
Mit hozott a Mikulás? 
Vagy inkább mit visz el? 

Nem értem. Valahogy tegnap sokkal több piros sapkás emberrel találkoztam, mint az éves 

átlag. Lehet, hogy ennek oka van? Emlékeim között kutatva egyszer csak felrémlik egy fehér 

szakállú öregember, meg valami szán, nagy szarvakat viselő négylábúakkal a szán előtt. 

Hát igen, a jó öreg Mikulás, ami gyerekkoromban az ajándékot, ma inkább csak az évnek a 

végét juttatja eszembe. 

Itt ülök, a gép előtt és azon töprengek, hogy milyen évnek is közeleg a vége? Olyan, hogy 

rossz, vagy jó nem igazán értelmezhető fogalmak, egyébként meg mihez képest. 

Morfondírozzunk el együtt, hogy mi is volt ebben az évben, és válaszoljunk néhány kérdésre! 

 Mikor tudtunk szívből nevetni, lehetőleg saját magunkon? 

 Hányszor mondtuk ki, hogy elnézést tévedtem? 

 Hányszor mondták nekünk, hogy bocsánat tévedtem? 

 Éreztük-e azt, hogy most tényleg segítetünk valakinek? 

 Az őseinknek hányszor adtuk meg a lehetőséget, hogy lássanak minket, és/vagy az 

unokákat?  

 Idős (magatehetetlen) barátunkat hányszor hívtuk telefonon, vagy látogattuk meg 

személyesen? 

 Csináltunk-e bármi olyan dolgot az év folyamán, amivel szívesen eldicsekszünk? 

Na persze tudok én más kérdéseket is feltenni, amikre akár még könnyebben is lehet 

válaszolni. 

 Javult-e az egészségünk ebben az évben? 

 Javult-e az anyagi helyzetünk ebben az évben? 

 Ért-e valami szerencse ebben az évben? 

 Boldogabbak vagyunk-e mint tavaly? 

 Jobb volt-e az idei év, mint a tavalyi? 

Ha kérdések feltevése valamilyen véletlen folytán szisztematikusnak tűnne, az kivételesen 

nem véletlen. Tanítóm a célirányos statisztika szabályai, és az azt tökéletesen megvalósító 

fősodrású média volt. Hiszen mint tudjuk, a kérdéseket kell jól feltenni, a válaszok már csak 

elhanyagolható tények. 

Ha már az év megítélésénél tartunk, nem tudok magamban tartani egy olyan kolosszális 

gondolatot, ami szerénységemtől származik: 



A csapás sokszor tud ugyanonnan jönni, és szinte hihetetlen, hogy mindig marad belőle. A 

segítség viszont a legváratlanabb helyekről bukkan elő. 

Részemről maradok a pozitív gondolkozásnál, és erre buzdítok mindenkit. 

„Senkit nem érdekel igazán, hogy szenvedsz-e, úgyhogy akár boldog is lehetsz.” 

Cintia Nelms 

Jön a karácsony az ajándékozás időszaka. Ne csak szeretteiket, de saját magukat is lepjék 

meg valami hasznos dologgal, mondván: „mert én ezt megérdemlem”. Amit mi ehhez 

nyújtani tudunk, az meg található a VGYKE Láthatár boltjában. Cím: 1146 Budapest 

Hermina út 57. Nyitva tartás: kedd, szerda, csütörtök, 9-17 óráig. Nyíregyházán a Magyar 

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületnél, a Hangvilág 

boltjában. Cím: 4400 Nyíregyháza Országzászló tér 8. Nyitva tartás: minden péntek, 9-től, 12 

óráig. 

Ha bármi kérdés felmerül, erre a levélre válaszoljon, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat 

(30/237-07-96, hétköznap 10-14 óráig). 

Kovács Zoltán a Hangvilág kft ügyvezető igazgatója. 


