Polgármesteri Hírek
2009. április 9.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk
minden kedves Olvasónknak!
Ismerjük meg hagyományainkat!
Részletek Kovács János: A jeles napokhoz
fűződő
hiedelmek
és
szokások
Vásárosdombón című könyvéből:
„ … Rendszerint nagypénteken hímezték
meg a tojást. Ezt gicával végezték. A gica
egy cipőfűző végéről leszerelt, cérnával
egy vékony pálcika végéhez erősített,
ecsethez hasonló eszköz. Egy vékonyfalú
dobozban viaszt olvasztottak, amikor
felolvadt, a gicát belemártották a viaszba
és különböző mintákat kezdtek vele
rajzolni a tojásokra. Az elkészült tojásokat
egy tányérba tették, és eldugták a gyerekek
elől.
Nagyszombat napján még tartott a kemény
böjt, amely lényegében a harangok
elnémulásával kezdődött. Az egész nap a
sütés-főzés jegyében zajlik le. Szinte
mindent elkészítenek másnapra, megfőzik
a húsvéti reggelit és ebédet is. Ekkor főzik
és festik meg a hímes tojásokat. Egy
edénybe „hajmahéjat” tesznek, erre vizet
öntenek és forralják. Ebbe főzik meg a
hímes tojásokat.
A hajmahéj leve meg is festi őket. Amikor
kiszedik, száraz ruhával megtörölgetik. A
törölgetés hatására a viasz leesik a tojásról,
és ott marad a sárga hímzés, mivel a viasz
alatt nem érte festék a tojást.

… Húsvét reggelén történik a hússzentelés a
templomban. Még az 1940-es évek végén is
minden család kötelességének tartotta, hogy
ezen
egyik
(leginkább
női)
tagja
megjelenjen a reggelivel. … A kosarakat
gyönyörű hímzett terítővel terítették le. E
terítőket ezenkívül csak a poszita (az
újszülött anyának vitt étel) hordásakor
használták. … A kosárba mindent beletettek,
amit a húsvét
reggeli
alkalmával
elfogyasztottak. Az első helyen szerepelt a
küjesztött sunka (főtt sonka), tettek melléje
főtt kolbászt, főtt tojást (egyet-kettőt
félbevágva, a többit egészben), megtisztított
tormát, sót, egy üveg vizet és lábasban sütött
kerek fonott kalácsot, a „szentüttet” –
szintén megszegve. Ez a kalács - mivel
máskor nem készítik - felvette az egész
kosár tartalmának nevét. … A templomban
félig kibontják a kosarakat, és a pad mellé
sorba leteszik.

A képen: Ételáldás 2006-ban.
… A szentelés után letakarják a kosarakat és
gyorsan haza indulnak. Hazafelé ma sem
állnak meg beszélgetni, régebben pedig
szinte futottak, mert a hiedelem szerint, aki
először ér haza (utcák szerint), az lesz kész
elsőnek az aratással abban az utcában.
Otthon kiürítik a kosarat, mindent az
asztalra tesznek, és megkezdődik a szentelt
elfogyasztása, a „húsvét”. …

Ennek a reggelinek valamikor különös
közösségi szerepe lehetett. … Azzal is
számolták az éveket, hogy hány szenteltet
ettek meg együtt. Ha valaki kiválóban volt
a családból, ezt mondták: „Ezök se esznek
meg két szentüttet együtt.” Más esetekben:
„Nem sok szentüttet ettek meg közösen.”
A húsvéti sonka csontját feltették a
gyümölcsfára, hogy bő termés legyen. …”
*
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Templomi programok: Húsvét
április 9., nagycsütörtök
18.00 óra: esti mise az utolsó vacsora
emlékére
április 10., nagypéntek
18.00 óra: keresztút a kálvárián
(jó idő esetén a templom mellett)
18.30 óra: az úr szenvedésének
emlékezete, ünnepi liturgia
április 11., nagyszombat
9.00 órától 17.00 óráig: a szentsír látogatásának lehetősége (a templom nyitva lesz)
20.00 óra: Urunk feltámadásának ünnepe,
ünnepi szentmise, húsvéti körmenettel
április 12., húsvét vasárnap
8.00 óra: ételáldás a templomban
11.00 óra: ünnepi szentmise
április 13., húsvét hétfő
11.00 óra: ünnepi szentmise

