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Krupincza János: Az év minden napjára szeretettel kívánok HITET, önbizalmat, kitartást!

LQrinczy Veronika, 2019 december 20 péntek - 10:26:16

Készülünk a karácsonyra- 4. rész

-

Cikksorozatunkban Abony Város Önkormányzatának

képviselQit kerestem meg, hogy meséljenek nekünk arról, hogy mit is jelent számukra a
karácsony, és hogyan töltik szeretteik körében az ünnepet.
Nagyedik interjúmban Krupincza János önkormányzati képviselQt, a POWER Karate SE vezetQjét,
senseit kérdeztem meg a karácsonyi szokásaikról. Jánosnak és feleségének Andreának
összesen öt gyermekük van.
Igazi nagy családban élnek. Megtudtam többek közt azt is, hogy karácsony második napján a
szüleihez mennek, a picike házikóba, amely tele van ilyenkor szeretettel és ez az érzés
leírhatatlan. Most karácsony táján János lányához, Renihez és Párjához is elmennek, ahol
házavatót tartanak.

Nálunk nagyon jól és mozgalmasan telik a karácsony. Szent este jön hozzánk mind az öt
gyermekünk és persze a párjaik is. Ilyenkor nálunk van a lakoma. Feleségem, Andrea fQzi meg a
karácsonyi menüt, aki igazán szuper és ínycsiklandozó ételekekel várja a családot. Csak
engem enged be ilyenkor a konyhába segíteni, ez igazándiból megtisztelQ számomra.
Hagyományosan hallé, lazac steak tejszínes rákraguval, konfitált oldalas, sültes tálak,
töltött káposzta, pulykacomb került az asztalra. Nagy karácsonyfánk van mindig, olyan
plafonig érQ.
Évente változó a díszítés színe, feleségem, Andi öltözteti fel a fát. Idén még nem
árulta el, hogy milyen színq lesz. Van ajándékozás nálunk, de csak apróságokat adunk
egymásnak. Az az igazság, hogy nálunk hetente, általában csütörtökönként összegyqlik a
Család, jönnek a gyerekeink. Ilyenkor is beszélgetünk, ez hagyományosan így alakult ki.
Mondhatom, hogy nálunk hetente van karácsony, csak most annyi a különbség, hogy ez
ünnepélyes, más a

körítés . Ezek a heti találkozások nem kötelezQk, mégis jön

mindenki, jó érzés, hogy van kötQdés és szeretet, és nem csak karácsony alkalmával.
Az abonyiaknak karácsony alkalmából, és az év minden napjára szeretettel kívánok HITET,
önbizalmat, kitartást, azt, hogy higgyenek magukban, mert érdemes! Higgyenek a jövQben,
kívánok mindenkinek mindenféle pozitív dolgot, pozitív életszemléletet. A múltból csak a
szépet kell megtartani és a rosszat el kell engedni!
2020-ra mindenképpen magammal szeretném vinni 2019-bQl a Családomat és az ezzel kapcsolatos
sok szép dolgot. Pk nagyon nagy erQt adnak nekem az egész esztendQben, mindenben. Ez alatt
értem a szülQket is, akiket nagyon szeretek és tisztelek. Mindent magammal szeretnék vinni
2020-ra, hiszen tényleg nagyon pozitív volt az évem, olyan dolgok történtek velem, amikrQl
még csak nem is álmodtam!

Ezúton kívánok minden kedves abonyinak eredményes, hittel és önbizalommal teli karácsonyi
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ünnepet, és békés, pozitív Új EsztendQt!
Lejegyezte: LQrinczy Veronika

