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Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk
minden kedves Olvasónak!
a szerkesztő, a szerzők és az általuk
képviselt intézmények dolgozói

Húsvét. A húsvét az év úgynevezett
mozgó ünnepeinek középpontja, időpontját
a csillagok állásából kell évről évre
meghatározni. Húsvétvasárnaphoz képest
számolják ki a farsangi időszak végét és a
pünkösdöt is. Krisztus feltámadása a
keresztény örömhír legfontosabb üzenete.
Magyar elnevezése onnan származik, hogy
a hívők a nagyböjti időszak után először
vehettek húst, azaz kezdhették meg a
húsételek fogyasztását.
A negyven napig tartó nagyböjt a farsang
végével veszi kezdetét. A húsvét időpontját
a hamvazószerda előtti vasárnaptól, azaz
farsangvasárnaptól
számított
hetedik
vasárnapra teszik.
A nagyhéten Krisztus életének utolsó
napjaira
emlékeznek
a
hívők,
nagypénteken, Krisztus halálának napján
szigorú böjtöt tartanak. A templomok
oltárát fekete lepellel elfedik.
A vasárnap azonban már a feltámadás
ünnepe, asztalra kerülnek a hagyományos
húsvéti ételek, a sonka, a tojás, a kalács és
a torma.
Innentől számítva az ötvenedik napon
ünneplik a keresztények pünkösdöt,
Krisztus mennybemenetelének napját.

Egyházi hírek
Már a húsvét előtti napokban vagyunk. A
templomban 21-én, nagycsütörtökön, 18.00
órakor volt az első szentmise ünneplése.
22-én, nagypénteken, 18.00 órakor kezdődik
Jézus szenvedésének és halálának ünnepe.
23-án, nagyszombaton, 18.00 órától lesz a
húsvéti szertartás, körmenettel. 24-én 11.00
órakor húsvétvasárnapi szentmise. Húsvét
hétfőn nem lesz mise, mert 10.00 órakor lesz
Pécsen az új pécsi püspök beiktatása.
Hitoktatás ősztől lesz hitoktatóval, emiatt a
gyermekek elsőáldozása sem lesz idén.
A húsvét Jézus megdicsőült testben való
feltámadásának ünnepe. Más, mint, ahogy
újjáéled tavasszal a természet, vagy, ha
valakit az orvosok újraélesztenek. Túlvilági
emberség. A tojásból kikel a csibe,
hasonlóan, ahogy Jézus sírjából előjött.
Innen a tojás népszokása.
A locsolás szokásának eredete meg az, hogy
a keresztvízzel való lelocsolás új, keresztény
életet ad. A sonka - mint ünnepi étel emlékeztet a bárányra, ami a húsvéti főétel
volt az első misén. De a hitbeli dolgok
mellett jó, ha a rokonok meglátogatják
egymást,
ha
terített
asztalnál
jót
beszélgetünk, ha a locsolásban szeretet és
jókívánság van, ha tudunk jó szívvel
koccintani.
Szabó Oszkár plébános
(telefon 30/3294635)
Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklasír
mellett (részlet)
Lábadozó régi hitben
Egész nap csak ülök itten.
Lelkemet nagy, jó meleg
szent fuvallat lepte meg,
lent az odvas, szürke barlang
mélyén muzsikál a halk hang,
ahogy könnyem lecsepeg.

