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Karácsonyi szeretetjárat 
idõseknél és nagycsaládosoknál

Az idősek otthonának előcsar-
nokában már készülődtek az 
ökumenikus istentiszteletre. Az 
idősödő hölgyek és urak figyel-
ték a feldíszített karácsonyfa 
égőinek pislákolását, a ház 
lakói nyitott szívvel várták az 
emberi szeretetről szóló szép 
mondatokat és bibliai törté-
neteket. Elsőként egy pedáns 
öregúr kapta az önkormányzat 
által felajánlott szeretetcsoma-
got, de látni lehetett, jobban 
örvend a szép szavaknak, mint 
a sok földi jónak. Gondolom, 
ez így is van rendjén, mert 
csokoládéhoz, mazsolához és 
Omnia kávéhoz még csak-csak 
hozzájut a nyugdíjas ember is, 
de szép szavakat és együttérző 
szeretetet nem lehet pénzzel 
megvásárolni. Valahogy úgy 
tűnt, hogy a világ valamennyi 

idősek otthonában élő ember-
nek decemberben megnő a 
szeretetigénye, és rezignáltan 
állapítottuk meg, hogy nincs 
annyi vonat a világon, amely 
annyi szeretetet és jó szót tudna 
elvinni a legtávolabbi zugokba, 
mint amennyire igényt tartanak 
arra a betegek, az elesettek és a 
magányosak.

– Akik a város ügyeinek a 
rendezésére vállalkoztunk, 
azt is tudjuk, hogy időnként 
szembe kell nézni a szomo-
rú dolgokkal is, amelyek meg-
fájdítják az ember szívét, de 
közismert, nincs annál nagyobb 
öröm, mint amikor meglátjuk 
felcsillani az emberek szemét, 
hiszen adni százszor nagyobb 
öröm, mint kapni. Karácsony 
előtt igyekszünk minél több 
emberhez eljutni ajándékaink-

kal, mert számunkra az a legna-
gyobb öröm, ha minél több fel-
csillanó szemmel találkozunk 
városszerte – mondta Segesdi 
János.

Egy évszázad szeretetben

Tamás Károlyné idén júniusban 
ünnepli századik születésnap-
ját, és – valljuk be – ez nem kis 
dolog. Átélt két világháborút, 
sok-sok nemzedék nőtt fel szeme 
láttára, számos tavaszt őríz 
emlékezetében, amikor bódító 
orgonaillat tette még varázsla-
tosabbá a májusi estéket. Volt 
ideje elmerengeni a világ vál-
tozásain, és közben világra 
hozott három szép gyermeket, 
akiktől aztán mérhetetlen sok 
szeretetet kapott és kap most is 
az esztendő minden egyes nap-
ján. A hölgy a Zeneakadémián 
szerzett diplomát, zongorata-
nárként sok fiatallal szerettette 
meg a klasszikus zenét, és most 
is zenehallgatással tölti napjai 
nagy részét.

– Ha erőm engedné, akkor 
most is szívesen zongoráznék, 
de hát tudomásul kell vennem, 
hogy ez már nem megy, pedig 
tényleg olyan jó lenne ismét 
Chopin- és Mozart-darabokat 
játszani. Mindezek ellenére 
egy percig sem távolodtam el 
a zenétől, karácsonyra kaptam 
egy új CD-lejátszót, és amikor 
akarom, akkor visszavonulok a 
zene világába – mondja Tamás 
Károlyné.

A hölgy legkisebb lányával, 
a 68 éves Ravasz Lászlóné csa-
ládjával él egy fedél alatt egy 
olyan érdi kertes házban, ahol 
az építkezés során mindent alá-
rendeltek a volt zongoratanárnő 
kényelmének. Tették mindezt 
a mérhetetlen nagy szeretet 
jegyében, amelynek éltető ereje 
megszépíti a hét unokával és 
kilenc dédunokával eltöltött 
napokat is. 

– Karácsony szentestéje a 
családoké, annak meghittségét 

nem zavarjuk meg, de min-
den esztendő december 23-án 
összejön a nagy család, ahol 
újból és újból megállapítjuk, 
hogy a szeretet tart össze min-
ket. Várjuk a júniust, amikor 
nagy családi összejövetelen 
köszöntjük majd a százeszten-
dős édesanyánkat – tette hozzá 
Ravasz Lászlóné.

Tamás Károlyné jelenlété-
vel megszépíti családja életét, 
személye derűt és vidámságot 
sugall. 

