Mindenki karácsonya, adventi gyertyagyújtások
A 2015. év utolsó hónapja bővelkedett programokban. Próbáltunk kedvezni kicsiknek és
nagyoknak, figyelembe venni, hogy a hagyományoktól sem térjünk el és az előző
évekhez képest valami új színt vigyünk a falu életébe! Utóbbit érthetjük szó szerint is,
hisz nagyobb intézményeink új díszkivilágítást kaptak, melyek jelezték a karácsony
közeledtét, fokozták az ünnepi hangulatot.
Az iskolával szembeni Nemzeti Összetartozás Parkban felállítottuk Taktaharkány
karácsonyfáját, koszorút készítettünk, ahol négy vasárnapon át ünnepi műsor
kíséretében gyújtottuk meg az adventi gyertyákat.
November 29-én gyújtottuk meg az első gyertyát, ahol Fodorné Mészáros Klára
református lelkipásztor adott igei szolgálatot, majd dr. Szemán Ákos polgármester
köszöntője után az ünnepi műsorban részt vett Rabócz Zsófia és Takács Orsolya. Az
érdeklődők forró tea kortyolgatása mellett oszthatták meg egymással ünnepi
gondolataikat.
Második gyertyagyújtásunkon (december 6.) már többen ünnepeltek velünk a szabadban
és kortyolták a forró teát, miközben hallhattuk Bóni György versét, Fodor József
református lelkipásztor igei szolgálatát, Pálfalusi Laura szavalatát és nem utolsó sorban
Lukács Anna, Rabócz Zsófia, Bukovenszki Liza és Juhász Réka énekét.
Mindeközben a Művelődési Házban készültek a díszletek, a meglepetések, zsongtak az
iskolások, óvodások, táncosok, készülve a hétvégi előadásra.
December 13-án rendeztük meg a Mindenki Karácsonyát, ahol megpróbáltunk nem csak
a műsorral kedveskedni, hanem minden egyéb eszközt bevetni annak érdekében, hogy
ünnepi hangulatot varázsoljunk a Művelődési Ház nagytermébe és udvarára. A
szervezőknek és a szülőknek is jó érzés volt hallgatni, mikor a gyerekek belépve először
elcsodálkoztak, majd mosollyal az arcukon mondták egymásnak: „Nézd! Esik bent a hó.”
A kapu a nagyközönség előtt csak 14:00-kor nyílott meg, de az előkészületek már
reggeltől folytak. A kürtőskalács, forralt bor és forró tea elkészítése, a standok kialakítása
sok időt vett igénybe és persze az izgalom, hogy minden a helyén legyen, jól működjön!
Az udvaron halk zene mellett házi sajtok, mézek, mézeskalácsok, ajándék- és
dísztárgyak, ékszerek és helyben sütött kürtőskalácsok várták az érdeklődőket. Aki
megszomjazott, forralt bor vagy forró tea mellett melegedhetett a hidegben. A kistermet
a gyerekek vették birtokukba, ugyanis 110 iskolás, óvodás, énekes és táncos vett részt
az ünnepi műsorban, akiknek öltözni és előkészülni is kellett, majd munkájuk után
jöhetett a jól megérdemelt arcfestés Zurai Judit (Happymation) arcfestő segítségével.
Sikerét mi is mutathatta volna jobban, minthogy a rendezvény végéig megállás nélkül
pillangókat, cicákat, kutyusokat, hercegnőket és egyéb hősöket varázsolt a gyerekek
arcára.
A nagyterem színpadán egymást követték a műsorok. Dr. Szemán Ákos polgármester
megnyitója után Bóni György saját, erre az alkalomra írt versét hallhattuk, majd a nagy
lelkesedéssel készülő óvodások műsora melengette meg a közönség szívét. A
Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola 3-4. osztályos tanulóinak betlehemi
műsora kellően megalapozta a hangulatot a Pódium Színház fellépéséhez, akik énekeskabarés előadással kedveskedtek a megjelenteknek.
Ezt követően a táncé lett a főszerep, ahol először a Taktaharkányi Modern Tánccsoport
Csillag csoportja, majd a Néptánccsoport egykori és jelenlegi tagjai léptek színpadra.

Pálfalusi Laura és Bóni György szavalata után az ünnepi műsort az iskola erre az
alkalomra alakult énekkara zárta, akikre méltán büszkék lehetünk! Végül, de nem utolsó
sorban bent került sor a 3. adventi gyertya meggyújtására Zsova János római katolikus
káplán igei szolgálatát követően.
A majd 4 órás műsort követően mind az arcfestőnél sorban álltak a gyerekek, mind az
udvaron tekergőzött a sor a kürtőskalácsért. Végül az alapanyagokból kifogyott dolgozók
mondták ki a zárórát és ültek le megpihenni az egész napos nyüzsgés után.
December 20-án négy kórus részvételével Adventi Hangversennyel koronáztuk meg az
évet. A Mádi Községi Kórus, a Mezőzombori Községi Kórus, a Rátkai Hagyományőrző
Népdalkör és a házigazda Taktaharkányi Községi Kórus teremtett Nagy Attila karnagy
vezetésével meghitt, karácsonyi hangulatot az előadott dalokkal, versekkel.
A koncert záró akkordjaként a Csendes éj hangzott fel a közönség és a kórusok együttes
előadásában a Nemzeti Összetartozás Parkban a 4. adventi gyertya meggyújtásakor.
Köszönjük mindenkinek a részvételt a programokon, a biztató szavakat, a tapsot a
gyerekeknek, fellépőknek és köszönjük a tanároknak és felkészítőknek a munkát!
Köszönet azoknak a dolgozóknak, akik a technikai hátteret biztosították az egyes
eszközök működéséhez, szállították az anyagokat, segédkeztek az előkészületekben és a
programok lebonyolításában!

