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Karácsonyi gondolatok

Miről is szólhat ilyenkor karácsony táján a rege, mintsem  a szeretetről. 
Arról a tüneményes varázslatról, amely most bejárja, meghódítja a 
világot és soha sem veszít időszerűségéből. A szeretet értékelésével, 
értelmezésével, ezernyi tanulmány foglalkozik.   S mennyire igaza van 
Müller Péter közismert magyar írónak, amikor azt állítja, hogy: ”Az 
ember értékét nem az esze, a műveltsége, nem a hatalma vagy a 
tehetsége, hanem a lényéből áradó melegség minősíti. Vagyis a 
szeretetnek behunyt szemmel is érezhető jelenléte.” Azt hiszem, hogy 
ehhez nem kell külön magyarázatot fűzni és nyilván ahhoz a 
bölcselkedéshez sem fér kétség, amely szerint a szeretet igazából csak 
akkor él, ha mindennap él. Ám, mégis köztudott hogy az igazi szívből fakadó szeretetnek, karácsony táján 
egészen más színezete van. Hogy miért? Mert az őszinte karácsonyi szeretet, amit szívből kapsz nem 
maradt benne a jókívánságokban. Az életre kel, beléd költözik, és minden nap veled van. Nem vagy 
egyedül. Ez a szeretet minden ébredésnél vár, megfogja a kezed, elkísér az utcán, vásárol veled a boltban, 
és veled együtt dolgozik, végzi a feladatokat. Így a hétköznapok, bármit is hoznak, bármit is teszel, 
ünnepnapokká válnak. Álljunk meg tehát e bensőséges, szent ünnepen egy kis időre, hogy 
meggyőződhessünk róla, tudunk-e tiszta szívből szeretni, tudunk-e örülni egymásnak, és ha igen, akkor 
más dolgunk nem lehet a világon, mint küzdeni a legnemesebbért: egymásért.
Egy régi szakácskönyv megsárgult lapjain olvasható egy recept. Én kisütöttem ezt a karácsonyi 
különlegességet és most olvasóimnak is szeretettel nyújtok át egy szeletre valót. Fogyasszák, kérem, jó 
étvággyal!                                         

(S.A.)

 

Kedves Olvasóink! Halimba Község Önkormányzatának és a magunk nevében áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és egészségben, szeretetben, jólétben gazdag újesztendőt kívánunk 
minden halimbai lakosnak és családjának!

Tóbel János 
polgármester 

Schvarczkopf Anita 
szerkesztő

Megkérdeztük: Ön hogyan készül a karácsonyra?

Baracska Lászlóné, Veronika néni: 
Igaz egyedül élek, de a karácsonyaim nem telnek magányosan. Advent időszakában elmegyek a rorate 
misékre, vagy a Mária rádióban hallgatom meg Isten igéjét. Számomra ez jelenti az ünnepre való lelki 
ráhangolódást. A készülődés a lakás és a kapu ünnepi díszbe öltöztetésével folytatódik: adventi koszorút 
rakok a kapura, a lakásban kicsi fenyőfát állítok. Bár nincsenek unokáim, mégis nagy örömmel 
ajándékozom meg a rokon és az ismerős gyermekeket. Az évek során mindig nagy örömmel fogadtam a 
faluban Betlehemező gyermekeket is. A karácsony előtt böjti időszakban inkább csak halat és aszalt 
gyümölcsöket eszem. Az ünnepi menü csak december 25-én kerül az asztalra, ami az ilyenkor 
hagyományos ételekből áll: töltött káposzta, bejgli, sütemények.  December 24-én mindig elmegyek a 
templomba. A fiam, a rokonok és kedves ismerőseim pedig mindig meglátogatnak az ünnepek alatt. 

Kovácsné Tróbert Rita :
Mindig nagyon várjuk a karácsonyt. Nem lehetek eléggé hálás a sorsnak, hogy olyan családban nőttem fel 
ahol szeretet és békesség honolt, igaz akkor még nem volt feldíszítve a lakás és adventi koszorú sem volt, 
de csengettyű szólt mikor beszaladhattunk a szobába, mert megérkezett a Jézuska. Mindent együtt 
csinálok a gyerekekkel: a lakásdíszítést, az adventi koszorút, s a cipős doboz ajándékokat is együtt 
válogatjuk össze. Előre puhatolózom, mit szeretnének. Hiába fogadom meg, hogy már jó előre megveszek 
mindent, de mindig az utolsó pillanatban kerül a Jézuskához a levél, ami először rajzos volt, most már 
írásos. Persze kell saját készítésű ajándék is. Mióta meghaltak a Szüleink kitaláltam - mivel már úgyis mi 
vagyunk már csak egymásnak - hogy a szülői házba jöjjünk össze. A Szentestét húgommal és családjával 
és öcsémmel és családjával töltjük. Mindenki hozza a saját konyhaspecialitását. Én mindig tócsis húst 
viszek körettel, kompóttal, savanyúsággal. Biztos lesz idén is dobos kocka, keksztekercs, csíkos süti. 
Egész este társasozunk, activitizünk, beszélgetünk. Utána hazajövünk és itt is vár bennünket a Jézuska. 

