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Jön, jön a karácsony 



Tyúk vagy tojás Ady Endre unokahúga vagyok én  

Online világban az élet 

4. 
oldal 

ÖsszejöttélÊéletedÊszerelmével,Ê 
posztolodÊaÊnetre,Ê 
HogyÊtudasdÊmennyireÊboldogÊvagyÊ 
ésÊlássaÊaÊsokÊember.Ê 
  
JelentkeztélÊegyetemreÊ#Êfelvettek,Ê 
deÊjó,Ê 
FotózzukÊleÊésÊtegyükÊfel,Ê 
hogyÊdecemberÊvanÊésÊnincsÊhó.Ê 
  
MegszületettÊgyermekedÊkattÊegyÊ 
pucérÊkép,Ê 
TegyükÊfelÊaÊfacereÊottÊleszÊbizonyÊ 
szép.Ê 
  
ProblémádÊvanÊazÊéletben,Ê 
veszekszelÊaÊférjeddel,Ê 
RögtönÊkiteszedÊnapodba,ÊhogyÊ 
sajnáljonÊmindenkiÊazonÊvagy.Ê 
  
EztÊtanuljaÊtőledÊaÊgyereked,Ê 
és,ÊhogyÊmilyenÊlettÊcsakÊ 
értetlenkedsz.Ê 
  

VarghaÊVillő 



Tyúk vagy tojás Koleszosból író 5. 
oldal 

„NemÊkisÊdolog,ÊhaÊazÊemberÊazÊálmaibólÊszilárdÊtalajonÊállóÊ
valóságotÊcsinál!” 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
(KrenczÊNóra)ÊÊ 
 
KollégiumunkÊvoltÊdiákjaÊelmondhatjaÊmagáról,ÊhogyÊrendesenÊ
nekigyürkőzöttÊálmaiÊmegvalósításánakÊésÊkönyvesboltbanÊisÊ
kaphatóÊkönyvekÊszerzőjekéntÊláthattukÊvendégülÊolvasókörünk-
ben.ÊAÊkönyveivelÊisÊmegajándékozottÊbennünket,ÊamelyekÊaÊkol-
légiumiÊkönyvtárbólÊkikölcsönözhetők. 
FacebookÊ-ÊoldalánÊvallÊvisszalátogatásáról. 

ÊÊ 
 
 

Történet egy valóra vált álomról 



Koleszosból író 6. 
oldal 

Történet egy valóra vált álomról 

„11ÊévÊutánÊírókéntÊtértemÊvisszaÊ

szeretettÊkollégiumomba.Ê Kö-
szönömÊaÊmeghívástÊPallagÊIldikó-

nak!Ê  
EltölthettemÊpárÊórátÊazonÊaÊhelyen,Ê
amelyÊfontosÊállomásaÊvoltÊaÊlelkiÊ
épülésemnek,ÊésÊmesélhettemÊaÊlá-
nyoknakÊarról,ÊamiÊaÊlegtöbbetÊje-
lentÊszámomra. 
 
 
 
 
 
MeghatóÊvolt,ÊhogyÊaÊsuliÊutániÊ
fáradtság,ÊésÊtalánÊkezdetiÊunalomÊ
ellenéreÊmegnyíltak,ÊésÊaÊvégénÊ
márÊlelkesenÊléptekÊodaÊhozzám,Ê
hogyÊkérdezzenek,ÊvagyÊegyszerű-

enÊcsakÊmegöleljenek.Ê MiÊmásÊ
számítana,ÊhaÊnemÊez?ÊMiÊértelmeÊ
lenneÊcsinálnomÊmindezt,ÊhaÊnemÊ
azért,ÊhogyÊelérjemÊaÊlelkeket?ÊAÊ
SzilánkkalÊértettemÊmeg,ÊhogyÊ
ezértÊélek.ÊHaÊvalakinekÊcsakÊegyÊ
picitÊisÊadhatokÊmagamból,ÊamitÊbeÊ
tudÊfogadni,ÊmárÊmegérteÊmegszó-

lalnom. ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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Koleszosból író 

KöszönömÊaÊlányoknak,ÊhogyÊmegtiszteltekÊaÊfigyelmükkel,ÊésÊőkÊ
isÊmeséltekÊmagukról!ÊSokÊsikertÊkívánokÊaÊtanulmányokbanÊésÊazÊ
életben! 
EgykoriÊnevelőm,ÊMagdiÊnéniÊsajnosÊmárÊnemÊérhetteÊmeg,ÊhogyÊ
találkozzunk,ÊdeÊaÊnyugdíjÊelőttÊállóÊKönczölÊLászlónéÊKatiÊnénitÊ
mégÊmegölelhettem,ÊésÊezÊisÊhihetetlenülÊjólesett. 
KönnyeketÊcsaltÊaÊszemembe,ÊamikorÊhazafeléÊbelegondoltam,Ê
hogyÊabbanÊazÊévben,ÊamikorÊittÊlaktam,ÊazÊintézménytÊmajdnemÊ
bezárták,ÊdeÊaÊdiákokÊésÊtanáraikÊkitartóÊkiállásaÊmegmentetteÊet-
tőlÊaÊsorstól.ÊPéldaértékűÊlehetÊaÊmagyarÊemberekÊszámáraÊazÊaÊ
szeretetÊésÊerő,ÊahogyÊegykoriÊtársaimÊmegvívtákÊaÊcsatátÊaÊko-
leszért,ÊésÊsokÊévÊmúltánÊaÊvéndiákoknakÊmégÊvanÊhováÊvisszatér-

ni.Ê ” 

Történet egy valóra vált álomról 

KrenczÊNóra 
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Érintés 

Ölelések 

PattognakÊleÊaÊkörmömrőlÊaÊkörömlakkÊdarabkák 
voltaképpenÊénÊisÊszedemÊle  
olyanÊerőszakkalÊkaparomÊaÊzöldÊfestéket  
márÊcsakÊaÊkörmömÊszíneÊlátszik, 
VeledÊisÊezÊtörtént,  
OlyanÊerőszakkalÊakartalakÊmajdÊnemÊakartalak, 
hogyÊeltűntél, 
VajonÊénÊerőltettemÊrádÊazÊér-
zést?  
AzÊérzést,ÊhogyÊakarjÊengem 
MárÊsosemÊtudjukÊmeg. 
AzÊemlék,ÊamiÊmaradt,ÊazÊisÊ
fájdalmas, 
OlyanÊfájdalmas,ÊmintÊazÊölelé-
seink  
MinthaÊazzalÊazÊegyÊkézmoz-
dulattal 
akartukÊvolnaÊtudatni egymással, 
 ésÊaÊvilággal,ÊhogyÊmiÊigenis  
SZERETJÜKÊEGYMÁST! 
PedigÊezÊnemÊilyenÊegyszerű, 
AzÊaÊ"szeretet"ÊamitÊazÊöleléseinkbeÊfektettük  
JóÊlettÊvolnaÊmásraÊis, 
MondjukÊszavakbaÊöntjük, 
VagyÊcselekedetekbe. 
DeÊmiÊnemÊeztÊtettük, 
InkábbÊcsakÊeltűntünk. 
(ÚgyÊeltűntünk mintÊazÊöleléseink) 

ÓdorÊKamilla 
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Barnulj a vászon előtt 

EzeketÊaÊsorokatÊazértÊírom,ÊhogyhaÊesetlegÊegyszerÊrátalálsz,Ê-Ê
mintÊpéldáulÊmostÊte,ÊakiÊolvassa,Ê-ÊakkorÊtuddÊmeg,ÊhogyÊeztÊaÊ
könyvetÊmiértÊisÊérdemesÊelolvasni,ÊésÊmiértÊneÊhagydÊfigyelmenÊ
kívül. 
EngemÊpéldáulÊazÊfogottÊmegÊelsősorbanÊebbenÊaÊkönyvben,ÊhogyÊ
annakÊellenére,ÊhogyÊnehezenÊmegyÊaÊnőÊélete,ÊazértÊpróbálÊpozi-
tívÊmaradni,ÊésÊnemÊrögtönÊöngyilkossághozÊfolyamodni.ÊSokszorÊ
ragadÊaÊmúltban,ÊdeÊigyekszikÊéberÊmaradni,ÊamibenÊegyÊigenÊér-
dekesÊszemélyÊfogÊsegíteniÊaÊjelenlétévelÊ.ÊMondjuk,ÊkinekÊnemÊ
segíteneÊegyÊilyenÊférfi,ÊdeÊmostÊkomolyanÊmitÊmegÊnemÊadnékÊ
egyÊilyenért!ÊAÊnőÊrátalálÊaÊszerelem-
re,-ÊaÊkoraÊellenéreÊaÊférfiÊelfogadjaÊ-Ê
viszontÊőÊmagaÊszégyelli,ÊhogyÊútjá-
banÊállÊaÊfiúÊálmaiÊmegvalósításának,Ê
ésÊezértÊúgyÊgondolja,ÊhogyÊelhagyja.Ê
JaÊpersze,ÊhogyÊezÊnemÊilyenÊegysze-
rű,ÊhiszÊakkorÊnemÊisÊnagyonÊérde-
kelneÊezÊaÊkönyv,ÊhaÊcsakÊannyiÊlen-
neÊazÊegész,ÊésÊvégeÊisÊlenne,Êhogy,Ê
jaj,ÊnemÊillünkÊössze,ÊezértÊelhagy-
lak.Ê 
SÊvanÊmégÊegyÊfontosÊszereplőnk:ÊaÊ
kecske.ÊSzerintemÊaÊtörténetenÊaÊ
„kecske”ÊszerepeltetéseÊisÊsokatÊdo-
bott,ÊmertÊegyÊkisÊhumortÊcsempé-
szettÊbele. 
ÉsÊhaÊeztÊelolvastad,ÊakkorÊremélemÊ
felkeltetteÊazÊérdeklődésedetÊannyira,Ê
hogyÊlegalábbÊbelenézzÊaÊkönyvbe,Ê
ésÊolvassÊbelőle.Ê 

