XXIII. évfolyam 8. szám – 2021. december
„Adventi hírnök, friss fenyőág.
Lobog az első gyertyaláng!
Karácsonyt várva lázban a föld,

www.sarmellek.hu
Isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!”

Advent első vasárnapján kezdődik a karácsonyra történő lelki felkészülés négy vasárnapon át tartó időszaka.
A keresztények böjttel, bűnbánattal és jócselekedetekkel is készülnek Jézus születésének ünnepére. Az adventi koszorú négy gyertyája az adventi időszak négy
vasárnapjára utal, a három lila gyertya jelzi, hogy „bűnbánati időszakban vagyunkö, az egy rózsaszín pedig

azt, hogy „van okunk az örvendezésre is, mert az Úr közel van
hozzánk”.
November 28-án vasárnap mi is részesei lehettünk annak,
hogy meggyújtják Sármellék adventi koszorúján az első gyer-

tyát. Horváth Tibor polgármester köszöntette az alkalomra
összegyűlt sármelléki lakosokat. Elmondta mennyire örül,
hogy a zord idő ellenére ilyen szép számmal gyűltek össze
kicsik és nagyok. Ezután Bóka Tibor plébános az adventi
készülődés fontosságáról, a csendes készülődésről beszélt,
majd megszentelte településünk adventi koszorúját. Megköszönte minden segítő kéznek, akik az első gyertyagyújtás
lebonyolításában részt vettek.
Forraltborral, teával és süteménnyel kínáltuk az esemény
résztvevőit, csendes beszélgetéssel zárult az este.

Karácsonyi köszöntő

Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves sármelléki lakost a karácsonyi ünnepek alkalmával! Elég körbe pillantanunk a településen, hogy a legszebb és a legvarázslatosabb nap, karácsony szent estéjének üzenetét megértsük:
a Megváltó születésének ünnepe valóban mindenkié. A kicsiké és nagyoké éppúgy, mint a fiataloké és az idősebbeké,
a gyermekeké és a szülőké, az édesapáké, az édesanyáké,
családosoké vagy éppen egyendül élőké.
Hiszen – akármit is gondolunk az életről, a hitről, akár járunk templomba, akár nem – azt mindannyian tudjuk,
hogy a karácsony emberi történetének és hitbéli miszté-

riumának a főszereplője ugyanaz, aki pólyába csavarva feküdt a jászolban: az újszülött Megváltó Jézus Krisztus. Egy
csecsemő.
Nem tudom, elgondolkodtak-e már azon, hogy milyen különleges is a mi világunk, a keresztyén gyökerű kultúránk!
Hiszen az emberi emlékezet és hagyomány leginkább tetterős felnőtteket tart számon, sőt, olykor kifejezetten rettenetes hősöket, önfeledten gőgicsélő, anyai szeretetre
szoruló kisdedeket a legkevésbé sem. Márpedig karácsony
ünnepének mégiscsak ez a lényege. Mert ki mellett, ki köFolytatás a 2. oldalon
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Sármelléken járt a Mikulás!

Karácsonyi

köszöntő

Folytatás az 1. oldalról

zelségében is bontakozhatna ki legtisztább formájában a szeretet, ha nem egy
kiszolgáltatott, ám elbűvölő újszülött
társaságában! Hogyan is élhető át az önzetlenség és az emberbe vetett bizalom
mélyebben annál, ahogy egy csecsemő
teszi: teljes ráhagyatkozással.
Valóban. Meggyőződésem, hogy karácsony ünnepe ezért áll annyira mindan�nyiunk szívéhez közel, mert erre az erőtlen szeretetre vágyunk. Nem véletlenül,
hiszen mindannyiunkban ott lakik egy
csecsemő.

