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2009. december 16.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk
minden kedves olvasónak:
a szerkesztő, a szerzők és az általuk képviselt
intézmények dolgozói
Antal József: Adventi gyertyafény
Imbolygó gyertyaláng fénye,
Ott ég szívünk közepében.
Ha ott benn nemcsak imbolyog a fény,
Ha lángol, az életed csupa remény.
Ahogy az évek elszállnak felettünk,
Úgy egyre többször visszatekintünk.
Mi volt jó, rossz vagy nehéz,
Mihez kellett a láthatatlan, segítő kéz.
Fiatalon vidám volt a szívünk,
Nemcsak szívünkkel, de lelkünkkel is szerettünk.
Mert hagytuk élni mindkettőben a fényt,
Így kaptuk meg életünkhöz a reményt.
Mégis történt velünk olykor rossz,
Megkísértett bennünket sokszor a gonosz.
De védelmet adott a kis gyertya fénye,
Amely ott égett szívünk közepébe’.
Erőt adott a nehéz időkbe’,
Átvilágított a távoli jövőbe.
Megmutatták a lelki fénysugarak,
Életünk útjai merre haladjanak.
Vigyázzuk, őrizzük a kis gyertyalángot,
Mert odavezet, hol lelünk boldogságot.
Ahol miénk lesz a szeretet és erény,
Hol mindig velünk lesz a láng és a fény.
(Tamási, 1999. december 1.)
Antal József 1934-ben született Somogyszilban,
és 2005-ben halt meg Tamásiban. Köszönjük
özvegyének, Zsuzsa néninek, hogy megosztotta
velünk a verset.

Önkormányzati hírek
Karácsonyi ajándék minden családnak
Idén is folytatja az önkormányzat az
ünnepi hagyományt, az állandó
vásárosdombói lakhellyel rendelkező,
és életvitelszerűen itt is élő családok
karácsonyi ajándékozását.
Családonként háromezer forint lesz az
ajándék, amit 2009. december 21-én, hétfőn,
10-12 óráig és 14-16 óráig a kultúrházban
lehet átvenni. Ezekben az időpontokban
szünetel a hivatal egyéb szolgáltatása.
Pótfizetésre, 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
Egyházi hírek
Advent 2009. Gyertyafényes hajnali
szentmise lesz december 19-én, szombaton,
reggel 6 órától a templomban, majd utána
szeretetvendégség a plébánián.
December 20-án, vasárnap, 11.00 órakor
lesz az ünnepi szentmise.
December 24-én, csütörtökön, szenteste
23.30 órakor kezdődik a betlehemes játék,
majd 24.00 órától az éjféli szentmise.
December 25-én és 26-án 11.00 órakor
lesznek az ünnepi szentmisék.
December 27-én, szent család vasárnapján,
szintén 11.00 órától lesz a szentmise.
December 31-én, csütörtökön, szilveszter
napján, 17.00 órakor lesz az ünnepi év végi
hálaadó szentmise a templomban.
Január 1-jén, pénteken, újév napján 11.00
órakor kezdődik a szentmise.
A plébánia honlapját megtekinthetik a
www.vasarosdombo.plebania.hu címen.
A plébánia új telefonszáma: 06/30/894-4190
Kutas Attila plébános

1000, 300 és 220 éves évforduló
December 6-án szentmise keretében emlékeztek
meg a hívők a templom felszentelésének 220 éves
évfordulójáról. A misét Ravasz Csaba, egykor
helyben szolgálatot teljesítő plébános celebrálta.

Ezzel véget ért az az ünnepi rendezvénysorozat,
amellyel a pécsi egyházmegye alapításának 1000.,
a vásárosdombói római katolikus plébánia
újjászervezésének 300. és a templom felszentelésének 220. évfordulójára emlékezett a helyi
közösség.
A vásárosdombói római katolikus plébánia
újjászervezésének 300. évfordulójára még
szeptemberben tartottak ünnepi megemlékezést a
helyi fiatalok. Az általános iskola aulájában a
Históriából, a helyi eseményeket megörökítő, a
mindenkori plébános által kézzel írott könyvből
adtak elő felolvasásszerű történeteket a szereplők.
A megőrzött tényanyag felbecsülhetetlen értéket
jelent az utókor számára.
A fiatalok gyertyát gyújtottak egyenként a
Vásárosdombón valaha is szolgált, már elhunyt
papok emlékére, és megemlékeztek az élőkről is.
A délután díszvendége, Kutas Attila plébános
beszélgető partnere Rost Andrea operaénekes
volt.

A képen: Rost Andrea operaénekes énekelt is a
közönségnek.Gyönyörű énekhangja megdöbbentő
erővel töltötte be az aulát a 300 éves évfordulón.