Ryan Winfield:  A szerelem húrjai 

HelinaÊSunset 
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Menedékünk a föld 

Egyszer,ÊamikorÊaÊmindenségÊszületett,ÊénÊisÊakkorÊszülettem.Ê 

BoldogÊvoltam,ÊhiszenÊlétezhettem.ÊÚgyÊéreztem,ÊteleÊvagyokÊcsodával.ÊEgyÊ

titokÊvagyok,ÊamitÊcsakÊénÊismerek.ÊDeÊcsillagokÊjöttekÊleÊhozzám.ÊMegÊper-

szeÊ azÊuniverzumÊ többiÊFöldjére.ÊEzekÊ aÊ csillagokÊmások,ÊmintÊ azok,Ê amikÊ

mellettemÊ vannak.Ê ŐkÊ fényesebbek,Ê beragyognakÊ engem.Ê AhogyÊ figyeltemÊ

őketÊinkábbÊlámpásraÊhasonlítanak,ÊmintÊcsillagra.ÊKívülÊlehetÊkopott,Ênagy,Ê

kicsi,Êkoszos,Êtiszta,Êfekete,Êfehér,Êgazdag,Êszegény,ÊazÊszámít,ÊmilyenÊlángÊégÊ

belül.ÊEgyÊ láng,Ê aminekÊnemÊ szabadÊkialudniaÊ soha.ÊAzÊuniverzumbanÊúgyÊ

világítok,ÊmintÊegyÊNap.Ê 

PedigÊnekemÊnincsÊolyanÊfényem,ÊmintÊneki.ÊNekemÊannálÊtöbbÊvan.ÊAzÊem-

ber.ÊMindenÊ egyesÊ fényÊ egy-egyÊ ember.ÊAkikÊ nevetnek,Ê énekelnek,Ê táncol-

nak,Ê festenek,Ê terveznekÊésÊmegbecsülnek,Ê tisztelnek.ÊÉreztem,ÊhogyÊengemÊ

isÊ szeretnek.ÊÉnÊ isÊ szeretemÊőket,Ê sÊmivelÊ szeretemÊőketÊ eldöntöttem,Ê hogyÊ

segítekÊnekik.ÊKertetÊalakítottak,ÊamitÊénÊöntöztem,ÊtüzetÊraktak,ÊamitÊénÊnemÊ

hagytamÊ kialudni.ÊAÊ forróÊ sivatagbanÊ forrástÊ fakasztottam,Ê legelőkönÊ füvetÊ

növesztettem.Ê ÁllatokatÊ neveltemÊ vizeimbenÊ ésÊ aÊ szárazföldön.Ê MagokatÊ

csíráztattam,ÊamikbőlÊégigÊérőÊfákÊnőttek.ÊAzÊemberekÊmégÊmindigÊjókÊvol-

takÊ hozzám.Ê Tudták,Ê hogyÊ mindenÊ jótÊ tőlemÊ kapnak.Ê ÉnekeltekÊ nekemÊ ésÊ

szívesenÊhallgattam.ÊElneveztekÊsokÊmindennek,ÊdeÊfőlegÊFöldnek.ÊHaÊengemÊ

megkérdeztekÊvolna,ÊnemÊbiztos,ÊhogyÊigentÊmondtamÊvolna.ÊEgyÊkicsitÊmeg-

változtak,Ê elkezdteÊőketÊérdekelni,ÊmiÊmiértÊvan.ÊOlvasni,Ê számolni,Ê írniÊ ta-

nultak.Ê AÊ csillagokonÊ keresztülÊ tájékozódtak,Ê térképetÊ rajzol-

tak,ÊkönyvetÊírtakÊésÊtanultak.ÊNagyobbÊdolgokatÊkezdtekÊépí-

teni.Ê Templomot,Ê színházat,Ê városokat.Ê Megtanulták,Ê hogyÊ



mindenÊnövény,ÊamitÊadokÊnekik,ÊazértÊvan,ÊmertÊgyógyítóÊhatásúak.ÊÉrdekelniÊ

kezdtékÊőketÊmiÊ találhatóÊaÊ tengerenÊ túl,ÊaztÊgondolták,ÊhogyÊ laposÊvagyokÊésÊ

megÊ voltamÊ sértődve.ÊKijelentettem,Ê hogyÊ nemÊ vagyokÊ lapos,Ê énÊ szép,Ê kerekÊ

vagyok,ÊmintÊahogyÊaÊtestvéreimÊis.ÊIstenekbenÊésÊistennőkbenÊkezdtekÊelÊhinni.Ê

PerszeÊmégÊ engemÊ isÊ szerettek.ÊValamiértÊ feldaraboltak,Ê határokatÊ húztak,Ê ésÊ

népek,Êországok,Êtörzsek,ÊbirodalmakÊalakultakÊki.ÊMostÊmásokÊlettek,ÊmásokértÊ

égettÊaÊlángjuk.ÊDeÊperszeÊnemÊmindenkinek.ÊNagyonÊsokÊlángbaÊbeleköltözöttÊ

aÊfélelem.ÊAmitÊőkÊmégÊészreÊsemÊvettek.Ê 

AÊ határhúzásokÊ utánÊ következtekÊ aÊ harcok.Ê Nép,Ê népÊ utánÊ vettekÊ aÊ kezükbeÊ

fegyvert.ÊOrszág,ÊországÊutánÊemelkedettÊ felÊésÊbukottÊel.ÊEngemÊnemÊbántot-

tak.ÊEllenbenÊmagukat,ÊmindigÊcsakÊ fegyverÊutánÊkaptak,ÊhaÊvalamiÊproblémaÊ

adódott.ÊElkezdtekÊhajózni,ÊújÊföldetÊfedeztekÊfel.ÊOttÊaÊbékeÊuralkodott.ÊEngemÊ

ottÊszerettekÊaÊlegjobban,ÊésÊott,ÊahogyÊazzalÊaÊnéppelÊbántak,ÊazÊmegbocsátha-

tatlan.ÊMiértÊbántjákÊegymást,ÊmégÊmindigÊnemÊtudom?ÊDeÊpróbálnakÊváltozni,Ê

legalábbisÊénÊhiszekÊbennük,ÊegyszerÊmajdÊmegbánják,ÊhogyÊmitÊtettekÊegymás-

sal.ÊÉnÊmindenÊegyesÊembertÊképesÊvagyokÊszeretni,ÊmertÊ csendbenÊ figyelem,Ê

hogyÊmit,ÊmiértÊcsinálnak.ÊMégÊmindigÊnemÊbántottak,ÊmégÊmindigÊtiszteltekÊésÊ

szerettek,ÊdeÊegymástÊmégÊisÊbántották.Ê 

MárÊ nemÊ csakÊ országokÊ voltak,Ê hanemÊ népcsoportokÊ is.Ê MegkülönböztettékÊ

egymást,Ê valamilyenÊ módonÊ kialakultÊ aÊ fajgyűlölet,Ê pedigÊ énÊ mindenÊ egyesÊ

ember-lámpástÊegyformánÊszerettem.Ê 

OkosabbakÊlettek,Êfejlődtek,Êvonatot,Êautót,Êrepülőt,ÊpuskákatÊkészítettek.ÊEgy-

mástÊmárÊkevésbéÊbántották,ÊmintÊazelőtt.ÊReményÊvoltÊbennem,ÊhogyÊmilyenÊjóÊ

leszÊvégreÊaÊbékeÊíze,ÊdeÊnemÊígyÊtörtént.ÊNagyÊháborúkÊvettékÊkezdetét,ÊsötétÊ
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Menedékünk a föld 

lángokÊszülettek,ÊgonoszÊ technikákÊ láttakÊnapvilágot,ÊamivelÊegymástÊésÊen-

gemÊisÊbántottak.ÊAÊrepülőkreÊbombákatÊszereltek,ÊésÊazÊembereketÊmegÊen-

gemÊisÊcéloztak.ÊMitÊtettem,ÊamivelÊeztÊérdemeltemÊki?ÊMegsebeztekÊésÊvér-

zek.Ê KevesebbÊ vizetÊ adok,Ê kevesebbÊ állatotÊ tudokÊ nevelni.Ê SokanÊ éheznek.Ê