Lukács Zsanett: 
Az idei évben már két kisgyermek várja nálunk a Jézuskát. Nagy izgalommal készülünk, mivel Laura 
kislányomnak ez lesz az első karácsonya. A lakásunkat Balázs kisfiammal együtt öltöztetem ünnepi 
díszbe. Az adventi naptárból pedig minden reggel előkerül neki valami finomság is.  Mindig elmegyünk a 
kultúrban és az óvodában rendezett karácsonyváró programokra is. Itthon a készülődés középpontjában 
a közös mézeskalácssütés áll. Balázzsal az elmúlt napokban pedig már megírtuk a Jézuskának a levelet 
is. Ebben az áhított ajándékok vannak felsorolva. Úgy látom lesz miből választania…. December 24-én 
titokban díszítem fel a fát.  Számukra a feldíszített karácsonyfa és az alatta lévő ajándékok jelentik az 
igazi ünnepet. Nekünk meg a csillogó szemük látványa. Ezen a napon még meglátogatjuk a Nagyszülőket 
is. A gyerekeknek pedig egy újabb fenyőfa, egy újabb ámulat, és persze ajándékok. Az ünnepek alatt a 
tágabb rokonságot látogatjuk meg, és mi is várunk vendégeket. Meghitt karácsonyra készülök a 
családommal, hiszen ez a legszebb ünnepünk.

Györkösné Baráth Anikó:
A készülődés nálam az adventi koszorú elkészítésével kezdődik. Minden évben a kultúrházban készítem 
el Vargáné Marika segítségével. Az ezt követő hetekben pedig folyamatosan díszítem a lakást, amibe a 
férjem is besegít. Az ajándékok vásárlásához, már előre hegyezem a fülemet, hogy kinek mivel tudnék 
örömet szerezni. Mivel mindannyian szeretünk olvasni, még mindig a könyv a legkedveltebb ajándék. 
Nagy gondot fordítok a karácsonyi menü összeállítására. Előre megtervezem az ételek sorozatát. A 
hagyományos karácsonyi ételek mellett, minden évben törekszem valami újdonságot is az asztalra tenni.  
Valamilyen gesztenyés süteménynek és diós, mákos, bejglinek azonban mindig lennie kell. Évek óta 
hagyomány nálunk, hogy a halászlét a férjem a barátaival az udvaron főzi meg bográcsban. Szenteste 
nálunk gyűlik össze a szűkebb család. Vacsora után, beszélgetünk, régi fényképeket nézegetve 
nosztalgiázunk. Ilyenkor mindannyian együtt vagyunk és odafigyelünk egymásra. Úgy érzem, ez a 
legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk. 
Sajnos az utóbbi években nincs hó, pedig a férjemmel sokszor sétáltunk karácsony éjszakáján, a falu 
havas utcáin.

Szeretet recept 
Végy egy kilogramm jó meleg szeretetet,

Szitáld át a türelem szitáján,
Nehogy pletykamag kerüljön bele!

Adj hozzá egy liter bátorságot,
Három deci szorgalmat
És egy csipetnyi jóságot.

Azután gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel,
és takard le tiszta jókedvvel.

Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél,
Szórd meg asszonyi kacagással,

És tegyél rá pár csepp nyugodt megfontolást.
Annyi darabra vágd fel,

hogy eggyel mindig több legyen,
Mint ahányan vagytok,

Hiszen mindig akad valaki, aki még rászorul.



(S.A.)

Azok a régi karácsonyok…

  „Régi karácsonyok bukkannak fel emlékeim villanásaiból, és megvilágítják 
az elmúlt időt és embereket, akik élnek újra és örökké a kis karácsonyi 
gyertyák puha, libegő fényében.”  (Fekete István)

Minden embernek vannak emlékei különös karácsonyokról. A mai hetven 
év fölöttiek háborús emlékeiket idézhetik, s már gyermekként 
megtapasztalták nélkülözést. Így volt ezzel Kántor Józsefné, Eta néni is, 
akit advent második hetében kerestem fel, s arra kértem, hogy meséljen 
régi idők karácsonyairól.

 Beszélgetésünk elején bátran vállalja korát (77 éves), bár szomorúan 
beszél megromlott egészségi állapotáról. Szavaiból mégis nem a betegség, hanem a gyógyulás vágya sugárzik, 
ahogy az előtte álló műtétjét említi. 

