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Beköszöntı 

Kedves Olvasók! 
   Ebben a tanévben is kiadjuk a már mindenki által ismert Töklámpásunkat. Az idei elsı 
szerkesztıi győlésen rengeteg ötlet győlt össze, ebbıl egy kis izelítı : gólyabál, mozgás, kis 
tappancsos, szabadidı programok, mindennapok, általános tudnivalók szépségrıl, 
egészségrıl, illemrıl. 
   Szép szokásunkhoz híven üdvözöljük a kilencedikeseket, sok szerencsét kívánunk nekik  a 
négy iskolai év elvégzéséhez, kitartást a tanulás terén, és rengeteg vidám pillanatot.  
   Végzıs diáktársaim számára pedig azt kívánom, hogy ne adják fel, a kitőzött cél mindig le,
begjen a szemük elıtt. Akarjunk egy jobb jövıt. Mit kell tenni ezért? Mindenki azt, amit 
szívbıl szeret. A kemény munkának meglesz az eredménye. A sok praktikát (szakmai gya,
korlatot) olykor haszontalannak érezzük, de azáltal tapasztalatot szerezhetünk, kapcsolato,
kat építhetünk, ami majd a jövıre nézve hasznos lesz. És végül az érettségi teszten jó ered,
ményeket, ami megkoronázza az eddigi 12 év iskolát. 

  További érdekes témáinkhoz lapozva/ lefele görgetve hozzá is lehet férni.  
   Kellemes idıtıltést!                                             A TÖKLÁMPÁS szerkesztıi nevében             

Janka Zsófia , XII.B        

  #GHS #'90,esévektıl #Töklámpás #sulijó #szupertémák #olvasnijó   

2. oldal ���������	

A Töklámpás  

szerkesztıi és munkatársai: 

�� Agyagási Timea ,XII.B 

�� Balázs Noémi Alexia , XI.B 

�� Czegı Gyöngyike , XI.B 

�� Hıgyes Andrea , XI.B 

�� Janka Zsófia , XII.B 

�� Jankovits Gyopár , XII.B 

�� Lırinczi László , IX.D 

�� Mihály Évike , XI.B 

�� Nagy Evelin , XII.B 

�� Szántó Júlia , XII.B 
�� Simon Erika magyartanárnı 

(korrektúra, tördelés) 
�� Rajzok:  Dukát Blanka (X.B), Lucaciu 

Cecilia (X.B) 
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�

„A létfenntartáson túl kell, hogy legyenek 
tevékenységei az embernek. Ez lehet mővészet, 

sport, hobbi, amiben megtaláljuk életünk 
magasabb rendő értelmét.” 

Erıss Zsolt�����

„Gondolkoztam ezen a "legyünk boldogok" dolgon, és úgy 
érzem, hogy az emberek akkor érzik elveszettnek magukat, 

amikor azt hiszik, a boldogság az életcéljuk. Mindig úgy 
gondoljuk, hogy egy nap majd boldogok leszünk. 

Megszerezzük az autót, megkapjuk azt az állást, vagy azt a 
bizonyos személyt, aki helyrehozza az életünket. De a 

boldogság csak egy állapot, egy bizonyos hangulat, nem úti 
cél. Olyan, mint amikor fáradt vagy éhes vagy. Nem állandó. 

Jön,megy, és ez így van rendjén. És szerintem ha így 
gondolnának rá az emberek, akkor sokkal többször találna 

rájuk a boldogság.” 

Tuti gimi c.film �

„Akármilyen utat is választasz 
magadnak, mindig lesznek, akik azt 
fogják mondani, tévedsz. Mindig 

lesznek majd olyan nehézségek, hogy 
azt fogod hinni, talán csakugyan a 
kritikusoknak van igazuk. Az út 

kiválasztása és követése a végsıkig 
mindig nagy bátorságot kíván.„ 

Emerson�

„Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: 
felelıs vagy minden emberért, aki veled 
él, s el kell számolnod minden fillérrel, 

amit magadra költesz, minden örömmel, 
amit magadba zártál, és minden boldog 
pillanattal, amit magadnak tartottál meg. 
Most eredj és élj, mert a világ a tied!”  

