
Kiválasztottak 
(Ahol dölten vannak szedve, azokat a részeket kihagynánk) 
 

1. 
A rajtunk most átvonuló zivatar annak előjele, hogy egünk nemsokára kiderül, s jobb 
napokat fogunk látni, mert lehetetlen, hogy akár a baj, akár a jó örökké tartson, s ebből 
az következik, hogy mivel a baj már soká tart, a jónak közel kell lennie."  
Gabriel García Márquez 
Beküldő: Kováts Tamás 
 

2.  
Az élet számos kudarcának oka az, hogy az emberek nem vették észre, milyen közel 
jártak a sikerhez, amikor feladták. 
(Thomas Edison) 
Beküldő: Fajth Mónika 
 

3. 
Az élet belülről kifelé fejlődik, megnyílik a fénynek és kitárul a szemnek. 
(Le Corbusier) 
Beküldő: Tarjányi Tünde 
 

4. 
Ha nem tudod,hová mész,oda bármilyen úton eljuthatsz.  
(LEWIS CARROLL) 
Beküldő: Livia Judit Kondorosi  
 

5. 
Mindig arra kell törekedned, hogy a legjobb legyél, de sosem szabad elhinned, hogy az 
is vagy. 
(Juan Manuel Fangio) 
Beküldő: Pitka Hajnalka 
 

6. 
A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota: (az akarat- és 
képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy győzelme a lustaságon.) 
(Albert Schweitzer) 
Beküldő: Pitka Hajnalka 
 

7. 
Akár azt hiszed képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz.  
(Henry Ford) 
Beküldő: Baski Ilona 
 

8. 
Simon Márton ( slammer ): 
- Egy szerelem hány mondat?  
- Semmi olyat nem keresek, 
ami létezik. 
- Csak ilyen távolról mutatom, 
hogy ne lássam egészen én sem. 
- Egyenlők vagyunk. Látod. Ha kivonlak magamból, a semmi marad. 
Beküldő: Huszák Marcell 
 



9. 
Anna and the Barbies: 
,,Jó néha sötétben a Holdat nézni, 
hosszan egy távoli csillagot idézni, 
jó néha fázni, a semmin elmélázni, 
tavaszi esőben olykor bőrig ázni, 
tele szájjal enni, hangosan szeretni, 
jó néha magamat csak úgy elnevetni, 
sírni, ha fáj, remegni, ha félek, 
olyan jó néha érezni, hogy élek." 
Beküldő: Huszák Marcell 
 

10.  
Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (...) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja 
végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken. 
Legyen a zene mindenkié! 
Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék 
újra meg újra meg nem szerzi magának." 
Kodály Zoltán 
Beküldő: Nagyné Fábián Kata  
 

11. 
Aki sokat utazik, egyszer találkozik magával." (Ne dudgi, de a Török Szultán!) 
Beküldő: Stier Attila (Trafik oldaláról) 
 

12. 
"Nem az a leghatalmasabb, aki ország-világ ura. Nem az a leghatalmasabb, aki szelek, tengerek fölött 
uralkodik. Nem az a leghatalmasabb, akinek a legtöbb öldöklő fegyvere van, az sem, akinek 
legnagyobb 
a kincse, gazdagsága. Hanem az a leghatalmasabb, aki embert szül a világra."  
Szakály Dezső 
Beküldő: Rizmajer Éva (Trafik oldaláról) 
 

13.  
„Ki kell mondani a szívből a szót, különben megfúl az ember.”  
Móricz  
Beküldő: Szűcs Brigitta Zita 
 

14.  
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. 
Weöres Sándor 
Beküldő: Valentyik Anna, Leányvári Viktória, Karlik Dóra :) 
 

15. 
A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi 
élet volt éveidben."  
Abraham Lincoln  
Beküldő: Pintér Edvárd 
 

 
 
 
 



16. 
"Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és 
megértem."  
Konfuciusz  
Beküldő: Pintér Edvárd 
 

17.  
"Formát keresni minden gondolatnak"  
Juhász Gyula 
Beküldő: Bennárik Boglárka 
 

