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Önkormányzati hírek
Szemétszállítás.
A
kaposvári
Városgazdálkodási Rt. 2011. június 15-től
augusztus 31-ig a különösen meleg,
kánikulai
napokon,
dolgozóinak
egészségvédelme és
a biztonságos
munkavégzés érdekében, hajnali 4 órás
munkakezdéssel dolgozik, ezért kérjük
előző este kitenni a kukát a ház elé!
Köszönjük.
Játszótér
Május végére, gyermeknapra elkészült
Vásárosdombón a játszótér felújítása,
amely összesen mintegy 31,3 millió
forintba került, és jelentős pályázati
támogatás segítségével valósult meg: az
önkormányzat közel 25 millió forintot
nyert a korszerűsítésre az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból.
A fák hűsében megbúvó játszóteret a
közeljövőben társadalmi összefogással
körbekeríti a falu, már készülnek hozzá a
kerítéselemek, ősszel pedig a füvesítésére
is sor kerül.
A játékokra hamarosan táblák kerülnek,
pontosítva, melyiket, milyen életkor és
súlyhatár alatt javasolt használni, hosszú
élettartamuk megőrzése érdekében.

A képen: A kötélpiramis hat méter magas.
Van benne valami ellenállhatatlan…

Virággyűjtés
Továbbra is van lehetőség virágot gyűjteni a
közterületeken álló fákról, de csak
önkormányzati engedéllyel, a fára vigyázva.
Különösen igaz ez a hársfákra, melyek ágait
előszeretettel tördelik le a mohóbb
virágszedők.
Önkormányzat
Hat torony túra 2011.
Az idei túrára 228-an neveztünk be + egy
kutyus (Süti). Tékesen heten, Kisvaszaron
huszonketten
szálltak
ki.
Ágon
huszonegyen,
Gerényesen
huszonöten
érezték úgy, hogy ennyi esett jól. A 31
kilométert Vásárosdombó célállomásig
száznegyvenen gyalogoltuk le, ragyogó
időben, töretlen lelkesedéssel.
A legifjabb indulók az ötéves Dömse
Dominika és Bagdán Mihály voltak, a
legidősebb pedig a 67 éves Kapitány
Mihály,
nekik
külön
gratulálunk.
Tizenegyedik alkalommal keresem a
szavakat arra, hogy miért tartom nagyszerű
kezdeményezésnek a túránkat:
- közösségformáló ereje van, mert a
rendezők és a segítők önként vállalják a
szervezést és a lebonyolítást,
- sportolásra ösztönöz. Tapasztalatból
tudom, hogy érdemes előtte rákészülni, mert
jobban és többet lehet gyalogolni, és
kevésbé lesz utána izomláz,
- ragyogó családi, baráti program,
- nem kell elutazni, hogy csodaszép tájakban
gyönyörködjünk, mert itt van kőhajításnyira,
- megtanít a kulturált túrázásra: évről évre
tisztább a túra után az útvonal.
A Vásárosdombóért Egyesület nevében
hívunk és várunk minden érdeklődőt,
túrázót, támogatót 2012. év júniusának első
szombatján a következő, 12. Hat torony
túrára!
Antal Jánosné

Köszönetet mondunk a hat falu
polgármestereinek,
az
állomásokon
helytálló segítőknek, és valamennyi
támogatónknak, segítőnknek!
Támogatóink, segítőink voltak:
Tarróson: Kutasi Szilvia, Szabó Károlyné,
Valiguráné Kollár Marianna, Varga
Beatrix.
Tékesen: Fehér Istvánné, Máté Gábor,
Pörnecz Gabriella, Sebők János, Varga
Józsefné.
Kisvaszaron: Fodor Istvánné, Kalányos
József.
Ágon: Herke Brigitta, Nagy Sándorné,
Stollmayer Dánielné, Stollmayer Diána.
Gerényesen: Bocskai Lászlóné, Csordás
Sándorné, Kiss Árpád, Kissné Éger
Zsuzsanna, Kollár Lajos, Laza Zsuzsanna,
Léder Szilveszterné, Mezei Lujza, Pap
Jánosné, Rapp Csaba, Rapp Sándorné,
Schmidt Éva, Szegedi Ákos, Szőlősi
Ernőné.
Vásárosdombón: Ács Imre János (Macska)
túravezető, Antal Jánosné, Dr. Csehné
Zámbó Borbála, Farkas Árpád, Farkas
Judit, Fehér Zoltánné, Horváth Zoltánné,
Lelovics Mária, Nagyné Varga Zsuzsanna,
Óbertné Rabb Ivett, Pálinkó Mihály,
Pethőné Rabb Lívia, Pfeiffer János, Picipó
Dombóvár, Sándorné Palkó Ildikó, Sárközi
Lajosné - Dombó Szóda, Schäffer
Zsuzsanna, Szabóné Lelovics Ilona, Szajki
Lajosné, Vágyi Jenő.
Vásárosdombóért Egyesület

