
Érdi Újság18 XIX. évfolyam, 2009. december 17.

 

Ilyenkor a szívünket kell 
elsõsorban feldíszíteni. Az 
adventi idõszak lényege a közös 
várakozásban, a belsõ felkészü‑
lésben van, azonban a min‑
dennapi hangulatunkra kihat, 
ha a várakozás idõszakában 
kicsit a külcsínre is adunk. 
Feldíszítjük a házunkat, az 
épületeket, a várost. Érd bel‑
városa most pompás látványt 
nyújt. A centrumban hatalmas 
karácsonyfa világít esténként, 
a környezõ házakon, fákon égõ 
füzérek a legfõbb díszítõelemek. 
Egy‑egy ablakban adventi 
koszorú látható. A Stop Shop 
fényárban úszik, az üzletek is 
szebbek, díszesebbek, mint 
máskor. Mindenünnen szól 
a vidám zene, van, ahol már 
karácsonyi dallamok hallat‑
szanak. A vásárlási láz fõleg 
munkaidõ után, az esti órák‑
ban érzõdik, szinte mindenütt 
nagy – helyenként ötvenszáza‑
lékos – árkedvezménnyel kínál‑

ják elsõsorban a ruhanemûket. 
A mûszaki boltokban is van per‑
sze csábító árleszállítás. Annak 
ellenére, hogy a statisztikai ada‑
tok azt bizonyítják, évrõl évre 
kevesebbet költünk karácsonyi 
ajándékokra, ráadásul válsá‑
gos idõszakot élünk, ez nem 
nagyon látszik a rohamokból. 
Igaz, a boltosok – mint mindig 
– panaszkodnak…

A Lajos család négy gyerme‑
kének – két fiú, két leány – vásá‑
rol, mint mondják, elsõsorban 
játékokat, mert még kicsik. 
A legkisebb, Tiborka másfél, a 
legidõsebb, Zsuzsanna nyolc‑
éves. A lányok hajas babát, a 
fiúk autópályát is kapnak. 
A családi büdzsé nem engedi, 
hogy kiköltekezzenek, ezért 
nagyon oda kell figyelniük, 
mire költenek, az akciókat õk 
is lesik.

– Kár, hogy a játékokon rit‑
kábban látjuk az akciótáblát… 
– mondja a családfõ, Lajos 
Attila, aki a MOL‑nál dolgozik. 
Felesége, Csilla, pedagógus. 
Õk is nagycsaládban nõttek fel, 
így korán megtanulták a pénzt 
beosztani.

Kivel is találkozhat még az 
ember karácsony idején, mint 
Karácsonyiékkal… Könnyû 
nekik, náluk mindig „kará‑
csony” van. Gellért,  Kata, Luca 
a három gyermek és a szülõk: 
Szilvia és Zoltán. 

– Gellért hat‑, Kata négy‑, 
Luca kétéves – mutatják be csa‑
ládjukat a szülõk. – Õk már alig 
várják a karácsonyt. Tavaly a 
legnagyobb CD‑ket, könyveket, 
a lányok babákat, ruhákat kap‑
tak. Az idén is hasonló ajándék‑
ra számíthatnak, bár Gellért, aki 
sakkozik, egy sakkautomatának 
is örülhet majd.

 – Azt azért szeretnénk sugall‑
ni a gyerekeknek – mondja az 

édesanya –, hogy a karácsony 
nemcsak abból áll, hogy mi 
kerül a fa alá, hanem elsõsorban 
Jézus születésérõl szól. Bibliai 
történeteket mondunk rendsze‑
resen a gyerekeknek, amit nagy 
figyelemmel hallgatnak. 

–  Hogyan  zajlik  Karácso
nyiéknál  a  karácsony? – 
érdeklõdöm. 

 – Szentestén itthon vagyunk, 
szûk családi körben, másnap 
a férjem családja jön hozzánk 
– válaszolja Szilvia. – S persze 
csengettyûre jön hozzánk a 
Jézuska.