FüstölgőÊ gépeketÊ találnakÊ fel,Ê amitőlÊ énÊ fulladozok.Ê NéhaÊ márÊ aztÊ hiszem,Ê

hogyÊmegfulladokÊ aÊ sokÊ gaztól,Ê portól,Ê gonoszságtól.ÊDeÊ láttamÊ aÊ porbanÊ aÊ

fényt.ÊFényt,Ê amiÊmiattamÊégett.ÊÉsÊezÊ reményt,Ê erőtÊadottÊnekem.ÊEszembeÊ

juttatta,Ê hogyÊmilyenÊ voltÊ régen.ÊMennyireÊ szerettek,Ê ésÊ tiszteltek.Ê ÍgyÊ nemÊ

adtamÊfel,Êvártam,ÊhogyÊeljöjjönÊaÊpillanat,ÊamikorÊazÊemberekÊrájönnek,ÊhogyÊ

mennyitÊisÊérnekÊigazából. 

ÉnÊmégÊmindigÊlátomÊbennükÊaÊfényt,ÊamiÊmégÊrégenÊragyogott.ÊDeÊaÊháborútÊ

háborúÊkövette.ÊBombákatÊzúdítottakÊrám,ÊezÊvoltÊtalánÊaÊlegrosszabb.ÊEkkorÊ

aztÊ hittem,Ê hogyÊ elpusztulokÊ azokkalÊ azÊ emberekkelÊ együtt,Ê akikÊ rosszkorÊ

voltakÊrosszÊhelyen.ÊSírtamÊésÊcsakÊ sírtam.ÊNemÊazÊénÊsebeimÊmiatt,ÊhanemÊ

amiatt,ÊhogyÊhogyanÊfogjákÊeztÊmegbocsátaniÊmaguknak.ÊÉreztem,ÊhogyÊegy-

reÊbetegebbÊleszek.Ê 

AÊtengerekbeÊrengetegÊszemétÊkerült,ÊnövesztettÊerdőimetÊkivágtákÊvagyÊfel-

gyújtották.ÊAzÊállatokÊhaldokolniÊkezdtek.ÊAÊlevegőÊaÊsokÊgáztólÊigenÊmegvál-

tozott.ÊAÊlégkörÊegyreÊmelegebbÊésÊmelegebbÊlett.Ê 

DeÊlegalábbÊmárÊnincsÊvilágméretűÊháborúÊrajtam.ÊAzonÊgondolkoztam,ÊhogyÊ

vajonÊ észreveszik-e,Ê hogyÊ ezÊ igazánÊ nemÊ jóÊ nekemÊ ésÊ nekikÊ sem.Ê ValamiÊ

megváltozottÊezekbenÊaÊlángokban,Êegyre-egyreÊfényesebbekÊlettek.ÊÚjraÊaztÊ

kezdtemÊérezni,Ê hogyÊ igenisÊmegérteÊ nekem.ÊAzÊ emberekÊ egyÊ csoportjaÊbe-

gyógyítottaÊaÊsebeimet.ÊFákatÊültettek,ÊtengertÊtisztítottak,ÊazÊállatokatÊszapo-
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rítottak.ÊEgyreÊinkábbÊcsökkentÊaÊgázkibocsátás.ÊDeÊennélÊisÊfontosabbÊvoltÊazÊ

összefogás.ÊAÊfényekÊnemÊegyÊlángértÊragyogtak,ÊhanemÊazÊösszesÊlángÊegyértÊ

égett,ÊegyÊcélért.ÊMostÊmárÊmegÊakartakÊvédeniÊengem,ÊaÊFöldet.ÊOlyanÊboldogÊ

vagyok,Ê hogyÊ mostÊ márÊ énÊ isÊ gyógyulniÊ szeretnék,Ê hiszenÊ vanÊ miértÊ meg-

gyógyulnom.ÊAzÊ emberekért.ÊGondoskodnakÊ rólam,Ê újraÊ fákatÊ növesztettem,Ê

állatokatÊ nevelekÊ földjeimen.Ê MertÊ látom,Ê hogyÊ azÊ emberekÊ megbecsülikÊ ésÊ

szeretikÊ ezeket.ÊÚjraÊ kertetÊ építettek,Ê tüzetÊ raktak,Êmeséltek,Ê sÊmegvédtékÊ azÊ

állatokat.Ê 

AÊjövőmÊmegváltozottÊazzal,ÊhogyÊazÊemberekÊhisznekÊaÊtermészetÊfontosságá-

ban.ÊHiszenÊezÊmagaÊazÊélet,ÊésÊazÊéletnélÊsemmiÊsemÊcsodálatosabb.ÊAzÊéletÊ

benneÊrejlikÊaÊfűben,ÊaÊfában,ÊegyÊkőben,ÊazÊállatokban,Êvirágokban,ÊésÊbennedÊ

ésÊbennemÊis,ÊbennünkÊvan.Ê 

MertÊaÊtermészetÊmindigÊmeggyógyítjaÊmagát,ÊlegyenÊbármilyenÊmélyÊisÊaÊseb.Ê 

MajorÊSzimóna 
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Köszönöm 

Köszönöm,ÊhogyÊléteztél 
HogyÊmegmosolyogtattál 
HogyÊmindig,ÊmikorÊtalálkoztunk 
PuszikkalÊárasztottál 
 

SokÊmindentÊmegéltÊő 
AÊháborúnÊisÊátment 
DeÊmindenÊátéltÊnapÊután 
ElmondottÊegyÊáment 
 

Gyermekeid,ÊsÊunokáid 
TisztaÊszívvelÊszeretnek 
Kérlek,ÊneÊhidd,Êhogy 
Elfelejtettek 
 

Sajnálom,ÊhogyÊvégóráiban 
NemÊlehettemÊmellette 
DeÊtalánÊjobbÊis,ÊhogyÊnemÊlátottÊsírni 
HiszÊmennyiÊmindentÊelviseltÊazÊőÊlelke 
 

EljöttÊmostanÊaÊfeketeÊperc… 
HogyÊszomorúanÊmondhassaÊszám: 
MindigÊveledÊvoltunkÊésÊleszünk 
NyugodjÊbékében,ÊNagyanyám… 