 - Épp most lesz a napokban 60 éve, hogy itt élek Halimbán. Gyermekkoromban a nagyszüleim neveltek 
Vas megyében egy tanyán. Halimbán akkor jártam először, amikor az öcsémet jöttem meglátogatni. Ekkor itt 
egy bálban ismertem meg a férjemet, akihez egy év múlva hozzá is mentem feleségül. Három gyermekünk 
született. Egy sajnos nagyon fiatalon tragikus körülmények között elhunyt. Ezután egy kislányt, három 
évesen nevelőotthonból fogadtunk örökbe, majd megszületett a fiúnk is. A legidősebb lányom Violetta 
családjával itt Halimbán, a másik lányom Ibi és a fiam Zoltán pedig Svájcban élnek. Szerencsére gyakran van 
lehetőségem találkozni velük. Többször voltam már náluk, s ők is mindig hazajönnek hozzám. Három unokám 
van, és már van két dédunokám is.  

Majd a gyermekkoráról kezdünk beszélgetni. 12 éves koráig nevelkedett a tanyán, ahol bár nagyon szegényes, 
de nagyon szép környezet vette körül. A nagyszülei dolgos, becsületes emberek voltak.  A karácsonyt még a 
történelem legviharosabb időszakaiban is mindig megünnepelték, bár 1944-ben úgy tűnt, hogy ebben az 
évben nem lesz karácsony. Ekkor 7 éves volt. Erről így mesélt: 

 - Nem tudtam beletörődni, hogy ne legyen feldíszített karácsonyfám. Végigjártam a tanyát, ahol 16 
család lakott, és kreppapírokat gyűjtöttem. Ezekből csináltam szaloncukor papírokat. Ebbe csomagoltam be a 
felvágott kenyérdarabokat,(ez volt a szaloncukor) de ez a papír mindig szétjött. Ekkor kovászt kevertem és 
azzal ragasztottam össze. De nekem ez még nem volt elég. Összeszedtem a bombázó repülőgépekből kidobált 
fém ezüstszálakat.  Igaz mondták, hogy veszélyesek, és robbanhatnak is, de én a hét évemmel csak arra 
tudtam gondolni, hogy milyen szép csillogó díszek lehetnének belőle a fán. Megpiszkáltam őket egy bottal, és 
hál, istennek nem robbantak. Hazavittem és darabokra vágtam a szálakat, és kovásszal hozzáragasztottam a 
kreppapírokhoz. Persze közben az egész szobát összekentem, s ezért nagyon kikaptam Nagymamától. Engem 
ez ekkor nem érdekelt. Nekem csak az volt, a fontos, hogy csillogó fenyőfám legyen. Sosem felejtem el, hogy 
ezen a karácsonyon egyedül nekem volt a tanyán díszített fenyőfám. 

Amikor elkerült a tanyáról és férjhez ment, semmijük sem volt. A nehéz keserves élet ellenére, mindig 
igyekezett, hogy szép karácsonyt teremtsen a család számára. Bár szegény karácsonyaik voltak, de nagyon 
szépek. Erről is egy történet jut az eszébe: 

 - Fiatalasszony voltam, s elkopott a télikabátom. Nagy nehezen, összespóroltam egy télikabátra valót. 
El is mentem Devecserbe, de nem tudtam megvenni, mert mindig az motoszkált a fejemben, hogy ha most 
megveszem a kabátot, akkor nem lesz ajándékra pénzem. Inkább azon a 600 Ft-on ajándékokat vettem a 
gyermekeimnek. Nem voltak nagy dolgok: zokni, sapka, sál, kesztyű. A férjem le is szidott, hogy miért nem 
vettem meg a kabátot. Mondta is, hogy ilyen kopott kabátban, nem mehetek el az éjféli misére. De ez engem 
nem érdekelt. Boldog voltam, - új kabát nélkül is - hogy én ajándékot adhattam.  S ez volt a fontos. 

Mivel két gyermeke is Svájcban él, nem hagyhatom ki a kérdést, van e különbség egy svájci és egy magyar 
karácsony között?

 - Először is leszögezném, hogy a karácsony az mindenhol karácsony. Olyanná tesszük, amilyenné mi 
szeretnénk.  A vőmék családja is Magyarországról ment ki még 1956-ban, ezért a mi családunk ott is 
megtartja a magyar hagyományokat. A magyar vers az ének ott sem hiányozhat szenteste. Azt azonban 
tapasztaltam, hogy nem tartják annyira bensőségesen, mint mi. Sokan elutaznak karácsonykor, s nem jönnek 
így össze a családok, mint nálunk. 