Hamvas Béla�

„Én csak arra figyelmeztetlek 
benneteket, hogy a pénzszerzés ne 

legyen életcélotok. A lélek nem 
gazdagszik pénzzel. És nem is 
szegényedik a pénz fogytával.” 

Gárdonyi Géza�

  
A búcsúszó jogán 

 
 A búcsú hallatán sokan valami szomorúra gondolnak. Számos kellemetlen, bántó és szomorú esemény, 
emlék, gondolat kapcsolódhat a búcsúhoz. 

Kedves végzıs diáktársaim! 
Tervekkel, álmokkal, vágyakkal telve álltok most itt, de talán még nem értitek, mi értelme volt az elmúlt 

évek erıfeszítéseinek. Mi értelme volt a sok tanulásnak, a sok próbatételnek és kihívásnak. Benjamin Franklin 
mondta: ,,Ami fáj, az nevel.’’ Ez az oka annak, hogy a bölcs emberek megtanulják, hogy a problémáktól nem 
rettegni kell, ellenkezıleg, örömmel kell fogadni ıket.  

       Négy éve kaptatok az egy hajót az élettıl és mellé kalandra vágyó társakat a hosszú útra, majd 
az iskola bedobott a ,,mélyvízbe”, de megajándékozott megfelelı kapitányokkal, tanáraitokkal, akik átsegítettek a 
háborgó, hullámokkal teli tengeren. Most ez a hajó kikötésre készen áll, a kapitányok megtették a maguk dolgát, 
innen már rajtatok a sor, hogy felfedezzétek a világot.  

Remélem, majd csak a szép emlékek maradnak meg emlékezetetekben, és örömmel néztek vissza régi 
iskolátokra. Remélem, sosem felejtitek el, honnan indultatok és mennyi mindent megtettetek azért, hogy idáig 
eljussatok. Ez az út nem mindig volt egyszerő, hiszen ez az idıszak kemény küzdelmekbıl, sikerekbıl, 
kudarcokból, felejthetetlen órákból és néhány kevésbé kellemes percbıl állt. Most, ha visszatekitetek az útra, amit 
együtt tettetek meg, akkor már látjátok, hogy mennyi mindent tanultatok az elmúlt évek során. Szempillantás alatt 
váltatok olyan barátokká, amit talán kilencedik osztaly elején (vagy akár azután) nem is gondoltatok volna. 
Összekovácsolódtatok, egy közösséggé váltatok, aminek az iskola adott egy közös fészket, melyben a 
osztályfınökötök dédelgetett titeket, és ahonnan most kirepültök. 

        Most mi, kisebbek, azt kívánjuk nektek, hogy álmaitok váljanak valóra és ne hagyjátok, hogy ez a 
négy év kárba vesszen, eredmény nélkül. Sok sikert kívánunk az érettségihez és természetesen az utána 
következı idıszakhoz is! 

Hıgyes Andrea – XI.B 
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-re, keddi napra esett. A bál szokásos 

programja a következő volt: a gólyatáncos 

megnyitó, a meglepetéspróbák, az egyéni 

produkciók, az estélyi ruhás bemutató és a 

végső eredményhirdetés. Megtisztelő érzés 

volt főszervezőnek lenni, ami viszont nagy 

felelőséggel is járt! Ugyanakkor nagyon 

sokmindent tanultam, tapasztaltam, és 

rájöttem, hogy egyáltalán nem könnyű egy 

eseményt megszervezni. 

 Amikor elindult a szervező csapat, 

még nagyon szervezetlenek és rendetlenek 

voltunk, azt sem tudtuk, mihez kezdjünk 

először. Sajnos nagyon keves segítséget 

kaptunk a tanárok részéről, csupán csak 

néhány ötlettel, tanáccsal és megoldással 

támogattak. A próbák nagy része csak a 

szervezőkből és a gólyákból álltak. A 

próbákat a tanórák után tarthattuk, ami 

k i s s é  k e l l e m e t l e n  v o l t  e g y 

tizenkettedikesnek. 