–  Jó  önöknek,  mindig  „kará
csonyuk” van…

– Valóban, különösen ebben 
az idõszakban. Sokat vagyunk 
idehaza, rendszeresen járunk 
templomba, közösen ját‑
szunk, kirándulunk, sétálunk. 
Hétköznap persze nem mindig 
jut eszünkbe, hogy mi „kará‑
csonyiak” vagyunk, de ezek‑
ben a hetekben, a várakozás 
idõszakában természetesen a 
gyerekekkel együtt elkészítjük 
az adventi koszorút. Emellett 
pedig a nemrég kapott szeretet‑

kocka jegyében is telnek napja‑
ink, minden este „kidobjuk”, s 
ami rajta van, egy‑egy mondat, 
ahhoz történeteket találunk ki. 
Ilyenek vannak rajta például, 
mint: Kölcsönösen szeretjük 
egymást, Mindenkit szeretek, 
Jézust szeretem a másikban, 
Szeretem az ellenségemet – no, 
ezt az utóbbit még nem dobtuk 
ki…

Szilvia asszony még azt az 
információt is megosztja az 
olvasókkal, hogy sokszor énekel 
együtt a család, annál is inkább, 
mert õ hivatásos énekmûvész, 
és „a gyerekeknek is már 
nagyon szép hangjuk van”. 
Karácsonyiéknak biztosan most 
is boldog karácsonyuk lesz.

A boldog karácsony egyik 
legfontosabb kelléke a kará‑
csonyfa. Érd több pontján is 
bõ a választék belõle. Évek óta 
a legnagyobb készlete Horváth 
Péternek van, aki több helyen 
is árulja a szebbnél szebb fákat, 
amelyeket az egyik telephelyen, 
a Stop Shoppal szemben éppen 
hatalmas tölcsérekben „hálóz‑
za” segítõivel. 

Összetartozás, egymásra figyelés és szeretetkockák

Jóság csipkék  
az angyalok ruháján
A pompának karácsony- 
szentestére kell kitelje-
sednie, vallják a hívõk. 
Addig azonban kell kicsit 
még „dolgozni” és rohan-
gálni üzletrõl üzletre. 
Sokan ugyanis félreértik 
legszentebb ünnepünket, 
és csak a vásárlást, a 
sütés-fõzést, az ajándé-
kozást látják benne, pedig 
jóval többrõl szól a kará-
csony. A szeretetrõl, az 
egymásra figyelésrõl, az 
összetartozás örömérõl, 
és Jézus születését ünne-
peljük ezen a napon.

– Most még kisebb a forga‑
lom, de az utolsó napokra hir‑
telen megszaporodnak a vevõk, 
akikbõl jut bõven a legutolsó 
pillanatokra is – tájékoztat. – 
A legolcsóbb a lucfenyõ, 1500 
forinttól öt ezer forintig áruljuk, 
a legkisebbek egyméteresek. 
Az ezüstfenyõ is igen keresett, 
az áruk 4–10 ezer forint között 
van, de a normandok is egyre 
népszerûbbek, 5–15 ezer forin‑
tért. 

Horváth úr a karácso‑
nyi idõszakban két hétig a 
fenyõfáival alszik, egy lakóko‑
csiban. Párja, Piros Mónika segít 
neki a munkában és fõzésben, 
merthogy alkalmanként ott 
bográcsoznak. Ezen a héten 
körömpörkölt volt a menü, a 
hét végén marhapörkölt lesz. 
Kell is a kalória, hiszen a telep 
éjjel‑nappal nyitva áll a vásárlók 
elõtt, egészen szentestéig!

A Makk család is itt vásárolt 
egy szép fenyõfát. Szóba ele‑
gyedek a szülõkkel, akiknél 
elsõsorban arra vagyok kíván‑
csi, hány gyerek várja már a 
karácsonyt, s hogyan zajlik 
náluk az ünnep? Négy gyerme‑
kük van: Sára ötödikes, Gréta 
harmadikos, Domonkos elsõs 
az általános iskolában, Balázs 
óvodás.

