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Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre!
Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.
Nem ragyogó fény közt
nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.
Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet elűzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik őt,
Az egyedül szent Üdvözítőt.
Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!
***
Kellemes karácsonyi ünnepeket,
és békés, örömökben és eredményekben
gazdag, boldog új évet kívánnak
minden kedves olvasónak:
a szerkesztő, a szerzők, és az általuk
képviselt intézmények dolgozói
***
Karácsonyi ajándék minden családnak
Idén is folytatja az önkormányzat az
ünnepi hagyományt, az állandó
vásárosdombói
lakhellyel
rendelkező, és életvitelszerűen itt is
élő
családok
karácsonyi
megajándékozását.
Az elmúlt évek alatt volt ajándékcsomag,
ajándékutalvány, idén készpénz lesz az
ajándék, családonként háromezer forint,
amit két kijelölt napon, 2006. december

19-én, kedden, 10-12 óráig és 14-16 óráig,
valamint december 20-án, szerdán, 8-11
óráig és 13-15 óráig lehet átvenni a
polgármesteri hivatal épületében. Ezekben
az időpontokban szünetel a hivatal egyéb
működése, mert minden ajtónál az
ajándékok
kiosztásával
foglalkoznak.
Szíveskedjék magával hozni lakcímkártyáját
vagy régi típusú személyi igazolványát!
Pótfizetére, 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
Az iskola megnyitja kapuit a falu előtt

2006. december 21-én, csütörtökön, délután
15.00-18.00
óra
között
minden
érdeklődőnek lehetősége nyílik az iskola
megújult épületének megtekintésére.
Tipegők játszóháza
A rendezvénysorozat 2006. októberétől
hétfőnként várandós és kisgyermekes anyák,
illetve gyermekeik részére indult.
A kisebbeknek a jobbnál jobb játékok
nyújtanak szórakozást, míg a felnőtteknek
minden héten új kreatív tevékenységre
biztosítunk lehetőséget. A legutóbbi

alkalommal karácsonyi készülődés vette
kezdetét.
Készítettünk
ablakdíszeket,
képeslapokat és adventi-koszorút.
A legnagyobb élmény a gyerekeknek a
Mikulás nap volt. Meglepetésként érkezett
hozzánk a Télapó, és minden kisgyermeket
megajándékozott.
December 18-án a rendezvénysorozatra
rendszeresen
járóknak
karácsonyi
teadélutánt szervezünk.
A játszóházhoz és a Mikulás-napi
ajándékokhoz ezúton is köszönjük az
önkormányzat hozzájárulását.
Papp Antalné, Zádeczki Mariann védőnők
Egyházi hírek
„DEUS CARITAS EST” (Az Isten
Szeretet).
XVI. Benedek Pápa ezzel a bibliai verssel
kezdi
első
enciklikáját, körlevelét.
Valóban, a közös templomi ünneplések,
imádságok közben, a nyitott szívvel együtt
imádkozó testvéreimmel hétről hétre
átélhetem, hogy Isten, mint Szeretet, jelen
van közöttünk. Testvérem mosolyában,
hangjában,
pillantásában,
a
közös
éneklésben,
a
szentmisék
utáni
szeretetvendégség hangulatában, a rorate
szentmisék gyertyafényes homályában Ő
mutatja meg magát, jelen van, mint
Szeretet. Testvéremen keresztül szeret.
Te is részesülhetsz a vallásos élményben,
ha eljössz a közös imádságokra.
A
szentmisék
időpontjait
mindig
megtalálhatod kifüggesztve a templom
előtti hirdetőtáblán.
Azonban gyere be, és nézd meg a templom
bejárata melletti faliújságunkat is. Sok szép
fénykép és írás található rajta. Lehet, hogy
megszólít.
Az adventi és karácsonyi ünnepkörben
történő templomi szertartások, közös imák,
együttlétek időpontjai a következők:
DECEMBER 16., szombat, reggel 6.00
óra: Gyertyafényes rorate (hajnali)
szentmise, ősi gregorián dallamokkal. A
szentmise után szeretetvendégség a
plébánián.
DECEMBER 16., szombat, délután 16.00
óra: Karácsonyi koncert a templomban.
Közreműködnek a zeneiskola növendékei
és tanárai.

