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„Megtalálták az eltűnt diák összeégett holttestét 

A kecskeméti Bolyai-gimnáziumba járó Bekő Laci feladta gyermekkori álmát, amikor 
felkapaszkodott a magasfeszültségű villanyoszlopra Nyársapáton, és végzett vele az 
áram.  
 

Azt továbbra sem tudni, hogy miért ment el otthonról Laci. Nevelőapja és édesanyja csak az eltű-
nése után értesültek arról, hogy állítólagosan sérelmek érhették osztálytársai részéről a kecskeméti 
gimnáziumban. Ráadásul a legjobb barátjával is összeveszett. Azt írta Laci az egyik utolsó e-
mailben a fiúnak: „akiket barátomnak hittem, azokban csalódtam”. Laci vélhetően még az eltűné-
se napján elgyalogolt Nagykőröstől 15 kilométernyire, a villanyoszlophoz, és felkapaszkodott a 
magasba. „ 
(forrás: http://baon.hu/bacs-kiskun/kek-hirek-bulvar/megtalaltak-az-eltunt-diak-osszeegett-holttestet-359897 ) 

 
Az alábbiakban dr. Tóth Imre r. őrnagy, a Kecskeméti Rendőrkapitányság Megelőzési és 
Áldozatvédelmi Alosztálya, pszichológus munkatársának gondolatait osztjuk meg Tisz-
telt Olvasóinkkal.  
 
 

 
MIÉRT  CSAK A  JÓK MENNEK  EL...? 
 
Úgy gondoljuk, ez a kínzó kérdés minden jobb érzésű emberben megfogalmazódik, sőt 
visszatér. Visszatér, mert az eset már nem egyedi..... 
 
Mi történik körülöttünk?  És ha a „jobb helyeken” is előfordulhat ez, mit várjunk a többi-
től? 
 
Mai világunkban immár végérvényesen divattá vált az erőszak, az individualizmus, a „va-
lóság show”-szemlélet, ahol a finomabb, intellektuálisabb érzelmeknek már nincs helye 
többé. 
 
Napjainkban nincs helye a gyengeségnek, a megértésnek, a segítő szándéknak. „Lúzer” 
vagy öreg?  Akkor viseld a következményeit és húzz innét..! 
 
De vajon igazán pancser az, aki nem kellően kemény és kigyúrt, hanem más típus? Mert 
az igazi kőkemény „macsós”, ma a Valaki, ma csak az a menő. 
 
Pedig képzeljük el, ha itt ma mindenki kivétel nélkül kizárólag kemény csávó -macsó- 
lenne.  A  konditermek, a diszkók, a média - rajtuk keresztül az utcák - világa bizonyára 
mutatósabb, menőbb lehetne (nem kevés számú hölgy örömére) ám e típus által hordo-
zott jelleg egyáltalán nem biztos, hogy jövőnk szempontjából komolyabb szellemi érték-
teremtő és építő jelleggel is párosulna... 

http://baon.hu/bacs-kiskun/kek-hirek-bulvar/megtalaltak-az-eltunt-diak-osszeegett-holttestet-359897
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Tényleg gázos dolog ma „finom lelkűnek” lenni? Más szemmel nézni a világot, érzel-
mekkel is gondolkodni, néha akár vállalni a „gyengeséget”?  Valljuk be: tudnánk egyálta-
lán tartósan és egyértelműen érzelmek, gyengédség nélkül élni?  Valóban gyengék a 
„gyengék”? 
 
Sok neves személyiség műve, élettörténete igazolta már eddig is: nem az a kemény, ”fér-
fias”, aki nyers, durva, vagy nyegle, hiszen ezzel pontosan a gyengeségét (vagy saját tu-
datlanságát) palástolja. Sokkal inkább az, aki önmagának- vagy urambocsá- másnak is- 
képes bevallani: „Ma nincs jó napom, letört vagyok, jól esne néhány megértő szó”. Gon-
doljunk bele: Nem született volna Ady, Örkény, vagy Shakespeare, nem alkotott volna 
Szentgyörgyi Albert, Semmelweis, de nem írt volna Beethoven, Kodály, - sőt ha csak 
izomra gyúrt volna, nem lett volna Latinovits, Darvas, vagy akár Szörényi Levente sem!     
 
Tegyük végre fel a kérdést: Szeretnénk magunkat jól érezni?  Valószínűen kevesek mond-
ják erre, hogy NEM.   
Tényleg csak „macsókra”, önző lényekre, „celebekre” van szükségünk? 
 
Pedig amit tehetnénk, az mindössze néhány kimondott szó. Ma már ugyan közhely, de 
mégsem kellően tudatos: SZAVAKKAL GYÓGYÍTANI  LEHET, DE ÖLNI  IS! 
Miért bűn ma másokhoz megértéssel fordulni? Megkérdezni: Mi bánt? Gyere, beszélges-
sünk! 
Figyelek Rád! Megértelek, segíteni szeretnék Neked! 
 
Ha Te is kapni szeretnél, adnod kell. A jó szóra neked is szükséged van, éppúgy, mint 
másnak. A megértő szó pénzbe sem kerül. De ha minden nap megajándékozol CSAK 
EGY JÓ SZÓVAL valakit, a másikon máris segítesz is, de lehet, hogy nagyon komoly 
bajban állsz mellé. Ám a Te napod is sokkal szebb lesz, Te is jobban érzed majd magad.  
Nem hiszed?   
 
 

PRÓBÁLD KI! 
 