VargaÊBogi 
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AÊ leggonoszabbÊ emberÊ aÊ Földön,Ê vagyÊ
mégsem? 
 MikeÊ TysonÊ 1966.Ê júniusÊ 30-ánÊ
születettÊ Brooklynban,Ê ésÊ azÊ életeÊ
eléggéÊ eseménydúsÊ volt,Ê rengetegÊ
olyanÊdolgotÊéltÊát,ÊamitÊsokÊemberÊ
elképzelniÊ semÊ tud,Ê úgyÊ gondolják,Ê
ilyenÊ csakÊ aÊ filmekbenÊ történhetÊ
meg.Ê NemcsakÊ aÊ bokszkarrierjét,Ê
hanemÊ aÊ magánéletétÊ isÊ nyomonÊ
követhetteÊaÊvilág.Ê 
 TysonnakÊ nehézÊ gyerekkoraÊ volt,Ê
BrooklynbanÊ nőttÊ fel,Ê szegényesÊ
körülményekÊ közöttÊ éltÊ aÊ családjá-
val,ÊaÊkétÊtestvérévelÊésÊazÊédesany-
jával,Ê akinekÊaÊpartnereÊ isÊ időnkéntÊ
velükÊ élt.Ê TysonÊ azÊ idejétÊ azÊ utcánÊ
töltötteÊaÊtöbbiÊgyerekkel,ÊakikkelÊegyüttÊloptakÊésÊraboltak.ÊMi-
velÊ BrooklynÊ legszegényebbÊ ésÊ legveszélyesebbÊ részén,Ê ponto-
sabbanÊBrownsville-benÊéltek,ÊaÊlopások,Êrablások,ÊlövöldözésekÊ
ésÊgyilkosságokÊmindennaposakÊvoltak.ÊÉppenÊezértÊnemÊmegle-
pő,ÊhogyÊaÊkölyökÊMikeÊTysonÊmárÊ13ÊévesÊkoráraÊgyakoriÊláto-
gatójaÊvoltÊaÊrendőrségnekÊésÊaÊnevelőintézetnek,ÊaholÊaÊkésőbbi-
ekbenÊaÊ tanácsadó,ÊBobbyÊStewart,Ê akiÊkorábbanÊbokszolóÊvolt,Ê
felismerteÊaÊfiatalÊTysonÊtehetségét,ÊezértÊelvitteÊegyÊismertÊedző-
höz,Ê CusÊ D’Amato-hoz.Ê AkiÊ egybőlÊ megmondta,Ê hogyÊ ebbőlÊ aÊ
fiúbólÊnehézsúlyúÊvilágbajnokÊlesz.ÊEzutánÊTysonÊÊCus-hozÊköl-
tözöttÊ Catskille-ba,Ê ésÊ őÊ lettÊ aÊ gyámja.ÊMindennapÊ edzettek,Ê ésÊ
CusÊnemÊcsakÊfizikailagÊedzette,ÊhanemÊmentálisanÊis.ÊCusÊannakÊ
aÊhíveÊvolt,ÊhogyÊhaÊvalakiÊbajnokkéntÊgondolkozikÊésÊúgyÊéliÊaÊ
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mindennapjait,ÊazÊbajnokkáÊisÊfogÊválni.Ê ÍgyÊhátÊbajnokkéntÊne-
velteÊTysont,ÊésÊmindennapÊtöbbszörÊelmondtaÊneki,ÊhogyÊbelőleÊ
bizonyÊbajnokÊlesz,ÊmertÊtudta,ÊhogyÊaÊfiúnakÊerreÊvanÊszüksége,Ê
mertÊnincsÊelégÊönbizalma.ÊTysonÊamatőrÊrekordjaÊ24-3.ÊKétÊve-
reségeÊ viszontÊ ellentmondásos,Ê amiketÊ HenryÊ TillmanÊ ellenÊ
vesztett,ÊviszontÊTysonÊésÊmásokÊszerintÊisÊaztÊaÊ2ÊmeccsetÊnemÊ
TillmanÊhanemÊmagaÊTysonÊnyerte.ÊTysonÊbánatáraÊviszontÊsaj-
nosÊTillmanÊmehetettÊazÊ1984-esÊLosÊAngeles-iÊOlimpiára,ÊaholÊ
aranyérmetÊ nyert.Ê 1985-benÊ TysonÊ megkezdteÊ profiÊ karrierjét,Ê
aholÊmárÊ azÊ elsőÊmeccsenÊkiütésselÊ győzött,ÊmárÊ azÊ elsőÊ évbenÊ
15Ê kiütéstÊ tudhatottÊ magaÊ után.Ê KészültÊ aÊ világbajnokiÊ címre.Ê
TysonÊaÊmeccsÊnapjánÊnemiÊbetegséggelÊküzdött,ÊamitőlÊnagyonÊ
rosszulÊisÊvolt,ÊgyógyszertÊisÊvettÊbe.ÊÊDeÊennekÊellenéreÊisÊgyő-
zött.ÊAzÊ akkoriÊ nehézsúlyúÊ bajnokÊTrevorÊBerbickÊ volt,Ê akiÊ le-
győzteÊMuhammadÊAlit.ÊAliÊmegkérteÊTyson-t,ÊhogyÊverjeÊmegÊ
Berbick-et,ÊésÊálljonÊbosszútÊérte.ÊTysonÊeztÊteljesítetteÊis,ÊésÊ19Ê
évesenÊ1986-banÊnehézsúlyúÊvilágbajnokÊ lett,Ê ésÊazÊegészÊvilágÊ
őtÊünnepelte.ÊŐÊlettÊaÊlegfiatalabbÊvilágbajnok.ÊDeÊeztÊsajnosÊazÊ
edzője,Ê akiÊ felnevelte,Ê márÊ nemÊ érhetteÊ meg.Ê CusÊ D’AmatoÊ
ugyanisÊezelőttÊegyÊévvelÊelhunyt.ÊTyson-tÊnagyonÊmegviselteÊaÊ
halála,ÊhiszenÊCusÊvoltÊazÊegyetlen,ÊakireÊhallgatott,ÊakiÊkordábanÊ
tudtaÊőtÊtartani.ÊTysonÊküldetéseÊazÊvolt,ÊhogyÊlegendáváÊváljon,Ê
mindenÊidőkÊlegnagyobbjaÊlegyen.ÊAÊkarakterétÊCusÊmegalkotta,Ê
egyÊ olyanÊ bokszolótÊ akartÊ létrehozni,Ê akitőlÊ mindenkiÊ rettegniÊ
fog.ÊEzÊ sikerültÊ isÊ neki,ÊmertÊMikeÊTysonbanÊbizonyÊmindenkiÊ
egyÊvérengzőÊfenevadatÊlátott.Ê 
 
TysonÊaÊkarrierjeÊalattÊmindenkitÊlegyőzött,Êkiütött,ÊakiÊazÊútjábaÊ
került.ÊElsőÊfelesége,ÊRobinÊsokÊszenvedéstÊokozottÊneki,ÊdeÊmégÊ
ennekÊ ellenéreÊ isÊ szépenÊ építetteÊ karrierjét.Ê TysonÊ promótere,Ê
DonÊKingÊvégigÊazonÊvolt,ÊhogyÊTysonÊaÊlegjobbÊlegyen,ÊdeÊeztÊ
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csalásokkalÊpróbáltaÊelérni. 
 
MikorÊmárÊ5ÊéveÊtartottÊkarrierje,ÊésÊ37ÊgyőzelmeÊésÊ0ÊvereségesÊ
rekordjaÊ volt,Ê aÊ TokióbanÊ megrendezettÊ BusterÊ DouglasÊ elleniÊ
meccsetÊelvesztetteÊésÊezÊsokakÊszámáraÊnagyÊcsalódásÊvolt,Êszá-
máraÊisÊaÊlegnagyobbÊcsalódásnakÊbizonyult.Ê Ê1991-benÊazonbanÊ
TysontÊelítéltékÊnemiÊerőszakÊmiatt,ÊésÊ6ÊévÊbörtönÊbüntetéstÊka-
pott.Ê DeÊ mindvégigÊ
ártatlannakÊ vallottaÊ
magát.Ê MiutánÊ szaba-
dult,1995-benÊ tértÊ
vissza,ÊPeterÊMcNeelyÊ
ellenÊbokszoltÊLasÊVe-
gasban,Ê akitÊ márÊ azÊ
elsőÊmenetbenÊ kétszerÊ
leütött.Ê Ê 1997-benÊegyÊ
meccsÊ soránÊ lehara-
pottÊegyÊdarabotÊEvan-
derÊ HolyfieldÊ füléből.ÊÊ
TysontÊezekÊutánÊeltil-
tották.Ê 2000-benÊ tértÊ
vissza,Ê ekkorÊ isÊ aÊ régiÊ
formájátÊmutatta.ÊDeÊazÊéleteÊmégÊmindigÊzűrösÊvolt,ÊnőügyeiÊésÊ
botrányaiÊmiatt,ÊazÊéjszakaiÊéletÊmiattÊanyagilagÊkivoltÊmerülveÊésÊ
közeledettÊaÊcsődÊfelé.ÊÉsÊaÊkábítószerekÊrabjáváÊisÊvált.ÊDeÊ2002-
benÊ lehetőségeÊ lettÊ visszavágniÊ LennoxÊ Lewis-nak,Ê ígyÊ újraÊ aÊ
trónraÊ került.Ê 2003-banÊmégÊkiütötteÊCliffordÊEtienne-t.ÊKésőbbÊ
márÊ csakÊ aÊ pénzÊmiattÊ álltÊ kiÊ bunyózni,Ê 2004-benÊDannyÊWilli-
amstől,Ê2005-benÊpedigÊKevinÊMcBride-tólÊszenvedettÊvereséget,Ê
utóbbiÊmárÊaÊpályafutásánakÊaÊvégétÊjelentette.Ê 
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2007-benÊúgyÊdöntött,ÊhogyÊéletmódotÊvált,ÊszakítaniÊakartÊaddigiÊ
életformájával.ÊEgyÊrehabilitációsÊintézetbeÊvonult,ÊidővelÊelÊtudtaÊ
hagyniÊaÊdrogotÊésÊazÊalkoholt. 
2009-benÊ feleségülÊvetteÊLakhiaÊSpicer-t,Ê akitőlÊszületettÊ egyÊ lá-
nyaÊMilanÊ (14Êéves)ÊésÊegyÊ fiaÊMoroccoÊ(11Êéves).ÊLakihaÊnagyÊ
támaszaÊaÊfüggősségekkelÊelleniÊharcában.Ê 
 
