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Megemlékezés
„Istenem súgd meg neki halkan,

Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam!
Álmomban keressen meg engem,

Még egyszer had lássam, had öleljem!
Nem szólnék róla, mily gyötör a bánat,

Csak had lássam még egyszer  
az Édesanyámat.

Had legyen nekünk ez a legszebb álmunk,
Súgd meg neki, mi minden nap várjuk.”

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk

Varga Istvánné
Szarka Anna

halálának 5. évfordulóján.

3 lánya, 3 veje, 
6 unokája, 7 dédunokája

Megemlékezés
„Telik az idő, de nem tompul a fájdalom

az emléked él, s hiányzol nagyon.
Nincs hang, nincs szó, nincs üzenet,

nincs érintés, mely minden szívet melenget.
Van helyette egy fénykép, egy sírhalom,

sok szív, mely fáj nagyon.”

Soha el nem múló fájdalommal emléke-
zünk drága szerettünk,

ifj. Gila Tibor

halálának 3. évfordulóján.

Szerető családja és barátai

Megemlékezés
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben 

élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Fájó szívvel emlékezünk

Szép Ferenc
(Öcsi)

halálának 15 éves évfordulója alkalmából.

Élettársa, gyermekei családjaikkal

Köszönetnyilvánítás
„Boldogok, akik sírnak, mert majd 

vigasztalást nyernek.” Mt 5,4

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, aki szerettünk 

Kosztolányi Ferencné
Muzsik Julianna

temetésén megjelentek, utolsó útjára 
elkísérték, sírjára virágot, koszorút he-
lyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló menye, 
unokái és családjaik

LAPZÁRTA
2021. február 26. (péntek)  

17 óra
Kérjük az időpont betartását, hogy a 

következő hónap első napjaiban a szer-
kesztők összeállíthassák az újságot és 
mielőbb megjelenhessen.

Rövid híreket, eseményekről szóló tu-
dósításokat továbbra is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640

Családi események
2021. január

(Összeállította: Váradiné Szép Tünde  
anyakönyvvezető)

Születés: Bujdosó Zsoltnak és Csuka-Kis 
Bernadettnek ÁDÁM ISTVÁN

Házasságkötések: Magyar Antal, Rozma-
ring u. 18. szám alatti lakos és Kószó Alexandra, 
Kórógy u. 79/D szám alatti lakos; Marsovszki 
József, Ady E. u. 10. szám alatti lakos és Busi 
Edina szentesi lakos; Szanyi Attila és Lakos Vi-
vien, Mindszenti u. 77. szám alatti lakosok.

Halálesetek: Győri András Mátyás, 
Kórógyszentgyörgy u. 19. (86 éves); Mészáros 
Mátyásné Szarvas Ilona, VII. külterület tanya 
64. (85 éves); Kosztolányi Ferencné Muzsik 
Julianna, Köztársaság u. 2. (90 éves); Bélteki 
Ilona, III. külterület tanya 10. (85 éves); Ludá-
nyi Mihály Pálné Hegyi Erzsébet, Bem J. u. 2. 
(93 éves).

Szép Ernő:  
Én így szerettem  

volna élni

Én úgy szerettem volna élni
Minden halandóval beszélni

Mindenkinek nevét kérdezni
Mindenkinek szívét érezni

A járdán osztani a virágot
Tegezni az egész világot

Megsímogatni ami állat
Érinteni minden fűszálat

Imádni végtelen sereggel
A napot ha fellángol reggel

És énekszóval összejönni
Az esti csillagnak köszönni

S testvéri csókkal hazatérni
Én így szerettem volna élni.

Személyes elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársa 
a következő telefonszámon érhető 

el: Kosztolányi Sándorné  
+36-30-278-5640
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Tisztelt Ügyfelek!

A koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében a 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel 
Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a  

Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás korlátozott.

A Hivatalba érkezve a portán kell jelezni az ügyintézés tárgyát, majd a kapott utasítások 
szerint kell eljárni. Amennyiben a bejárati ajtó zárva van, akkor ügyfélfogadási időben kérjük, 
hívja a 63/364-800 vagy a 63/364-817 telefonszámok egyikét. A Hivatalban való 
tartózkodás alatt a szájmaszk megfelelő viselése mindvégig kötelező!

Ügyeit, amennyiben lehetséges, kérjük, intézze elektronikusan (e-mail, e-Papír) vagy 
telefonon. Kérelmek, nyomtatványok elérhetőek a www.szegvar.hu honlapon a 
Dokumentumtár fülön.

Szíves megértésüket ezúton is köszönjük!

Telefonos elérhetőségek:

63 / 364-800 

Anyakönyv:       24-es mellék

Adó:       23-as mellék

Hagyaték:      24-es mellék

Hirdetmények:     21-es mellék

Kereskedelmi hatóság:   21-es mellék

Lakossági bejelentés:    26-os mellék

Pénztár:       19-es mellék

Segélyezési, szociális ügyek:  24-es mellék

             20-as mellék

Egyéb:       26-os mellék
  

További információ: 63/364-817
dr. Szecskó Tamás jegyző

Szegvári Polgármesteri Hivatal

Köszönjük segítségüket!
2021 februárjában a 34. évfolyamot kezdjük 

meg a Szegvári Napló történetében.
2020-ban különösen sokat változott újsá-

gunk tartalma. Kevés eseményről tudtunk 
beszámolni, az elmaradt rendezvények miatt 
kevesebb hírt közölhettünk. Amíg a járvány-
helyzet tart, ezzel a nehézséggel küzdünk, de 
igyekszünk olvasnivalóval megtölteni az újsá-
got, kérjük megértésüket. 

Az elmúlt évben csak 11 számot jelentettünk 
meg. A rendkívüli helyzet miatt áprilisban nem 
állítottunk össze lapszámot. 

A mindenkit sújtó nehéz körülmények miatt 
2020-ban nem tudtunk pályázni az önkormány-
zathoz támogatásért. Így sajnos szeptembertől 
emelni kellett az újság árát. Szerény költség-
vetéssel dolgozunk, a szükséges könyvelési, 
számviteli anyagokra költünk csak. Az újság 
nyersanyagának eljuttatása a nyomdába inter-
neten történik, megspórolva ezzel az utazási 
időt és költséget. A kész újságok hazaszállítá-
sát az autóval rendelkező szerkesztő ingyene-
sen végzi, illetve alkalmanként családtagjaink 
hozzák el a hódmezővásárhelyi nyomdából.

Munkatársak, cikkírók, akik segítették 
2020-ban a lap szerkesztését:

Antal Péter
Banka Ágnes
Bucsányi László
Erdei Sándor
Gyömbér Ferencné
Hegyi Ildikó
Kosztolányi Sándorné
Dr. Mészáros Imre
Orvosné Jaksa Mária
Pintácsi Éva
Piti Magdolna
Pokorny Szilárd
Pólyáné Téli Éva
Purgel Zoltán
Rozgonyi Mária
Szabó Irén
Szabó Judit
Szabó Tibor György
Dr. Szecskó Tamás
Váradiné Szép Tünde
Vass Tibor
Vighné Németh Ildikó
Kerekes Mátyás, Purgel Zoltán, Viola István 

és a cikkírók fotói színesítették az újság lapjait.
A www.szegvarinapló.hu honlapunkra Kovács 

Lajos István tölti fel az egyes lapszámainkat.
Az internetről átvettük a cs3.hu, baon.

hu, delmagyar.hu, fidelio.hu, index.hu, 
katasztrofavedelem.hu, keresztenyelet.hu, 
Korzenszky Richard OSB facebook oldala, lo-
vasok.hu, Mária Rádió Magazin, magyarkurir.
hu, police.hu, rakaszgergely.hu, szegvar.hu, 
szegvaronline.hu, vasarnap.hu oldalakon, il-
letve a Katolikus Kalendárium, Magyar Kurír, 
Nők Lapja, Lépcsők folyóiratokban megjelent 
írásokat.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal munkatársai, képviselő-
testületi jegyzőkönyvekkel, egy-egy aktuális 
hírrel, információval segítettek.

A Hunor Coop 213. sz. ÁBC, a Hunor Coop 
202. sz. ÁBC, a Rozmaring ÁBC, a Péksarok 
Market, a Mini Élelmiszer, a Szentesi utcai 
Kisbolt, az R&G üzlet, a Gyógyszertár mun-
katársai, Bihari Ferencné és családja segítettek 
abban, hogy az újság eljusson az olvasókhoz. 
Az előfizetőkhöz három önkéntesünk és a szer-
kesztők viszik el a lapot.

A Művelődési Ház munkatársai segítettek az 
olvasói kapcsolattartásban, cikkeket, üzenete-
ket vettek át, előfizetőket jegyeztek fel.

Nagy szükségünk van Kószóné Bihari Etel-
ka önkéntes munkájára, aki a szabályos jelen-
tések elkészítésében, a kötelező hivatalos eljá-
rások megtételében, a könyvelésben segít, sok 
tehertől megszabadítva bennünket.

Köszönjük minden közreműködő egész éves 
munkáját. 