DECEMBER 17., vasárnap, délelőtt 11.00
óra: Ünnepi igeliturgia, advent 3.
vasárnapján.
DECEMBER 21., csütörtök, délután 17.00
órától 18.30 óráig: A bűnbánat szentségének
felvételi lehetősége, szentgyónási lehetőség.
DECEMBER 23., szombat, reggel 6.00 óra:
Gyertyafényes rorate (hajnali) szentmise, ősi
gregorián dallamokkal. A szentmise után
szeretetvendégség a plébánián.
DECEMBER 24., vasárnap, délelőtt 11.00
óra: Ünnepi szentmise, advent 4.
vasárnapján.
DECEMBER 24., vasárnap, éjjel 24.00 óra:
Pásztorjátékkal egybekötött ünnepi éjféli
szentmise.
A
szentmise
után
szeretetvendégség a templom előtti zöld
területen. A plébánia este 22.00 órától
nyitva áll, gyere, oszd meg ünnepi örömödet
a hittestvéreiddel. A finom süteményekből,
amit sütöttél, hozz magaddal.
DECEMBER 25., hétfő, délelőtt 11.00 óra:
Ünnepi karácsonyi szentmise, melynek
keretében
két
fiatal
járul
először
szentáldozáshoz.
DECEMBER 26., kedd, délelőtt 11.00 óra:
Ünnepi szentmise, karácsony másnapján. A
szentmisében Szent István első vértanúra
emlékezünk.
DECEMBER 31., vasárnap, délelőtt 11.00
óra: Ünnepi szentmise. A szentmisében a
Szent Családról emlékezünk meg, Jézusról,
Máriáról és Józsefről. A szentmisét a
családokért ajánlom fel. Gyertek el,
imádkozzunk együtt családjaitokért.
DECEMBER 31., vasárnap, este 18.00 óra:
Év végi hálaadó gyertyafényes szentmise.
2007. JANUÁR 1., hétfő, délelőtt 11.00 óra:
Újévi ünnepi szentmise.
Kutas Attila plébános
Óvodai hírek
Költözés. A hosszú tél és tavasz után,- amit
az iskolában töltöttünk - július 19-én a
szülők segítségével visszaköltözhettünk
óvodánkba. Így augusztus 21-től egy kívülbelül megszépült, gyermekbarát környezetben tudjuk nevelni új és régi óvodásainkat.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, aki segítettek a költözésben,
óvodánk szépítésében, és abban, hogy a
nyári szünet után, a tervezett időre

elkezdhettük a beszoktatást, a gyermekek
fogadását.
Kirándulás. Még javában új óvodásaink
beszoktatása tartott, amikor egy meleg őszi
napon, szeptember 22-én, ismét útra
keltünk. Pályázaton nyert támogatásból
Pécsre kirándultunk. Délelőtt a Bóbita
Bábszínházban a „Gőgös Gúnár Gedeon”
című mesedarabot néztük meg, a délutánt,
pedig Orfűn, a Rácz-tanyán töltöttük el.
A bábszínház nagy élmény volt szülőknek,
gyermekeknek egyaránt. Öröm volt nézni
az előadás alatt a néha csodálkozó, néha
vidám,
egy-egy
szereplőért
izguló
gyermekarcot.
A délutáni program a tanyán szintén
vidáman telt el. Először a sok háziállatot
néztük, simogattuk meg, majd minden
óvodásunk kipróbálhatta a póni lovon való
lovaglást, amit szintén nagyon élveztek.
Óvodánk fontosnak tartja a szülőkkel való
közös programokat, rendezvényeket, ezért
is örültünk ennek a sikeres pályázatnak.
Martinné Lempel Erzsébet óvodavezető
Mikulásországban jártunk
A Mesevár Óvoda nagycsoportosainak
mesés élményben volt része egy decemberi
délelőttön. A falubusszal ellátogathattunk
Pécsre, az Árkád bevásárlóközpontba
varázsolt Mikulásországba.
Megnéztük
a
kupolában
felállított
óriásfenyőt, a Mikulás mindennapjait
bemutató szigetecskéket, és a színpadon
meghallgattuk a Kék Tündér meséit.

A gyerekeink a tündér előtt párnán ülve
hallgatták a meséket. A tündér olyan szép
volt, mintha egy mesekönyv lapjairól lépett
volna elénk. A díszes kupolát az emeletről
is megcsodáltuk, ahová a mozgó járdán
jutottunk fel. A gyerekek fegyelmezetten

léptek a járdára, élvezték a mozgást és a
látványt, többségük most látott ilyet először.
Az úton hazafelé néhányan szunyókáltak, de
a többség végig énekelt, verselt, élő
rádióműsort szolgáltatva Árpi bácsinak és
egymásnak.
Köszönjük a polgármester úrnak, hogy
rendelkezésünkre bocsátotta a falubuszt, és a
sofőr bácsinak a szép utat.
Skutáné Czakó Györgyi óvó néni
Iskolai hírek
A 2006/2007-es tanév indulási nehézségei
után, ma már örömmel számolunk be arról,
hogy az őszi szünetben birtokba vehettük
teljesen felújított iskolánkat.
Ezúton szeretnénk mindenkinek köszönetet
mondani, aki a nehéz, költözködésekkel teli
időszakban munkájával, felajánlásával vagy
anyagilag segítette intézményünket.
Programjainkról:
2006. október 27-én iskolánk volt a
házigazdája
a
Völgység-Hegyhát
Takarékszövetkezet
által
rendezett
Takarékossági vetélkedőnek, melyen 18
iskola képviseltette magát. A vetélkedő
hazai sikerrel zárult, iskolánk háromfős
csapata első helyezést ért el. A csapat tagjai:
Pintér Adrienn (8.o.), Szabó Helga (7.o.),
Máté Valentin (6.o.) tanulók.
2006.
december
21-én
délelőtt
karácsonyváró napot tartunk iskolásaink
számára. 2006. december 22-én délelőtt
10.00 órakor lesz az iskolások karácsonyi
műsora az aulában, ahova minden
érdeklődőt szeretettel várunk.
A téli szünet 2006. december 23-tól 2007.
január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap december 22. (péntek), a szünet
utáni első tanítási nap 2007. január 3.
(szerda).
Pályázataink
Iskolánk az előző évekhez hasonlóan a
2006. évben is több pályázati lehetőséggel
élt, melyek nagy részéről már kedvező
döntés is született:
HEFOP 2.1.8. pályázaton 14 millió forintot
nyert intézményünk, melyből 2008.
májusáig az iskola bútorzatának cseréjét, az
informatikai tantermek felszereltségének
korszerűsítését,
szakmai
munkánk
fejlesztését valósítjuk meg.

