
Karácsonyvárás, adventi készülődés 

 

 Advent közeledtével rendhagyó kezdeményezés fogalmazódott meg mind szülői, mind 

alkalmazotti közösségünk részéről, melynek célja - az együtt átélt örömteli pillanatok mellett 

- jótékony kezdeményezés, segítő támogatás volt. Az utóbbi évek behatárolt lehetőségei, a 

szigorú szabályozások az emberi kapcsolatok minőségére is hatást gyakoroltak, ennek 

következtében intézményünk és a családok kapcsolatrendszere minőségi és mennyiségi 

mutatók tekintetében is leredukálódott. Mindannyian éreztük, talán új utat kell keresnünk, 

közösen megtalálni az együttes élmény megélésének lehetőségét. Kezdetben kissé 

bizonytalanul számtalan elképzelést fogalmaztunk meg, majd szép lassan elindult valami... 

Kisgyermekeink, alkalmazotti közösségünk, családjaink, szülők, nagyszülők, testvérek 

egyaránt lelkesen készülődtek, hogy az elképzelt adventi vásárra elkészüljenek a vásári 

portékák. Míg az óvodában szorgoskodtak az ügyes kezek, addig az otthonokban családi 

meghitt készülődés folyt, izgatottan várva, mikor találkozhatunk mindannyian. Nem tudtuk, 

milyen lesz, de ez a vágy olyannyira motiválttá tett bennünket, csak erről tudtunk 

beszélgetni…Mindeközben lehetőséget kaptunk a Szabadidő Központ jóvoltából a település 

életében oly jelentős eseményen, a második adventi gyertyagyújtás, egyben Mikulásvárás 

délutánján mint vendéglátók vehetünk részt. Helyi civil kezdeményezés jóvoltából a Nyuszi-

Muri csapata is egy emberként fogott össze intézményünk közösségét és jövőbeni elképzeléseit 

támogatva. Támogatókból nem volt hiány, közel s távol, Fertőszentmiklóstól Sopronig, 

Ausztriától Balatonig, lelkes szülők jóvoltából számtalan felajánlás érkezett: ki anyagilag, 

ki élelmiszerrel, ki alapanyaggal, ki pedig részvételével segített hozzá minket, hogy 

elképzeléseinket megvalósíthassuk. Célként udvari eszközeink bővítését jelöltük meg, piknik 

asztalok, piknik padok szerepeltek elképzeléseink között. Közös erővel, lelkesedéssel 

terveztünk, szerveztünk, melyben szülői munkaközösségünknek jelentős szerepe volt. Értékes 

adományainkat igyekeztünk kategorizálni, csomagolás után vásárra kész formába önteni. 

Három estén át, különböző helyszíneken, más-más természeti környezetben, hangulati 

elemekkel gazdagítva, nagy szeretettel vártuk vendégeinket. A hideg időben jólesett a finom 

meleg tea, forralt bor, a puha kalács, vagy éppen zsíros kenyér, sütemény, és természetesen a 



szeretetteljes fogadtatás. Ezeken az estéken jelképesen kitártuk a kapukat, s velük együtt 

szívünket is… Adventi hangulatban, karácsonyi dallamok kíséretében kisgyermekeinknek, 

családjainknak, egész közösségünknek lehetősége nyílt kötetlen beszélgetésre, játékra, 

szebbnél szebb, kézzel készített ajándéktárgyak beszerzésére. Nagy örömünkre már az első 

este után éreztük a felénk áradó szeretetet, figyelmességet, összefogást, mely a következő 

alkalmakkor még tovább erősödött. Meghitt, bensőséges hangulatú óvodai rendezvényünk 

után, másnap, egész alkalmazotti és szülői közösségünk odaadóan, lelkesen vetette bele 

magát a vendéglátásba, mely a városi ünnepségen igazán kiteljesedett, településünk apraja-

nagyja együtt várta a Mikulást, egyben a második adventi gyertya fellobbanását. A két 

esemény után kissé fáradtan, ugyanakkor örömteli pillanatokkal, lelkileg megerősödve vártuk 

karácsonyvárásunk záró programját a Malom úti óvodában. Némi tapasztalattal, 

ugyanolyan lelkesedéssel készülődtünk, hogy családjaink számára ide varázsoljuk a 

karácsonyvárás igazi lényegét.  A lehullott hó kiváló lehetőséget nyújtott a közös játékra, 

hógolyózásra, hóangyal készítésére, a vendégváró italok elfogyasztása közben pedig önfeledt, 

meghitt beszélgetésre is lehetőség nyílt.  Az adventi programsorozatunk utolsó eseménye után 

rendezvényeink értékelése, elemzése következett. Átgondoltuk mindazt, ami a szervezés, 

vendéglátás, megvalósítás területén pozitívan, vagy éppen negatívan hatott. Családjaink, 

településünk lakóinak véleménye alapján elképzeléseinket olyan eredményesen sikerült 

megszervezni, hogy azzal a közelgő ünnep igazi erkölcsi értékeivel harmonizálva, 

közösségünk összetartó erejét, bizalmas, szeretetteljes kapcsolatát is sikerült megerősíteni. 

Másodlagosan az elmúlt évek jótékonysági báljainak sikerével egyenértékű rendhagyó és 

remélhetőleg hagyományteremtő szülői kezdeményezésünk is megvalósulhatott.  

Támogatóinknak, segítőinknek, mindazoknak, akik rendezvényeink sikeréhez hozzájárultak 

kisgyermekeink, alkalmazotti közösségünk nevében megköszönjük önzetlen támogatásukat, 

jótékony felajánlásaikat, fáradhatatlan lelkesedésüket!  

Karácsony közeledtével áldott, békés, meghitt ünnepeket, egészségben, örömben, sikerekben 

gazdag új esztendőt kívánunk!    
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