Várjuk továbbra is közérdekű írásaikat, ja-
vaslataikat.

A Szegvári Napló megjelenését támogatják 
azzal, hogy havonta megvásárolják az újságot 
vagy előfizetnek rá, hirdetést adnak közre. 

A szerkesztők
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelke-
zésre állnak saját betegeik számára reggel 7 
órától délután 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon 
hívhatók háziorvosaink. 
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vá-
sárhelyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-
30-708-7183-as mobilszámon és a 06-63-
400-712-es vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztá-
lya látja el a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 12 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-
9.30 óra
Dr. Zoltán László minden hónap első szerdája 
14 óra, üzemorvosi rendelés
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás hétfőn 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermeke-
ket hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz 
kell vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (+36-30-568-8998)

Polgármesteri Hivatal 
telefonszáma: 06-63-364-800
Az ügyfélfogadás korlátozott. 

Hasznos tudnivalók!
Ügyfél fogadása
Hétfő   8.00-12.00 12.30-16.00
Kedd  8.00-12.00 12.30-16.00
Szerda  8.00-12.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-16.00
Péntek  7.30-12.00

A jegyző ügyfélfogadása
csütörtök  8.00-12.00 13.00-16.00

Pénztár nyitva tartása
Hétfő   8.00-12.00 12.30-15.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-15.00

Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat
Kormányablak busz 
Határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás

Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociá-
lis Intézmény (Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.30 
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szol-
gálat 
Telefonszáma: +36-30-230-2205

Posta nyitva tartása
hétfő  8-12 12.30-16 óráig
kedd  8-12 12.30-16 óráig 
szerda  7-12 12.30-16 óráig 
csütörtök  8-12 12.30-16 óráig
péntek  8-12 12.30-15 óráig 

Falugazdász ügyfélfogadása
Sallainé Kispál Zsuzsanna
Tel: +36-30-925-3188
Nincs ügyfélfogadás, a művelődési ház zárva 
tart.

A mindenkor szolgálatot teljesítő rendőrök 
telefonszáma:
+36-20-209-5308

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó 
száma:
06-63/410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc +36-30-903-8505
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Vighné Somodi Rita +36-30-368-2772

Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, pol-
gárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos hal-
őreinek telefonszáma:
Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szol-
gáltató Zrt. a szegvári víziközmű üzemelte-
tőjének telefonszáma:
Ügyfélszolgálat: 06-80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 06-80/922-333
A vízóra állás bejelentése: 06-80/922-334
- online: www.alfoldviz.hu

Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 06-
63/311-433
hétfő  8.00-12.00 – 12.30-18.00
kedd   8.00-12.00 – 12.30-14.00
csütörtök  8.00-12.00 – 12.30-14.00

Nemzeti Közművek
(földgáz, áram)
Fiókiroda
6600 Szentes, Kossuth Lajos utca 13.
Ügytípusok: Számlázással kapcsolatos ügyek; 
szerződéssel kapcsolatos ügyek; bankkártyás 
fizetés; műszaki ügyintézés; előre fizetős mérő 
ügyintézés; időpontot foglalt ügyfeleknek
Nyitvatartás
Hétfő:   8:00-12:00
Csütörtök:  12:00-18:00
Áram-hibabejelentés
06-62/565-881
Gáz-hibabejelentés
06-80/820-141

Szegvári Egyesített Közművelődési és Mu-
zeális Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425
ZÁRVA
A Községi Könyvtár nyitva tartása a műve-
lődési ház földszintjén
ZÁRVA
Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, 
Szélmalom, Babaház
Nem látogatható. 
Bejelentkezés: Kulbert-Takács Hajnalka +36-
30-448-1587

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoport-
jának fogadóórája: minden héten csütörtökön 
8-12 és 13-17 óra között.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tar-
tása
Hétfőtől – péntekig 5.00-19.00 óráig
Szombaton  5.00-19.00 óráig

Kéménytisztítás, időszakos ellenőrzés
Munkanapokon előzetes időpont egyeztetéssel 
7-15 óra között
Farkas István +36-30-261-5504
Szép Endre +36-30-261-4077
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Robotok az üvegházakban
A Szentesi Árpád-Agrár Zrt. hat permetező 

robotot állított munkába szentesi és szegvári 
üvegházaiban. A robotok segítségével gyor-
sabb és precízebb a növényvédő szerek kijut-
tatása. 

– A növényvédelmi robotok december kö-
zepétől a szegvári és a Szent László-i telephe-
lyeinken, valamint az 5-ös üzemegységünkben 
dolgoznak a paprika-, illetve a paradicsomül-
tetvényekben – tudtuk meg Buleca Csabától, az 
Árpád-Agrár Zrt. kertészetének növényvédel-
mi vezetőjétől.

Állítható szórófejek
– A robotok nagyjából 120 centi hosszúak, 

60 centi szélesek. A növényházakban elhe-
lyezett fűtőcsöveken mozognak, amelyek így 
sínpályaként is szolgálnak. A robotokon lévő 
2-2, egyenként nagyjából 3 méter magas osz-
lopokon találhatóak a szórófejek, amelyek a 
permetezőanyagot kijuttatják a növényekre. A 
szórófejek szórási szöge állítható, és egyenként 
akár el is zárhatók, annak érdekében, hogy 
csak a kezeléshez szükséges, optimális meny-
nyiségű növényvédő szer jusson a kultúrákra, 
a megfelelő helyekre.

A permetező robotok önműködően közle-
kednek a sorokban oda és vissza.

Egy tartályból tömlőn keresztül kapják a 
permetszert. A tömlőt attól függően, hogy 
merre mennek, lecsévélik, illetve feltekerik – 
mondta a szakember.

A robotok ellenőriznek
– A berendezést számítógép vezérli, amibe 

betápláljuk a permetezéshez szükséges ada-
tokat, például a területegységre kijuttatandó 
permetszer mennyiségét, az üvegház adatait, a 
szórófejek típusát. Megadjuk azt is, hogy meny-
nyi szórófejet kívánunk működtetni. A robot ez 
alapján számolja ki, hogy milyen nyomáson 
és milyen sebességgel kell haladnia a sorban. 
Le is ellenőrzi a bevitt mennyiséget, vagyis ha 
véletlenül rossz adatokat táplálnánk a számí-
tógépbe, akkor kijelzi, hogy olyan beállítások 
mellett nem lehet végrehajtani a feladatot, és 
nem indul el, vagyis megtagadja a munkát.

Buleca Csaba hangsúlyozta, a robottechno-
lógia pontosabbá, precízebbé teszi a növényvé-
dő szer kijuttatását.

A munkavégzés idejét lerövidíti, a dolgozók 
permetezőszerrel szembeni kitettségét pedig 
csökkenti.

Biológiai növényvédelem
– Az Árpád-Agrár Zrt.-nél integrált biológi-

ai növényvédelmet folytatunk, ami azt jelenti, 
hogy a kártevők ellen főként hasznos ízeltlábú-
ak betelepítésével védekezünk. Ha szükséges, 
a rovarok munkáját különböző korrekciós, nö-
vényvédő szeres beavatkozásokkal korrigáljuk. 
Ehhez is használjuk a robotokat, valamint bio-
lógiai preparátumok kijuttatásához is, amelyek 
ugyancsak a biológiai védekezést támogatják.

Forrás: delmagyar.hu/Kovács Erika

Használt sütőolaj, 
sütőzsír gyűjtés 

Szegváron
Magyarországon a háztartásokban évente 

több tízezer liter sütőolajat és sütőzsírt hasz-
nálnak fel, mely egy része a lefolyókba, sze-
métgyűjtőkbe és a természetbe kerül.

Egyetlen liter használt sütőzsiradék 1 millió 
liter ivóvizet képes fogyasztásra alkalmatlanná 
tenni.

Az összegyűjtött olaj 100%-ban újrahasz-
nosításra kerül: a feldolgozás során bioetanol 
készül belőle.

Gyűjtés helye és ideje:
Elhelyezhető a Szegvári Polgármesteri Hiva-

tal udvarán található gyűjtőedényben
nyitvatartási időben:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00
Péntek: 07:30-12:30.

Elhelyezés módja:
A gyűjtés 240 literes, rendszeresen tisztított 

és karban tartott, kulturált megjelenésű gyűj-
tőben történik.

A használt sütőolajat, sütőzsírt lezárt PET-
palackban vagy zárt befőttesüvegben kell a 
gyűjtőbe helyezni az olajat, önteni nem kell, 
így „cseppmentes” a rendszer, nem áll fenn a 
kiömlés veszélye.

Forrás: szegvaronline. hu

Hulladékszállítás
A sárga kuka ürítés  

(újrahasznosítható hulladék) 
hónap utolsó előtti szerdáján:

február 17-én.

A zöldhulladék gyűjtés 
február 24-én.
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Előfizetés kedvezménnyel!
Ha minden hónapban megveszi a Szegvári Naplót,  

kényelmesebb, ha előfizet. Emellett kedvezményt is kap:  
az előfizetés 2021-re  

csak 2200 Ft. 