TysonnakÊ valójábanÊ többÊ gyermekeÊ van.Ê TysonÊ elsőÊ feleségétőlÊ
nemÊszületettÊgyermeke.ÊAÊlegidősebbÊlánya,ÊMikeyÊLornaÊTysonÊ
akiÊ márÊ 32Ê éves,Ê egyÊ voltÊ kapcsolatábólÊ van.Ê AÊ hölgyetÊ pedigÊ
KimberlyÊ Scarborough-nakÊ hívják.Ê Ê AÊ másodikÊ házasságából,Ê
MonicaÊ Turner-tőlÊ viszontÊ kétÊ gyermekeÊ isÊ született,Ê AmirÊ (25Ê
éves)ÊésÊRaynaÊ(26Êéves).ÊÊTovábbáÊegyÊmásikÊkapcsolatábólÊSolÊ
Xochitl-tőlÊszületettÊmégÊkétÊgyermekeÊMiguelÊ(20Êéves)ÊésÊExo-
dus,ÊakiÊ4ÊévesÊkorábanÊmeghalt.ÊGyermekeÊhalálaÊnagyonÊmegvi-
selteÊTysont.Ê 
BárÊéleteÊnagyonÊzűrösÊvolt,ÊrengetegÊhibátÊkövetettÊel,Êdrogozott,Ê
verekedett,Ê leharaptaÊegyÊellenfeleÊ fülét,ÊmégisÊelérteÊaÊcélját,ÊésÊ
mindenÊidőkÊegyikÊlegnagyobbjánakÊlehetÊhívniÊMikeÊTysont.ÊSo-
kanÊúgyÊtartják,ÊhogyÊrosszÊember,ÊdeÊezÊnemÊigaz.ÊMindenkiÊna-
gyonÊjóÊembernekÊtartja.ÊSokÊhírÊazÊújságbanÊeltúlozza,ÊésÊfigye-
lembeÊkellÊvenni,ÊhogyÊTysonÊsokáigÊküzdöttÊaÊdepresszióval,Êel-
sőÊ feleségeÊ sokÊ fejfájástÊ okozottÊ neki,Ê nehezenÊ bírtÊ vele,Ê RobinÊ
teljesenÊkikészítette.ÊAÊrengetegÊrajongó,ÊaÊpénzÊésÊaÊhírnévÊbor-
zasztóanÊnagyÊteherÊvoltÊaÊszámára,ÊésÊazÊedzőkkel,Êmenedzserek-
kel,ÊpromóterekkelÊsemÊigazánÊjöttÊki.ÊNemÊvoltÊveleÊazÊazÊegyet-
lenÊszemélyÊakiÊmindigÊinspirálta,ÊakiÊhittÊbenne,ÊakiÊirányítaniÊésÊ
kordábanÊ tartaniÊ tudta,ÊCusÊD’Amato.ÊAzÊőÊhiányaÊmiattÊ csináltÊ
TysonÊrengetegÊbaromságot,ÊhaÊCusÊéltÊvolna,ÊnemÊtörténtÊvolnaÊ
megÊazÊaÊsokÊbotrány.Ê 
AzértÊ aÊ példaképemÊMikeÊTyson,ÊmertÊ aÊ nehézÊ életeÊ ellenéreÊ isÊ
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valóraÊ váltottaÊ azÊ álmait.Ê NehézÊ gyermekkortÊ éltÊ meg,Ê rengetegÊ
botrányaÊvolt,ÊmégisÊ legendaÊváltÊbelőle,Ê ésÊ sikerültÊmegalkotniaÊ
aztÊaÊkaraktert,ÊamitÊedzőjével,ÊCusÊD’Amato-valÊeltervezett.ÊSo-
kakÊ tartjákÊ rosszÊ embernekÊ azÊ agresszívÊ viselkedéseÊ miatt,Ê megÊ
azért,ÊmertÊbörtönbenÊvolt,ÊdeÊvalójábanÊegyÊnagyonÊfantasztikusÊ
ember,ÊakitÊcsaládjaÊésÊbarátaiÊnagyonÊszeretnekÊésÊtisztelnek.Ê 
ÉppenÊezértÊTysonÊreménytÊadÊnekemÊahhoz,ÊhogyÊaÊnehézÊéletemÊ
ellenéreÊénÊ isÊképesÊvagyokÊvalóraÊváltaniÊazÊálmaimat,ÊésÊ jobbáÊ
alakítaniÊaÊsorsomat,ÊhogyÊaÊjövőbenÊboldoganÊfogokÊelőreÊtekin-
teni. 
 
MikeÊTysonÊ jelenlegÊ isÊ sokatÊ szerepelÊ aÊmédiában,Ê filmekbenÊésÊ
reklámokbanÊ isÊ vállalÊ szerepet,Ê ésÊ podcasteketÊ isÊ készítÊ híressé-
gekkel.ÊRengetegÊrajongójaÊvan,ÊésÊsokakÊpéldaképe,ÊakikÊközéÊénÊ
magamÊisÊ tartozom.ÊRemélem,ÊegyÊnapÊmajdÊtalálkozomÊvele,ÊésÊ
eztÊnekiÊisÊmegmondhatom. 

ZsoldosÊVirág 
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HaÊnemÊsírnék,ÊnemÊisÊírnék 
MertÊkellÊaÊvers,ÊhogyÊnéhaÊnevess 
ÉsÊkellÊmégÊzene,ÊhogyÊfelejts 
ÉsÊemléknekÊsokÊkép  
 
DeÊaÊkáoszÊamitÊfalhozÊvágok 
FejembenÊél 
CsapongvaÊmintÊkartergáz 
ÉsÊmegszűnikÊaÊtapadás  
 
OldalazvaÊközelít 
HunyorítvaÊjönÊfelém 
ÉnÊnemÊisÊlátomÊigazán 
DeÊbeleborzongÊazÊaurám  
 
MajdÊmeglátom,ÊésÊmegismerem 
MegkérdezniÊnemÊisÊmerem 
MertÊrájövökÊhogyÊnemÊismerem 
EnnyitÊérÊazÊismeret. 

TakácsÊHédi 
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Állatmenhely egyenlő otthon 

Mondd,ÊszeretedÊazÊállatokat, 

sÊfigyeledÊőketÊnéhanap: 

hogyÊmitÊcsinálnak,ÊhogyanÊélnek, 

sÊaÊmagukÊnyelvénÊmitÊmesélnek, 

vagyÊmirőlÊhallgatnak,ÊmikorÊkomor 

csöndjükbeÊburkolózvaÊülnek, 

ésÊtitokzatos,Êhallgatag 

különÊvilágukbaÊmerülnek?Ê 

(RónayÊGyörgy) 

SokÊemberÊnemÊgondoljaÊát,ÊhogyÊazÊállatoknakÊisÊvannakÊér-

zéseik.Ê MindenÊ bűntudatÊ nélkülÊ bántják,Ê kínozzák,Ê kidobják,Ê jobbÊ

esetbenÊpedigÊállatmenhelyreÊviszikÊbeÊőket… 

AzÊállatmenhelyÊnagyÊsegítség,ÊideiglenesÊvagyÊállandóÊelhe-

lyezéstÊ biztosítÊ azÊ állatokÊ számára,Ê azÊ ottÊ zajlóÊ dolgokért,Ê illetveÊ aÊ

fenntartásértÊ nemÊ várÊ viszonzást,Ê valamintÊ felelősségetÊ vállalÊ aÊ kör-

nyezetbenÊ élőÊ emberekÊ biztonságáért.ÊAzÊ állatmenhelyekÊ létezésévelÊ

esélytÊadunkÊazÊembereknek,ÊhogyÊneÊcsakÊúgyÊkidobjanakÊegyÊállatot,Ê

hanemÊelÊtudjákÊvinniÊegyÊolyanÊhelyre,ÊaholÊfoglalkoznak,ÊésÊtörőd-

nekÊvele,ÊilletveÊígyÊazÊállatÊisÊegyÊújÊesélytÊkapÊarra,ÊhogyÊakárÊjobbÊ

környezetbenÊ legyen,ÊvagyÊesetlegÊ találjanakÊnekiÊ egyÊ szeretőÊ csalá-

dot.Ê 
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FelkerestemÊ aÊ HéroszÊ állatmenhelyet,Ê aholÊ KrepszÊ GyöngyiÊ

telepvezetővelÊ készítettemÊ egyÊ interjút.ÊNagyonÊkedvesenÊ fogadott,Ê ésÊ

nagyonÊsokÊsegítségetÊkaptamÊtőleÊaÊtémávalÊkapcsolatban.Ê 

,,AzÊállatmenhelyreÊazértÊvanÊszükség,ÊmertÊazÊemberekÊfe-

lelőtlenek.ÊHaÊvanÊegyÊproblémájuk,ÊaztÊhiszik,ÊhogyÊazzalÊmegoldó-

dik,Ê hogyÊkidobjákÊazÊállataikat,Ê beadjákÊőketÊmenhelyre,Ê hogyÊneÊ

nekikÊ kelljenÊ velükÊ foglalkozni,Ê mertÊ pluszÊ tehernekÊ tartjákÊ

őket.”(ÊKrepszÊGyöngyi) 