18. 
Minden holt nemzedék hagyománya, lidércnyomásként nehezedik az élők agyára. 
(Marx)  
Beküldő: Puskás zoltán 
 

19. 
Amikor azt mondod, hogy már minden lehetőséget kimerítettél, még mindig van legalább 
egy."  
Edison 
Beküldő: Agyal Kati 
 

20. 
Már nem érdekel, hogy meghalok, mondta Korin, majd hosszú csend után egy közeli 
bányatóra mutatott: – Azok ott hattyúk? 
Krasznahorkai László 
Beküldő: Puskás Zoltán 
 

21. 
A tudás legnagyobb ellensége nem a tudatlanság, hanem a tudás illúziója.  
(Stephen Hawking) 
Beküldő: Erdélyi Magdolna 
 

22. 
Bábel Balázs A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él. 
Beküldő: Bábel Márta 
 

23. 
"Hinni nem azt jelenti, hogy nincsenek nehéz pillanataink, hanem azt, hogy van erőnk 
szembenézni vele, tudva, hogy nem vagyunk egyedül." Ferenc pápa 
Beküldő: Jankulár Bozsik Margit 
 

24. 
a győzni-tudó nem támad, a vezetni-tudó alázatos" (Lao-ce: Tao Te King fordította: 
Weöres Sándor) Beküldő: Illés Györgyi (Dabas) 
 

25. 
Vissza kell térni a hithez, kezdetnek azokkal, akikben nincs zsigeri ellenérzés az Isten-
gondolattal szemben. Össze kell gyűjtenünk azokat az embereket, akik épülni és építeni 
akarnak. Tömegből közösséggé kell válni, ehhez pedig hit kell. (Kovács Ákos) 
Beküldő: Kubik Judit 
 



26. 
Az úti cél sosem egy hely,hanem egy új látásmód".(Henry Miller) 
Beküldő: barsi Mónika 
 

27. 
Rossz úton jár az, aki álmokból épít várat, s közben elfelejt élni. Joanne Kathleen 
Rowling (Harry Potter) 
Beküldő: Szentesi Olívia 
 

28. 
A legmagasabb fal sem képes az idő folyását megakasztani.” 
Gróf Vay Péter 
Beküldő: Valentyik Ferenc (e-mail) 
 

29. 
„Ha egy országot és népét meg akarjuk ismerni, az élet, mely közöttük folyik, adja a 
legjobb felvilágosítást.”  
Gróf Vay Péter 
Beküldő: Valentyik Ferenc (e-mail) 
 

30.  
Ha a lelked  derűs, és tiszták a céljaid, jókora utat tehetsz meg előre." Gárdonyi Géza 
Beküldő: Kovács Éva (e-mail) 
 

31. 
Sose fuss se férfi, se busz után, úgy is jön a következő! 
(Ismeretlen szerző) 
Beküldő: Varga Zsuzsanna 
 

32. 
Azért vagyunk itt, hogy átsegítsük egymást ezen a dolgon, akármi is legyen. (Kurt 
Vonnegut) 
beküldő: Fenyvesi Bga 
 

33. 
Minden nagy teljesítmény egy álommal kezdődik" James Allen 
Beküldő: Kacsó Edit 
 

34. 
Valahányszor a többség pártján találod magad, ideje megállnod és eltöprengened. 
Mark Twain 
Beküldő: Novak-Nagy Irén 
 

35. 
Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. 
 Márai Sándor 
Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 
 

36. 
„Könyvtárakat írtak tele azzal, hogy mik a jogaid ezen a földön. Pedig csak egyetlen igazi jogod 
van: békében élni. De éppen erről feledkeznek meg leggyakrabban.” Wass Albert 
Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 



 

37. 
„Egy tökéletes nap sem csak tökéletes percekből épül.” Fodor Ákos 
Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 
 

38. 
Legyen erőd lent 
hagyni, amit nincs erőd 
följebb emelni. 
 Fodor Ákos 
Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 
 