Óvodai hírek
Óvodai beiratkozás. A 2011/2012-es
nevelési évre 22, zömében hároméves
kisgyermeket írattak be szüleik óvodánkba.
Úszás. Ebben a nevelési évben is
szerveztünk
úszásfoglalkozást
a
nagycsoportosainknak
a
dombóvári
Szivárvány Óvodába. A foglalkozás célja a
gyermekek vízhez szoktatása, és az úszás
megtanítása. Az első foglalkozás március
21-én volt. A tíz foglalkozást pályázati
támogatásból fizeti az óvoda.
Hospitációs nap óvodánkban. Április 6án Kaposfő és Kiskorpád óvodapedagógusai látogattak el óvodánkba, hogy
megnézzék az Óvodai IPR (fejlesztő
program) gyakorlati megvalósulását.
Vásárfia. Óvodánk nagycsoportosai április
8-ra meghívást kaptak a mágocsi Bokréta
Óvoda Vásárfia című hospitációs napjára.
A színházzá berendezett művelődési
házban az „Egyszer volt Budán
kutyavásár” című mesét játszották el az
óvó nénik, a gyermekeket is bevonva a
mesébe. Ezután a gyermekeket kaláccsal és
teával kínálták a vendéglátók, majd
kezdődtek az ügyességi játékok és a vásár.
Vásárfiát mi is vittünk: mézeskalácsot és
kukoricacsutából barkácsolt lovacskákat. A
vidám játékkal hamar eltelt a délelőtt. A
találkozó közös tánccal zárult.
„Húsvéti csokigyár.” Április 15-én
nagycsoportosaink Pécsre kirándultak,
hogy megtekintsék a pécsi Árkád áruház
húsvétváró kiállítását. Igazi nyusziország
tárult a gyermekek elé a sok élő, színes,
illatos virág és nyuszi láttán. A
csokigyárban szorgoskodó, gyermeknagyságú báb nyuszik futószalagon
készítették a húsvéti tojásokat.
Nyusziváró. Április 19-én tartottuk a
„Nyusziváró
ügyeskedjünk”-et,
ahol
húsvéti kiskosarat, nyuszi bábot, tavaszi
pillangókat és katicákat barkácsoltunk
óvodásainkkal
és
szüleikkel,
nagyszüleikkel közösen. Örömünkre több
leendő új óvodásunk és édesanyja is részt
vett ezen a délutánon.
Húsvéti szünet: 2011. április 21-én
kezdődik, és április 26-ig tart.
Martinné Lempel Erzsébet óvodavezető

Iskolai hírek
Vetélkedők, versenyek
A Tüskés Tibor irodalmi levelezős
verseny megyei döntőjében iskolánk
csapata a 9. lett.
A csapat tagjai voltak: Illés Kata, Illés
Loren, Lencz Olívia, Szatmári Melánia 7.
osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Tolnai
Éva.
A Bendegúz nyelvész verseny megyei
döntőjébe 7. osztályból Lencz Olívia, Illés
Loren és Illés Katinka jutott be, Lencz
Olívia 2. helyezést ért el.
Felkészítő
tanáruk: Tolnai Éva.
A 4. osztályos csapat tagjai: Herke Tamara,
Illés Elizabet Panni, Pethő Cintia voltak.
Felkészítő tanáruk: Rajczi Ilona
A Bendegúz szövegértő levelezős verseny
országos döntőjébe Szili Norbert 6.
osztályos tanulónk került be, az eredményről
a későbbiekben tudunk beszámolni.
Felkészítő tanár: Benkő Irén
A Mozaik levelezős matematika verseny
országos döntőjébe jutott Koller Patrik 2.
osztályos tanuló, a verseny eredményéről
később tudunk beszámolni. Felkészítő tanár:
Csonka Gáborné.
Sportrendezvények.
Iskolánkban a TÁMOP 5.2.3-09/1 „Legyen
az esély egyenlő - esélyteremtés a Sásdi
kistérségben” című projekt keretében
sportrendezvényeket tartunk, melyen a
kistérség iskolái vesznek részt: Gödre, Sásd,
Mágocs, Bikal-Egyházaskozár, Mindszentgodisa és Vásárosdombó.
Maratoni
Mindentudó
vetélkedő.
Május hatodikán már nyolc
csapattal - Dombóvár két
iskolája, Sásd, Gödre, Szászvár, Mágocs,
Egyházaskozár és Vásárosdombó - indul a
vetélkedés.
Április 21 - május 1. - Tavaszi szünet.
Szünet utáni első tanítási nap: május 2.
Intézményvezetés

