
Ki a példaképem? (Bácsalmás) 

 
A szépen felújított bácsalmási lakásotthonban november 6-án újra találkoztunk a 

gyerekekkel. Fiatal, vidám, derűs arcok fogadtak bennünket. A mostani találkozásunk témája 

a „Ki a példaképem?” volt. Különböző példák voltak: híres színészek, zenészek, sportolók, 

szentek és hétköznapi emberek. 

Józsi elmesélte nekünk, hogy számára Chris Losonc az igazi példakép és nem 

elsősorban csak azért, mert szépen énekel, hanem azért is, mert nagyon közvetlen, kedves, 

nem játssza a nagy sztárt, és szívesen beszélget a rajongóival – így érzi Józsi, és nagyon 

tetszett neki, amikor személyesen találkozott vele. 

Még egy érdekes történet hangzott el a foglalkozáson. Egy hétköznapi ember élete, aki 

példa lehet számunkra, hogy hogyan találhatjuk meg az örömöt, a boldogságot az életünkben. 

Anna rövid története: 

Annát akkor ismertem meg, amikor még egyetemista voltam. A barátaimmal együtt 

hétvégenként elmentünk egy szociális otthonba Wroclawba. Ez egy nagy szociális otthon volt, 

többségben idős emberek, betegek, akik között volt pár fiatal is, akik nehéz körülmények 

között éltek. Anna életének története, a szenvedés árnyékában zajlott. Amikor gyerek volt, 

autóbalesetben meghaltak a szülei. Anna túlélte a balesetet, az orvosoknak sikerült 

megmentenie az életét, de tolókocsiba került. Egyedül maradt, nagy lelki és testi 

szenvedéssel. Elveszítette azokat, akiket annyira szeretett. Utána még sok műtéten ment 

keresztül. Tizennyolc éves koráig szerzetes nővérek nevelték. Utána szociális otthonba került 

Wroclawba. Itt egy kis szobában lakott, egy ágya, egy kis asztala és egy szekrénye volt. 

Amikor megérkeztünk oda, mindig ebbe a kis szobába igyekeztünk Annához. Miért? Mert 

Anna mindig szép, természetes mosollyal fogadott bennünket. Mindjárt megkínált bennünket 

teával, sokszor finom süteménnyel. Utána beszélgettünk, nagyon szerettem figyelni Annát, 

mert sok emberi bölcsességgel rendelkezett. A sok nehéz és fájdalmas tapasztalat ellenére, 

mindig optimista volt. Ezért volt ez a kedves, barátságos mosoly. 

Amikor jó idő volt, elmentünk a parkban sétálni. Egyszer, amikor ott voltunk, és 

beszélgettünk Anna hirtelen megkért, hogy álljunk meg. Először nem tudtam, hogy mi történt, 

azt gondoltam, valami fáj neki, de amikor az arcára néztem, újra láttam a kedves mosolyát, és 

csak egy ujjal jelezte nekem, hogy maradjak csendben. A másik kezével mutatott a bokor felé. 

Megnéztem, mi van ott, és egy ágon észrevettem egy kis madarat, egy cinegét. Újra Annára 

néztem, ő pedig nagy boldogsággal finoman szólt nekem: „Nézd meg milyen szép!” 

Miért mesélem most nektek ezt a történetet? Mert Anna nem egy szépségkirálynő, akinek 

mindene megvan az életében: család, egészség, szép ház, új autó, szerető férje és gyerekei. 

Ahogyan már megemlítettem, az ő életét folyamatosan beárnyékolta a szenvedés. Elveszítette 

a szüleit, az egészségét, mindig más ember segítségére van utalva, és ennek ellenére észre 

tudja venni és képes őszintén örülni a kis madárnak, ami az ágon ül. 

Anna szívében olyan nagy jóság volt, hogy szó szerint magához vonzotta az embereket. Sok, 

elsősorban fiatal ember, látogatta meg őt, és akartak vele beszélgetni. Sokan elmesélték neki a 

saját családi problémájukat, kérték tanácsát. Fiatal házaspárok meséltek neki a feszültségről, 

ami köztük volt, félreértésről és veszekedésről. Egyszer Anna azt mondta nekem: „Tudom, 

hogy nem könnyű az élet, hogy van feszültség, félreértés, viták is, de csodálkozom, hogy az 

emberek, ahelyett, hogy arra koncentrálnának, hogy megoldják a problémákat, megnehezítik 

az egymás életét. Hiányzik a beszélgetés, az egymás iránti empátia, régen nagy volt a 

szerelem, most pedig nem képesek megbocsátani egymásnak. Fiatalok, egészségesek, 

diplomákkal rendelkeznek, gyerekeik vannak, szóval van mit a jó Istennek megköszönni és 

mégis boldogtalanok. Nem értem ezt.” És akkor megmondta nekem, hogy az ő életében mire 

vágyik, mi tenné őt teljesen boldoggá. Azt mondta, hogy a világon a legboldogabb ember 



lenne, ha ki tudná mosni a férjének a büdös zokniját, utána a férjével és a gyerekeivel 

megenné az ebédet, amit nekik készített. Ez volt Anna legnagyobb vágya. 

Miért meséltem el nektek Anna történetét? Mert Anna élete felteszi ezt a kérdést: Tudunk-e 

örülni annak, ami van nekünk? Észre tudjuk-e venni, hogy van mit megköszönnünk a jó 

Istennek. Minden ember életében vannak nehéz pillanatok, problémák, de fontos, hogy ne 

engedjük, hogy az, ami nehéz az életünkben elnyomja a jóságot, az örömöt, ami az életünkben 

van. Ha ezt megengedjük, soha nem leszünk igazán, teljesen boldogok. Tanuljunk meg 

Annától észrevenni a kis cinegét, ami az ágon ül. 

Ne csak csodáljuk, hanem kövessük is a példaképünket! 

 

 

 

Tibor és Robert 

 

 

 

 

 



 
 

 