érkező gyermekeket, szüleiket és a
meghívott vendégeket. Programkínálatunk
színes és bőséges volt.
A nap zenés madárkereső versennyel indult,
ahol az általunk hajtogatott és az udvaron
elrejtett több száz madarat kellett
óvodásainknak megkeresni.
Az óvoda udvarán elhelyezett 25
nagyméretű ügyességi, logikai, mozgás és
képességfejlesztő fajátékkal játszhattak a
gyermekek és felnőttek.
Volt mini golf pálya, nagyméretű puzzle,
várfal, kis tó halacskákkal, labirintus, célba
dobó, páros lépegető sítalp, és még sok,
érdekes játék. Színes vidámparkká változott
az udvarunk.
A nap vendége Lali bohóc volt, aki játszott,
zenélt, varázsolt a gyermekeknek, és közben
lufiból különböző figurákat hajtogatott.
Aki elfáradt a sok, érdekes játék kipróbálása
közben, arcfestés várta, ahol szebbnél szebb
pillangók, bohócok, pókemberek kerültek az
arcokra.
Tíz órakor két lovas kocsi állt elő, hogy
sétakocsikázásra vigye a gyerekeket és a
vendégeket. Gyermeknapi meglepetésként
színes szélforgót, buborékfújót, csokit és
fagyit kapott minden óvodásunk.
Búcsúzó nagycsoportosok kirándulása
Orfűre: június 18-án a nagycsoportosokkal
és szüleikkel Orfűre, a Kemencés Udvarba
látogatunk el. Délelőtt igazi kemencében
medvehagymás lepényt dagasztanak, sütnek
nekünk. Amíg sülnek a finomságok, addig
mi bejárjuk az udvart, ahol Madárijesztő
kiállítás, Tájház megtekintésére, régi játékok
kipróbálására lesz lehetőség. A finomságok
elfogyasztása után teszünk egy sétát a tó
körül, és játszunk még egy jót utoljára.
Ismerkedős szülői értekezlet a leendő
óvodások szüleivel: szeretettel várjuk június
20-án 13.00 órára minden leendő óvodásunk
anyukáját, apukáját kötetlen beszélgetésre,
ismerkedésre.
Martinné Lempel Erzsébet óvodavezető

A képen: Aki nem akart gyalogolni, lóra is
ülhetett... A lovasokkal Ágon találkoztunk.
Óvodai hírek
Családi nap az óvodában. Színes lufik és
zászlók várták június 3-án az óvodába

Iskolai hírek
Maratoni Mindentudó
Az idei évben harmadik
alkalommal rendeztük meg
Maratoni
Mindentudó
elnevezésű, egész napos