 A várva várt nap közeledtével 

kezdett összeállni a kép, már 

összeszoktunk, és hasznosan zajlott a 

próbák többi része. 

 A bál napján volt a legnagyobb 

izgulás, zűrzavar. Mindenki kapkodott, 

hogy a lehető legtöbb dolog legyen 

tökéletes. 

 Végül a sok törekvésnek és az 

együttműködésnek köszönhetően remek kis 

gólyabált hoztunk össze. Mindenki 

megdicsért és örült a sikernek. 

 Felejthetetlen élmény volt minden 

pillanat, amit újra átélnék bármikor, annak 

ellenére, hogy néhányszor úgy éreztük, már 

elegünk van !                                         

Jankovits Gyopár - XII.B 
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 A 2017�2018�as tanév gólyabáljának gálakirálynője Abodi 

Timea (IX.B) és gálakirálya Vinca Levente Szabolcs (IX.G) lett. 

Alábbiakban a boldog győzteseket kérdeztük. 

�Miért jelenkeztél a gólyabálra? 

Timi: �Mert szerettem volna kipróbálni magam, hogy egy ilyen 
versenyen mennyire tudok helytállni. Mennyire tartok ki, annak el�
lenére, hogy  sokféle akadályt kellett legyőzni. Ezenkívül régóta tán�
colok, és kíváncsi voltam más emberek véleményére, visszajelzésére, 
hogyan látják, van�e tehetségem a dologhoz. 

Levi:�Azért jelentkeztem, mert csak egyszer lehetek gólya, és a vé�
leményem az volt, hogy jó szórakozás lesz. 

�Milyenek voltak a próbák, hogyan zajlottak? 

Timi: �Az elején nagyon jók, olyanok voltak, mint egy csapatépítő 
összerázó, aztán emiatt eléggé lemaradtunk a felkészüléssel, és a 
végére nagyon bele kellett húzzunk. Nagyon fárasztó és monoton 
volt, majd miután ment minden, akkor volt a legjobb. Az utolsó 
napokban már egy család lettünk. Buliztunk néha, de azért nem ma�
radtak el a komoly próbák sem. 

Levi: �Jók voltak, volt amikor veszekedtünk, mert nem ment jól a 
tánc, volt amikor tartottunk egy órás szünetet, de az utolsó próbák 
fárasztóak voltak. 

�Milyen volt versenyzőnek lenni? 

Timi: �Egy nagyon nagy élmény volt. Nagyon élveztem az egész 
színpadi jelenetet meg a felkészülőket.  

Levi: �Jó érzés volt, szeretek küzdeni valamiért, ha beszállok. 

�Mit éreztetek, amikor megtudtátok, hogy 
nyertetek?  

Timi: �Hihetetlen. Fel sem tudtam fogni, hogy én 
nyertem. Elmondhatatlan érzés volt, amikor utána min�
denki felrohant a színpadra, a legfontosabb emberek 
hirtelen körémgyűltek és láttam rajtuk, hogy mennyire 
büszkék rám. Talán ez volt a legnagyobb nyeremény. 

 Levi: �Boldog voltam, nem jött, hogy elhiggyem. 

� Gratulálok mindkettőtöknek és köszönöm a válaszokat 
a Töklámpás olvasóinak a nevében.                                 

Kérdezett: Nagy Evelin � XII.B 
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ÚJSÁGÍRÁST TANULTUNK A TOK�BAN 
 A szovátai Teleki Oktatási Központ és a Gub Jenő 
Természetismereti Tudástár idén is megszervezte a IX�XII. 
osztályos diákoknak szóló diákújságíró szaktábort Szovátán, 
2018. január 19�21. között.  