AzÊállatmenhelyÊdolgozóiÊnemÊcsakÊmunkánakÊtekintikÊazt,Ê

hogyÊ bemennekÊ dolgozni,Ê hanemÊ aÊ hivatásuknak,Ê amitÊ szívvel-

lélekkelÊcsinálnak.Ê 

“NeÊ elégedjünkÊ megÊ csakÊ pénzÊ adományozásával.Ê AÊ

pénzÊ nemÊ elég,Ê pénztÊ lehetÊ adni,Ê deÊ nekikÊ aÊ szívedÊ szeretetéreÊ

vanÊszükségük.ÊTerjeszdÊaÊszeretetedetÊmindenfelé,ÊamerreÊcsakÊ

jársz.”Ê(KalkuttaiÊSzentÊTeréz) 

AÊ menhelyekrőlÊ tudniÊ kell,Ê hogyÊ civilÊ szervezetek,Ê nincsÊ

államiÊ támogatásuk,Ê nincsÊ állandóÊ bevételük,Ê emiattÊ bizonytalanÊ aÊ

fenntartásukÊésÊaÊfennmaradásuk. 

AÊmenhelyiÊönkéntesÊmunkáról.Ê 

„TeÊ magadÊ légyÊ aÊ változás,Ê amitÊ látniÊ szeretnélÊ aÊ világ-

ban.”Ê(MahatmaÊGandhi) 

MindenÊottÊlevőÊönkéntes,ÊsajátÊakaratábólÊvállaltaÊel,ÊhogyÊ

segítÊ azÊ állatmenhelynek.Ê ÊKiÊ többet,Ê kiÊ kevesebbetÊ teszÊ értük,Ê deÊ
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mindenÊmunkaÊ nagyÊ segítség,Ê ésÊmindennekÊ vanÊ haszna.Ê „1000”Ê

féleÊfeladatÊvan,ÊamibenÊazÊönkéntesekÊrésztÊtudnakÊvenni,ÊésÊrésztÊ

isÊvesznek.ÊPéldáulÊ szükségÊvanÊaÊmarketingre.ÊÖnkénteseinkÊab-

banÊ segítenek,Ê hogyÊ vezetikÊ aÊ facebook,Ê instagram,Ê honlapÊ olda-

lunkat,Ê posztolnak,Ê fogadjákÊ aÊ különbözőÊ üzeneteket,Ê ezekenÊ azÊ

oldalakonÊ megkérikÊ azÊ embereket,Ê hogyÊ jöjjenekÊ elÊ akárÊ kutyátÊ

sétáltatni,ÊittÊhirdetikÊmegÊaÊkülönbözőÊrendezvényeket,Êeseménye-

ket,Ê adománygyűjtést,ÊésÊazÊállatokrólÊ isÊnagyonÊszívesenÊ tesznekÊ

felÊ képeket,Ê illetveÊ aÊ honlaponÊ elérhetőÊ azÊ állatokÊ nyilvántartása,Ê

hogyÊ hamarabbÊ kiÊ tudjukÊ majdÊ választaniÊ kisÊ kedvencünket,Ê ésÊ

hogyÊ megismerjükÊ őket.Ê NagyonÊ sokÊ önkéntesÊ szokottÊ elmenniÊ

adománygyűjtésre,Ê hogyÊ ottÊ szórólapozzanak,Ê vagyÊ akárÊ begyűjt-

sékÊazÊadományokat,ÊesetlegÊkivigyenekÊegyÊkutyust,ÊakiÊszeretiÊazÊ

embereket.Ê DeÊ helybenÊ isÊ nagyonÊ sokatÊ tudnakÊ segíteni.Ê VannakÊ

állandóÊ önkéntesek,Ê akikÊ kiviszikÊ aÊ kutyusokatÊ sétálni,Ê vagyÊ éppÊ

tréningre,Ê akikÊ segítenekÊ takarítani,Ê foglalkoznakÊ azÊ állatokkal,Ê

megetetikÊ őket,Ê esetlegÊ segítenekÊ betanítani,Ê vagyÊ emberekhezÊ

szoktatniÊőket.ÊSokÊönkéntesÊ fogadÊörökbeÊállatot,Ê akárÊ többetÊ is,Ê

illetveÊ meggyőzÊ másokat,Ê hogyÊ fogadjonÊ örökbe,Ê hiszenÊ állatotÊ

tartaniÊannyiraÊjó.ÊTudszÊkitÊszeretgetni,ÊmindigÊhűségesÊleszÊhoz-

zád,ÊésÊottÊleszÊmelletted.Ê 
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AzÊ örökbeÊ fogadásról.ÊGondoljunkÊ csakÊ bele,ÊmennyiÊ bol-

dogságotÊtudÊokozniÊegyÊállatnakÊaz,ÊhogyÊvalakiÊőtÊválasztja.ÊHogyÊ

hazaviszi,ÊtörődikÊvele,ÊésÊgondoskodikÊróla,ÊszeretetbenÊfogÊnevel-

kedni,ÊésÊjólÊfognakÊveleÊbánni.ÊÉsÊhaÊmárÊazÊörökbefogadásnálÊtar-

tunk,ÊnézzükÊmegÊmiÊisÊkellhetÊhozzá,ÊésÊkiÊfogadhatÊörökbe.Ê 

AzÊörökbefogadásÊkizáróÊtényezői 

NemÊfogadhatjaÊörökbeÊaztÊazÊállatot,ÊamelyikÊaÊsajátÊállatával,Ê

vagyÊakárÊveleÊnemÊjönÊkiÊjól.Ê 

NemÊfogadhatjaÊörökbe,ÊhaÊmárÊvanÊtöbbÊállata,ÊésÊtudjákÊróla,Ê

hogyÊőketÊsemÊtartjaÊjól. 

NemÊ fogadhatÊ örökbe,ÊhaÊ azÊ örökbefogadásÊ bármelyÊ pontjávalÊ

szembeszáll,ÊvagyÊalkudozniÊkezd.ÊPéldául,ÊhogyÊneÊivarta-

lanítsákÊazÊállatot.Ê 

NemÊfogadhatÊörökbe,ÊhaÊnemÊakarjaÊmegfizetniÊazÊadományt.Ê 

EzenÊelmondásokÊalapján,ÊlátniÊlehet,ÊhogyÊszinteÊbárkiÊfogadhatÊörökbe,Ê

ésÊnemÊkellÊhozzáÊsokÊmindentÊtennie.ÊEzértÊarraÊbíztatomÊembertársai-

mat,ÊhogyhaÊtehetik,ÊneÊhagyjákÊszegényÊállatokatÊmenhelyen,ÊhiszenÊőkÊ

semÊszeretnénekÊ ígyÊélni.ÊBiztosítsukÊazÊállatÊszámára,ÊhogyÊegyÊolyanÊ

környezetbenÊ élhessen,Ê aholÊ szeretik,Ê foglalkoznakÊ vele,Ê ésÊmegbecsü-

lik.Ê 

SajátÊvéleményemÊszerint,ÊmindenÊállatÊmegérdemli,ÊhogyÊszerető,Êgon-

doskodóÊcsaládbanÊélhessen.Ê 

ÊAÊmenhelyenÊ folyóÊmunkábaÊ bepillantvaÊ összességébenÊ nagyonÊmeg-
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döbbentem,ÊmikorÊmegtudtam,ÊhogyÊmennyiÊköltséggelÊjárÊfenntartaniÊ

egyÊmenhelyet,Ê viszontÊ aÊ bevételükÊ ehhezÊ képestÊmennyireÊ kevésÊ ésÊ

bizonytalan.Ê TöbbszörÊ jártamÊ márÊ nálukÊ meglátogatniÊ azÊ állatokat,Ê

megszeretgetniÊőket,Ê ésÊnagyÊörömmelÊ tapasztaltam,ÊhogyÊmilyenÊ jólÊ

beÊ vanÊ rendezveÊ aÊ helyük,Ê hogyÊ mennyireÊ szeretikÊ azÊ embereketÊ ésÊ

mekkoraÊörömmelÊfogadjákÊaÊ látogatókat.ÊLáttamÊmárÊ tréninget,ÊamitÊ

azÊ önkéntesekÊ vezettek,Ê ésÊmeglepő,Ê hogyÊ azÊ emberÊmilyenÊ gyorsanÊ

beleÊtudÊtanulniÊebbeÊis.ÊMindezekÊmellett,ÊénÊisÊönkéntesÊvagyokÊná-

luk,ÊésÊ szívmelengetőÊ látniÊazt,ÊhogyÊmennyiÊemberÊadományoz,Ê leszÊ

önkéntes,ÊésÊhogyÊmennyienÊszeretikÊazÊállatokat.Ê 

SzívvelÊ lélekkelÊ csináltamÊ eztÊ azÊ írást,Ê aÊ kutatást,Ê ésÊmindenÊ

információtÊjóÊmélyreÊelraktároztamÊmagamban,ÊhogyÊénÊisÊjóÊönkén-

tesÊlegyek,Êsegítő,Êés,ÊhaÊeljönÊazÊidő,ÊazÊegyikÊlegjobbÊörökbefogadó. 