vetélkedőnket, melynek témája az idei
évben Egyiptom volt. Két levelezős
fordulót követően a döntőn 8 iskola 8-8 fős
csapata vett részt.
A vetélkedő költségeinek jelentős részét az
idei tanévben még az ősszel rendezett
filléres vásáron kollégáink „árulták össze”,
másik részét szponzoraink támogatásából
tudtuk a rendezvényre fordítani.
Ennek köszönhetően a témához illő
színvonalas és látványos dekoráció
készülhetett, és a csapatokat is értékes
ajándékokkal tudtuk meglepni.
A résztvevő csapatok: Hegyháti ÁMK
Egyházaskozári Tagintézménye, József
Attila ÁMK, Dombóvár, Hegyháti ÁMK
Mágocsi Általános Iskolája, Általános
Iskola,
Szászvár,
Szent
Orsolya
Iskolaközpont, Dombóvár, Sásdi ÁMK
Általános Iskolája, Általános Iskola Gödre,
valamint a helyi Általános Iskola Egységes
Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény.
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. A feladatok megoldásához a Maratoni Mindentudó elnevezéshez
méltóan - ugyanannyira szükség volt a
leleményességre, kreativitásra, ügyességre,
mint a tárgyi tudásra.
Az idei évben a következő iskolák
állhattak fel a képzeletbeli dobogóra:
1. Mágocs, 2. Vásárosdombó, 3. Szent
Orsolya Iskolaközpont, Dombóvár.
Köszönjük a vetélkedő előkészítésében,
kidolgozásában
és
megvalósításában
közreműködő pedagógusoknak, hogy
hozzájárultak a nap sikeréhez. Ezúton
szeretnénk megköszönni támogatóinknak
is,
hogy
adományaikkal
segítették
rendezvényünket.
Már a következő évi Maratoni Mindentudó
előkészületei folynak, ehhez szeretnénk
kérni a lakosság segítségét. A következő
tanév őszi szünetében ismét lesz filléres
vásár, melyhez a nyári nagytakarítások
során felhalmozódott, feleslegessé vált, de
még jó állapotú tárgyaikat szeretnénk
Önöktől elkérni. A felajánlásokat a
következő telefonszámon tehetik meg:
20/803-2656 vagy 30/905-4344.
Intézményvezetés

Zeneiskolai hírek
„Az év ifjú zenésze” verseny
Zeneiskolai tagozatunkon 2011. június 6-án
ismét megrendeztük növendékeink részére
„Az év ifjú zenésze” versenyünket.
Ebben a tanévben 68 hangszeres
növendékünk vett részt a rendezvényen. Az
eredményhirdetést a tanévzáró ünnepély
keretén belül tartottuk.
Ezúton is köszönöm a felkészítő tanárok Poórné Gál Katalin, Elek Péter és Kocsis
Éva - munkáját, a zsűri tagjainak kitartását,
valamint a zongorakísérők - Poórné Gál
Katalin
és
Hajdu
Hajnalka
közreműködését. Köszönöm a helyi
Önkormányzat támogatását.
Díjazottak:
I. korcsoport:
1. Czakó Sára, furulya - 56,5 pont
2. Száraz József, furulya - 53,5 pont
3. Nagy Viktória, furulya - 51 pont
4. Schneider Roland, trombita - 49,5 pont
5. Orsós Letícia, zongora - 47 pont
6. Keő Balázs, furulya - 46,5 pont
II. korcsoport:
1. Szabó Ferenc, bariton - 55,5 pont
2. Horváth Csaba, trombita - 52,5 pont
3. Ottling Bálint, ütő - 51 pont
4. Pethő Cintia, fuvola - 50,5 pont
5. Horváth Krisztina, furulya - 49,5 pont
6. Horváth Szabina, fuvola - 49 pont
III. korcsoport:
1. Bérces Anett, fuvola - 59 pont
2. Lencz Olívia, furulya - 57,5 pont
3. Kő Dávid, trombita - 56,5 pont
4. Horváth Csilla, furulya - 56 pont
5. Haramza Klára, fuvola - 55 pont
6. Csák István, harsona - 50 pont
A három első helyezett közül a 2010/2011es tanév ifjú zenésze Bérces Anett lett.
2011. június 9-én tartottuk tanévzáró
ünnepélyünket,
melynek
keretében
elbúcsúztattuk
végzőseinket:
Császár
Laurát, aki alapfokú zeneiskolai tanulmányit
fejezte
be,
de
várjuk
vissza
továbbképzősnek, valamint Ottling Ramónát
és Pintér Adriennt, akik végleg befejezték
zeneiskolai tanulmányaikat.
Elekné Nagy Andrea tagozatvezető

