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Mindannyian őrzünk különleges pillanatokat
és feledhetetlen nyári élményeket a szívünkben.
Ismerjen meg négy ilyen történetet,
és ha tetszett, ossza meg velünk a sajátját!

„Ez volt életem legszebb nyara!”
„Megváltoztatta az életemet”

A férjemmel közösen utaztunk el Ne
pálba, ahol „belebotlottunk” egy építkezésbe – meséli Dobos Andrea Beáta
(44) – Az ottani építész hívta fel a figyel
münket Sayadaw U Pandita mester ko
lostorára Burmában, és adott egy ajánló
levelet is, hiszen oda nem sétálhat be az
ember csak úgy, az utcá
„A kutatás törvénye nagyjából
ról... A kolostor kapujában
a következőt jelenti: elég bátor
egy szerzetes fogadott
vagy ahhoz, hogy hátrahagyj
minket. Furcsán méreget
mindent, ami biztonságot nyújt.”
te a nyugatról érkezett fia
(Elizabeth Gilbert: Eat, pray, love)

tal párt, akik bebocsátást kértek. Hosszas
rábeszélés után megengedték, hogy egy
teljes hétig ott maradjunk, és kipróbáljuk
a vipassana meditációt.
Az ott töltött idő gyökeres változást
hozott. A fizikai nehézségek és fájdal
mak leküzdése után az előítéleteimet és
a félelmeimet is sikerült legyőznöm.
Ekkor hat hetet töltöttem Burmában, de
azóta többször visszatértem a kolostor
ba, ma pedig már én tartok vipassana
meditációt Budapesten.

Váratlan ajándék
Azon a nyáron úgy éreztem, minden értelmét vesztette, egy hurrikán söpört végig az életemen, romokat és pusztaságot hagyva maga után – meséli Szelőczei Júlia (XX). – Egy év londoni tartózkodás után kudarcokkal tele, önbi
zalom-vesztetten, nőiességemben megtiporva tértem haza, miután véget ért
egy négyéves, szenvedélyes szerelem. Kegyelemdöfésként egy esküvővel kellett
szembenéznem: a nővérem lagziját kellett megszerveznem, hiszen én ráérek...
A nagy napon a menyasszony ragyogott, és élvezte a lagzi minden percét.
Ezen a napon született meg az én csodám is... Hat évvel később házasodtunk
össze azzal a fiúval, aki akkor este, a nővérem esküvőjén felkért táncolni.
A nyár hátralévő része margitszigeti randevúkkal telt, esténként
„A legjobb dolgok
a bicikli vázán vitt haza... Azóta ebből szokást teremtettünk: ha
váratlanul történnek
a Margitszigeten randizunk, a kétkerekű ma sem maradhat otthon.
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az emberrel”
(Gabriel García Márquez)

„Nekem minden nyár
életem legszebb nyara”
A papám New York-i,
a mamám magyar, én
itt születtem Buda
pesten – meséli Lucio
(9). – Nyáron van a szü
linapom, ami nagyon
jó, mert ilyenkor nincs
iskola, és a nyarat az
amerikai nagyimmal
tölthetem. Nagyon sze
retem a nagymamámat
és a nagypapámat, és
repülni is imádok!
Minden évben megen
gedik, hogy vezessem a
helyi tűzoltóautót, dél
előttönként pedig úszni tanulok
az óceánban, ami egészen más,
mint a Balaton. A legjobb min
dig a szülinapi buli a kertben,
amikor a nagypapám tűzijáté
kot is rendez nekem.
Idén is nagyon várom a nya
rat, de most a nagyiék jönnek
hozzánk, és végre megmutat
hatom nekik az új szobámat, az

„Nekem játszották
a himnuszt”
A Balatonkenesén élő Gulyás Gergő (24) kivételes úszótehetség, sokszoros országos
bajnok. A Down-szindrómás fiatalember cso
dálatra méltó kitartással rója a hosszakat az
uszodában. 2011 júliusában Gergő kétszeres
aranyérmesként tért haza az athéni Speciális
Nyári Olimpiáról.
– A 100 méteres gyorsúszást és a 4x50 méte
res gyorsváltót is megnyertem. Örültem, mert
így kétszer is nekem játszották a himnuszt –
idézi fel a legszebb pillanatokat. Amikor azt
kérdezem, mire vagy kire gondolt a dobogó
legfelső fokán állva, habozás nélkül válaszol: az
édesanyámra és az apámra. Aztán boldogan
mesél tovább.: – Tetszett a tenger, és nagyon
ízlett a girosz a sok-sok tzazikivel. Bármikor
visszamennék Görögországba, anyáékkal...
„Mi az, ami képessé
tesz bennünket,
hogy elérjünk egy

„Vár a víz és vár a partja,

vár a nyári rét, a tarka,
szívünk dobog, bőrünk barna,
ki erre fut, ki meg arra.”
(Csukás Istán: Tanévzáró)

emeletes ágyamat, az iskolá
mat és a barátaimat. Bringóhin
tózni fogunk a Margitszigeten,
kipróbáljuk a budavári siklót, és
lehet, hogy sétahajókázni is el
megyünk. Nagyon szeretném
már nekik megmutatni az én
Budapestemet!

célt, egy álmot?
Csak ez a kis
szó: akarom.”
(Kurt Dimberger)

Az összeállítást Szűcs Anikó, Szelőczei Júlia,
Csóka Noémi és Gedeon Beatrix készítette.
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