„AmikorÊegyÊhathetesÊkiscicátÊmegfogÊazÊember,ÊésÊaÊtenyerénÊ

érzi,Ê hogyanÊ zakatolÊ aÊ kismacskaÊ szíveÊ aÊ félelemtől,Ê egyÊ életreÊ szólóÊ

kötődésÊ jönÊ létreÊ emberÊ ésÊ macskájaÊ között.Ê FelelősséggelÊ tartozunkÊ

értük,ÊésÊőkÊaÊgondoskodásértÊszeretetetÊadnak,Ê jobbÊemberréÊtesznekÊ

bennünket.ÊEzértÊvanÊigazaÊSzabóÊMagdának,ÊésÊmindenkinek,ÊakiÊaztÊ

gondolja,ÊhogyÊállatokÊnélkülÊlehetÊélni,ÊcsakÊnemÊérdemes.”Ê(ÊKrepszÊ

Gyöngyi) 

ÁrvaiÊAlexandra 
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Avatás és játékos sportvetélkedő képekben 
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Első lépések az NNá-ban 

Avatás és játékos sportvetélkedő képekben 
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Néha visszahúz a múlt 

SzánalmasnakÊhívnak 
PedigÊtöbbetÊszívnak 
ÉnÊnemÊítélkezek 
DeÊnagyonÊszétestek 
 

NemÊállítom,ÊhogyÊjobb 
VagyÊaÊlétemÊnagyobb 
DeÊtöbbÊaÊbecsület 
ÉsÊjobbÊaÊlelkület 
 

AmitÊénÊelértem 
NekikÊcsakÊremények 
LehúzóÊszavaik, 
CsakÊnőnekÊszárnyaim 
 

AzótaÊerősebb 
EmberÊlettÊbelőlem 
PárÊszóÊnemÊteszÊtönkre 
NemÊváltanakÊkönnyre 
 

BárÊrégenÊcsakÊtűrtem 
MajdÊaÊvilágÊműÊlett 
KelleneÊpárÊpofon 
PárÊlénytÊhelyrehozzon 
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Néha visszahúz a múlt 

MaÊmárÊkiállokÊés 
ÁlmokértÊharcolnék 
DeÊkitartásÊnélkül 
AzÊéletÊnemÊtúlÊszép. 

ZalaváriÊLaura 
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ElőttemÊülsz. 

MegÊ akarlakÊ érinteni,Ê mégisÊ félek,Ê hogyÊ amintÊ azÊ ujjaimÊ tégedÊ

érintenek,ÊteÊeltűnszÊaÊsötétségbenÊengemÊegyedülÊhagyva.ÊAÊret-

tegésÊ szétáradÊ azÊ egészÊ testemben,Ê szívemÊ aÊ torkombanÊ dobog,Ê

kezemÊúgyÊ remeg,ÊmintÊaÊnyárfalevél,ÊsÊazÊ izzadtságÊpatakokbanÊ

folyikÊleÊhomlokomról.ÊKezemetÊmegemelem,ÊkomótosanÊközelí-

temÊaÊbarnaÊhajkoronádhoz,ÊdeÊamikorÊmegérintenélek,Êegyszerű-

enÊleblokkolok.ÊKaromatÊvisszahúzomÊmagamÊmellé,ÊésÊbánatosanÊ

elkezdemÊ kémlelniÊ aÊ füzetemet.ÊNemÊmeremÊmegtenni,Ê nemÊ tu-

domÊmegtenni.Ê GyávaÊ vagyok,Ê eztÊ elismerem,Ê deÊmégisÊ hogyanÊ

közelíthetnélekÊmeg,ÊhaÊteÊmárÊmástÊérintesz? 

AÊmellettedÊ ülőÊ lányÊ szemeibeÊmélyenÊ belenézel,Ê ezzelÊmosolytÊ

csalszÊaÊszájára.ÊMindkétÊkezedetÊarcáraÊhelyezed,ÊmajdÊmutatóuj-

jaddalÊ elkezdedÊ cirógatniÊ fehér,Ê porcelánÊ bőrét.ÊMegsemmisülveÊ

süppedekÊ beleÊ aÊ fábólÊ készültÊ székbe.Ê AjkaidatÊ azÊ övéhezÊ nyo-

mod,Ê lassan,Ê érzékienÊ mozgatod,Ê minthaÊ teÊ isÊ attólÊ félnél,Ê hogyÊ

eltűnikÊelőled. 

ÉsÊvégül,ÊamitőlÊaÊ legjobbanÊféltem,ÊbekövetkezettÊanélkül,ÊhogyÊ

akárÊegyszerÊisÊérintettelekÊvolna.ÊAÊsötétségbenÊtaláltamÊmagam,Ê

teljesenÊegyedül… 
FöldesÊAlina 
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ÊSarahÊJ.ÊMassÊ:ÊFöldÊésÊvérÊháza 
RövidÊbevezető:ÊBricenakÊazÊéletébenÊbekövetkezikÊegyÊnagyÊ
mérföldkő,ÊamiÊösszekeveriÊHunterrel.ÊBelezuhannakÊegyÊnagyÊ
nyomozásÊkellősÊközepébe,ÊésÊúgyÊdöntenek,ÊhogyÊegyüttÊdetek-
tíveskednek. 
KétÊfőÊszálraÊbonthatjukÊaÊkönyvet.ÊAzÊegyikÊazÊBricenekÊésÊHun-
ternekÊaÊkapcsolata,ÊilletveÊarra,ÊahogyanÊnyomoznakÊebbenÊaÊrej-
télyesÊügyben,ÊamiÊmindentÊmegváltoztatott. 
AÊmásikÊfőÊszálÊpedigÊaz,ÊhogyÊmennyireÊerősÊtudÊlenniÊegyÊbarát-
ság,ÊésÊhogyÊmennyiÊáldozatotÊtudunkÊmeghozniÊaÊbarátainkértÊésÊ
azokért,ÊakiketÊszeretünk.ÊAÊtragédiákÊmennyireÊbefolyásolniÊtud-
jákÊazÊéletünket,ÊésÊhogyÊmennyireÊmegváltoztatnakÊbelsőleg,Êil-
letveÊmennyireÊerősítenekÊmeg. 
EzÊaÊkönyvÊaÊbarátságról,Êszeretetről,ÊszerelemrőlÊésÊaÊnagyÊtitok-
rólÊszól. 
VajonÊrájönnekÊazÊigazságra,ÊvagyÊörökreÊhomályÊfedi? 
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EszesÊRita:ÊRókaÊtündér 
ModoriÊegyÊ18ÊévesÊlány.ÊViszontÊőÊnemÊhétköznapi.ÊDeÊperszeÊ
mindenÊtinédzserÊmégÊ18ÊévesenÊisÊígyÊérezhet.ÊDeÊőÊténylegÊmás,Ê
mertÊőÊegyÊkitchune.ÊAzÊerdőbenÊnevelkedettÊaÊnagyanyjával,ÊakiÊ
2000Êéves.ÊModoriÊmégÊcsakÊtanulgatjaÊképeségeit,ÊdeÊrókáváÊmárÊ
átÊtudÊváltozni.ÊEgyÊnapÊrókaÊalakbanÊtalálkozikÊAkirával.ÊAkiÊ
csakÊaÊrókátÊlátjaÊbenne,ÊígyÊnemÊisÊsejti,ÊhogyÊaÊrókaÊértiÊmindenÊ
szavát.ÊModoriÊrókakéntÊrengetegetÊtalálkozottÊAkirával,ÊakiÊcsakÊ
meséltÊneki,ÊmígÊvégülÊaÊlányÊteljesenÊszerelmesÊlettÊbelé.ÊAÊnagy-
anyóÊeztÊnemÊnézteÊjóÊszemmel.ÊÍgyÊModoritÊelküldteÊOszakába,Ê
hogyÊtanuljaÊmegÊmilyenÊaÊvárosiÊélet.ÊIttÊjóÊbarátokraÊtettÊszert. 
DeÊmiÊtörténikÊakkor,ÊhaÊaÊtitokraÊfényÊderül? 
MiÊtörténikÊakkor,ÊhaÊAkiraÊfelbukkanÊOszakába?  
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Legacies:ÊSötétségÊöröksége 
HopeÊmindentÊelveszített:Êanyját,ÊapjátÊésÊazÊotthonát.ÊDeÊegyÊ
emberÊmégisÊmegmentette,ÊakitÊcsakÊúgyÊhívnak,ÊhogyÊDr.ÊSaltz-
man.ÊAÊboszorkányokÊmegjósolták,ÊhogyÊHopeÊvagyÊmegmentiÊaÊ
világot,ÊvagyÊelpusztítja.ÊAzért,ÊmertÊőÊnemÊegyÊegyszerűÊlény,ÊőÊ
egyÊhármasÊlény,ÊvagyisÊboszorkány,ÊvérfarkasÊésÊvámpír.ÊSaltz-
manÊegyÊiskolátÊalapítottÊaÊtermészetfelettiekÊszámára.ÊEgyszerÊ
csakÊgonoszÊszörnyekÊjelentekÊmeg,ÊakikÊazÊemberekÊszámáraÊ
veszélyesekÊvoltak,ÊígyÊmegküzdöttekÊaÊszörnyekÊellen.ÊDeÊmin-
denkiÊbelefáradÊegyszerÊaÊfolytonosÊharcokba?ÊAhhoz,ÊhogyÊazÊ
összesÊszörnyÊörökreÊvégetÊvessenÊaÊharcoknak,ÊahhozÊmegÊkellÊ
ölniÊazt,ÊakitÊHopeÊaÊvilágonÊaÊlegjobbanÊszeret.ÊDe,ÊhaÊmegöli,Ê
vajonÊazzáÊválik,ÊakitÊmegjósoltak?Ê 