Tűzugrás Szent Iván éjszakáján
A nyári napforduló ünnepe alkalmából
tűzugrásra
hívjuk
a
faluból
az
érdeklődőket. A batyus találkozó június
24-én, pénteken 20.00 órakor kezdődik a
polgármesteri hivatal udvarán. Kérjük,
mindenki hozzon magával enni- és
innivalót, szalonnát, nyársbotot!
…”Azt tartották őseink, hogy ezen a
napon, június 24-én, mely Keresztelő Szent
János születésnapja is, szakad meg a
gabona tüjje (töve), ezután éjjel-nappal
érik, akármilyen is az idő. Ez a nap a falu
legnagyobb fogadott ünnepe volt, miután a
XIX. század közepén emlékezetesen
elverte a jég a szőlőt. Ennek emlékére az
Öreghegyen kő feszületet állítottak, és
ünnepi körmenettel indult az egész falu
„Szent János körösztyihő”. Ebéd után
komafát készítettek, kihegyezett fára
meggyet, cseresznyét kötöztek, majd
átadták a kész komafát annak a lánynak,
akit „komasszonynak” szerettek volna
hívni. Este a legények meggyújtották a
„Szent János tüzit”. A tűz körül énekeltek,
táncoltak, egyesek át is ugrálták a tüzet.”…
(forrás: Kovács János: A jeles napokhoz
fűződő
hiedelmek
és
szokások
Vásárosdombón, Szeged, 1966., 85-91. o.)
Szeretnénk feleleveníteni ezt a szép, régi,
közösségépítő szokást. Szalonnasütéssel,
beszélgetéssel, táncos mulatsággal kötjük
össze
a
tűzugrás
hagyományának
felélesztését.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Vásárosdombóért Egyesület
Urnafal készülhet
Felmérést készít az egyházközségi
képviselő-testület a lakosság körében,
lenne-e igény urnafal kialakítására.
A beszerzett árajánlat szerint 250.000
forintba kerülne egy 12 férőhelyes, álló,
négy sorban hármasával oszlopszerűen
elhelyezkedő,
kulturáltan
kialakított
urnafal. A teljes építmény magassága közel
2 méter, anyaga szürke műkő.
Akit érdekel az egy főre jutó kb. 21.000
forintba kerülő temetkezési hely, a jövő
héttől Klesch Jánosnénál érdeklődhet a
hivatalban személyesen, vagy az 553-001es telefonszámon.

Rendőrségi hírek
Nagy értékre elkövetett betöréses lopás
történt az elmúlt hetekben Vásárosdombón.
A helyi lakostól fűkaszát, háti permetezőt,
szerszámokat vittek el ismeretlen tettesek,
akik éjfél és hajnali 3 óra között a kerten át
hatoltak be a Rákóczi utcai ház
mellékhelyiségeibe.
A károsult reggel vette csak észre, mi
történt. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz,
szemtanúk segítségét kéri.
Az esettel összefüggésben javasoljuk a
lakosságnak, hogy a tulajdonos írja fel
magának gépei gyári számát, ha teheti,
fényképezze is le őket, mert hasonló esetben
körözés kiadásánál hasznos lehet az
információ.
Traffipax. Pünkösdhétfőn traffipax jelenléte
várható Vásárosdombón.
Dr. Váczi István r. alezredes,
rendőrkapitány, Komlói Rendőrkapitányság
Iskolai futball hírek
Az idei évben is a Diákolimpia területi és
megyei döntőiben vettek részt az iskola
focipalántái. A területi döntők Komlón
kerültek lebonyolításra, ahol a következő
eredményeket értük el:
U-9 korosztály
3. hely
U-11 korosztály
1. hely
U-13 korosztály
3. hely
Az U-11-es korosztály ezzel elnyerte a
jogot, hogy a megyei döntőn vegyen részt
Mohácson, ahol 5. helyezést ért el.
Május 20-án, Magyarszéken az U-15-s
korosztály 8 csapatos majális kupán vett
részt, és 3. helyezést ért el.
A
Kisiskolák
Diákolimpiai
megyei
döntőjében az iskola U-15-s csapata döntőt
játszott, ahol, sajnos, alulmaradt, s így a 2.
helyen végzett.
Az iskolai tanév végével sem fejeződik be a
foci, ugyanis a nyár folyamán június 20-24ig, ill. augusztus 22-26-ig nyári sporttábor
lesz az iskolában. Ezúton szeretnénk
megköszönni az iskola és az önkormányzat
segítségét, támogatását!
Pálinkó Mihály és Pálinkó Norbert edzők

Polgármesteri Hírek
2011. június
Szerkesztő és fotók: Szabóné Lelovics Ilona

