A dió
Sokat írtam már arról, hogy a salgótarjáni pénzügyőr nyugdíjasok wellnessezni voltak
itt-ott különböző magyarországi üdülőhelyeken. Most épp Hajdúszoboszlón a
„Barátság” hotel vendéglátásában múlattuk az időt. A programhoz tartozott az
elszármazott Vihar és Fecske lovacskák (gazdi nőjük Tőzsér Tünde) szülőföldjének a
meglátogatása a Hortobágyon, de volt medencés lubickolás, és a merészebbek
ellátogattak a nyíregyházi vadasparkba is. Itt a főbejáratnál a pingvin nép arról
tanácskozott, hogy piszokul zord idő van, mert hétágra süt a nap.
Írtam már a hagyományossá vált magyar-szlovák vámtalálkozóról, amit hol itt, hol ott
rendeznek meg. Most Fülek adott otthont az összejövetelnek vendéglátónk Kovács Péter
szervezésében. Különlegességet a teázás jelentette, mert a Tátra tea különböző szeszfokú
kortyolgatása nem egy kollégát bazsalygósra fakasztott, változtatott.
Nem akarom kihagyni az Országos Íz-és Főzőversenyt sem, ahol a lelkes csapat igazi
szaftjában rottyantott erdei malacka pörköltkével lepte meg a nagyérdeműt.
A klub két szenior tagja Sebestyén Ferenc őrnagy úr, és Bagyinszki Gyula úr-akit
életútja elismeréseként október 23-a alkalmából a NAV nyugállományú alezredessé
léptetett elő- betöltötték a 80. életévüket. Gratulálunk, és hosszú nyugdíjas pénzügyőr
éveket kívánunk Nekik. Némethné Fábián Erzsébet is évfordulós, de hölgyeknél nem
illik a korukat emlegetni, úgyhogy Neki marad a finánc puszi.
A dióhéjban foglaláskor azon gondolkodtam, hogy mitől rövid, tömör a burkolatba
foglalás. A csonthéj mindent őriz, gondosan elrendezve, katonásan külön-külön
szobácskába ültetve a felöltöztetett gyümölcsöt, ami egyben a további élet magja is.
Életképes kis dió bújik elő, ha megfelelő környezetbe kerül. A burok, mint valami szülő
őrzi, óvja a diógyermekeket, hogy utána levetve zöld puha kabátját, megnyissa az utat a
diószemek előtt. A zsákban egymás mellett összebújnak, csörögnek, mocorognak,
közben őrzik a saját életüket, ugyanakkor önzetlenül hirdetik az ünnepi mivoltukat a
télapó puttonyában, és a karácsonyi asztalnál egyaránt.
Dió, dió. November közepe, van, süt a késő őszi nap, a melegben hemperegnek a cicák.
Nem vagyok valami nagy macskás, de úgy alakult, hogy lett cirmi óvoda hempergő
szőrgombócokkal, meg felnőtt képző a kandúr ifjaknak, és az ajtón beözönlés
csapatgyakorlatát Gyöngyvirág vezeti. Zajlik a macskavilág, mert ezeket az
egérgyűlölőket el kel látni kajával. A hűtőn lévő egér mágnest állandóan figyelik. Ha azt
látják, hogy nem látják, akkor Kánaán van- ugyanis akkor nyitva a hűtő. Menni kell
vásárolni. A nagyáruházak már tele vannak csoki mikulással, és harsog a Jingle Bells.
Elkezdődött a karácsonyi roham.

Nekem az ünnep várása, a készülődés, advent előkészülete tölti ki a lelkemet.
Borbálakor szedett meggyfa ág karácsonyra kivirágzik. Az utcák ünneplőbe öltöznek, a
szeretet ünnepe közeleg, amikor a legfontosabb szerep az ölelésé az együttlété.
A tv-ben ma már a főműsor a „Reszkessetek betörők”-é. Kevin a kisfiú összehozza a
rohanó családot, és ennek érdekében minden akadályt legyőz. Emlékezzetek azonban
Csajkovszkij Diótörőjére. A balett mozgásvilágával fejezi ki az érzésvilágot, amit nem is
olyan könnyű követni. A történet a cári Oroszországban játszódik, mégis német neveket
kapnak a szereplők. A család kislánya Marika álmában magához öleli a Diótörőt, a
bábut, és az megelevenedik, megvédi a karácsonyfát, a családot és megmutatja a
legdrágább kincset az egymás szeretetét. Ez az ünnep igazi üzenete. Lelkünk összeér, és
egy kicsit azok is velünk vannak, akik már föntről nézik a készülődést.
Az ünnepi vacsora, a gyertya meleg lobbanása, a fenyő illata, a beszivárgó kalács illata
legalább egy kis időre a szeretteihez köti az embert. Adjunk kezet egymásnak, és ha van
egy szem diónk – gondolva minden szépre és jóra – adjuk oda a mellettünk lévőnek.
Simogassuk meg a szülőket, nagymamákat, és cirógassuk meg a Pannikat, Julikat,
Katikat és Ritákat és a bóbitavirágúakat egyaránt.
Az ajándék nem a fa alatt van, hanem körülötte. A legszebb ajándék a téli ég csillaga
mellé, az hogy megörvendeztetjük és meglepjük egymást. akár egy szem dióval.
Év vége közeledvén még egy fontos dolgom van. Mindenkinek áldott, békés karácsonyi
ünneplést és ünnepeket kívánok:
Attilko
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