A Baranya Megye Közoktatásának
Fejlesztéséért Közalapítvány pályázatán
441 000 forintot nyertünk, melynek
segítségével az ebédlő teljes bútorzatát
sikerült lecserélnünk.
A Mobilitas által kiírt sportpályázaton
228 000 forintot nyert az iskola, melyet
sportfelszerelések vásárlására fordítunk.
Szintén a Mobilitásnál pályáztunk az aula
berendezésére, ennek a pályázatnak az
elbírálása még folyamatban van.
2006. december 4-én megalakult a Sásdi
Kistérségi Társulás Intézményvezetőinek
Egyesülete.
Elnökévé
Schumann
Norbertet,
iskolánk
igazgatóját
választották.
2006. december 9-én megrendeztük
hagyományos
jótékonysági
Mikulás
bálunkat, melynek nettó bevétele közel
400.000
forint
lett.
Köszönjük
mindenkinek, aki felajánlásával és
részvételével
hozzájárult
ehhez
a
fantasztikus eredményhez!
Kovács Lilla igazgató-helyettes
Zeneiskolai programok
2006. december 15-én, pénteken 15.30
órakor fafúvó-zongora tanszak karácsonyi
hangversenye lesz az iskola aulájában.
2006. december 16-án, szombaton 16.00
órakor a zeneiskolai tagozat karácsonyi
hangversenyére kerül sor a vásárosdombói
templomban.
2006. december 19-én, kedden 15.30
órakor a rézfúvó-ütő tanszak karácsonyi
hangversenye
lesz
az
aulában.
2006. december 21-én, csütörtökön 16.30
órakor a zeneiskolai tagozat karácsonyi
hangversenyt tart Tékesen a faluházban.
Programjainkra várjuk az érdeklődőket!
Elekné Nagy Andrea tagozatvezető
Karácsony környéki babonák – Luca
Luca eredetileg katolikus szent volt,
szemfájósok, utcanők és menyasszonyok
védőszentje. Luca nevét a lux szóval lehet
összefüggésbe hozni, melynek jelentése
fény. Nem véletlen, hogy számos helyen
emlegetik a szentet fényhozónak.
Luca napján az asszonyoknak és a
lányoknak tilos volt dolgozni. Nem is egy
történet szól arról, hogy hogyan büntette

Luca azokat, akik ezen a napon szőni, fonni,
varrni vagy mosni mentek.
A jeles nap szerelmi jóslások számára is
ideális volt. Ennek egyik legfontosabb
kellékeként a lucagombóc szolgált. A
lányok a papírra írt neveket gombócokba
gyúrták, majd forrásban lévő vízbe dobták,
ám egy gombócot üresen kellett hagyni.
Amelyik gombóc a leghamarabb jön a víz
felszínére, az abban rejlő nevű lesz a lányok
jövendőbelije tartja
a
hagyomány.
Amennyiben az üres gombóc jön fel
elsőként, a következő évben nem megy
férjhez az eladósorban lévő lány.
Szintén ezen a napon kezdték el készíteni a
Luca székét, aminek karácsonyra kellett
elkészülni.
A lényeg, hogy minden nap kellett rajta
csinálni valamit. Ehhez kötődik a mondás,
mely szerint "Lassan készül, mint a Luca
széke".
A hiedelem szerint, aki rááll karácsonykor
az éjféli misén pontban éjfélkor a maga által
készített székre, az megláthatja, hogy kik a
boszorkányok, mert ilyenkor azok szarvat
viselnek. Amennyiben valaki észreveszi a
banyákat, azonnal haza kell futnia, mert
máskülönben azok széttépik.
Érdekesség, hogy a Luca szék a lassú
elkészülte ellenére nem volt hosszú életű, a
mise után el kellett égetni.
Luca napi szokás volt az is, hogy egy
cserépbe búzát vetettek, hogy karácsonyra
kikeljen. Akkor a karácsonyfa alá tették,
mint az élet jelképét. Ha karácsonyig
minden elvetett szem kikelt, akkor a
következő évben bőséges termésre lehetett
számítani.
Luca napjától figyelték az időjárást is. A
karácsonyig eltelt 12 nap a 12 hónapot
jelölte. Luca nap volt a január, az utána
következő nap a február, és így tovább.
Eszerint minden hónap olyan lesz, mint a
neki megfelelő nap a tizenkettőből. Ha esik,
esős, ha száraz, akkor a hónap is száraznak
várható. (Forrás: Internet)
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