Díjtalanul házhoz szállítjuk az újságot a megjelenés  
másnapján.

Vidékre is vállaljuk újságunk postára adását.  
Ez esetben az előfizetési díj 4000 Ft, amely  

a postaköltséget is tartalmazza.

Előfizetni személyesen előzetes egyeztetés alapján  
lehetséges.

Banki befizetéssel vagy átutalással a Takarékbank Zrt-nél 
vezetett számlánkra. Szegváriak Tájékoztatásáért Alapít-

vány 
57200062-10003475-00000000.

A Szegvári Napló pénzforgalma  
2020-ban

Bevételek
nyitó egyenleg 181.176 Ft
Újságár 705.500 Ft
Lakossági támogatás 71.000 Ft
Összesen: 957.676 Ft

Kiadások
Nyomdaköltség  794.506 Ft
Honlap működtetés 20.320 Ft
Adminisztrációs költség 12.530 Ft
Postaköltség (előfizetők) 18.715 Ft
Banki költség 24.227 Ft
Összesen: 870.298 Ft

Egyenleg 2020. december 31-én 87.378 Ft

A vírus járvány miatt áprilisban nem jelent meg az alapfeladatunk-
ban meghatározott Szegvári Napló. A nyomdaköltségek márciustól 
emelkedtek, tartalékaink, támogatásaink elfogytak, így 2020. szept-
embertől a lapszámok árát emeltük. (100 Ft-ról 200 Ft-ra – azaz egy 
gombóc fagyi árára). 1 db újság nyomdaköltsége 133 Ft jelenleg. 72.806 
Ft nyomdaköltség kigazdálkodásához 364 db újságot kell eladnunk. 
Ebből 130 db előfizetőként már biztosan elkelt. Az előfizetőknek 1 havi 
kedvezményt adunk.

„Egyél jót, 
tegyél jót”

Ezzel a címmel jótékonysági akciót 
hirdetett Bottyán Denissza helyi vál-
lalkozó, a Fa Puma büfé üzemeltetője. 
A január 22-i és 23-i, pénteki és szom-
bati napok teljes bevételét felajánlották 
Bihari József és családja megsegítésé-
re.

A kezdeményezés nagyon jól sike-
rült, ezen a két napon átlag feletti piz-
zát, hamburgert és egyéb gyorsételt 
rendeltek tőlük, a vállalkozás alkalma-
zottai alig győzték elkészíteni. 

A szépen összegyűlt összeget a Pol-
gármesteri Hivatalban adta át a vállal-
kozó a családfőnek. Bihari József meg-
hatódottan fogadta a kezdeményezést, 
nagyon hálás a vállalkozónak és mun-
katársainak, valamint azoknak, akik a 
jótékonysági akciót megrendeléseikkel 
támogatták.

A TV2 Tények Plusz adásában ja-
nuár 11-én Bihari József és családja 
életét mutatták be. Az édesapa elme-
sélte, hogy három évvel ezelőtt telje-
sen megváltozott az életük, amikor a 
legkisebb gyerekük születése után az 

édesanya vérmérgezést kapott és leállt 
a szívműködése. Újraélesztették, de 
az oxigénhiány maradandó sérülést 
okozott Hajnalkánál. Az édesapára 
hárul minden háztartási munka és a 
négy gyerekek nevelése. Azóta a ki-
hívásokban megedződve a család még 
szorosabban összetartozik, Az apa 
megfogalmazása szerint együtt bár-
mire képesek. 

Forrás: szegvaronline.hu
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SZEGVÁR
Hulladékgyűjtés rendje

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi (2020. májustól 2021. áprili-
sig) a biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről és a 
kommunális hulladék elszállításáról.

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)

2020. év 2021. év

máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc.  ápr.

szerda 20. 17. 15. 12. 9. 7. 4. 2;30. 27. 24. 24. 21.

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2021. évi (2021. májustól 2022. áprilisig) a biológiailag lebomló 
hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről és a kommunális hulladék elszállításáról.

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)

2021. év 2022. év*

máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc.  ápr.

szerda 19. 16. 14. 11. 8. 6. 3. 1;29. 26. 23. 23. 20.

*2022. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (sárga fedeles edény)

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) elszállítása minden hónap utolsó előtti szerdai napján 
történik.

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető hulladékok:

Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos 
kartondobozok kupak nélkül.

Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos, ásványvi-
zes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)

Kommunális hulladék gyűjtés

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is szerda.

Tisztelt Lakosok!

Szegvár település közigazgatási területén az MVM Démász Áram-
hálózati Kft. megbízásából a Presidente Okisz Kft. munkatársai, mint 
szerződött gallyazó partner a nagy-, közép- és kisfeszültségű szabad-
vezetéki hálózatok nyomvonalai mentén gallyazási munkálatokat vé-
geznek, mely során a hálózatok biztonsági övezetébe nőtt fa vagy egyéb 
növényzet eltávolításra kerül.

A munkavégzés várható kezdési időpontja: 2021. január 20.
A gallyazást a villamos művek, valamint a termelői, magán- és köz-

vetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló, 2/2013. (I.22.) NGM ren-
delet szabályozza.

A levágott ágak, gallyak a települések belterületéről 5 munkanapon 
belül elszállításra kerülnek, a külterületeken a munkavégzés helyszínén 
maradnak.

Kérjük a munkavégzés során szíves együttműködésüket!

Gallyazó partner elérhetőségei:
Cég neve: Presidente OKISZ Kft. 

Kontakt személy: Dombovári Lajos  +36-30-190 9736

Kabinet iroda elérhetősége:
+36-30-696-5295

2021. január 20. napjától gallyazás várható Szegváron
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HIT VILÁG
Liturgikus naptár – 

2021. február
A farsangi időszak az idei évben Vízkereszt-

től (január 6-a) február 16-ig, a Hamvazószer-
da előtti keddig tart.

Február 11. a betegek világnapja: a Lour-
des-i jelenés évfordulója.

Február 14. Szent Bálint püspök és vértanú, 
a szerelmesek védőszentjének liturgikus em-
léknapja. 

Február 17. Hamvazószerda
A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt 

hamvazószerdán veszi kezdetét. A keresz-
tények ebben a bűnbánati időszakban Jézus 
Krisztus feltámadása, a húsvét megünneplésé-
re készülnek, a hitben való elmélyülés, a kien-
gesztelődés és a lemondás segítségével.

Február 22. Szent Péter apostol székfogla-
lása

Ezen a napon Szent Péter apostol székfog-
lalását ünnepli Egyházunk. 354-ben az egyik 
legrégibb egyházi naptár szerint Péter tanító 
székének ünnepét jelzi e nap, az apostolra ala-
pított Egyház egységének kifejezésére.

Február 24. Szent Mátyás apostol
Mátyást Jézus feltámadása után, még pün-

kösd előtt választották apostollá Júdás helyett. 
Rá emlékezünk ünnepén.

Március 4. Boldog Meszlényi Zoltán
Ezen a napon a 2009 októberében boldog-

gá avatott Meszlényi Zoltán vértanú püspökre 
emlékezik az Egyház.

Forrás: Magyar Kurír

Jel a homlokon, üzenet a szívnek
Hosszú évek óta társa lett nagyböjti utamnak 

ez a pár soros szöveg, amely hamvazószerdán 
megszólít, és a következő hetekben sem enged 
el.

„Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek 
meg!

- A hamu a homlokomon ma hideg marad-
ványa egy hatalmas, fényt és meleget, arany 
ragyogását adó tűznek.

- Uram, ígérem, hogy láng leszek! Akik a 
közelembe jönnek, meleget és bátorítást talál-
nak nálam.

- A hamu a homlokomon ma fekete jele a 
tűzbe vetett gyomoknak, melyek megakadá-
lyozták, hogy kikeljenek a magok.

- Uram, ígérem, kiirtom a szavaimban és tet-
teimben növekedő rosszakarat tüskéit, a vetél-
kedés és megszólás töviseit!”

Hamvazószerda mozgó ünnep, a húshagyó 
keddet követi; ez a húsvétot megelőző 40 na-
pos böjt első napja. A Magyar Katolikus Le-
xikon szócikkében azt olvashatjuk, hogy a 
hamvazószerda, hamvas szerda a nagyböjt 
kezdő napja a latin szertartásban, a húsvétva-
sárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap. Pontos 
időpontja attól függ, hogy mikor van a március 
21-ét követő első holdtölte. Az ettől számított 
első vasárnap Húsévét első napja, s ha innen 
visszaszámolunk 40 napot, akkor megkapjuk a 
hamvazószerda időpontját…

Eleinte a hamuval való megszórás csak a 
nyilvános bűnbánók szertartása volt. Az idők 
során ez a szokás átalakult, majd a XII. szá-
zadtól az egyházi szertartás része lett, amelyet 
még 1091-ben rendelt el II. Orbán pápa.

A hamuval való meghintés már az Ószö-
vetségben is a bűnbánat jele volt. Így látjuk a 
niniveieket, akik Jónás prédikációjára bűnbá-
natot tartottak, és ennek jeléül hamuval hitet-
ték be a fejüket.