Óvodai hírek
Ügyeskedjünk! 2009. 11. 11-ére, Márton
napjára szerveztük az őszi kézműves
délutánunkat. A dátum kiválasztása nem
volt véletlen, mert tevékenységeink egy
része Márton napjához kapcsolódott.
Mikulás napi műsor. 2009. 12. 04-én zenés
irodalmi foglalkozásra hívtuk meg a
gyerekeket és a szülőket. A műsort Figura
Ede előadóművész tartotta. Az énekelt
versek élő előadásban, a gépi zenét
mellőzve, gitár és egyéb akusztikus
hangszerek kíséretében szólaltak meg. A
műsor folyamán a gyerekek a cselekmény
aktív szereplőivé váltak, ily módon játszva
gyarapíthatták irodalmi és zenei élményüket.

Mikulás kupa. 2009. 12. 08-án az U-7-es
csapatok részvételével Mikulás labdarúgó
kupa volt az iskola tornatermében, ahol hat
nagycsoportosunk képviselte óvodánkat.
Karácsonyváró ügyeskedjünk. 2009. 12.
18-án tartjuk a karácsonyváró kézműves
játszóházunkat, ahol a szülőkkel, nagyszülőkkel, óvodásokkal és testvéreikkel
közösen karácsonyi ajándékokat készítünk
különböző népi kézműves technikákkal. Az
ünnepi hangulatot fokozza az általunk
elkészített mézes sütemény és a jó meleg tea
illata és íze is.
Karácsonyi ajándék. Az idei karácsonyi
ajándékunk nemcsak óvodásainknak, hanem
szüleiknek is szól. Egy zenés bábelőadásra
hívunk meg minden szülőt, december 19-én
délelőtt 11 órára a Művelődési Házba. A Tél
című előadás a kíváncsi hópelyhek
történetéről,
madáretetésről
és
egy
segítőkész unokáról szól. Szeretettel várunk
mindenkit!
Téli szünet: 2009. december 21-én
kezdődik. Nyitás: 2010. január 4-én, hétfőn.
Martinné Lempel Erzsébet óvodavezető

Iskolai hírek
December 2-án a kaposszekcsői Palánta
bábcsoport
karácsonyi
ajándékműsorát
tekinthették meg óvodás és alsó tagozatos
gyermekeink.
December 5-én Mikulás bált rendezett
intézményünk, melynek bevételét, 167.500
forintot a gyermekek jutalmazására, kirándulások
támogatására fordítjuk.
December 18-án délelőtt 11 órakor a Bábovi
előadásával kedveskedünk intézményünk minden
óvodásának és iskolásának.
December 19-én karácsonyváró ajándékkészítő
napot tartunk iskolánkban a szülők és az
iskolánkat
támogató
partner
szervezetek
bevonásával. A délelőtti programot, melyre
minden érdeklődőt szeretettel várunk, 11.00 órától
a 4. osztályosok karácsonyi műsora teszi még
változatosabbá.
Téli szünet: December 21-től január 3-ig.
A szünet utáni első tanítási nap: 2010. jan. 4.
Vetélkedők, versenyek
Október 21-én a mágocsi Takarékossági
Világnapi vetélkedőn iskolánk 3 fős csapata 1.
helyezést ért el.
A csapat tagjai: Bántó Barbara, Illés Enikő, Varga
Gábor 8. osztályos tanulók, felkészítőjük Szajki
Lajosné.
November 25-én a dombóvári Illyés Gyula
Gimnázium angol nyelvi páros versenyére Rajta
Virág - Prech Noémi, Kiss Virág - Császár Laura
neveztek. Felkészítő tanáruk Lantos-Gyurina
Ivett.
December 5-én a dombóvári József Attila ÁMK
által szervezett Mikulás kupán I. korcsoportos
focistáink 3. helyezést, III. korcsoportos
focistáink 5. helyezést értek el.
December 7-étől a Mikulás Foci kupa 3 napon át
tartó versenyének a vásárosdombói iskola
biztosított helyszínt. A megmérettetésen a helyi
csapat mellett a dombóvári József Attila ÁMK, a
kaposszekcsői, a mágocsi és a sásdi diákok vettek
részt.
Az első nap az 1. korcsoport - az 1-2. osztály mérte össze erejét. Iskolánk két csapata a 2. és 4.
helyen végzett.
A Mikulás kupa 2. napján az óvodások
versenyeztek, legkisebbjeink a 3. helyen végeztek.
A Mikulás kupa záró napján a 2. korcsoportban a
vásárosdombói csapat a 1. helyen végzett.
A focikupára Pálinkó Mihály és Pálinkó Norbert
készítette fel a gyerekeket.