Zeneiskolai hírek
Baranya megyei rézfúvós növendékek
találkozója. Március 18-án harmadik
alkalommal voltunk rendezői és házigazdái
a Baranya megyei rézfúvós növendékek
találkozójának.
A megye 17 zeneiskolájából érkeztek
rézfúvós növendékek, kamaracsoportok,
felkészítő tanárok, intézményvezetők.
Az egész napos rendezvényen fellépő 55
produkciót szakmai zsűri értékelte.
A zeneiskolások délelőtti és délutáni
hangversenyeit követően a pécsi Művészeti
Szakközépiskola növendékeinek koncertjét
hallgathattuk meg. A zsűri 4 produkciónak
kiemelt arany, 16-nak arany, 15-nek ezüst,
19-nek pedig bronz oklevéllel díjazta a
teljesítményét.
Zeneiskolai tagozatunk növendékeinek
eredményei: Csák István, harsona - arany
oklevél, Nagy Réka, trombita - ezüst
oklevél, Urvald Szófia, trombita - ezüst
oklevél, Schneider Roland, trombita - ezüst
oklevél, Szabó Ferenc, bariton - bronz
oklevél, Szenyéri Dóra, kürt - bronz
oklevél. Felkészítő tanáraik: Elekné Nagy
Andrea, Elek Péter. Zongorakísérő: Poórné
Gál Katalin.
A rendezvény támogatóinak köszönhetően
az oklevelek mellé a rendező iskola
tárgyjutalmakat adott.
Házi zongoraverseny a zeneiskolában
2011. április 14-én hagyományosan
megrendeztük a zongorista növendékek
háziversenyét.
Ebben
a
tanévben
négykezes műsorszámokkal készültek a
növendékek. A kisebbek tanár nénijükkel
léptek fel. A verseny díjazottjai: I. Orsós
Letícia, II. Illés Elizabet Panni és Koller
Richárd, III. Zombori Viktória, IV. Illés
Loren Pálma és Császár Laura.
Meghívó anyák napi hangversenyre
A zeneiskolai tagozat 2011. május 2-án,
16.00 órakor anyák napi hangversenyt
rendez az általános iskola aulájában.
Szeretettel várunk minden édesanyát,
nagymamát,
és
természetesen
az
édesapákat és a nagypapákat is örömmel
látjuk. A hangversenyen a zeneiskolai
tagozat növendékei lépnek fel.
Elekné Nagy Andrea tagozatvezető

Foci
A téli teremtornákat követően tavasszal is
több tornán vettek részt az iskola focistái, és
szép eredményeket értek el.
Április elején, Magyarszéken tornacsarnok
avató tornán 2. helyezést ért el a 13-14
évesek csapata, megelőzve komlói és pécsi
csapatot is.
Április 13-án, Komlón területi döntőt
rendeztek a 10-11 évesek részére. Itt
mindenkit legyőzve I. helyet értek el a
vásárosdombóiak, úgy, hogy gólt sem
kaptak.
Ezzel kivívták a jogot, hogy ők képviseljék
a megyei döntőben a komlói területet április
28-án, Mohácson.
Április 18-án a 8-9 évesek vettek részt a
területi döntőn, ahol 3. helyet szereztek.
A II. korcsoport részére a megyei döntő
május 5-én, Mohácson lesz.
Pálinkó Mihály és Pálinkó Norbert
A Föld napja vetélkedő
2011. április 19-én az Önkormányzat és a
Könyvtár szervezésében megrendezésre
került a Föld napja vetélkedő.
A versenyen minden alsós tanuló részt vett.
A nyolcfős csapatoknak előre el kellett
készíteni egy tojásfát, naptárt, képeslapokat
Vásárosdombóról, és egy plakátot a
környezetvédelemről.
Az elsősök is jelen voltak, ők is kaptak
feladatot, ki kellett színezniük egy húsvéti
képet. A tíz legügyesebb színezőt
jutalmazták.
Évfolyamonként lett értékelve az első és
második helyezett, minden gyerek kapott
ajándékot.
Köszönjük Dr. Csehné Zámbó Borbálának a
szervezést, lebonyolítást, és az önkormányzatnak a támogatást.
Szajki Lajosné, a zsűri elnöke
Nyugdíjas majális
Május 7-én az Alkonyat Nyugdíjas Klub
ismét megrendezi a művelődési házban a
nyugdíjasok majálisát.
A meghívott klubok 14.30 órától műsorral
szórakoztatják a kedves közönséget. Sok
szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Kaiser Istvánné,
az Alkonyat Nyugdíjas Klub vezetője

