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Nagycsaládosok Karácsonya

A

December 13-án, Luca napján tartotta
az idén a Szepes Gyula Mûvelõdési
Központban karácsonyi ünnepségét
az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi
Egyesülete.

E

lõször Kardosné Gyurkó Katalin, az egyesület elnöke köszöntötte a nagyszámú vendéget. Öröm volt látni ennyi izguló, csillogó
szemû gyereket, akik nagy izgalommal várták
a számukra talán nem túl érdekes beszédeket és
mûsort.
Kardosné Gyurkó Katalin beszédében a
család fontosságáról beszélt, és sajnálta, hogy
éppen az ünnepség szervezése miatt az utóbbi
idõben talán túl keveset tudott foglalkozni saját
családjával.
T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város polgármestere is köszöntötte a megjelenteket. Azt emelte ki, hogy fontos ugyan az ajándékozás is, mert minden gyermek örül annak,
ha kap valamit, de az ünnepet elsõsorban belül,
lélekben kell megélni, s imával, zsoltárénekléssel, családi körben akkor is meghitté tudjuk
tenni, ha éppen a mai szûkös idõkben „szegény
a Jézuska”.
A megjelenteknek az érdi zeneiskola növendékei adtak mûsort: ütõsök, harmonikások,
fuvolások szórakoztatták a közönséget, s közben két szavalatot is meghallgathattak.

Karácsony

A 2006 óta születettek egy része a dobogón
2006 novemberében tíz család elhatározta,
hogy szövetségre lép és megalakítja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének Érdi Csoportját, az Ága-Bogát. Késõbb egyre többen
csatlakoztak hozzá és adták tovább a hírt. Megalakulása óta huszonhét gyermekkel szaporo-

dott az egyesület, ennyien születtek harmadik,
negyedik, sõt kilencedikként is a családokba.
Az ünnepségen külön köszöntötték „az egyesület szülötteit”, akiket fel is hívtak a színpadra, és ajándékkal kedveskedtek nekik. A mûsor
után szeretetvendégséget tartottak.

Az idén is felállították a városban a mindenki karácsonyfáját, méghozzá két helyen,
a Bem téren és a városközpontban.
Képünkön az utóbbi látható, a körforgalom
közepén.

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kíván
minden kedves Olvasójának az Érdi Lap szerkesztõsége

z idõ megállíthatatlan. Kinek lassan, kinek gyorsabban, de kérlelhetetlenül múlik. Néhány pillanattal elõbb még 2007-et búcsúztattam, most 2008 kerül sorra.
Nem volt feledhetetlenül jó évünk. Ahogy
mondani szokták: jó közepes. Rosszabb, mint
a tavalyi, de jobb, mint az elkövetkezõ. Az
utóbbi hetek-hónapok híreit hallgatván ez a
mondás valószínûleg beválik. De ha a bevásárlóközpontokban nyüzsgõ tömeget látjuk,
csodálkozhatunk: hol itt a válság? Hol a szegénység? Hiszen irdatlan csomagokkal küzdenek a parkolókban, soha nem látott menynyiségben fogynak az LCD meg plazmatévék,
digitális fényképezõgépek és egyéb kütyük. Az
autógyárak már leállítják szalagjaikat, a szalonok viszont csábítóbbnál csábítóbb ajánlatokkal rukkolnak elõ, a hitelintézetek sem panaszkodnak a kuncsaftok fogyására. Mintha
haláltáncot járnának az emberek, úgy tolonganak Merkúr templomaiban.
Sajnos évek óta ez a téma Advent idején.
Készülünk karácsonyra, de nem lelkileg, hanem ajándékokkal. Mintha a várakozás a ma
emberének kizárólag a karácsonyi meglepetésre való várakozást jelentené, Jézus születése elsikkad a fenyõágas és csillagszórós
csomagolópapírok zörgésében. Pedig nem
véletlen az Advent. Majd minden vallás ismer
hasonló várakozási és megtisztulási idõszakokat, gondoljunk csak a muzulmánok negyven napos Ramadánjára, ahol böjtöléssel és
imádkozással emlékeznek arra, hogy Allah
kinyilvánította Mohamednek akaratát. Ekkor
az iszlám országok lakói a napot imádkozással és a Korán tanulmányozásával töltik, a
nap világos óráiban tartózkodnak az evéstõl,
ivástól, a dohányzástól s a nemi élettõl. Náluk ez minden hívõre kötelezõ, a szekularizált
európai országokban játszva gyõzött a kereskedelem. A posztkommunista országokban
még annál is könnyebb dolguk volt, hiszen a
majd félévszázados várakozás a szabadság
után átfordult a világi javak esztelen birtoklásának vágyává, a fogyasztói társadalom
paródiájává.
Unalmas és hiábavaló minden évben a kínai gagyik vásárlása helyett a szeretetet emlegetni, azt, hogy a családi összetartozást, a
szeretetet nem vásári holmikkal, hanem az
egész életen át tartó összetartozással, gondoskodással, felelõsséggel, együttérzéssel lehet megszerezni. Pedig Karácsony errõl, errõl is szól. A meghittségrõl, az együtt töltött
órákról, melybõl napok, évek, évtizedek szaporodnak. Mert az ajándékok kicsomagolása,
kipróbálása percekig tart csupán, s aztán elveszítik újdonságukat. Egy babát, DVD-játszót, legót meg lehet unni, el lehet rontani, de
ha a családot az igazi szeretet tartja össze,
akkor az örök marad.
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