Pályázatok
Iskolánk az Oktatási és Kulturális
Minisztérium által kiírt pályázatokon iskolai
képesség-kibontakoztató
felkészítésre
3.271.800 forintot, iskolai kirándulásra
591.000 forintot, szakmai, informatikai
fejlesztésre 1.000.000 forintot nyert. A
Baranya Megyei Közoktatásért Fejlesztés
Közalapítvány
pályázatán
vetélkedő
támogatására 190.000 forintot, szakkör
támogatására 150.000 forintot nyert az
intézmény.
Szeretnénk megköszönni minden kedves
támogatónknak, hogy rendszeres segítségükkel
hozzájárulnak
rendezvényeink
sikeres lebonyolításához.
Kovács Lilla ig.h.
Zeneiskolai hírek
Zeneiskolásaink számára az ősz folyamán
hangverseny-látogatást
szerveztünk.
Növendékeink
a
szülők
anyagi
támogatásával 3 alkalomra szóló ifjúsági
hangversenybérletet vásároltak. A koncerteknek a dombóvári Művelődési Ház adott
otthont. Az első koncertre október 14-én
került sor. A fellépő a Kapsa Dixilend Band
volt. A gyerekek megismerkedhettek a jazz
történetével, legfontosabb jellemzőivel is.
November 17-én növendékhangversenyt
rendeztünk az iskola aulájában.
Zeneiskolai tagozatunkon a téli szünet előtti
hét a karácsonyi hangversenyek hete.
2009. december 14-én hétfőn 15.30 órakor a
fafúvó-zongora tanszak, december 15-én,
kedden 15.30 órakor pedig a rézfúvó-ütőfurulya tanszak karácsonyi koncertjét
rendeztük meg. Ezeken a hangversenyeken
minden hangszeren tanuló növendék
fellépett, és a szereplést követően
megajándékozták egymást.
A tavalyi évhez hasonlóan az idén is az
általános iskola aulájában tartjuk a
Vásárosdombó és a társközségek lakói
számára karácsonyi hangversenyünket,
melyen közösen lépnek fel a zeneiskolai
tagozat növendékei és tanárai. Az idei
koncertet a 4. osztályos tanulók által
előadott versek színesítik. A hangverseny
időpontja: 2009. december 17., 17.00 óra.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Elekné Nagy Andrea tagozatvezető

Betlehemezők. Már hagyomány, hogy december
24-én délelőtt a hittanos gyerekek betlehemeznek
a faluban. Aki szívesen meghallgatná műsorukat,
jelezze a vasárnapi mise után a sekrestyében.

A képen: Betlehemezők csoportja 2008-ban.
Hónak nyoma sincs.

A megkelt tésztából 6 cipót formázunk,
lisztezett deszkán téglalap alakúra nyújtjuk,
megkenjük a kakaós krémmel, majd
egyenként feltekerjük. A tekercsek végeit
kicsit nyomkodjuk össze, hogy a kakaó ne
folyjon
ki
belőlük.
Hármat-hármat
összefonunk, zsírozott tepsibe tesszük a két
fonatot, és még kelesztjük. Ha már szépen
megkelt, tetejét tojássárgájával megkenjük.
160 fokos sütőben sütjük. Jó étvágyat!
Köszöntenek minket a falu karácsonyfái
Szentestére két hatalmas, fényfüzérekkel
feldíszített karácsonyfa magasodik majd a
templomban a
főoltár mellett,
és
megelevenedik a betlehemi történet.

Kiállítás és vásár az iskolában
Katatics Zsuzsa
művésznő vásárral
egybekötött
kiállítása nyílott
meg
december
közepén az iskola
aulájában.
A képei révén
nemzetközi
ismertségnek örvendő festőművész többek között
rajzot és biológiát tanít a helyi iskolában. A
kiállítás december 22-ig várja délutánonként az
érdeklődőket.
Receptajánló
Kakaós fonott kalács az ünnepi asztalra
Hozzávalók a tésztához: 80 dkg liszt, 3 tojás
sárgája, 3 púpos evőkanál cukor, 1 kávéskanál só,
4 dl tej, 5 dkg élesztő, 3 evőkanál étolaj.
Hozzávalók a töltelékhez: 40 dkg porcukor, 25
dkg margarin, 1 csomag mazsola (előző estétől
likőrben áztatva), 1 vanillincukor, 10 dkg kakaó.
A tészta elkészítése: a lisztet, cukrot, sót és a tojás
sárgáját összekeverjük, a tejben az élesztőt
felfuttatjuk, majd hozzáöntjük a lisztes
keverékhez. Ezután apránként hozzátesszük az
olajat, jól összedolgozzuk a tésztát, és 1 órát
meleg helyen pihentetjük, hagyjuk megkelni.
A töltelék elkészítése: a margarint megolvasztjuk,
a hozzávalókat jól kikeverjük, majd a tölteléket 6
adagra osztjuk.

Az óvoda udvarán és a Szent Imre ligetnél is
varázslat történik esténként. A karácsonyfákon világítanak az ünnepi fények.
Engedjük be a szívünkbe a fényt!

A képen: A falu két karácsonyfája ünnepi
díszben köszönti az arra járókat.
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