 Ebbe a táborba idén is olyan erdélyi diákokat vártak, 
akiknek az iskolájában működik iskolaújság. Mivel iskolánkban 
évtizedek óta működik a Töklámpás című diáklap, a szerkesztők 
nevében mi � azaz Hőgyes Andrea és Mihály Évike �  is 
beneveztünk. Örömünkre pályázatunkat elfogadták, és 
háromnapos diákújságíró�táborba mehettünk Szovátára.   
 A táborba pénteki nap érkeztünk és vasárnap délután 
távoztunk. Sok kellemes és tanulságos élményben volt részünk, 
e z e k h e z 
h o z z á s e g í t e t t e k 

oktatóink, Vallasek Júlia és Botházi Mária újságírók, 
egyetemi tanárok. Betekintést nyerhettünk az újságírás 
világába, amit nem csak elméletben sajátíthattunk el, hanem 
lehetőségünk volt gyakorlatba is ültetni, azaz a résztvevő 
diákokkal közösen egy tábori lapot is szerkesztettünk.  

 Sok emlékkel és tapasztalattal  tértünk haza, új 
ismerősöket is szereztünk. Szobatársainkkal e három nap alatt 
jó baráti viszony alakult ki, hamar megtaláltuk a közös 
hangot, annek ellenére, hogy ahányan, annyifélék voltunk. 
Volt ott minden „kaja, Fanta, buli", de a szelfizés sem 
maradhatott el, úgy ahogyan a csocsózás meg a filmezés sem. 

Mihály Évike � XI.B 



A néptánc mint életérzés 

     ,,A jó táncost a szíve teszi,        
nem a betanult lépések!” 

A régi magyar ember minden 
érzelmét, bánatát, örömét a tánccal, a zenével 
és a népdallal fejezte ki. Mostanra a tánc már 
inkább színpadi mutatvány, mint köznapi 
tevékenység. Ezt alátámasztom Györffy István 
szavaival, aki szerint ,,…a néptánc az utolsó 
óráit éli. A mai fiatal nemzedéket a nemzetközi 
tánc teljesen megfertızte.”  A mai szülık egyre 
fontosabbnak tartják, hogy gyerekeik 
megismerkedjenek saját nemzeti és kulturális 
hagyományaikkal a néptánc segítségével, illetve azon keresztül. Ugyan kezdetben a gyerekek a szülıi 
unszolásnak tesznek eleget, idıvel ık is ráéreznek a tánc igazi szépségeire, megszeretik a társaság és 
hangulat miatt. A néptánc, népzene az ısi magyar hagyományainkról, hajszálgyökereinkrıl szól, ez adja 
meg a magyar embernek a magyar jellegő egyéniségét. Ez elsısorban a hajszálgyökereinkért tennénk, csak 
másodsorban a szakmaiságért. Mára világszerte hódít a néptáncmozgalom, sok ember igényli a néptáncot 
és annak oktatását, többek között a kanadai Kodály Néptánccsoport fiataljai is. Csak úgy tudunk 
megmaradni mi magyarok továbbra is, ha megırizzük saját néptánckultúránkat és továbbadjuk 
gyerekeinknek is.                                                                                    Balázs Noémi(Alexia ( XI.B 

6.oldal ���������	

 A magyar néptánc a magyar 
népmővészet egyik ága, amit ıseink hagytak 
ránk azért, hogy fenntartsuk, fejlesszük és  ma 
már újítsuk is. 
 A  Ká r pá t ;meden ce  n épe i n ek  
tánchagyománya sokszínő, azaz ma már  
majdnem minden falunak megvan a saját 
tánca, különbözı  mozdulata,testtartása, 
kéztartása és  egyben viselete is. Emellett 
megvannak saját  énekeik és  csujogatásaik is. 

 A kalotaszegi néptánc: a magyar 
néptánc legszebb és  legtömörebb tánca. Ebben 
a táncban a legfejlettebb a legényes, ezt a 
lányok kis körökben járt karikázója kíséri. 
Emellett a csárdás egyszerőbb  kiforgatásokkal 
van díszítve.       (folyt. a köv. oldalon.) 

ERDÉLYI MAGYAR 
NÉPTÁNCOK 
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A gyimesi csángók tánca: 
A gyimesi féloláhos és a verbunk 
legényes a legegyszerőbb régies 
típusai közé tartozik. 