A hamvazás személy szerint szól a hívők-
nek, ősi jelképe a bűnbocsánatnak, valamint az 
elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. 
Ilyenkor templomainkban a pap keresztet raj-
zol a hívő ember homlokára a szentelt hamu-
val, mely az előző évi virágvasárnap szentelt 
barkáinak hamva. Közben ezekkel a szavakkal 
földi életünk kezdetére és végére figyelmez-
tet: „Ember emlékezz rá, hogy porból vagy és 
porrá leszel!” vagy „Emlékezzél ember, porból 
lettél, és visszatérsz a porba!” illetve „Térjetek 
meg és higgyetek az evangéliumnak!”

Hamvazószerdával Jézus böjtölésének, 
kínszenvedésének időszakáról megemlékez-
ve bűnbánati időszakot kezdünk. A nagyböjt 
egy új kezdet, olyan út, amely elvezet a biztos 
célhoz, a húsvéthoz, a feltámadáshoz, amikor 
Krisztus győzedelmeskedik a halál felett. Eb-
ben az időszakban mindig erős indítást kapunk 
a megtérésre. A keresztény arra kap meghívást, 
hogy „teljes szívével” térjen meg az Úrhoz. 
Joel könyvében a 2. fejezetben (12-13 versek) 
olvassuk: „Ezt mondja az Úr: Késedelem nél-
kül térjetek vissza hozzám teljes szívetekből, 
böjtölve, sírva és gyászolva. A szíveteket szag-
gassátok meg, ne a ruhátokat. Térjetek vissza 
az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert jóságos és ir-
galmas, nagy a türelme és csupa könyörület…”

A böjti fegyelem az idők során külső for-
májában változhat, de lelki tartalmában válto-
zatlanul megkívánja a bűnbánatot, az őszinte 
megtérést és a kiengesztelődést. Magunkra 
vesszük a múlandóság külső jelét, hamut szó-
runk fejünkre, hogy lélekben teljesen megújul-
junk.

Forrás: Mária Rádió Magazin/Virágh József 

Böjte Csaba: 
Ajándékok és csodák: 

fogadd el Isten 
szeretetét!

Ha megfigyeljük a virágokat a maguk pom-
pázó színében, csodálatos illatában, rácsodál-
kozhatunk, hogy mennyi szépség, bölcsesség, 
fantázia egyesült abban, aki ezt kitalálta. Vég-
tére olyan is lehetne a világ, mint a régi tévé: 
fekete-fehér. Attól még világ lenne a világ. 
Minek ennyi szín? Forma? Illat? Íz, zamat? 
Mondhatta volna az Úr: „Van káposzta és van 
saláta. Kész, osszátok bé, ennyi tellett”. Akkor 
az lenne a természetes. Ehelyett itt van a túl-
áradó, túlcsorduló színvilág, illatvilág, ízvilág, 
ami betölti környezetünket.

Vagy lehetnének a lányok is egyformák. Ha 
egy kaptafára készülnének, könnyebb lenne 
nősülni, vagy legényt választani. De milyen jó 
az Isten, hogy mindenkinek külön-külön kap-
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tafát teremtett! Mindegyikünk más, és nem-
csak formára: gondolkodásban, szeretetben, 
jóságban is mások vagyunk.

Ez a világ Isten túláradó ajándéka neked, 
nekünk, nekem. Képzeld el, hogy karácsonyra 
készítesz a gyermekeknek egy kis ajándékot fi-
zetésedből, kis nyugdíjadból, azt, amire éppen 
telik, szépen becsomagolod, összerakod, és a 
fa alá teszed. Boldog vagy. A gyermek oda-
megy, kibontja, és eldobja. Mit éreznél, mint 
szülő vagy nagyszülő? Isten ötmilliárd év óta 
formálja, alakítja ezt a világot. És mi gyakran 
nem tudunk örvendeni egy szál virágnak, a 
naplementének, az éneklő feketerigónak, em-
bertársamnak, aki szóba akar állni velem.

Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Is-
tennek ezeket a csodaszép ajándékait észre-
veszem. Nagyon fontos lenne mielőbb kicsit 
kimenned a természetbe, s elgondolkozni, rá-
csodálkozni mindarra a szépre, jóra, amit Isten 
szeretetből nekünk ajándékozott!

Van egy nagyon kedves ismerősöm, remete.
Egyszer elmentem hozzá, éppen kint ült az 

udvaron. Kérdeztem: „Mit csinálsz?” Azt vála-
szolta: „Nézem a naplementét.” Leültem mel-
léje. Persze én egy nyüzsgő ember vagyok, fél 
óra múlva fel akartam állni, de rám szólt, hogy 
maradjak még. Közben egészen lement a nap. 
Csodaszép volt az ég. Percről percre változott 
a táj. Tobzódtak a színek. Csodálatos volt ez a 
mindennapi szimfónia!

Milyen rosszul eshet a mi Urunk, Istenünk-
nek, hogy legtöbbször észre sem vesszük pazar 
ajándékait! Te mit éreznél, ha rendeznél egy 
színdarabot, beleadnál apait-anyait, de senki 
sem jönne el, hogy megnézze?

Ott van a feleséged, férjed, gyermeked, Isten 
csodálatos ajándékai. Sokszor kiülök a kolos-
tor elé, jönnek a gyermekek, az ölembe ülnek, 
és én gyönyörködöm bennük. Milyen szépek, 
mennyi csoda van bennük!

Isten mindezt azért teremtette, mert szeret 
bennünket, azt szeretné, hogy boldogok le-
gyünk, hogy örvendjünk. Számomra Isten az, 
aki túláradó, végtelen szeretettel szeret ben-
nünket. Ajándékozó szeretettel szeret.

Kovács Gábor: 
Nézzétek az ég 

madarait
Nézzétek az ég madarait,
Nézzétek a rét virágait.
Csűrökbe sosem gyűjtenek!
Mennyei Atyánk gondozza őket.

Ki táplálja az ég madarait,
Öltözteti a rét virágait?
Jól tudja azt, hogy ezek kellenek!
Mért nyugtalan a szívetek?!

Ne gyűjts itt e Földön kincseket,
Ott van a szíved, hol őrzöd kincsedet.
Isten országa a te hazád,
Egyedül őt szolgáld, az ég Urát.

Keressétek az Isten országát,
Keressétek az Ő igazságát.
Isten útján járjad életed,
Atyánk megadja majd mindazt, mi kell 
neked!

Bruno Ferrero:  
A mindenes

A föld éppen elkészült, még egész harmatos 
volt, csillogott-villogott. Az emberek azonban 
máris küldöttséget menesztettek a Jóistenhez 
egy listával, amelyen a reklamációk és a kéré-
sek szerepeltek.

- Földműves vagyok és állattenyésztő – 
mondta nagy nyugalommal egy ember. – A 
teheneimnek szükségük lenne valamilyen jó-
féle takarmányra. Egy olyan növényt akarok, 
amelyik gyorsan nő és mindenhol megterem, 
és amitől jól tejelnek majd az állataim.

Előlépett a felesége:
- Gazdaasszony vagyok és a földeken is segí-

tek. Keményen dolgozom és nincs időm, hogy 

gondozzam a kiskertet a házunk előtt. Szeret-
nék egy szép virágot, valamilyen vidám színűt, 
ami megszínesíti nálunk a pázsitot.

A kisgyermek Istenre mosolygott:
- Nem kell nekem túl sok minden a játék-

hoz. De nem tudnál teremteni valami olyas-
mit, ami elszórakoztat, miközben a réten le-
geltetek?

Egy másik férfi bosszúsan nézett a kisfiúra:
- Olyan növényekre van szükség, amelyek 

példaként szolgálnak – mondta. – Egy olyanra, 
amely alázatra és kitartásra tanítja a gyerme-
keinket. Nehéz az élet, kedves Isten. Erőt és 
állhatatosságot közvetítő jelképre van szüksé-
günk.

Isten bólintott.
És teremtett egy növényt ragyogó sárga vi-

rággal és fogas levelekkel:
- Tápláló takarmány az állatoknak és ízle-

tes az ember számára is. A réten akár ezer kis 
napocska, ernyős magjával játszhatnak a gye-
rekek. Erős gyökerei vannak, nehéz kihúzni 
a földből, az aszfalton és a betonon is kinő, 
hogy megtanítja az embereknek az élni akarás 
erejét.

Így született meg a pitypang, az egyetlen nö-
vény, amely az egész világon megterem.

Ezt mondta Isten: „Nektek adok minden 
növényt az egész földön, amely magot terem, 
hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, 
az ég madarainak s mindennek, ami a földön 
mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplá-
lékul adok.” Úgy is történt. Isten látta, hogy 
nagyon jó mindaz, amit alkotott.

Korzenszky Richárd 
OSB: Kérdések 
önmagamhoz  

az Úr bemutatásának 
ünnepén

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony napján, az Úr bemutatásának ünnepén 
Korzenszky Richárd emeritus tihanyi perjel 
az alábbi bejegyzést tette közzé közösségi ol-
dalán.