39. 
"Annak, aki nem érti, minden könyv üres." (Nyulász Péter) 
Beküldő: Gáspár család 
 

40. 
Jól kell kérdezni, kiscsillagom. Az emberek nagyon hálásak, ha valaki meghallgatja őket. 
" (Balázs Ágnes) 
Beküldő: Gáspár család 
 

41. 
És akkor eljön a nap, amikor a tolerancia nem erény lesz csupán, hanem társadalmi 
gyakorlat is. 
Kertész Imre 
Beküldő Sági Richárd (email) 
 

42. 
A felelősségtől való irtózás, korunk egyik betegsége. 
Bismarck 
Beküldő: Bencsik Ferenc  
 

43. 
Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. 
Széchenyi 
Beküldő: Bencsik Ferenc  
 

44. 
Az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született.ˇ (Tamási Áron) 
Beküldő: Fritz Éva 
 

45. 
,391 Álmodni annyi, mint jelen lenni valahol, ami nincs." Simon Márton-Polaroidok 
Beküldő: Fabók Kata 
 

46. 
Annyi sok minden! 
Nem is sok, nem is minden. 
Nem kell sok, nem kell minden. Orci József  
Beküldő: Kosztolányi Edit 
 

 



47. 
A férfi gondolkodhat zseniálisan, de nem tudja úgy összeszeretni, egybeszeretni a 
világot, ahogyan a nő." (Müller Péter) 
Beküldő: Pollák Sarolta 
 

48. 
" To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all." 
Oscar Wilde 
Beküldő: Dezméri Sándor 
 

49. 
Majdnem minden tudásunkért nem azoknak tartozunk, akik egyetértettek, hanem 
azoknak, akik 
nem.” ( Charles Caleb Colton) 
Beküldő: Fucskóné Bogdán Emília 
 

50. 
A világot nem a gonosz fogja elpusztítani, hanem azok, akik végignézik a 
gonoszságokat, és nem csinálnak semmit. 
Albert Einstein  
Beküldő: Farkas Máté 
 

51. 
245. "Ne nyugtalankodj! Úgyis másképp történik minden, mint ahogy elgondolod." 
Audrey Hepburn  
Beküldő: Harazin Anett  
 

52. 
"Fordítsd az arcodat a nap felé és minden árnyék mögéd kerül." Goldstein 
Beküldő: Angyal Kati 
 

53. 
"Minden napnak van valami öröme. Neveld rá a szemed, hogy meglássa azt." Wass 
Albert 
Beküldő: Angyal Kati 
 

54.  
"A jövőnek sok neve van: a gyenge úgy hívja, elérhetetlen, a gyáva úgy, ismeretlen, a 
bátor lehetőségnek nevezi." Victor Hugo 
Beküldő: Angyal Kati 
 

55. 
"Ha mindazt megtennénk, amire képesek vagyunk, szó szerint saját magunkat is 
elkápráztatnánk." Edison 
Beküldő: Angyal Kati 
 

56. 
"Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A 
nehézségek közt mindig ott van a lehetőség." 
Albert Einstein 
Beküldő: Lázár Anikó 
 



57. 
Soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz. 
Márai Sándor 
Beküldő Markó Petra 
 

58. 
Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. 
Márai Sándor 
Beküldő Markó Petra 
 

59. 
Dolgozni csak pontosan, szépen, 
ahogy a csillag megy az égen, 
úgy érdemes.” József Attila 
Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 
 

60. 
Abban mutatkozik meg műveltségünk, ahogyan a műveletlenekkel bánunk.” Móra Ferenc 
Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 
 

61. 
Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket.” (Albert 
Einstein) 
Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 
 

62. 
Az, aki még sosem követett el hibát, valószínűleg még sosem próbált semmi új dolgot.” 
(Albert Einstein) 
Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 
 

63. 
“Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem 
varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.” (Albert Einstein) 
Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 
 

64.  
s a túlsó partot látó révülésben a “Készen vagy?”-ra ezt felelni: - Készen. 
Áprily Lajos 
Beküldő: az Orci :) 
 


