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Vanda karácsonya

LQrinczy Veronika, 2019 december 21 szombat - 14:26:32

Készülünk a karácsonyra- 6. 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.
Hatodik interjúmban Járdány Vanda önkormányzati képviselQt kérdeztem a családja
karácsonyi hagyományairól. Járdány Vanda neves, köztiszteletben álló fényképész,
nagycsaládos anyuka, aki játékboltot is vezet. Ezek mellett a mindig tevékeny, örökmozgó
Vanda a Városunk FejlQdéséért Egyesület adventi programsorozatát is megszervezte. A
képviselQ asszony Családja is közismert városunkban, édesapja és nagypapája is
fényképészként dolgozott. A szókimondó és extravagáns, szeretettel tele Vanda karácsonyi
sztorija is éppen olyan laza, mint Q maga. Fogadják tQle szeretettel!
Vanda írja:
Karácsonyi készülQdés. LQve kérésére. Imádom a kéréseit!

Az egész ott kezdQdött,

hogy tavasz, meg méhecskék meg Ámor nyila így az összes Gyerek karácsony tájékán
született. Még a férj is. Így ez az idQszak a családi ünnepségek tömkelege. A
Játékboltos rohamot, a karácsonyi fotózásokat, a tqzijáték pakolászást a család már
megszokta.
Ezt húzták, egy kereskedQ, vállalkozó fényképész játékboltos tqzijátékos anyucit.
Tudják, hogy anya ilyenkor éjszakánként árut vesz át, éjjel megy a mosógép, nincs vasalt
ing, nincs mézeskalács illat meg szegfqszeges narancshéj. Nem kell a leégett bejglit és
kiszáradt mézeskalácsot megkóstolniuk, hiszen reggelente kiadom a virtuális étkezési
jegyeket, amiket a mamáknál lehet beváltani, itthon mindenki eszik azt, amihez hozzájut
csellel, vagy Shrekes macskaszemekkel apára nézve .
A lakás november közepe óta fel van díszítve. Ez arra jó, hogy mindenki ráhangolódjon a
karácsonyi Qrületre, és vésse az eszébe, hogy ilyenkor nincs. Anyaaaaa...hol a zoknim, meg...
Vigyél már el a körmöshöz!
De! MielQtt rám küldené valaki a gyámügyet, vagy a lelki segélyszolgálatot, tisztázzuk,
hogy van egy anyukám, aki olyan igazi mézeskalács sütögetQ fajta. Aki nem eszi meg a
szaloncukrot mielQtt feltenné a fára. Akinél meleg van és szeretet, karácsonyfa, sült liba
és mogyoró. December 24-én nála lecsapódik az összes rohanó rokon, körbeüljük a terített
asztalt, degeszre esszük magunkat, eldQlünk a kanapén, pihegünk és nevetünk a gyerekeken ha
hisztiznek, hogy nem azt hozta a Jézuska amit kértek.
Idén másképp fogom tervezni a karácsonyt. Karácsony másnapján Krupiékhoz megyek, úgysem
lesznek otthon és megeszem a maradék lazacot és rákot. Lefényképezem Kókai- Dudinszky Móni
karácsonyfáját és abból lesz képeslapom. Kérek Ilike mákos Guba tortájából egy
szeletet.
Huszonnyolcadikára kiheverem a rengeteg kaját és szaladok be táncolni a FQtérre!
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Minden kedves abonyinak, és nem abonyinak is Boldog Karácsonyt, kellemes Új EsztendQt
kívánok magam és Családom nevében! VANDA
Kikerekítette: LQrinczy Veronika