– A gyerekek – tudom meg 
az édesapától, Makk Ádámtól – 
jócselekedeteiket gyûjtik ilyen‑
kor ajándékba a kis Jézusnak. 
Ezt gyerekkorunkban úgy is 
mondtuk, hogy jóság csipkével 
díszítjük az angyalok ruháját. 
Különösen az idõsebb testvé‑
rek, Sára és Gréta gyûjtik szor‑
galmasan a jócselekedeteiket, 
õk nagyon segítõkészek. 

– Együtt sütünk karácsonyi 
süteményt – ismerkedünk a csa‑
láddal az édesanya, Rita asszony 
segítségével. – Ezek mind külsõ 
jegyek, de fontosnak érezzük a 
visszafogottságot és a fokoza‑
tosságot, hiszen a pompának 
karácsonyestére kell kiteljesed‑
nie, amit nem szabad siettetni. 
Ennek a belsõ felkészülésnek 
is két oldala van, egyfelõl a 
magunkra figyelés, az önvizs‑
gálat, egy belsõ megtisztulás, 
másfelõl ugyanilyen hangsúlyt 

kap az egymásra figyelés is. Mi, 
felnõttek adventben igyekszünk 
ott lenni a hajnali szentmisé‑
ken, ami a lelki összeszedett‑
séget segíti. Ebben az évben 
lányaink alkalomról alkalomra 
külön kérik, hogy õk is jöhesse‑
nek velünk a hajnali rorátékra.

– A család közös lelki 
készülõdése – folytatja – az esti 
gyertyagyújtásnál énekkel és 
imával történik. Ezt egészíti ki 
a családi adventi naptár. Most 
már nem kiveszünk belõle aján‑
dékot, csokoládét, hanem min‑
den jócselekedetért, esetleges 
lemondásért vagy segítségért 
egy‑egy gyöngyszemet helye‑
zünk el az adott nap puttonyá‑
ban. Ezekrõl beszélgetünk. Itt a 
gyerekek gondolatisága és érzé‑
sei is megnyilatkoznak, segí‑
ti õket az önvizsgálatban, ami 
szintén fontos része a közös 
várakozásnak. Karácsony nap‑
ján ebbõl közösen fûzhetünk 
majd egy gyöngysort, amellyel 
a betlehemet készülünk díszí‑
teni. 

Makkéknak igen sok fia‑
tal nagycsaládos barátjuk, 
ismerõsük van. Idén lesz harma‑
dik éve, hogy a szállást keresõ 
Szent családra emlékezve meg‑
szervezték egymás meglátoga‑
tását, és ez újabb alkalmat ad a 
közösségi készülõdésre, imád‑
ságra. Így az adventi idõszakban 
napról napra körbeviszik a 
Szentcsalád‑ikont. 

 – Egyik nap mi fogadjuk a 
kopogtató család apraját‑nagy‑
ját, együtt imádkozzuk a hagyo‑
mányos „szállást keres a Szent 
család” imákat, beszélgetünk, 
és kis vacsorával is készülünk, 
aztán másnap este mi visszük 
tovább, mert közös örömünk 
az összetartozás öröme – e sza‑
vakkal búcsúzik a Makk család, 
ahol tavaly a lányok könyveket, 
ruhákat, társasjátékokat, a fiúk 
legókat, autókat és egy autópá‑
lyát kaptak. Az idei karácsonyi 
kívánságlistán egyebek között 
matricák, könyvek, legók sze‑
repelnek… Boldog karácsonyt 
mindnyájuknak! 

És boldog karácsonyt mind‑
nyájunknak!

 Temesi László

Szállításhoz hálózzák az eladott fenyõt – Horváth Péter a karácsonyi 
idõszakban két hétig a fenyõfáival alszik
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A Lajos szülõk, Attila és Csilla – meg a gyerekekre váró ajándékok egy része

karácsony