Tisztelt Olvasók!
A nagy mesélő, Krúdy Gyula írja az ünnepre való készülődésről: „A máktörő
koloncnak vendéghívogató hangja volt,
és minden házból kihallatszott döngése.
A dió olyan jóízűen roppant, mintha a
bánatot törtük volna össze darabidőre.
Az asszonyhang, amely a zúzmarás ablakú konyhában kommandírozott, a legkeményebb férfit is meglágyította. (…)
a komondor alázatosan ólálkodott az
ünnepi illatokra (…) a gyalogösvényen
a postás csodálatos levelekkel közelgett,
nyelves szomszédasszony békét kötött,
és szakértelemmel jött a fazékfedelek
fölemelkedéséhez, a sütők átvizsgálásához, a patkók megkóstolásához.”
De miért is idéztem ilyen hosszan Krúdy
írását? Mit üzen, üzen-e egyáltalán nekünk valamit ennyi esztendő, egy évszázad távlatából?
Nos, lehet, hogy a dió – termés híján
– idén nem roppan olyan jóízűen, és a
postás sem érkezik csodálatos levelekkel – hiszen ma már a kapcsolatainkat az
internet segítségével tartjuk –, mégis ráismerünk benne a mindenkori karácsony
hangulatára.
Hiszen az eszmei, a vágyott ünnep – amire törekszünk – éppen olyan, mint száz
esztendővel ezelőtt: meghitt, jó illatú,
és a békességről szól. És ne gondoljuk,
hogy akkor – régen – mindig fehér volt a
karácsony, mint a karácsonyi dalokban!
Lám, Krúdy is erről panaszkodik:
„Fehér vagy fekete karácsony köszönt
ránk ez évben? Régente ez igen fontos
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„Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve, céltalanul, s egyszerre csak kilépsz az Angyalok
Tisztására. Nem is tudod, hogy ez az, mivel az angyalokat nem láthatja a szemed. Csak
annyit látsz, csak annyit érzel, hogy csodálatosan szép. És megállsz. És abban a pillanatban megnyílik a szíved, és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek, egyenként, lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe. A legnagyobb kincseket, amiket ember számára
megteremtett az Isten. A jóságot, a szeretetet és a békességet.”
(Wass Albert)
körülmény volt az ünnepi hangulatban,
mert az emberek mégiscsak jobban
szerettek fehér országutakon szánkázni messzi kis falvak világos ablakai felé
(…) Ez évben azonban hiába jósol a százeszendős jövendőmondó, sőt Herschel
is nagy havazást a hónap végére, mindnyájuknak fekete karácsonya van már
esztendők óta.”

Tisztelt Sármellékiek!
Kedves Barátaim!
Amikor e betűk írásakor, én arra gondoltam, hogy a Covid-járvány okozta
bezártságunk, a vírustól való félelmünk
miként árnyékolta be az életünket, és
tette kiszámíthatatlanná a jövőt, a mindennapjainkat, nos, miközben ezen gondolkodtam, különösen hálásnak éreztem magamat azért, hogy karácsonykor
együtt ünnepelhetünk családunkkal szeretteinkkel, barátainkkal itt lehetünk.
Valóban. A bizonytalanságban felértékelődik a bizonyosság, az állandó változásban a változatlanság, a rendetlenségben a rend utáni vágy. Mert ezekből
fakad a remény akkor, amikor úgy érezzük, elveszítettük a régi, megszokott életünket, és vissza szeretnénk kapni.
Ebben rejlik az ünnepeink ereje és – a hit
bizonyosságán túl – a karácsony megkérdőjelezhetetlensége is. Most értjük meg
igazán azt, hogy miért is ragaszkodtak
a nagyszüleink és dédszüleink ahhoz,
hogy a legreménytelenebb helyzetben
is világítson a karácsonyfa fénye. Erről

olvashatunk a visszaemlékezésekben is
– csak a legközelebbi múltra gondolva –
akár a világháborús karácsonyokon, akár
1956 karácsonyán, amikor – gondolhatnánk – az ünnepet háttérbe szorította a
történelem.
Az idei ünnep mindannyiunk számára jelentsen valódi visszatérést az elveszettnek hitt, családi körben eltöltött ünnephez! Jelentse azt, hogy az élet ilyenkor
– és a szentestéhez közeledve egyre
inkább – leegyszerűsödik. Gondolataink
lecsendesülnek, mozdulataink megszelídülnek. Kívánom, hogy tennivalóink
se különbözzenek attól, amit száz évvel
ezelőtt Krúdy Gyula szedett lajstromba:
„Ajándékot venni, ajándékot adni, mosolyt aratni, könnyet letörölni, gyermekkacajt élvezni, bús asszonyt felvidítani,
elesett embert talpra állítani, jónak lehetni a tegnapi ellenséghez, kézadással
fizetni az álnokságért, szegénységet enyhíteni, a homlok mély redőit elsimogatni, vad, keserű szívbe emberséget oltani, szilaj szemét a gyűlöletnek enyhíteni,
bujdosó nyomornak halk, észrevétlen
léptekkel utánamenni, a magányosan
sírdogálókat gyengéden felkeresni, rongyos gyermeket átkarolni, a híd karfája
fölött merengő asszonyféléhez szívesen
szólani, megfogni az elkeseredett kezet…”
Mindannyiuknak
áldott karácsonyt kívánok!
Horváth Tibor polgármester