Akit Simeon karjára vesz, mint a világ vi-
lágosságát, törékeny kisgyermek. Emberi szem 
nem láthatja meg benne a Világ Világosságát 
a maga erejéből. Belső megvilágosodásra van 
szükség; a Lélek indítására – így történik meg 
a felismerés.

A világosság a sötétségben világít, de a sö-
tétség nem fogadta őt be... Sötétségünkben vi-
lágít már kétezer éve – sötétségemben világít 
harminc, negyven, hatvan, nyolcvan éve.

Vajon befogadtam-e már őt?
Az újszövetségi Szentírás egyik legmegka-

póbb jelenete a mai evangélium (Lk 2,22-32) 
– a gyermek bemutatása, a vágyakozások és 
várakozások beteljesedése. „Most már elbo-
csáthatod, Uram, a te szolgádat... szavaid sze-
rint békességgel. Mert már látták szemeim a 
tőled küldött Üdvözítőt...”

Elmondhatjuk-e ki tudja, hány évesen, ki 
tudja, hány szerzetesi év után, hogy „már lát-
ták szemeim...”?

Vagy még mindig sötétségemben élek?
Életünk paradoxonai közé tartozik, hogy 

megláthatjuk őt olyankor is, amikor nem is 
számítunk rá. Meglátogat bennünket az Úr. De 
vajon érett vagyok-e, kész vagyok-e az ő láto-
gatására? Meglátogat az örömben, de megláto-
gat a nem várt szenvedésben is, meglátogat a 
belső vívódások gyötrő éjszakájában is. Vajon 
engedem-e, hogy a Lélek indítására megnyíl-
jon a szemem?

Köszönjük, Urunk, látogatásodat. Köszön-
jük, hogy befogadhatunk Téged!

Forrás: Magyar Kurír
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„Szépítés helyett a megbocsátást javaslom” 
– Interjú Grecsó Krisztiánnal

Nemrég megjelent Vera című regényét 
mindenhol teltház előtt mutatja be. A leg-
olvasottabb kortárs magyar szerzőink 
egyike. De nem csak regényei miatt ismer-
jük. Volt a Nők Lapja vezető szerkesztője, 
jelenleg az Élet és Irodalom munkatársa, 
láthatjuk, hallhatjuk gitárral a kezében, 
ahogy saját dalait énekli, és ő alkalmazta 
színpadra az utóbbi évek legnagyobb (víg)
színházi sikerét, A Pál utcai fiúkat.

Régóta kísért, hogy interjút kell készíte-
nem vele. Egy alföldi faluban nőtt fel, mint 
én. Budapesten ugyanabban a kerületben 
találtunk otthonra. A regényeiben olyan 
személyességgel és eleven őszinteséggel 
szól az alföldi létből Pestre kerülő életről, 
küzdelmekről, örömekről, amit nagyon 
közel érzek magamhoz. Pár hónapja össze-
szedtem a bátorságom, és írtam neki, de 
nem érkezett válasz. Eltűnt. Nem sokkal 
később tudtam meg, hogy nagy beteg: fej-
nyaki rákja van. Újra írtam neki: imádko-
zom érte. Erre a levelemre hamar érkezett 
válasza: „Ha meggyógyulok, találkozha-
tunk. Addigra megjelenik az új könyvem 
is.” Nem sokkal azután, hogy hosszú keze-
léseket követően végre negatív eredményt 
kapott orvosaitól, egy újlipótvárosi cuk-
rászdában találkoztunk. Beszélgetésünk 
meg-megállították arra járó ismerősei, 
akik örömükben szinte a nyakába ugrot-
tak. Nem bántam. A felé áradó szeretet 

egyre jobban megnyitotta. Ettől lett talál-
kozásunk szokatlanul személyes és meg-
rendítő. Betegségről, életről, az Alföldről 
és hitről mesélt nekünk.

„Beültem a tágas, nagy szürkeségbe, 
sok-sok szorongással a szívemben, hogy 
barátkozzam az új, ismeretlen arcommal.” 
Ezzel a kísérőszöveggel tetted fel az eddigi 
egyetlen fotót, ami gyógyulásod után ké-
szült. Milyennek látod most az arcod?

 – Bár már javult egy kicsit, kevésbé 
ödémás, nagyon megváltozott. A betegség 
teljesen elvette a korábbi vonásaim. De ez 
nem baj. Alázatra szoktat.

Mi jellemezte őket?
– Az utóbbi időben tisztára apám vol-

tam már. És ez most teljesen elmúlt. Már 
nem hasonlítunk. De nem is az viselt meg, 
hogy eltűnt az arcomról az apám – hiszen 
a szívemben tovább őrzöm őt –, inkább az, 
hogy kicsit olyan, mintha én is eltűntem 
volna. Belenézek a tükörbe, és egy isme-
retlen valaki néz vissza, akiből nemcsak ő 
hunyt ki, hanem én is.

Mit jelentett számodra, hogy apádra ha-
sonlítasz?

– Korábban az öcsém hasonlított rá, én 
meg anyukámra. Tudod, a kor különös 
játékot űz az emlékezéssel. A gének kü-
lönböző korokban más-más embereket, 
hasonlóságokat hoznak elő, ami egészen 
démoni tud lenni. Sajnos az édesapám nem 
láthatott ilyennek, mert akkor kezdtek 
rajtam előjönni a vonásai, amikor ő már 
elment. És persze lehet, hogy ezzel mást 
üzent az Úr, talán erőt akart adni, mégis 
olyan jó lett volna. Ő mindig szerette volna 
viszontlátni magát a fiaiban, és nagy fáj-
dalma volt, hogy ez nem adatik meg neki. 
Nekem ez a fájdalom jutott eszembe, ha 
tükörbe néztem.

Érdekes, hogy ezt mondod most, mert a 
betegséged előtti utolsó interjúban arról 
beszéltél, hogy fiatal felnőttként nem volt 
felhőtlen a kapcsolatotok. Ezek szerint, 
ahogy eltűntek a vonásai az arcodról, a 
kapcsolatod is kisimult vele?

– Igen, talán ez is egyfajta megbéké-
lés. Meg ez folyton alakul. És ha egyszer 
édesapa lehetek, akkor biztosan megint 
máshogy látom majd az ő szerepét, hiszen 

más fénytörésbe kerül, mire hogy reagált, 
amikor nekem is hasonló dolgokra kell re-
agálnom.

Milyen embernek látod őt visszatekint-
ve?

– Különleges figura volt. A szüleitől na-
gyon vallásos nevelést kapott. Őt is, meg 
a bátyját is papnak nevelték. Ehhez ké-
pest egész életükben önmagukat kereső, 
az egójukkal és a világgal harcoló hippik 
lettek. Aztán nem találták a helyüket se-
hol. Túl érzékenyek voltak, és nem tudtak 
szembenézni a leghétköznapibb kihívá-
sokkal sem. Ebbe a kudarcsorozatba hal-
tak bele mindketten ötvenéves koruk előtt. 
De apám kudarcai és csatái végül nem 
voltak tanulság nélkül valók. Sokat segí-
tettek nekem és testvéremnek abban, hogy 
megtaláljuk az utunkat. Az öcsém kortárs-
balett-táncos, koreográfus lett, én meg író. 
Mindez egy szegény alföldi paraszti csa-
ládból. Ehhez kellett az apánk, aki taposta 
nekünk az utat. Még ha kudarcosan is, de 
ő ment elöl.

Regényes. Ezért van akkor az, hogy ná-
lad a család legtöbbször félelmetes titkok 
helye, és a felmenők kudarcainak felderí-
tése fő témád? De tényleg így emlékszel 
rájuk?

– Azt gondolom, ha a szeretteink jelle-
mét elkezdjük idealizálni, ha minden régi 
történet megszépül, és az eltávozott szeret-
teink szép lassan glóriát kapnak a fejükre, 
akkor az bizony a felejtés glóriája lesz.

Ha tényleg szeretsz valakit, akkor a sze-
reteted ad elég erőt, hogy el is tudd fogad-
ni olyannak, amilyen, vagy amilyen volt.

Ha képes vagy az empátiád segítségé-
vel felismerni a motivációit, a gyengéit, 
és megérteni a tévutakat az életében, azt 
is megtudod, a kudarcai miért kudarcok, 
és miért alakult úgy az élete, ahogy. Így 
tudsz kezdeni a sorsával valamit. Már-
pedig annak a sorsnak köze van a te 
sorsodhoz. Ezért nagy a felelősségünk 
abban, hogy tudjunk, tanuljunk emlékez-
ni, és ne legyen bennünk az egyébként a 
nemzetre is jellemző folytonos szépítés, 
magamentegetés. Az nem jó semmire. 
Helyette a megbocsátást javaslom. Sokkal 
erősebb, igazabb dolog. Ez nem más, mint 
az őszinteség és a szeretet harca. És a harc 
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természetesen idézőjeles, hiszen ez a va-
lódi élő viszonyok folyamatos változása. 
Mindaddig alakul, lélegzik, amíg fontos 
számunkra. Nem valami vitrinbe tett do-
log.