Ünnepi műsor.
Színvonalas műsorral ünnepelte falunk
március 15-ét. Az általános iskola tanulói,
Benkő Irén tanárnő vezetésével, méltó
műsorral emlékeztek a szabadságharc
ünnepére.
Befejezésül az intézmények vezetői és a
civil szervezetek a Szent Imre Ligetben
koszorúztak. Az együtt ünneplés misével
fejeződött be.
Dr. Csehné Zámbó Borbála
Drogmentes Magyarországért Maraton
Vásárosdombón
2011.
május
9-én,
hétfőn
ismét
Vásárosdombóra érkezik Magyarország
egyik
legnagyobb
drogellenes
rendezvénye, egy 42 napos ország körüli
futás,
iskolai
drogfelvilágosító
előadásokkal.
A Drogmentes Magyarországért Maraton
országos drogellenes rendezvénysorozat,
mely egyedülálló sportteljesítménnyel
demonstrál a drogok ellen.
A Maratonhoz a sportolók és egyéb
meghívottak mellett a települések java
részén általános- és középiskolások
csatlakoznak futással. Ők a Maraton
legfőbb célközönsége.
Ez az aktív sporttevékenység egyben
állásfoglalást is jelent.
A Drogmentes Magyarországért Maraton
42 napja tisztelgés a Maraton tradíciója
előtt, és egyben annak a hírnek az
eljuttatása is, hogy: „Lehet tenni valamit a
drogokkal kapcsolatban, és van megoldás a
drogok problémájára”.
Elek Péter
Rendőrségi hírek
Traffipax. Havonta átlag egy hetet
tartózkodik a traffipax a sásdi rendőrség
illetékességi területén, Vásárosdombót is
beleértve. Kérjük, vezessenek figyelmesen!
Besurranó
tolvajok.
A
húsvét
közeledtével
elszaporodtak
Baranya
megyében is a besurranással elkövetett
lopások.
A rendőrség kéri a lakosságot, idegent
semmilyen ürüggyel ne engedjenek be a
lakásba!

Borverseny
Lezajlott a 10., jubileumi borverseny.
Minden eddiginél több borosgazda indult a
versenyen.
A kiváló szakmai zsűri 48 mintát regisztrált
az eseményre. Eredmények: arany: 18,
ezüst: 14, bronz: 16.
Az év fehérbora: Benkő Eszter 2003-as
királyleánykája. Az év vörösbora: Schott
Imre blauburgere. Az év bortermelője címet
ezúttal Dénes József kapta meg, két arany és
egy ezüstérmes borával.
A zsűri értékelésében elmondta, hogy a
folyamatos fejlődés a bor készítésében nem
állt meg, amit az eredmények is
bizonyítanak.
Fedeles Nándor elnök
Önkormányzati hírek
Gépjármű adó - új határidő
A lakosság március 16-i dátummal kapott
levelet arról, hogy március 15-ig fizethető
be pótlékmentesen a gépjármű adó első
részlete.
A történtekért elnézést kérünk, az ügyintéző
kolléganő már nem dolgozik a hivatalban.
Az első részlet május 15-ig fizethető be
késedelmi kamat felszámítása nélkül.
Köszönjük.
Megkezdődött a játszótér felújítása a
Zöldfa utcában
A játszótéren és a játszótér körül a
munkálatok várhatóan május végéig
tartanak.
Kérjük, a felújítás befejezéséig a játszóteret
ne használják, a gyerekeket a játszótérre ne
vigyék, mert az munkaterület!
Az Árpád, a Béke és a Zöldfa utcákban
kamionok, teherautók járnak majd az
építkezés alatt. Kérjük, gyermekeiket ne
engedjék felügyelet nélkül az utcán
tartózkodni!
Együttműködésüket előre is köszönjük!
Önkormányzat
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