Bérmálás. Május 3-án, vasárnap, délelőtt
10.30 órakor bérmálás lesz Vásárosdombón.
A bérmálás szentségét Mayer Mihály
megyéspüspök szolgáltatja ki.
Kutas Attila plébános
Önkormányzati hírek
Megkezdődött a körjegyzőség épületének akadálymentesítése. A felújítás ideje
alatt a hivatali munkavégzés folyamatos, az
ügyfélfogadás korlátozott időben működik,
9-11 és 13-15 óra között.
Az épület teljeskörű akadálymentesítésével
a fogyatékossággal élő személyek –
mozgáskorlátozottak, vakok, siketek és
nagyothallók - számára is biztosított lesz a
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés.
Jelenleg annyit lát ebből az arra járó, hogy a
hivatal udvarán gomba módra szaporodik a
bontott anyag, míg odabent a belső tér
célszerű átalakítása és felújítása folyik.
Megújul a vizesblokk, és akadálymentesített
folyosóval össze lesz kötve az „L” alakú
épület mindkét bejárata és minden irodája,
így tolókocsival is el lehet jutni bármelyik
ügyintézőhöz.
Másik irodába költözik a polgármester is,
mert a jelenlegi irodájából egy kisebb iroda
és a folyosó könyökrésze lesz kialakítva.
Az épülethez akadálymentesített feljárókat
is építenek.
A
körjegyzőség
akadálymentesítése
lehetővé és szükségszerűvé tette a teljes
épületegyüttes célszerű kihasználásának
átgondolását.

A képen: a folyosó végén már szabad az út,
belül is körbejárható lesz az épület.

Buszöböl pályázat. Március 27-én Szabó
László polgármester aláírta a buszöböl
pályázat
Támogatási
Szerződését
Kaposváron, a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség irodájában.
Jelenleg a pályázat közbeszereztetése
folyik, az önkormányzat kivitelezőket
versenyeztet meg a munka elnyerésére.

A képen: Horváth-Pizdóczi Erika, a
DDRFÜ projektmenedzsere és Szabó
László polgármester a szerződéskötéskor.
Óvodai hírek
Farsangi fellépés. A Skóciai Szent Margit
Gondozóotthonban óvodásaink kis farsangi
műsorral lepték meg az otthon lakóit.
Óvodánkat 10 középsős és nagycsoportos
óvodás képviselte, akik farsangi énekeket,
verseket, táncokat adtak elő. A felkészítő
óvó néni Skutáné Czakó Györgyi volt.
Az otthon lakói köszönetként babaruhákat
varrtak, horgoltak, kötöttek az óvodai
babáknak.
Úszás.
Úszásfoglalkozást
szervezett
óvodánk
a
nagycsoportosoknak
a
dombóvári Szivárvány Óvodában. A
foglalkozások célja a gyermekek vízhez
szoktatása, és az úszás megtanítása. Az
első foglalkozás március 16-án volt.
A 10 foglalkozás a gyermekeknek
ingyenes, mert pályázati támogatásból
fizeti az óvoda.
Szakmai nap intézményünkben. Március
30-án intézményünk volt a házigazdája a
Mezoregionális
Szakmai
Műhelymunkának,
„Óvoda-iskola
átmenet”
témakörben.
A műhelymunkán
50
pedagógus vett részt, a dél-dunántúli régió
több intézményéből.

„Szivárványos húsvét” a pécsi Árkád
áruházban.
Már
hagyomány,
hogy
karácsony és húsvét előtt nagycsoportosainkkal megnézzük a pécsi Árkád
áruházban a karácsonyváró és a húsvétváró
kiállítást.
Így volt ez április 3-án is, amikor egy igazi
nyuszi ország tárult a gyermekek elé a sok
élő és báb nyuszikkal, tojásokkal és élő
virágokkal.

