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A Felsőörsi Önkormányzat kiadványa

Gyula virágai

A cikk a Mindennapi Pszichológia c. újságban jelent meg, köszönjük a közlés lehetőségét és a cikket
Dr. Pápay Herbert Zsuzsának.

Amikor megláttam a kertkapuban, egy pillanatra megdermedtem. Ő az? Jól látom?
Vagy összetévesztem valakivel? De nem, semmi kétség, Gyula az, felismerem járásáról,
öles lépéseiről. Szája előtt a jól ismert, a helyi asszonyok készítette maszk, egyik
kezében egy hatalmas rózsacsokor, a másikban egy teli szatyor. „De Gyula, hogy kerül
maga ide, ráadásul virággal?! Hiszen virágot nem is írtam a bevásárló listára!” Mióta
a világ peremének a peremére,azaz az erdő melletti telkünkre húzódtam vissza, Gyula
vásárol helyettem. Fiatal, agilis és segítőkész - az önkormányzat gondnokaként
mindent megold. 

Megveszi a tejet, a felvágottat, a húst, a krumplit, s ha olyat kérnék, ami éppen nem kapható, arra is talál
megoldást. Amikor hántolt tökmagot kértem, hogy azzal dobjam fel a saját sütésű kenyeremet, még nem
tudtam, hogy a helyi kisboltban csak héjast tartanak, de Gyula feltalálta magát: helyettesítő termékként
pucolandó napraforgót hozott. Nagyot nevettem, amikor fejemben végigfuttattam az ő          
lehetséges gondolatmenetét: a drukkerek a helyi focicsapat meccsén tökmagot és szotyit ropogtatnak,
természetesen héjasat, s e kettőt nyilván felcserélhető termékként kezelik. Vagyis e hibátlan logika mentén
születhetett meg az ő döntése az én nevemben is. Sebaj – gondoltam magamban -, legalább a madarak jól
járnak. Mire Gyula a verandáig ért, már rájöttem, ha nem én kértem, ami a kezében van, akkor azt csak az
önkormányzat küldhette. De  milyen alkalomra?! „Nekem hozza a virágot?” – kérdeztem, kibúvót hagyva, ha
netán mégse, akkor visszakozót fújhasson, de ő nevetve megnyugtatott: „Hát persze!” S mielőtt hálát
rebegtem volna az önkormányzat figyelmességéért, megelőzött: „A lánya küldte.” „A lányom?!” – ismételtem
elhűlve. „De hát ő külföldön él!” „Igen, igen, ő mondta, hogy Anyák napja alkalmából szeretné meglepni magát”
- azzal letette a csomagot a veranda asztalára, s már nyargalt is tovább. Töprengve raktam a virágot a vízbe,
a gyümölcsöket a hűtőbe, nem értettem, a lányom, hogy a csudába jutott el Gyuláig! Én ugyan említettem, hogy
ne izguljon, a vásárlásom megoldódott, na, de e csekélyke infó birtokában, hogyan került az asztalra a
meglepi? De akár így, akár úgy forgattam, a puzzle darabkái csak nem akartak összeállni.
Felhívtam a lányom. Ő szintén elcsodálkozott, de más okból: „Már meg is kaptad?! Nincs fél órája, hogy
felhívtam az önkormányzatot. Elmeséltem a telefont felvevő hölgynek, ha már nem mehetek haza, legalább egy
csokor virággal szeretnélek felköszönteni. Éppen csak a nevemet mondtam, még a címedet se kérdezték, de ő
máris megnyugtatott: megoldjuk!” Lassan kibogoztuk, hogy mi történhetett: a hölgy viharos gyorsasággal
riaszthatta a helyi virágüzlet tulajdonosát, a boltost, s végül Gyulát is.
A bizalmi lánc tökéletesen működött. Megrendelő, átutalás és adategyezetetés nélkül is. Még este is azon
gondolkoztam, hány ember együttműködése kellett ahhoz, hogy én itt és most élvezzem a rózsa illatát, s mily
szép is lenne, ha a jószándék nem csak kicsiben működne. Merthogy így is lehet(ne) élni.
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Ismét Ringató!
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A foglalkozást Rábaközi Rita tartja.
A foglalkozás ingyenes!

6. Gyalogosként sokszor van olyan érzésük, hogy a faluban közlekedő autósok gyorsan hajtanak.
Milyen változtatást támogatna ezzel kapcsolatban?
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