Mellettem elférsz című regényedben ezt 
írod: „szerencsétlenek az emberek arrafe-
lé”. A vidék gyakran inkább negatív tónu-
sú képként jelenik meg nálad. Mindig ott 
van benne az elköltözött ember magánya, 
akit nem fogadnak vissza a falujába. Iga-
zából mit jelent számodra az Alföld?

– Ezzel nem értek egyet, de értem, mi-
ért mondod. Egyfelől az alföldi falvak 
mindegyike egy-egy külön univerzum a 
maga teljességével, védelmével. A teljes-
séget úgy értem, hogy ha abban tényleg 
önazonos vagy, és be tudod lakni, akkor 
kitölti az életedet, teljesen a tiéd lehet. 
De ha kilógsz onnan, az problémás ügy. 
Másfelől pedig sokszor kemény és ke-
gyetlen világ a falu. Ahol én felnőttem, 
sosem volt gazdag vidék. Mindig kemé-
nyen kellett dolgozniuk az ottaniaknak. 
Persze lehetnek a szegénységnek irodalmi 
idealizálásai, amikor az valamiféle tiszta-
sággal jár, és a létküzdelemnek lehetnek 
olyan pillanatai, amelyek megszépülnek, 
de összességében mégis egy rideg világ. 
A szegénység könnyen megkérgesíti a lel-
ket. Én igyekszem ezt reálisan ábrázolni. 
Talán emiatt a realizmus miatt érezhetted 
úgy, mintha lenne valamiféle távolság-
tartásom. De épp ellenkezőleg. Annyira 
odatartozónak gondolom magam, hogy 
megengedhetem, hogy igazul és őszintén 
mutassam meg, milyen ez a világ, ne pedig 
az elszármazottak és ezzel távolra kerültek 
nosztalgikus mázával leöntve. Ettől még a 
falu mégiscsak a világ közepét jelenti ne-
kem. Ez a létezésem alfája és ómegája. A 
családom jó része ma is ott él. Gyakran 
járok haza.

Ezt a távolságtartást még egy területen 
látom nálad. Feltűnő a kritikus hangvé-
teled az egyházzal szemben, holott úgy 
tűnik, a család, az Alföld mellett ez is na-
gyon fontos neked.

– Az, hogy katolikus vagyok, nekem 
nemcsak a vallásom, a hitem, hanem a 
származásom is. Nem tudok más lenni, 
mint amilyen ember a falumban lettem, és 
nem tudom másként látni a világot, mint 
ahogy egy magyar katolikus nézi. Egy há-
romgenerációs családban nőttem fel. Ma is 
felnézek a nagyszüleim, különösen Juszti 
mamám hitére. Redőzött, komoly, iskolá-
zatlanul is különösen összetett hite volt. 
Ugyanakkor nem gondolom, hogy amikor 

azt látom, ez a világ, ami nekem fontos, 
súlyos hibákat vét, akkor azokat valami-
féle félreértelmezett lojalitás vagy jobbí-
tó szándék mentén el kellene titkolnunk. 
A külvilág felé sem akkor felelünk meg 
jobban, ha azokat szőnyeg alá söpörjük. 
Magamtól is elvárom, hogy tiszta legyen a 
hitem. Ugyanúgy, ahogy a saját hitemmel 
kapcsolatban sincs értelme nem beismer-
nem magamnak, ha kétségeim vannak, azt 
gondolom, akkor tudok megfelelő nyitott-
sággal fordulni az egyházam felé, ha ott 
tisztaságot látok, és azokat az értékeket, 
amelyek mentén elvileg felépül. De hogy 
lenne másként? Ha őszinte vagy, akkor eb-
ben is őszinte vagy. Sok jó folyamat van. 
Sok különleges sziget, ahol ezt meg lehet 
találni. Például a bakonybéli bencés kö-
zösség, ahol magamra találtam.

Hogy kerültél oda?
– A közösség egyik tagja, János testvér 

szorgalmazta, hogy a lelkigyakorlatokon 
legyenek irodalmi programok, ahol olyan 
szerzőkkel találkozhatnak a hívők, akik-
nek a hittel való viszonyuk, még ha prob-
lémás is, folyamatosan előkerül az életük-
ben. Így aztán meghívtak, hogy töltsem ott 
a nagyhetet és húsvétot. Nálunk a húsvét 
hagyományos családi program, ezért ezt 
nem tudtam vállalni, ám egy másik alka-
lommal elmentünk a feleségemmel. Sokat 
jelentett nekünk az ő hihetetlen nyitottsá-
guk és az ottani élmények. A közös esti, 
reggeli éneklések, az imák és a misék. 
Közel áll hozzám a bencés filozófia. Azok 
a néha végletes helyzeteket teremtő alap-
elvek, amelyek mentén megszabják a sa-
ját életüket, sokszor engem is elkísérnek. 
Csak én nem vagyok ilyen szigorú ma-

gammal. És rendkívül sokat jelentett az az 
empátia és törődés, amivel Baán Izsák atya 
megtisztelt engem nemrég. Mivel beteg 
voltam, nem tudtam elmenni Bakonybél-
be. Ő viszont meglátogatott. Épp mélypon-
ton voltam. Tudod, a betegség ideje alatt 
olyan szakaszokat él meg az ember, mint 
a gyász fázisai. Én a vádaskodó harag fá-
zisában voltam, ami a legkeményebb mind 
közül. Olyankor egy harcias álláspontba 
kerülsz, és a hited ekkor gyengül meg 
leginkább. Ekkor jönnek azok a kérdések, 
hogy miért jár ez nekem. Mivel érdemel-
tem ki? Emlékszem, Izsák atya éppen egy 
nagy útra készült, egy szellemi kalandra, 
amitől éterien boldog volt. Sugárzott belő-
le ez az öröm. Mégis türelmes volt, és azt 
hangsúlyozta, a haragomra nem válaszol 
haraggal az Úr, és túl fogok jutni ezen. Ez 
fontos volt számomra.

Egy ilyen betegségnél nemcsak belülről, 
hanem a kívülállók részéről is az a kérdés 
vetődik fel elsőként, hogy vajon miért kap-
tad.

– A test-lélek viszony értelmezésének 
és a hitnek egy felszínes, korai szintjén 
valóban az a legkézenfekvőbb válasz, ha 
betegség éri az embert, hogy biztos elron-
tott valamit: helytelenül élt, vagy hajtotta 
magát. Szeretnénk hinni, hogy az Úr nem 
tesz ránk ilyen nagy keresztet minden ok 
nélkül, és ez velünk nem történhet meg. 
De én nem tudok mást mondani, mint azt a 
szomorú hírt, hogy de, megtörténhet, bár-
mikor.

A fizikai fájdalom és szenvedés azonban 
közelebb visz az Úrhoz, ez sajnos tény. 
Azért sajnos, mert jobban örülnék, ha 
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Öt órai tea és a többiek
Érdekes összefoglalót olvashattunk Purgel 

Zoltán tollából a „Szegvári képek, szegvári 
emlékek” facebook oldalon sok-sok fénykép kí-
séretében. A mostani 60-70 évesek közül sokan 
szívesen emlékeznek vissza azokra az időkre, 
bulikra, szórakozásokra. Ha a képeket nem is 
tudjuk közölni – azok az internet segítségével 
láthatók – a „történeti” visszaemlékezés so-
kakban kedves élményeket idézhet elő.

Fekete tulipántól a Lézerig – múltidézés 
Vígh Dániellel

Ezen a héten találkoztam Vígh Dániellel, 
aki térségünkben a legismertebb együttes, a 
Lézer Szalonzenekar egyik alapító tagja. A 
legértékesebb emlékeit adta kölcsön nekem 
azzal a céllal, hogy mutassam be a „Szegvári 
képek, szegvári emlékek” Facebook csopor-
tunkban. Sok-sok fotó, meghívó, újságcikk, 
videófelvétel.

1966-ban megalakult Szegváron a Fekete tu-
lipán együttes

Az együttes tagjai: Hérány Ferenc, Vígh Dá-
niel, Bányai István, Takácsi Szabolcs és Vas Ist-
ván. Később cserélődtek a tagok, Vígh György 
és Szabó Tibor csatlakozott az együtteshez. A 
legtöbbet a mindszenti művelődési házban lép-
tek fel vasárnaponként, az „öt órai teához” szol-
gáltattak zenét, a belépőjegy 15 Ft-ba került. De 
sokat felléptek a környező településeken, Nagy-
mágocson, Fábiánsebestyénen, és Szentesen a 
Petőfiben. Saját számaikon kívül játszották a 
népszerűbb Beatles és Illés számokat is. Később 
két éves katonai szolgálat következett.

1972-ben megalakult a Treff együttes
Az alapítás évében szerepeltek az akkori leg-

népszerűbb TV-műsorban, a Ki-Mit-Tud-ban, 
ahol a TV-s selejtezőig jutottak el. Rendszeres 
fellépői voltak az orosházi Beat Fesztiválnak, 
ahol bronzdiplomát nyertek. Felléptek a buda-
pesti Ifjúsági Parkban is.