MajorÊÊSzimóna 
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AÊkétségbeesésÊkopogtatÊazÊajtómon.ÊNemÊakaromÊbeengedni,Ê
mégisÊbeszivárogÊaÊkulcslyukon.ÊNemÊegyedülÊjött,ÊhanemÊmeg-
annyiÊkérdésselÊegyütt.ÊEleinteÊmégÊcsakÊnemÊisÊakartamÊmeghal-
lani,ÊdeÊutánaÊnemÊgyőztemÊnemÊmegérteni. 
"MiÊleszÊbelőled?ÊMihezÊfogszÊkezdeni?ÊEzt,ÊhogyÊfogodÊmegol-
dani?ÊNemÊtudod?ÊMiértÊnem?" 
EzekÊaÊkérdésekÊkétségbeÊejtenekÊésÊmegrémítenek.ÊÖsszekuporo-
dokÊamennyireÊcsakÊtudokÊaÊpuhaÊpaplanomÊalattÊésÊvárom,ÊhogyÊ
elnyomjonÊazÊálom.ÊAzÊáltalábanÊkérdésekÊnélküli,ÊsemlegesÊ
álom.ÊDeÊezÊmost...ÊinkábbÊrémálomÊlett.ÊAÊfejembenÊlévőÊkérdé-
sekÊlényekkéÊlettek,ÊamikÊrámÊtelepedtekÊésÊmegkeserítettékÊazÊ
életem.ÊMegkeserítették,ÊmertÊnemÊtudtamÊőketÊmegválaszolniÊésÊ
leküzdeni.  
IgazábólÊrájöttem!ÊFélek,ÊFÉLEK,ÊhogyhaÊrájönnék,ÊmitÊszeretnékÊ
ésÊmegvalósítanám...ÊELBUKNÉK!ÊEzÊazÊérzésÊteljesenÊfel-
emészt.ÊAhelyett,ÊhogyÊmegpróbálnám,ÊittÊkucorgokÊaÊrózsaszínÊ
paplanomÊalattÊésÊrettegek,ÊmintÊegyÊkislányÊaÊviharban. 
De...ÊTalán...ÊJobbÊisÊígy,Ênem? 

VarghaÊVillőÊ Virág 



NNÁ 100 35. 
oldal 

ÚtravalókÊNemesÊNagyÊÁgnesÊszületésénekÊ100.Êévfordulóján 

KollégiumiÊprogramjainkÊközülÊősszelÊkétÊeseményÊisÊkapcsoló-
dottÊnévadónkÊszületésiÊcentenáriumánakÊmegünnepléséhez. 
EgyÊkamaraoperaÊésÊegyÊrendhagyóÊirodalomóra. 
AÊházaspárÊ(NemesÊNagyÊÁgnesÊésÊLengyelÊBalázs)ÊrómaiÊösz-
töndíjaÊkapcsánÊszületettÊLengyelÊBalázsÊírásátÊ(KétÊRóma)Êfel-
használvaÊDobriÊDánielÊkomponáltÊzeneiÊművetÊbelőle. 
AÊdarabÊaÊférfi-nőiÊkapcsolatÊállomásaitÊvillantjaÊfelÊnemÊakármi-
lyenÊhelyzetbenÊ(aÊmásodikÊvilágháborúÊtraumáiÊmégÊnagyonÊ
frissek,ÊaÊmagyarÊszellemiÊéletÊkiválóságainakÊtársaságábanÊésÊ
mindezÊRómában).ÊLengyelÊBalázsÊírásaÊvisszaemlékezés,ÊezértÊ
azÊéletútjuk,ÊéletkorukÊisÊkülönbözőÊidősíkokbanÊmutatkozottÊ
megÊelőttünk.ÊNemÊvoltÊkönnyűÊelőadásÊésÊmégisÊúgyÊtűnt-Êélet-
kortólÊfüggetlenülÊ-,ÊhogyÊvalamilyenÊélménymorzsákatÊmind-
nyájanÊhazavihettünk. 
 

 

ÊÊÊÊÊÊ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

NemesÊNagyÊÁgnes:ÊLámpa  
 
LámpaÊvanÊaÊszívedÊközepében, 
AttólÊfénylikÊmindenÊporcikád. 
LámpafényedÊbársonyosraÊszűröd, 
Mégis,ÊaholÊvékonyabbÊaÊbőröd, 
RózsaszínbenÊfölde-
rengÊaÊszád. 
 
 
Hajad,ÊazÊaÊfecske-
fekete, 
LilaÊszikrátÊpattogtatÊ
azÊéjben, 
KöztükÊarcodÊcsillog,Ê
mintÊaÊköd, 
AugusztusiÊcsillagokÊközöttÊ– 
LámpaÊvanÊaÊszívedÊközepében. 
Tudom,ÊmertÊláttalak…ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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AÊrendhagyóÊirodalomóránÊJuhászÊAnnaÊ(irodalmár,Êkul-
turálisÊmenedzser,ÊJuhászÊFerencÊköltőÊlánya)ÊrengetegÊ
témávalÊésÊoldalrólÊbombáztaÊmegÊszépérzékünket,ÊhogyÊ
bevonzzonÊbennünketÊNemesÊNagyÊÁgnesÊésÊPilinszkyÊJánosÊbűv-
körébe.ÊCsalafintánÊarraÊépítetteÊmondanivalóját,ÊhogyÊmitÊkapha-
tunkÊazÊirodalomtól:ÊpéldáulÊtöltődést,Êkapaszkodót.ÊNaná,ÊhogyÊ
ezzelÊaÊmegközelítésselÊőÊisÊkülönlegesÊhétfőÊdélutántÊvarázsoltÊ
számunkra. 
 

BalrólÊJuhászÊAnna,ÊmelletteÊazÊestÊmoderátoraÊBokrosÊJudit 
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SzabóÊZsusa 



KedvesÊMatek! 
Tudom,Ênehéz,ÊdeÊvegyélÊmagadnakÊegyÊszámológépet,ÊésÊolddÊ
megÊazÊakadályaidat.ÊTinédzserÊvagyokÊnemÊterapeuta. 
 

NéhányÊemberÊolyan,ÊmintÊazÊenter,ÊmindenÊmondatÊutánÊleütném. 
 

OtthonÊaz,ÊaholÊaÊtelefonÊmagátólÊkapcsolódikÊaÊwifihez.ÊAzÊiskolaÊ
azÊaÊhely,ÊaholÊnemÊtudomÊeldönteni,ÊhogyÊmagamatÊöljemÊmeg,Ê
vagyÊmindenkiÊmást. 
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