Egy másmilyen karácsony

A 2020. év rendkívüli volt, és sajnos nem jó értelemben volt különleges. Egy új világjárvány
jelent meg, a Covid vírus miatt alapvetően megváltozott az életünk. A járvány erős hatást gyakorolt a
hétköznapjainkra, és bizony az ünnepeinkre is rányomta bélyegét.
Az ismeretlen betegség elleni védekezés miatt az embereknek távolságot kellett tartaniuk
egymástól. Több héten át iskolába sem mehettünk, az idős nagyszülőkkel csak ritkán találkozhattunk,
és csak maszkban, ölelés és puszi nélkül üdvözölhettük a rokonainkat, barátainkat.
Máskor már a karácsony előtti hetekben lázasan készülődtünk, tervezgettük, hogy kit mivel lepjünk
meg, kivel, hol és hogyan töltsük az ünnepnapokat. Idén sajnos bizonytalan, szorongó időszakot éltünk
meg. Azon tanakodtunk, hogy el merjünk-e menni másokhoz, az ajándékokat küldjük-e postán vagy a
kapunál adjuk-e át. Elmaradtak a karácsonyi ünnepségek az iskolákban, a Jézuska-váró események a
templomban, pedig ezek régi hagyományok, amik segítettek az ünnepi hangulat megteremtésében.
A hiányérzetünket csökkentette a falunkban
indított közösségi játék. A település élő adventi
kalendáriummá változott. Esténként újabb és újabb
ablakokban gyúlt fény egy-egy számot megvilágítva.
Szabad levegőn való sétára csábította a lakosságot a
verseny, hogy minél több számot fotózzunk le, amit be
kellett küldeni a dátumnak megfelelő napon a program
szervezőjének.
A legtöbb fényképet beküldőnek
ajándékot ígértek. Mi sok számot megtaláltunk, és a
végén a szoros versenyeredményre tekintettel
valamennyien kaptunk egy emléklapot és egy karácsonyi
gyertyát.
A házunkat november végén kívül-belül fényekkel
dekoráltuk. Készítettünk adventi koszorút, melyen minden
vasárnap eggyel több gyertya fénylett a terített asztalon.
Mézeskalácsot sütöttünk, és tojáshabbal mintákat rajzoltunk rá,
ahogy azt minden évben tettük.
Szenteste bátrak vagy vakmerők voltunk, nem bírtunk
elzárkózni mindenki elől. Összegyűlt tágabb családunk egy része,
persze szigorúan 10 fő alatti létszámban. Elkészült az ünnepi
lakoma, előkerültek a társasjátékok. Közösen örültünk annak, hogy
mindannyian egészségesek vagyunk, és egymás közelében
lehetünk. Felértékelődött a szeretteinkkel töltött idő, és sokkal
kevésbé számított, hogy mit rejtenek a karácsonyfa alatt a díszes
csomagolások. Átéltük az ünnep csodáját, amely így is szép volt, de
nagyon más, mint az eddigiek.
Kívánom, hogy a következő évben már csak egy tanulságos emlék legyen a betegségtől való
félelemmel beárnyékolt ünneplés!
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