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EMLÉKEZTETŐ
A Margitai Borisszák Nóta Egyesület a karácsonyi szeretet és a kis Jézus születésének
megismertetésével szerette volna felébreszteni a falu lakóinak szívében a melegség tüzét. Így
a meghívottak között, célcsoportként az egész Újszentmargita ellátási területén élő ember meg
lett szólítva arra, hogy töltse velünk December 22. – e délutánját.
Az Újszentmargita Község Önkormányzatának, közintézményeinek segítségével Karácsonyi
forgatagot tudtunk létrehozni a pályázaton belül, mivel az előző hetekben apró ajándékok
készítésével foglalatoskodtak a dolgozók, gyermekek és a szülők.
A Művelődési Ház elejét megvilágító fénysorok és a hangosítással egybekötött fényjáték
ölelte át a színes műsor füzért.
Az ünneplő közönséget, az egybegyűlteket Csetneki Csaba Újszentmargita község
Polgármestere nyitotta meg köszöntőjével. Az Ő irányításával követték egymást a színpadon
az előadások.
Elsőnek a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak karácsonyi műsorát
láthatták a szeretetről és az igazságosságról, az osztályfőnökük Fülöp Zoltán betanításában.
A szülők, akik elkísérték gyermekeiket szívük melegségével, segítették az ifjú szereplőket.
Másodjára az Újszentmargitai Amatőr Színjátszó Kör előadásában láthattuk a kis Jézus
születésének történetét.
A betlehemezés a magyar paraszti hagyomány egyik legismertebb és legnépszerűbb,
többszereplős, dramatikus népszokása a karácsonyi ünnepkörben. Tulajdonképpen
pásztorjáték, azt a történetet meséli el, melyben Jézus születésekor a pásztorok és a "három
királyok" (a napkeleti bölcsek) meglátogatják a jászolban, barmok közt fekvő kisdedet és
Máriát. A betlehemezők, általában férfiak, legények vagy gyerekek.
Színesítette az esti műsort a Fehér liliom Gondozási központ dolgozóinak karácsonyi
énekekből összeállított csokra, mellyel szívünk megtelt melegséggel.
A színpadon a Debreceni Zene Theatrum karácsonyi énekekből összetevődő műsorát
hallgathattuk meg, majd a tűz zsonglőrök, bemutatója kápráztatta el a közönséget.

MARGITAI BORISSZÁK NÓTA EGYESÜLET
4065, Újszentmargita, Rákóczi u. 125. sz.
elérhetőség: 06-20/2798879, email:katonanebetty@gmail.com
A műsorok után a karácsonyi díszeket tartalmazó sátrakban lehetett nézelődni és apró
ajándékok vásárlásával támogatni a közintézmények csoportjait, osztályait.
A hidegben átfázott emberek meleg teát, forralt bort, frissen készült, kemencében sült
kenyérlángost és mézeskalácsot fogyaszthattak.
A kemence melegével és szíve szeretetével Pappné Annuska néni segítette a Fehérliliom
Gondozási központ dolgozóit az ételek előkészítésében és ízesítésében. A levegőben szálló
illatok és a szánkban ízlelt ételek – italok egy nagycsaláddá kovácsoltak bennünket össze ezen
az estén. A közönség szomját oltani hivatott forralt bort és a forró teát Tóth Gergő és Tóth
Istvánné szervírozta a hideg téli estén.
A kis Jézus születését hirdetvén a pásztorjátékot betanult gyerekeinkkel felkerestük
községünk két családját, ahol ágyhoz kötött, beteg lakók ünnepét szépítettük meg.
Hozzátartozóik oly szívesen vártak bennünket, hogy meleg pogácsával, teával köszönték meg
előadásunkat. Külön örömmel töltött el bennünket, hogy a közelben élő időseket,
szomszédokat is meghívták a látogatásunkra.
Nem lévén hagyománya ennek a nemes emberi gesztusnak Újszentmargitán, tettük ezt azzal a
szent meggyőződéssel, hogy jó példa lesz a felnövekvő nemzedékünk számára, és
figyelemfelkeltő cselekedet lehet kistérségünkben is. Fontos, hogy gyermekeink pozitív
életélményekben részesülve, olyan felnőttekké váljanak, akikre mi magunk büszkék lehetünk,
és biztos támaszai lehetnek öreg napjainknak.
Összefoglaló:
A két napból összetevődő karácsonyi készülődés és az adventi ünnepség megrendezésénél a
vállalt feladatokon túl teljesült a karácsonyi kavalkád/ vásár megszervezése és az
összegyűltek megvendégelése. Melyet színesebbé tett a fényjáték.
Karácsonyeste minden elcsendesedik, a közlekedés leáll, és ha olyan szerencsénk van, hogy
hó is esett, a csend még teljesebb. Míg advent a reményteli várakozás ideje, a Szenteste maga
a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó születésének napja.
Hisszük, hogy lelkiekben gazdagodva tér csendes nyugovóra mindenki és otthonába ünnepli
tovább Szent Karácsonyt.
Újszentmargita, 2013. január 3.
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