– Jó lenne, ha minden család-
ban olyan szeretet venné körül 
az idős embereket, mint ami-
lyen szeretetben tölti napjait 
Tamás Károlyné. Szerencsére 
változik a világ, és úgy tapasz-
talom, az ország nehéz gazda-
sági helyzete közelebb hozza 
egymáshoz az embereket, akik 
nyitottabbá válnak embertár-
saik gondjai iránt, és nagyobb 
a segítőkészség is. Az embe-
rek rájönnek, nem csak a pénz 
jelenti a boldogságot, hiszen 
annál vannak ezerszer fonto-
sabb dolgok is a világon – fűzte 
hozzá a látottakhoz Segesdi 
János.

A család éltető melege

Annyi mindent elmondtak 
már a nagycsaládosok életéről, 
hogy újat mondani már nem-
igen lehet, de mégis jó dolog 
világgá kürtölni, hogy a nagy-

családokhoz beköltöző szere-
tetnél nincs szebb dolog a vilá-
gon. Isépi Zoltán és felesége 
közösen nevelik Rékát, Kingát, 
Zsombort, Botondot és Csongort, 
és ha valaki együtt tölt néhány 
percet a nagycsaláddal, tapasz-
talhatja a bizalom és szeretet 
légkörét, az életvidámságot, a 
szeretetet.

– Költözés után vagyunk, 
még sok minden keresi végleges 
helyét, de nagyjából már belak-
tuk az új házat. Kimondottan 
szerencsés esztendőnek tart-
juk a 2008-as évet, mert új 
lakásba költöztünk, és 13 esz-
tendő után együtt tölthetett 
a család egy hetet az Adrián. 
Gyönyörű élményt jelentettek 
a Horvátországban eltöltött 
napok. Az új ház jelenti a közös 
nagy karácsonyi ajándékot, 
amelyben mindenki megtalálta 
a maga helyét. A felső galéri-
ás szobákban gyerekkuckókat 
alakítottak ki, övéké a világ, 
ahol egymást nyúzzák órákon 
keresztül – tudtuk meg az édes-
apától.

Isépi Zoltán elmondása sze-
rint a karácsonyi ünnepek alatt 
találkozik a szerteágazó nagy-
család, ahol együtt van nagy-
szülő és unoka, szülő és gye-
rek, és a generációkat a szeretet 
ülteti egymás mellé.

– Kocsonyával várom kedves 
családtagjainkat, és elfogyasztá-
sa után megosztjuk tapasztala-

tainkat fontos és kevésbe fontos 
közös dolgainkról – tette hozzá 
a feleség.

Gazdagodás szeretettel

Az érdi utcákra rátelepedett a 
decemberi kora esti sötétség, 
amikor távoztunk Isépi Zoltán 
családjától. A város csendben 
készülődött az ünnepre, az 
emberek megvásárolták az utol-
só ajándékokat, sok ablakban 
már ott világítottak a karácsonyi 
fények, és gondolatban egyesek 
leültek a távolban élő szülők 
mellé egy rövid pillanatra, hogy 
ismét érezzék a hajdani boldog-
ságot, a gyermekkor örömét.

– Tulajdonképpen az jelentené 
az igazi boldogságot, ha az esz-
tendő minden napján úgy szeret-
nék egymást az emberek, mint 
ahogy karácsonykor szokás sze-
retni egymást. Minél több szere-
tetet adunk ismerőseinknek és 
az ismeretleneknek, annál gaz-
dagabbak leszünk magunk is. 
Számomra nagy ünnep a kará-
csony. Valamikor a régmúltban, 
amikor még gyermek voltam, 
nagy áhitattal néztem az édes-
apám által feldíszített fát, aztán 
gyermekem szemében fedeztem 
fel a karácsonyi gyertya fényét, 
most pedig kisunokám szemében 
ragyog a karácsonyi fény – érzé-
keltette az ünnepvárást Segesdi 
János alpolgármester.

 Papp János

A karácsonyt megelõzõ napokban nyitottabbá válik szívünk a szép szóra, a szere-
tetre és a gondoskodásra, és az embernek az a furcsa érzése támad, hogy hirte-
len megváltozott a minket körülvevõ gonosz világ, elérkezett annak ideje, amikor 
kinyújtjuk egymás felé kezeinket, és jobbik énünket kínáljuk tálcán ismerõsnek és 
ismeretlennek. Ebben a hangulatban kezdte meg Segesdi János alpolgármester az 
ünnep elõestéjén a több stációból álló látogatását, melynek során bekopogott az 
egyik érdi idõs emberek otthonába, köszöntötte az idén nyáron százéves születés-
napját ünneplõ Tamás Károlynét, majd ajándékkosárral kívánt áldott karácsonyi 
ünnepet és boldog új esztendõt Isépi Zoltán népes családjának.

Isépi Zoltán családjának szerencsés volt a mögöttünk hagyott esztendõ

Tamás Károlyné jelenlétével megszépíti családja életét, személye derût és 
vidámságot sugall


