívan
tevékenykedett
Vásárosdombón az elmúlt hét évben. Híres
embereket hívott meg előadónak, utakat
szervezett külföldre, újra bevezette a rorate
(hajnali) miséket, és a fiatalokat különös
gonddal szervezte összetartó közösséggé.
Hálával gondolunk őrá is.
Isten óvja és segítse mindhármójukat jó
egészségben,
töretlen
hittel
további
életútjukon is!
(a szerk.)
Az új plébános bemutatkozása
A nevem Szabó Oszkár. Január végén
kerültem Vásárosdombóra plébánosnak. 44
éves vagyok, Budapesten születtem, a
papság előtt nyomdában dolgoztam és
ápolóként egy kórházban. 1993-ban
szenteltek pappá Pécsen. Egy évig voltam
káplán Szigetváron, majd Szekszárdon, és
utána - személyi plébánosként - tizenöt évig
voltam tábori lelkész. Előbb 10 évig Pécsen,
majd Kaposváron. Ezután a Pécs-kertvárosi
plébánián voltam káplán, s onnan kerültem
ide.
Szeretek autót vezetni, és sokszor
áthaladtam Vásárosdombón, de sosem
gondoltam, hogy egyszer ide fogok kerülni
hozzátok. Még ismerkedem a hellyel, és a
hozzám tartozó falvakkal és emberekkel. De
máris otthon érzem kicsit magam, mert az
emberek szeretnek beszélgetni, és nagyon
nagy szeretettel fogadott mindenki. Itt a főút
a közelben, ablakom mellett megy el a
vonat, úgyhogy a „világ közepébe
kerültem”.
Szeretem a vidámságot, az
életet, az embereket; Istenben csodálom a
személyválogatás
nélküli,
ajándékozó
jóságot. Örülök, hogy pont a farsangi
örömteli idő közepén hozott ide a jó sorsom.
E formában is szeretettel köszöntök
mindenkit, és kérem, hogy forduljanak
bátran hozzám, ha papra van szükségük,
vagy, ha bármiben segíthetek.
Elérhető vagyok a plébánián, vagy a
30/3294635-ös mobilszámon, vagy a
szabo.oszkar@citromail.hu e-mail címen.
Imádkozom a hívekért és minden itt élő
emberért, és azokért is, akik átutaznak
településünkön. Mindenkinek Isten áldását
és szeretetét kívánom, mind jobb évet és
közeledő tavaszt!
Szabó Oszkár plébános

Közeledik a 10. borverseny
Idén már a tizedik, jubileumi borversenyét
rendezi meg a Vásárosdombói Kertbarátok
Köre, a helyi önkormányzat támogatásával.
A bormintákat február 25-én, pénteken, 8-12
óráig lehet leadni a Polgármesteri hivatalban.
A nevezés a leadás sorszáma szerint történik.
Fajtánként 1 db 1 literes fehér palackot kell
leadni, felcímkézetten. A szervezők külön
borítékban kérik mellékelni mintánként a
fajta nevét, évjáratát, termőhelyét, leadási
sorszámát, valamint a versenyző nevét és
lakcímét. Nevezési lap, boríték, címke a
leadás helyén rendelkezésre áll. A nevezési
díj bormintánként 200 forint.
A borbírálat 13 órától kezdődik. Az
eredményhirdetésre és baráti találkozóra az
iskola ebédlőjében 18 órától kerül sor.
Minden borosgazdát szeretettel várnak a
szervezők.
Fedeles Nándor elnök
Hittanos farsang
Egyéni jelmezeket és csoportos előadásokat
is díjazott a négytagú zsűri a hétvégén
megtartott hittanos farsangon. Mágocsról,
Sásdról, Pécsről, Pellérdről és Dunafalváról
is érkeztek ismerősök, barátok, hogy együtt
ünnepelhessenek a helyi közösséggel.
Az egyéni fellépők között királylányt,
bohócot és hegylakót egyaránt láthattunk, a
Tél és Tavasz tündérek pedig még a
dunafalvai tábor kedves pillanatait is
elővarázsolták egy képvetítésben.

A helyiek csapata a Való világ elé tartott
görbe tükröt (ld. a képen), a mágocsiak pedig
a tehetségkutató műsorokról készítettek
kitűnő paródiát. A sásdi Hupikék törpikéket
Rosner Zsolt atya is elkísérte, aki mint
Hókuszpók szeretett volna Törpillából egy
bográcsban törplevest főzni, míg Hófehérke a
törpökkel együtt le nem beszélte róla.

A humorral átszőtt fellépések, a közös
programok jó lehetőséget teremtenek a
környékbeli
fiataloknak
arra,
hogy
találkozzanak, jobban megismerjék egymást.
(a szerk.)
Rendőrségi hírek
Baleset. Januárban egy Dombóvár felől
érkező Toyota személygépkocsi feltehetően
nem az útviszonyoknak megfelelően
választotta
meg
sebességét,
és
a
forgalomlassító szigetet elhagyva elvesztette
uralmát
járműve
felett.
Az
autó
villanyoszlopnak ütközött, ami tőből kitörött
és rádőlt a jármű elejére. A kár az előzetes
becslések szerint 700.000 forint körül van.
Személyi sérülés nem történt.
Bírságok. Vásárosdombó közigazgatási
területén a rendőrség közúti ellenőrzés során
talált több ittas kerékpárost, valamint ittasan
lovas kocsit hajtó személyt is. Esetükben
3.000-20.000 forintig terjedt a kiszabott
helyszíni bírság.
A rendőrség kéri, hogy az, aki gépjárművet
vezet, ne fogyasszon alkoholt! A jelenlegi
bírói gyakorlat közel fél millió forintos
pénzbüntetést ró ki egy átlagos ittas
gépjárművezetőre.
Ittas gyalogos. Csaknem ájultra itta magát,
majd a buszmegállóban tért nyugovóra egy
gyalogos
személy
néhány
hete
Vásárosdombón. A rendőrjárőr mentőt
hívott a téli hidegben magatehetetlen
emberhez, akit Pécsre vittek kórházba. A
költségeket az ittas személy fizeti.
Betörés. Újabb betörés történt a helyi
COOP boltban januárban. Az elkövetők
szeszesitalt, édességet és dohányárut vittek
magukkal, a kárérték közelíti a fél millió
forintot. A rendőrség a lakosság segítségét
kéri, tanúk jelentkezését várja. Amikor
ugyanis a betörők elvágták a riasztó
vezetékét,
percekig
szólt
még
akkumulátorról a riasztó, ami esetleg
feltűnhetett valakinek.
Dr. Váczi István r. alezredes,
rendőrkapitány, Komlói Rendőrkapitányság
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