
„És nem a gyertyáktól, nem a lámpáktól függ, nem a holdvilágtól, avagy a napfénytől függ, 

hanem az a legfontosabb, hogy olyan szemünk legyen, amely meglátja az Úr dicsőségét.”  

(Selma Lagerlöf: A szent éjszaka) 

Karácsonyi ünnep tavaszi időjárásban 

A „Szegregáció helyett integráció” nevű program ősszel indult el Alsómocsoládon, 

amelynek célja a falu közösségének erősítése, mindazok bevonása a hétköznapok forgatagába, 

akik eddig abból bármilyen okból kiszorultak. Az érintettek ötletei alapján került 

megvalósításra december 16-án az „Utca-karácsony”, amelynek célja a közös ünneplés és 

beszélgetés volt. 

A tervezés már jóval az esemény előtt megkezdődött. Már maga a helyszín 

megválasztása sem volt egyszerű, hiszen félő volt, hogy adott esetben az időjárás 

közbeszólna. Végül – főleg az ötletadók és a pályázat miatt – a választás a Petőfi utca végére, 

a „Sarokra” esett, és ezt a döntést végül a tavaszias idő is jóváhagyta. A program délután 

kettőkor kezdődött, de az előkészületek már a délelőtt során elindultak. A sátrak felállítása 

után a főzés következett, a helyszínen készült el a közösen elfogyasztott vegyes pörkölt. 

A jó hangulatú készülődés közben megérkeztek a vendégek, majd valamivel kettő óra 

előtt feldíszítették a karácsonyfát, amelyre a résztvevők által előre elkészített óriás 

szaloncukrok és a felajánlott egyéb díszek kerültek fel. Az ünnepi hangulatot megteremtő 

műsort Balogh Anikó nyitotta meg beszédével, amelyben örömét fejezte ki, hogy az ott élők 

ötletei alapján jöhetett létre a rendezvény. Ezt követte a fiatalok előadása – az énekeket egy 

vers és egy történet színesítette, amelyek a karácsonyi ünnep szentségét és komolyságát, 

méltóságát és meghittségét varázsolták a helyszínre. A műsor zárasaként közös forraltborozás 

közben Bódog Zsanett zongorajátéka során, Chopin több karácsonyi műve is felcsendült, 

amelyet minden jelenlévő örömmel hallgatott. A délután folytatása során elfogyasztottuk az 

elkészült pörköltet, amelynek finomsága Horváth Istvánné, Lili keze ügyességét dicsérte. 

Végül karácsonyi kaláccsal koronáztuk meg a jó hangulatú napot. 

A közös ünneplés és beszélgetések zárasaként együtt pakoltunk el, majd hazaérve ki-ki 

saját otthonában is tovább készül a Karácsonyra. 

 

„Kis karácsonyfagyertya. Szép fehér. 

Felül törött. Talán semmit se ér. 

De ha zöld fenyőről ragyog rád, 

a szíved felviszi az égig, 

az eget meg lehozza hozzád.” 

(Túrmezei Erzsébet: Gyertya) 