Etus néni az idén is lázas készülődéssel várja Jézus születésének ünnepét. Bár karácsonykor most ő menne 
Svájcba, de egészségi állapota miatt nem vállalta az utat, pedig 1 éves kisunokája Jázmin biztosan örült 
volna.  Inkább itthon marad és advent időszakában minden nap dekorál valamit a lakáson és az udvaron.  
Nála a mézeskalács sütése is több napig eltart, aprólékosan szépen kidíszítgeti őket. A családtagoknak szánt 
ajándékokat már kigondolta, s néhányat már be is szerzett belőlük. A lakásban pedig három karácsonyfát 
állít, amelyek közül mindig lesz egy, amit csak akkor bont le - lehet akár már húsvét is - ha mindegyik 

(S.A.)

Jótékonysági bál az iskola javára 

Iskolánk Szülői Munkaközössége a  Művelődési Házban rendezte meg 
Jótékonysági bálját, melynek bevétele tanulóink javát szolgálja majd. A 
bált a szülők nevében Kovácsné Tróbert Rita nyitotta meg. A jelenlévők 
köszöntése után szólt azokról, akik, most nem tudtak eljönni, de 
támogatójegy vásárlásával, tombolatárgy felajánlással nyújtottak 
segítséget.  A gyermekek nevében is minden támogatónak megköszönte 
adományát. Ezt követően a kezdő és haladó néptánccsoportjaink léptek fel. 
Az este során Varga István (Sztyopa) néptáncoktató rögtönzött táncházat 
szervezett, amelyen a gyerekek által előadott koreográfiákkal 
ismerkedhettünk meg. A Nagy Noémi igazgató felkészítésében előadott 
Bécsi keringőt az iskola diákjai és dolgozói adták elő. A produkciót 
vastapssal jutalmazta a közönség. A zene és a tánc továbbfolytatódott, de a talpalávalót már a Wolfram 
együttes szolgáltatta. A tombolasorsoláskor számos értékes tombolatárgy talált gazdára. 

Márton nap az óvodában

2014. november 11-én Márton nap alkalmából gyűltünk össze a Zsebibaba 
csoportban. Szent Márton legendájából mindenki megtudhatta, ki volt 
Márton, hogyan kapcsolódik Mártonhoz a liba, miért eszünk ezen a napon 
libapecsenyét.
Természetesen készítettünk libákat is, szorgos kis kezek ragasztották a 
„libatollakat”, vendégeinket libazsíros kenyérrel és borsmenta teával 
kínáltuk. Következtek a libás játékok: 
 - Egyél libám…
 - Gyertek haza ludaim..
A délután zárásaként meggyújtottuk a libás mécseseket és felvonultunk az 
óvoda környékén. Dorosziné Szántó Erika

óvodapedagógus

December 16. (kedd) 16.00 Karácsonyi kézműves foglalkozás

December 19. (péntek) 16.00 Karácsonyi ünnepség 
        Fellépnek a helyi általános iskola felső tagozatos tanulói

December 20. szombat 17 óra   Karácsonyváró Hangverseny az EJHA szervezésében: Örökzöld 
     karácsonyi dallamok  címmel a Tapolcai Musical Színpad ad zenés műsort.  

December 31. (szerda)  Szilveszteri mulatság: élőzene, tombola (fődíj egy újévi kismalac), welcome 
     drink,  pezsgő, virsli, jó hangulat
     Jegyek elővételben, nyitvatartási időben a Művelődési házban kaphatók!
     Jegyár: 2 500.- 
     További információ a 20-263-8388- as telefonszámon!
Állandó programjaink:

- Hétfőn és pénteken 17.00-18.00-ig felnőtt zumba
- Kedden 16.00-tól17.00-ig és szerdán 16.00-tól 18.00-ig a Free Kid Aerobik csoport
- Csütörtökön 17.30-18.30 Jóga (Szükség van kényelmes ruhára és polifomra!)

A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a www.halimba.hu weboldalon található.

Mindenkit szeretettel várunk!

A Művelődési Ház decemberi programkínálata

gyermeke látta. Bár maga is termeszt fenyőfákat, mégis minden évben a vője Svájcból hoz neki egy 2,5 
méteres normand fenyőt. Egy teljes napon át díszítik.  Az ünnepi menüt a Halimbán élő lánya készíti el, s 
szenteste először a család most is majd nála jön össze. 
 - Fontos is ez, a mai rohanó világban. Mindenkinek szüksége van arra, hogy együtt legyen azokkal, 
akiket nagyon szeret. Még a legínségesebb időkben is a család összetartó ereje, egymás szeretete volt az, ami 
boldoggá és örömteli ünneppé varázsolta a karácsonyt. –mondta Etus néni.
Aztán kölcsönösen áldott ünnepeket kívántunk egymásnak. Kint sötétedik, helyenként már villognak a 
színes karácsonyi fények. Közeledik az ünnep. 