A képen: Húsvétvárás, akár a mesében
Óvodai beíratás a 2009/2010-es nevelési
évre. Időpontja: 2009. április 27-én, hétfőn,
és 28-án, kedden, 8.00-16.00 óra között.
Óvodai felvételre jelentkezhet minden
kisgyermek, aki 2009. augusztus 31-ig
betölti a harmadik életévét. Kötelező az
óvodai beíratása a gyermeknek abban az
évben, amelyben az ötödik életévét betölti.
A beíratás helye: óvodavezetői iroda. A
beíratáshoz szükséges dokumentumok: a
gyermek születési anyakönyvi kivonata, és a
lakcímet igazoló okmány. Szeretettel várunk
minden leendő kisóvodást!
Martinné Lempel Erzsébet óvodavezető
Iskolai és zeneiskolai hírek
Maratoni Mindentudó. Az
idei tanévben első alkalommal
kerül sor egy iskolánk által
szervezett
térségi
verseny
megrendezésére,
„Maratoni
Mindentudó” néven. A versenyre, amely
egész napos, körülbelül 8 órásra tervezett
„non stop” műveltségi, tanulmányi és
ügyességi vetélkedő, első alkalommal április
30-án kerül sor, erősítve a kistérség
iskoláinak szakmai együttműködését.

Idén 6 intézmény 12 fős csapatai vesznek
rajta részt: a házigazda vásárosdombói
csapaton kívül a dombóvári József Attila
ÁMK, a kaposszekcsői, a mágocsi, a
szászvári és a gödrei általános iskolák
diákjai és kísérői.
Ezúton kérjük a lakosságot, ha a verseny
kapcsán április 30-án gyerekek keresik fel
Önöket, kérjük, segítsék őket, hogy
eredményesen tudjanak szerepelni ezen a
vetélkedőn. Közreműködésüket előre is
köszönjük!
További programjaink:
Tavaszi szünet - április 9-14. (első
tanítási nap: április 15.)
április 25. – sportnap
április 28. – mezoregionális szakmai
műhely, óvoda-iskola átmenet
április 30. – Maratoni Mindentudó
vetélkedő
május 15. – Ifjú Zenész verseny
május 16. – Bemutatkozunk
május 27. – OKÉV mérés
június 6. – ballagás
nyári szünet: június 8-tól
Intézményvezetés
Meghívó borversenyre
Borverseny lesz Vásárosdombón április
17-én, pénteken.
Borminták leadása: aznap 8.00-12.00 óráig
a Polgármesteri Hivatalban. Nevezés: a
leadás sorszáma szerint. Fajtánként 1 db 1
literes fehér palackot, felcímkézetten kell
leadni.
Külön borítékban mintánként a fajta nevét,
évjáratát, termőhelyét, leadási sorszámát,
valamint a versenyző nevét és lakcímét
kérjük feltüntetni. Nevezési lap, boríték,
címke a leadás helyén rendelkezésre áll.
Nevezési díj: bormintánként 200.-Ft.
Borbírálat 13.00 órától.
Eredményhirdetés és baráti találkozó
18.00. órától az Általános Iskola
ebédlőjében.
Minden borosgazdát szeretettel vár a
rendezőség: a Vásárosdombói Kertbarátkör
és a helyi Önkormányzat.
Fedeles Nándor elnök

Regionális roma „Ki mit tud?”
2009. március 21-én a Somogy Megyei
Minoritas Egyesület és a Vásárosdombói
Érdekvédelmi Szervezet Dél-Dunántúli
Roma „Ki mit tud?”-ot szervezett. Ének és
tánc kategóriákban lehetett nevezni. 24
fellépő produkcióját értékelte a 8 tagból álló
zsűri. A zsűri tagjai Szigetvárról,
Mohácsról,
Komlóról,
Nagypeterdről,
Kaposmérőről érkeztek.
A fellépők műsora színvonalas és
szórakoztató volt, a megyei döntőbe jutás
volt a cél. Vásárosdombóról többen is
továbbjutottak:
a Vásárosdombói Hagyományőrző Együttes,
a „Sukár cshájá” Horváth Anita és Horváth
Georgina, Horváth Ervin és Balogh Csaba,
Horváth Péter, Horváth Zoltán.
Minden előadó az ének kategóriában jutott
tovább.
Eredményeikhez gratulálunk és sok sikert
kívánunk nekik a Kaposmérői döntőn.
Szajki Lajosné

A képen: óriási érdeklődés kísérte a műsort.
Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
(locsolóvers)
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