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Boldog anyák napját!
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Iparosok Kárpátalján
Hancsovszki János

Húsvétkor, régi hagyományt folytatva
az Érdi Ipartestület 35 tagja közös
kiránduláson vett részt, ezúttal
Kárpátalján.
A program szombaton, Beregszászon
kezdõdött,
ahol
városnézés
keretében ismerkedhettek meg az
õsi magyar város nevezetességeivel.
Este érkezett meg a társaság Mezõvári községbe, ahol a most szárnyait
bontogató falusi turizmus keretén
belül családoknál kaptak szállást.
A színtiszta magyarlakta település

Képünkön: Kardosné Gyurkó Katalin és Kardos Luca

Jött egy csoda. Harmat lágy, pici
jószág,
Édes, pihegõ, bimbószínû lény.
Vér lüktet benne! Eleven valóság!
S nézem kétkedve, tanakodva én.
Vánkos pihéit elzilálni félek,
Már szétterült az álmaim felett,
Már átölelem féltve, mikor ébred,
Ó, el ne rebbenj tõlem, új igézet!
- A te szemeid a leggyönyörûbb szemek.
Kaffka Margit: Lackó (részlet)
Két gyönyörû bibliai idézet jutott
eszembe, mikor az anyaságról gondolkodtam: „Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az õ órája, de
amikor megszülte gyermekét, nem
emlékszik többé a gyötrelemre az
öröm miatt, hogy ember született a
világra.”(János 16:21 )
„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az
anyaméh
gyümölcse
jutalom.”
(Zsoltárok 127:3)
Sosem felejtem el azt a pillanatot,
amikor megéreztem, hogy gyermeket
hordok a méhemben, egy új életet a

Jótékonysági
koncert az érdi
Fészek Egyesület
gyermekeiért
Május 5-én, a Pataky Mûvelõdési
Központban a Fészek Egyesület
javára jótékonysági koncertet ad a
Seventeen big band, a Bartók Béla
Zeneiskola együttese.
A koncert 19.00-kor kezdõdik; a
jegyek ára 1000 Ft, melyet a zenekar és a mûvelõdési ház az Egyesület gyerekei számára ajánlott
fel.

szívem alatt. Nyolc hetes volt csupán,
mikor elõször megláttam ultrahangon, oly picike volt még, alig kivehetõ
kis pontocska. Kalapált a szívem,
mikor elõször éreztem apró, kis
finom mozgásait, mintha simogatna
belülrõl. Késõbb erõteljes rúgásait,
sõt csuklását is. És amikor meghallottam a szívverését! Megálmodtam,
hogy fiú lesz. Nyári nagy meleg volt,
mikor úgy döntött, kibújik erre az
ismeretlen világra. Két karját dugta ki
elõször, mintha integetne: ”Hahó, itt
vagyok!”, majd jött a feje is.” – Már
látom a fejét, nyomjon anyuka még
egyet, és kint van!” – emlékszem vissza
az
orvos
bíztatására.
„Mosolyogjon!” Bár az erek megpattantak a nyakamon a nagy
erõlködéstõl, mégis tudtam mosolyogni. Végre láthatom õt, megfoghatom!
El lehet-e felejteni a szoptatás izgalmait, amikor mohón szív, miközben
téged néz hatalmas, fürkészõ szemeivel, s kapaszkodik ruhádba,
hajadba – „Anya el ne engedj soha!”?
Majd szép lassan megnyugszik, elalszik. És amikor elõször kapaszkodik
fel a kiságyban, vagy amikor az elsõ
lépéseket teszi meg a szobában? És az
elsõ szavak, amikor kimondja: anyu,
apu? Vagy az elsõ kacagtató mondatai? Felejthetetlen élmények ezek.
És a nehéz pillanatok is megmaradnak: az elsõ hasfájások, az elsõ fogak,
az elsõ esések. A rengeteg
aggodalom: most miért sír, mit
tegyek, jól csinálom?
És vállalom újra az egészet másodszor, harmadszor, negyedszer… Miért
is?
A lányból nõ, a nõbõl asszony, aszszonyból anya lett. A dobogó legtetején,
aranyérmet
szorongatva,
meghatódva, hálát adva áll, neki tapsolnak, õt éljenzik, de igazán csak õ
érzi azt a mérhetetlen boldogságot,

a maximumot nyújtotta vendéglátásból. Vasárnap a Tisza vonalát követve
Nagy Tura következett, majd
Nagyszõllõs, Huszt, Técsõ, Rahó –
így közel 400 km-t tett meg a csapat.
A hétfõi pihenõnap locsolással
kezdõdött Mezõvárin, majd a község
szépséges református templomában
Istentiszteleten vettek részt az
iparosok. Délután két községgel
arrébb, Nagymuzsalyba látogattak el,
ahol a helyi református parókia
udvarán a Beregszászi Illyés Gyula
Színház Ficseri gyermekstúdió ifjú
komédiásai húsvéti népszokásokból
összeállított mûsorral kedveskedtek
az érdieknek.

(Fotó: Szabó László)

ami annyit jelent: anyának lenni.
Egyszerre vagy nõ, asszony, anya.
Valahogy szebbé, magasztosabbá,
dicsõségesebbé, szentté válsz, mégis
sebezhetõvé, érzékennyé, és végtelenül boldoggá. Sõt magabiztosabbá, néha anyatigrissé, ha a szeretteid
biztonságáról van szó. Az anyaság
egy más lénnyé formál minket. Ez
egy más állapot, más, mint eddig
volt. Ezerszer szebb és jobb. Az
anyaság az örömeivel, gondjaival,
nyûgeivel a legszebb és legnemesebb feladat, hivatás a világon.
Gondoskodás, ápolás, felelõsség,
törõdés. És mindezt átjárja az a
szeretet, ami egy anya és egy gyermek között létezik. Megtanulunk
adni és kapni, jobban szeretni. És
megláthatjuk Isten végtelen gondoskodását, szeretetét is mindez által.
És egy anya sosincs egyedül.
Gyermeke által nyitottabbá válhat a
világra, megoszthatja másokkal sikereit, kudarcait, tanácsokat kérhet, s
adhat. Megtanulja szeretetét, figyelmét, gondoskodását megosztani. Ha
segítségre van szüksége, kér, ha látja
más szükségleteit, nyitva áll az ajtaja.
Jól érzi magát hasonló családok
körében, ahol a családi értékeket
erõsítheti férjével, gyermekeivel. Jó
egy olyan közösséghez tartozni, ahol
megértik gondolataimat, érzéseimet,
érezhetem, hogy hasonlóképpen
gondolkodnak, és megteszik amit
kell, ha úgy érzik, a másiknak szüksége van rá. Kívánom minden anyának, hogy mindig megtalálja az
örömet az anyaságban, a szeretetben, a gyermekeiben, az élete párjában.
Homolya Bernadett,
Ága-Boga Érdi Nagycsaládos
Szervezet

Az érdi iparosok a Tiszacsornai honfoglalás emlékmûnél
(Fotó: Hancsovszki)

Múltidézô út Temesvárra
Az 1945 januárjában elhurcoltak emlékére június 13–14. napokon kétnapos
múltidézõ utat szervezünk Temesvárra. Jelentkezés személyesen, május 5-én
17–19 óra között, az Érdi Gazdakör helyiségében: 2030 Érd, Felsõ u. 101. A
létszám korlátozott, részvétel a jelentkezés sorrendjében.