2021. december 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás!
A Sármelléki Mikulás és kedves csapata meglátogatta az óvoda és bölcsőde
gyermekeit, az általános iskola tanulóit és a
sármelléki üzleteket. Ez
csak a bemelegítés volt,
hiszen este az iskola udvarára vártuk a Mikulást
és településünk apraja-nagyját.
Az esti Mikuláspartit
lázas készülődés előzte
meg. A hideg és a nagy
szél ellenére igyekeztünk egy apró mesebirodalmat varázsolni
az udvarra, miközben
közben a SÖTYE szorgos
tagjai már izzították
a kemencét, hogy időben elkészüljön a sütőtök. Az általános iskola
szülői munkaközösége
amellett, hogy vendégeink részére elkészítette a forraltbort és a
forró teát, sütivásárral
készült. A BRACCS tagjai
pedig, mint minden éven elkészítették a
lilahagymás zsíroskenyeret.
Gerecs Mária dalra hívta az apróságokat,
hogy biztosan megtalálja az összegyűlt
gyerekeket a nagyszakállú. Az énekszó

olyan jól sikerült, hogy nem sokkal 17
óra után, meg is érkezett a Mikulás, a
Grincs, Elza hercegnő., Andi manó és
Rudolf a rénszarvas.

len beszélgetéssel és forraltborozással
zárult az este.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal vagy felaján-

Benke Éva hangulatos dalcsokra és az általános iskolás kislányok éneke kellőképpen meghozta a hangulatot az ajándékosztáshoz. Miután minden kisgyermek
megkapta névre szóló ajándékát, kötet-

lásaikkal hozzájárultak a program sikeréhez és a gyerekek öröméhez.
„Egynek minden nehéz;
soknak semmi sem lehetetlen.”
Széchenyi István
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Minden kedves olvasónknak

Békés Karácsonyi ünnepeket

és Boldog Új Esztendőt Kívánunk!
Várjuk Önöket rendezvényeinkre
2022-ben is!

A Sármelléki Közösségi Színtér
dolgozói és segítői

Talán nem sokan tudják,
de megalakult kis falunkban egy csoport
Kreatív Klub néven.
Kézműves dolgokkal, festészeti technikákkal,
barkácsolással, díszek készítésével szeretnénk így
közösen foglalkozni. Hétfőnként 16.30-as kezdéssel gyűlünk össze a Ship irodában.
Megalakulásunk alap gondolata között szerepelt tagjaink kézügyességének fejlesztése, ennek

Gólyahír
Köszöntjük településünk legifjabb lakóit!
2021. október, november, december
hónapban született babák Sármelléken:
Süte Roland Hunor		
2021. 10. 13.
Sármellék, Ízek útja 8/1.
Kelemen Tamás 		
2021. 11. 03.
Sármellék, Dózsa Gy. u. 155.
Hetesi Dominik 		
2021. 12. 01.
Sármellék, Barátság ltp.31.
Balogh Emma 			
2021. 12. 06.
Sármellék, Dózsa György u. 308.
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minden lelki-szellemi egészségre kifejtett jótékony
hatásával együtt. Emellett a falu szépítgetése is,
amihez minden támogatást megkapunk a falu vezetőségétől, amit ezúton is köszönünk.
Ez egy rugalmas csoport. Ha gyermeked nem tudod
hová elhelyezni, de szeretnél jönni a foglalkozásra,
hozd magaddal, lefoglaljuk. Ha csak néha tudsz
jönni, az sem baj. A lényeg, hogy várunk mindenkit,
aki szeretne kicsit kimozdulni a monoton hétköznapokból.
Üdvözlettel: Szabó Mária
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