1975-ben létrejött az LWH együttes
Az együttes tagjai: Hérány Ferenc (basz-

szusgitár), Vígh Dániel (szólógitár), Berényi 
István (billentyű), Labádi József (szaxofon), 
Vígh György (dob) és Labádi Sándor (trombi-
ta). S hogy miért LWH lett az együttes neve? 
Az alapító tagok nevei kezdőbetűi alapján: L 
= a két Labádi, W „duplavé” = a két Vígh, H = 
Hérány. 1979-ben az orosházi Beat Fesztiválról 
újra bronzdiplomát hozhattak el, s megint sze-
repeltek a Ki-mit-tud-ban.

1980-ban megalakult a Lézer rock együttes
Keményebb zenei stílusra váltottak, P-mobil, 

Edda, Dinamit, Rolling Stones számokat ját-
szottak. Az együttes tagjai: Vígh Dániel (basz-
szusgitár), Kalocsai Géza (dob), Kovács Zoltán 
(szólógitár), Berényi István (billentyű) és Vígh 
György (ének), később csatlakozott Kalotay 
Géza. 1982 novemberében tartották búcsúkon-
certjüket.

1983-ban újjáalakultak a Lézer szalonze-
nekar névvel, amely napjainkig az együttes 
elnevezése. A nyolcvanas évek elején a ven-
déglátóiparban kezdtek zenélni, bálok, álla-
mi rendezvények, ifjúsági bulik, lakodalmak 
rendszeres meghívottjai voltak – és azok ma is. 
1988-ban csatlakozott az együtteshez Ivanics 
András, aki szaxofonon és hegedűn játszott. 
1989-ben egy zentai fellépés alkalmával Vígh 
Dániel fia csatlakozott az együtteshez, basz-
szusgitáron és klarinéton zenélt.

„Az akkoriban 16 éves fiamnak átadtam a 
basszusgitárt, amit azóta sem tudok visszasze-
rezni”.

Videóalbumunkban megnézhetik az 1994. 
március 26-án, a szegvári művelődési házban 

megtartott emlékkoncert videófelvételét, me-
lyet Berényi Zsolt készített.

Nagyon értékes emléktárgyakat kaptam 
kölcsön Vígh Dánieltől azért, hogy ezt az 
összeállítást elkészíthessem. Arra gondol-
tam, hogy a fotóalbumot úgy fogom visz-
szaadni neki, hogy beleteszem az ennek a 
cikknek a „Szegvári képek, szegvári em-
lékek” Facebook csoportban megosztott és 
kinyomtatott posztját, az oda érkező hozzá-
szólásokkal. Aki szeretne hozzászólást írni, 
pl. gratuláció, vagy egy régi emlék megosz-
tása, ide kattintva érheti el ezt a bizonyos 
bejegyzést.

Forrás: Szegvári képek, szegvári emlékek 
facebook oldal
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A 11. oldal folytatása

nem így lenne. Ennek ellenére nem gon-
dolom, hogy mindenkinek testi szenvedé-
sen keresztül kellene megtalálnia a helyes 
utat. De ahogy velem megtörtént, ugyan-
úgy mással is megtörténhet, bármikor. 
És megtörténik kisgyermekekkel is, akik 
igazán nem szolgáltak rá olyan bűnökkel, 
mint amilyen mondjuk a lelked elhaszná-
lása vagy a kiégés.

Egy ilyen kisgyermekről szól a Negy-
vennégyes című novellád.

– Döbbenetes élményem volt a sugárke-
zelések alatt minden alkalommal látni egy 
kisfiút távozni. Nyaki szondával jött, azon 
keresztül etették, és teljesen kopasz volt. 
Mikor kijött, az anyukája mindig rászólt, 
hogy tegye fel a maszkot. A maszknak az 
lett volna az értelme, hogy amikor elmegy 
közöttünk, megóvja magát a fertőzéstől. 
Ezért volt a nyakában. De ő sohasem tette 
fel. Úgy nem tudott volna ránk mosolyog-
ni. Ott senki nem mosolygott. Az nem az 
a hely. De abban a pillanatban, amikor ő 
végigsétált a folyosón, mindenki érezte, 
hogy ott van az Isten. Teljesen elnémult 
olyankor a folyosó. Szakrális élmény volt, 
amit mindenki a maga szintjén és nyitott-
ságával fogadott.

Miután kimondtad, hogy nem te vagy 
a hibás, és elfogadtad a szenvedést, még 
messze volt a vége. Hogy tudtál továbblép-
ni?

– Sok mélyponttal, visszaeséssel. Ami 
azt illeti, ez olyan mérhetetlenül nagy 
szenvedés és küzdelem volt, hogy ösz-
sze kellett kapnom magam. Itt bizony a 
legkisebb hiszti vagy elengedés sem fért 
bele. Annyira a szakadék szélén táncol-
tam, hogy a legkisebb gyengeség is a teljes 
leesést jelentette volna. De tudod, mindig 
akkor engeded el magad, amikor el lehet. 
Akkor leszel náthás, amikor túl vagy egy 
nehézségen. Pontosan ez volt velem is. Mi-
kor kicsit javult a helyzet, mikor már eny-
hült, akkor kapott el a depresszió. És az a 
legnehezebb, amikor sok elvétel után picit 
ad az Úr. De te nem picit vársz, hanem azt 
akarod, hogy olyan legyen minden, mint 
régen. Ezért a kicsit olyankor nehéz elfo-
gadni…

Nagyon sokan gondoltak rád, imád-
koztak érted ez idő alatt. A Facebook-
oldalad is tele volt jókívánságokkal. A 
felépülésed óta adott egyetlen interjúd-
ban mégis azt mondtad, nehéz volt ezek-
kel mit kezdeni.

– A szeretetet elfogadni nem mindig 
könnyű. Még a családtól sem. Ez is egy 
küzdelem, csak magaddal szemben. Le kell 
győznöd a kevélységed, a büszkeséged, és 
beismerni, hogy rászorulsz. Én tizennégy 
éves korom óta önálló vagyok. Most telje-
sen fel kellett adnom abbéli hitem, hogy a 
saját lábamon állok. Ha nem kapok segít-
séget a feleségemtől és az öcsémtől, nem 
tudom ezt végigcsinálni. De ez is akkor 
volt a legnehezebb, amikor a harag fázi-
sában voltam. Ilyenkor a „gondolok rád”, 
„imádkozom érted” mondatok azt jelentik 
számodra – hiszen egy torz nézőpontból 
látod a világot –, hogy ők egészségesek, te 
meg nem vagy az. Rád mért egy csapást az 
Úr, adott egy keresztet, míg mások – akkor 
úgy látod – kisebb keresztet visznek. És ez 
olyan, mintha egy újabb fricska lenne az 
orrod alá.

És akkor jött az ezer daru.
– Igen. Egy nyugdíjas pedagógus Ta-

másiból, Kovács Zsuzsa, akivel soha 
életemben nem találkoztam addig, haj-
togatott nekem ezer darut. Ez egy távol-
keleti legendához kapcsolódó kifejezése 
a rákos beteg felé irányuló törődésnek. 
Amíg az illető ezeket hajtogatja, addig a 
beteg gyógyulására gondol. Ezer darab 
daru hatásosan néz ki. És ez a roppant erős 
szeretet egy ismeretlentől átlökte a küz-
delmemet a holtponton. Leomlott bennem 
a fal, és a borzalmas harag, ami bennem 
tombolt, eltűnt.

Azzal kezdtük, hogy kívülről miben vál-
toztál. A belső vonásaid is átalakultak?

– Sok minden maradt még a betegség-
ből, amivel nehéz gazdálkodnom. Ennek 
csak egy része, hogy ez most egy egész 
más test. De lelkileg valami gyökeresen 
megváltozott bennem. Jóval több annál, 
hogy jobban megbecsülöm az életet, és 
örülök, hogy élek. Bár az sem lenne szé-
gyen, ha ezt mondanám. Mégis ennél 
többről van szó. Ki tudtam nyitni magam 
lelkileg azokra az energiákra, amik ed-
dig is jöttek felém, mégsem tudtam iga-
zán befogadni őket. Eddig sok feladatot, 
helyzetet csak le akartam tudni. Mivel fel-
adatként fogtam fel ezeket, úgy éreztem, 
nekem kell energiát tennem beléjük, azaz 
elvesznek tőlem. Ehhez képest most egy 
gyökeresen más szemlélet jellemző rám, 
amit nagyon szeretek, és amit kifejezetten 
vágytam elérni annak idején is, csak nem 
tudtam. Nemcsak a felém áradó szeretetet 
tanultam meg elfogadni, hanem az élet kü-
lönböző helyzeteit is meg tudom élni úgy, 
hogy azok adjanak, ne elvegyenek tőlem. 

Ez egy adomány a Jóistentől. Jó lenne, ha 
tudnék rá vigyázni, el tudnám mélyíteni 
úgy, hogy tartósan az enyém maradhas-
son, ne kopjon ki belőlem.

Nemrég jelent meg legújabb regényed, a 
Vera. A történet egy örökbe fogadott kis-
lány története, ami megint egy téged na-
gyon mélyen érintő téma.

