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„…a televíziót nemcsak információforrásnak
társaságpótléknak is használjuk…”

és

szórakoztatóeszköznek,

hanem

(Mannhardt András: Társpótlás – részlet. Élet és Tudomány LXIV. évfolyam 6: 195)
„Arra kell gondolnunk, hogy a boldogság nem a nagy vagyonon alapul, hanem a lélek jó
állapotán.”
(Arisztotelész)
„A szó, még az ellentmondó is, összekapcsolja az embereket…”
(Thomas Mann)
„A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját olvassa el.”
(Szent Ágoston)
„Legyél azzá, amiért születtél, merd vállalni önmagad, s boldog leszel!”
(Böjte Csaba)
„Április 22-én ünnepeltük a Föld napját. Milyen ez a földi világ a ma élő ember szemével?
Mit jelent a rajta élőknek? Jelent folyókat, tengereket, hegyormokat és lankás dombokat,
erdőket, parkokat, mezőket, réteket, hatalmas lombkoronájú fákat, színes, illatos virágokat, a
szülői házat, kertjét és még sok mindent. De nemcsak szép, lélekemelő dolgokat jelent!
Nagyon sok ország van a Földön, amelynek polgárai „Anyját, a Földet, apját, a Napot úgy
kezeli, mint adható, vehető, kifosztható jószágokat.” … Környezetünkre számtalan veszély
leselkedik. Az üvegházhatás fokozódása, az ózonréteg elvékonyodása, a savas esők, az
olajfoltok a vizek felületén, a szennyezett és fogyó ivóvízkészlet, a túlnépesedés, a trópusi
esőerdők pusztulása, az állat- és növényvilág genetikai sokféleségének gyors ütemű
csökkenése, a termőföld elszennyeződése, a szeméthegyek. De mit tehetünk mi, kisemberek?
Megállíthatjuk-e a Föld pusztulását? Mit számítok én, ha a többiek úgysem tesznek semmit?”
(Mezei András gondolatai nyomán:
http://gyongyszemek.network.hu/blog/gyongyszemek_klub_hirei/a_fold_napja__aprilis_22)
„Mire való ez az egész élet, ha nem arra, hogy az ember jól érezze magát...”
(Móricz Zsigmond)
„Az a nap, amelyik nevetés nélkül telik el, elvesztegetett idő.”
(Charlie Chaplin)

„Művészet nélkül jobban meglennénk, mint tudomány nélkül.”
(Részlet egy retorikakönyv vitatételeiből: Szálkáné Gyapay Márta 1998. Gyakorlati retorika.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest)
„Az élet vagy veszélyes, vagy unalmas. Tessék választani. Igazán felnőtt ember az, aki
megtanul unatkozni, anélkül, hogy megsértődnék ettől az állapottól.”
(Márai Sándor)
„Az emberek játszanak a szavakkal. Úgy éppen, mint a gyermekek a játékkockákkal.
Csakhogy a szavak veszedelmesebbek, mint a játékkockák. Nem lehet összeszedni őket, és
elrakni a ládába, ha rosszul sikerült a játék. A szavak örökre ott maradnak, ahová az első
pillanatok hangulatában helyeztük őket. Láthatatlanok és megfoghatatlanok, és ezért nem
lehet kijavítani a hibát, amit elkövettünk velök. Az emberek hihetetlenül könnyelműen
játszanak a szavakkal.”
(Wass Albert)
„A számítógép nem hasznos. Csak válaszokat ad.”
(Pablo Picasso)
„Egy könyvet elolvasni, megemészteni komoly erőfeszítést igényel. De odaülni a televízió elé
– kikapcsolódás, lazítás. A test és a lélek kényelme. A fotelkultúra ajándéka… A régi görögök
márvány- és kőszínházakat építettek maguknak. Nem sajnálták értük az áldozatot. Tudták,
hogy katarzisok nélkül felfoghatatlan, érthetetlen az emberi lét. Ma csak igen kevés ember érzi
ennek a szükségességét, a többség jobbára csak szórakozni, nevetni, bámészkodni akar.”
(Csoóri Sándor)
„Az öltözködéssel egyáltalán nem kell törődni.”
(Márai Sándor: Az öltözködésről)
„A természet nem a vagyontárgyunk: úgy kell átadnunk gyermekeinknek, ahogy kaptuk.”
(Oscar Wild)
„Nem kell mindent kimondani. Nem kell mindent megkérdezni. Nem kell mindenre
válaszolni.”
(Hioszi Tatiosz)