– A feleségemmel elgondolkodtunk 
azon, hogy ha a jelek szerint a Jóisten úgy 
gondolja, elindulunk az örökbefogadás 
felé. Elvégeztünk egy tanfolyamot, ami 
érdekes tapasztalat volt. Különböző terü-
letekről érkező, eltérő iskolai végzettségű, 
világszemléletű emberek teljesen vélet-
lenszerűen sodródtak egymás mellé. Volt 
ott biológus, portás, roma, magyar. Ebben 
a különleges olvasztótégelyben ült tíz-ti-
zenöt pár, és négy napon keresztül folya-
matosan együtt gondolkodtunk, mint egy 
lelkigyakorlaton. Különböző helyzetekről 
beszélgettünk, arról, mit jelent egy élet, 
ami feléd tart, amiért felelsz. Szép és sok 
erőt adó beszélgetések voltak ezek. Több 
konfliktushelyzetet vettünk végig, ami 
adott egy szülői nézőpontot. Ezért lett ez a 
regény kiindulópontja.

És a regény szokás szerint a titkok fel-
derítése.

– Valóban. Aki eddig olvasta a köny-
veimet, most elmosolyodhat, hogy ez is 
ugyanarról szól, mint az eddigiek. A máni-
áim még mindig ugyanazok: család, a csa-
ládhoz való kötődés, az identitás, a múlttal 
való szembenézés, titkok, elhallgatások és 
azok felderítése. A maga módján tényleg 
így van, hiszen „ugyanazt” írom mindig. 
Csak most más formában, hiszen tizenegy 
éves kislány még soha nem voltam. A re-
génybeli Verának váratlanul felborul az 
élete, amikor megtudja: örökbe fogadták. 
Nem lövök le nagy poént, ha elárulom, 
hogy nem is az a lényeg, hogy ez derül ki, 
hanem az, ahogyan. A történet azt fedi fel, 
miként kerül napvilágra a rejtély, borulnak 
ki a családi titkok és ezzel együtt más el-
hallgatások, és hogyan nő fel Vera ahhoz 
a feladathoz, ami egy felnőtt számára is 
nagyon nehéz lenne. Egyfelől új fejezet az 
életemben, másfelől mégiscsak ugyanab-
ban a könyvben egy új fejezet. Ha szabad 
ilyen primitíven metaforikusnak lennem. 
Remélem, hogy azoknak is jó folytatás 
lesz, akik eddig jöttek velem. Azoknak 
pedig, akik a falusi mítoszokat, egyéni tör-
téneteket kevésbé tudták elfogadni, talán 
hoz egy új világot.

Forrás: A Szív/2019. március/
Tábori Kálmán
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Wass Albert: Nagyapám tanítása
– A szó az ember legnagyobb kincse – mondta volt nagyapám, 

ahogy ott ültünk egy este a borízű almafa alatti kispadon. – Aki ok-
talanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel. Mert Isten azért adta a 
szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással, megértsük egy-
mást, és a világ békességét szolgáljuk. A baj az, hogy az elfogultság 
irányítja ma az emberi világot, és nem a jóakarat. Márpedig az elfo-
gultság gyűlöletet virágzik és pusztulást terem, akárcsak a nadragu-
lya gyökere, a pusztulás pedig eltöröl mindent erről a földről, amit 
emberi szív és elme alkotott évszázadok alatt.

– Bizony, tartsd észben mindég: a szó az ember legnagyobb kincse. 
Gazdálkodj vele okosan. Nem fecsegésre való, nem is átkozódásra. 
Ne halljam többé a szádból, hogy „a fene egye meg”, mert ez azt 
jelenti, hogy rákos betegséggel kívánod valakinek a halálát. Amikor 
haragszol, fogd be a szád és gondolj arra, hogy Isten teremtett min-
dent és mindenkit, és Istent átkozza, aki átkozódik...

Drága jó nagyapám. Mindazt, amit az életről és az emberekről, 
mindazt, amit az emberi élet igazságairól tudok, tőle tanultam. Íme, 
átléptem már én is a nyolcvanat, akárcsak ő annak idején, amikor ott 
ültünk kettesben a mezőzápi zsindelyes kúria megetti borízű almafa 
alatt. De még ma is olyan tisztán hallom a hangját, mintha csak itt 
állna mellettem: „Jóindulat helyett elfogultság vezeti az embereket, 
s az elfogultság gyűlöletet terem, gyűlölet meg pusztulást hoz ma-
gával...”

Tőle tanultam egyik legfontosabb tudásomat, mely végigsegített 
életem göröngyös útján: a kimondott szó és az emberi idő értékét. 
Ekkor már iskolába jártam, s egy este ezt mondta nagyapám: „Holnap 
ne jöjj haza az iskolából, hanem eridj egyenest le a tóhoz. Városba 
kell mennem, de napnyugtára ott 
várok reád a szokott helyen, a fü-
zes alatt.”

Fölcsillanhatott a szemem, 
mert szerettem nagyapámmal er-
dőt–mezőt járni, de különöskép-
pen a tavat. „Ott leszek!” – ígér-
tem örömmel.

Másnap azonban történt vala-
mi, az én számomra nevezetes 
dolog, ami kiverte fejemből a 
nagyapámnak tett ígéretet. Taní-
tóm tudtomra adta, hogy fölvett 
az évvégi versenyekre készülő 
csapatba, mint futót és távugrót. 
Nagy kitüntetés volt ez! A futás-
sal nem is volt baj, futottam én 
eleget le és föl a dombokon, ha-
nem az ugrásban nem volt gya-
korlatom. Így aztán, mihelyt vége 
volt a tanításnak, fölsirültem né-
hányad magammal a temető mel-
letti legelőre ugrást gyakorolni. 
Úgy belemelegedtem a verseny-
zésbe, hogy bizony sötét este volt 
már, mire hazaértem. Az istálló 
előtt Jóska kocsis éppen kifogta 
a lovakat nagyapám kocsijából. 
Ekkor jutott eszembe az ígéret. 
Kissé kényelmetlenül éreztem 
magam, ahogy a ház felé ballag-
tam, de bíztam abban, hogy nagy-
apám megérti, mi történt, és nem 
neheztel az elmaradásért.

De nagyapám nem értette meg. 
Ott fogott el a tornác sötétjében. 
Bé se engedett a házba.

– Ülj le oda a padra! – mondta kurtán. Leültem. Ő állva maradt.
– Idefigyelj! – mondta komoran –, ha egyszer megígérted vala-

kinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott 
időben, csak két mentséged lehet: meghaltál, vagy olyan beteg vagy, 
hogy mozdulni se tudsz! Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a 
betegség, hadd hívjam a doktort?!

Elmondtam neki nagy szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. 
Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szó-
ból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel.

– Idefigyelj! – mondta. – Vannak emberek ezen a földön, akik úgy 
dobálják ide–oda a szavakat meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi 
értékük nincsen többé. Mi, Wassok nem ezek közé tartozunk. Ha mi 
mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, 
azt tartjuk is, ha belepusztulunk is! Érted?

– Értem – hebegtem megrendülve.
– Dehogyis érted – csapott le reám a szava –, de elmagyarázom 

úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? 
Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, 
a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. 
De ellophatod. Visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellopha-
tod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét el-
lophatod és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak 
egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. S ez az 
idő! Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá 
nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem 
hozhatja vissza. Nincs, eltelt, vége. Örökre elveszett, és te voltál az, 
aki a jóvátehetetlen veszteséget okoztad. Érted?

Értettem. Úgy megértettem, 
hogy attól a naptól kezdve, ha 
valakinek szavamat adom, hogy 
ekkor és ekkor itt vagy amott 
leszek, akkor már ott vagyok öt 
perccel azelőtt, még ha vénasz-
szonyok esnek is az égből, ahogy 
drága jó nagyapám szokta volt 
mondani. Erre neveltem gyer-
mekeimet, és unokámat is. Nem 
azért, mert késni neveletlenség, 
hanem mert több annál. Aki öt 
percet késik, az öt percet ellop 
valakinek az életéből, amit nem 
tehet jóvá soha.

– A megbízható embert még 
ellensége is tiszteli – mondta volt 
nagyapám –, mert a megbízható 
ember a társadalom sziklaköve, 
amire országot lehet építeni. A 
többi szemét, amit elfúj a szél...

Bizony igaza volt. Ezért vihar-
zik úgy a történelem szele, mert 
sok szemetet kell még elfújnia, 
míg sziklát talál.

Azt hiszem, egyértelmű a ta-
nítás. Már csak egyetlen gon-
dolatot teszek hozzá: az idő 
elpazarlásának terhe önmagadra 
is vonatkozik – mert nemcsak má-
sokat tudsz meglopni visszafor-
díthatatlanul, hanem saját maga-
dat is. És a legtöbb ember ezt meg 
is teszi. De a halogatás csapdá-
jában csak addig maradsz, amíg 
meg nem érted, hogy az egyetlen 
vagyonod a jelen pillanat.
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