A gyimesi  csángók páros  tánca az 
asszimetrikus lassú  magyaros azaz 
az úgynevezett „héjsza”. Ezt követi 
az úgynevetett „cepper”, ahol  úgy a 
férfi, mint a nı páros  forgással 
haladnak körbe. A figurázás mindig  
a muzsikások elıtt  páronként 
történik úgy, hogy a nı a férfi jobbján 
állva  kivárja a ropogtatást, majd  forgás  következik,  ezután  tovább  lépegetnek. Ez az a tánc,  
ahol a nık is végig figuráznak  a férfi mellett vagy háta mögött. 

Széki táncok: 
;sőrő tempó: régi  stílusú legényes  

;ritka tempó: régi  stílusú lassú  legényes. 

Páros táncok 
;lassú  asszimetrikus ritmusú lassú  párostánc, melynek 
egyetlen motívuma  a kétlépéses íven  vagy helyben járt 
változata.  

;csárdás régi stílusú zárt összefogással forgós tánctípus  

;hétlépéses 

;porka 

;négyes: lendületes, lapos  ritmusú  tánc. 

 
Ezekbıl  az alpontokból áll  a széki  tánc. Ez az a tánc,  
ahol  a páros résznél   nem  fektetnek hangsúlyt 
csújogatásra,  hanem inkább  az énekre. Csújogatásra 
fektetnek hangsúlyt a sőrő és ritka tempónál. 

Népviseletük egyszerő  színbıl áll. 
A nıi népviselet  fekete , piros , fehér és  sötét színő 
fejkendı. 

A férfiaké fehér, kék , fekete és  szalmakalap. 
 

A székiek azok az emberek, akik mind a mai napig  megırizték népviseletüket, hagyományaikat 
és  táncukat.                                             Összeállította: Balázs Noémi Alexia ( XI.B 
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Állatvédelem Marosvásárhelyen 

A marosvásárhelyi kutyamenhely a Prut utca 24. szám alatt, a Meggyesfalvi negyedben található és 

hétköznap 9.30 és 18 óra között látogatható. Akik örökbe szeretnének fogadni egy kutyust, azoknak 

javasolják, hogy délután 3 óráig menjenek, hogy még aznap el tudják intézni a formaságokat.  

 

A menhellyel kapcsolatos kérdéseinkre Nagy Emilia osztályvezető válaszolt.  

� Hány kutya van jelenleg a menhelyen?                             

� 122.  

� A menhelyre kerüléstől számítva átlagosan mennyi ideig van ott egy kutya?             

� Ez erősen változó. A kutyák addig maradnak a menhelyen, ameddig örökbe 
fogadják őket.  

� A marosvásárhelyiek mennyire ismerik a kutyamenhelyet? Tudják, hogy 

létezik ilyen a városban?  

� Mondhatni, hogy most már jól ismerik, sőt gyakran a városon kívüliek is 
tudomást szereznek róla.  

 � Népszerűsítik�e a menhelyet? Ha igen, hogyan?  

 � Igen, a médián keresztül, nyílt napok alkalmával, 
illetve a Városligetben tartott kutyakiállítás alkalmával.  

� Vannak�e támogatói a menhelynek?  

� Igen, németországi támogatók valamint 
marosvásárhelyi cégek.  

� Melyik kutyafajtát keresik leginkább a látogatók?  

� A labradort vagy kistermetű fajkutyákat.  

� Hogyan zajlik egy kutyus örökbefogadása? Hogy néz ki 

a folyamat menete: milyen lépések, iratok szükségesek?  

� Az érdeklődők kiválasztják a kutyát, amelyik tetszik 
(egyéni ízlés, számítás szerint). Ha még nincs 

ivartalanítva, 
beoltva, becsippezve, féregtelenítve, akkor előkészítjük. A személyi 
igazolvány adatai szerint kitöltjük az örökbefogadási kérelem 
formanyomtatványát. Bevezetjük a RECS programba (egy 
számítógépes adatbázis), egészségügyi könyvecskét kap a kutya.  

� Kiknek ajánlanak kutyát (és kiknek nem)?  

� Elsősorban azoknak ajánljuk, akik igazán szeretik a kutyákat, és 
nem szívesen adjuk azoknak, akik csak termény illetve jószág 
őrzésére (pl. kukoricatáblák vagy juhnyáj, tehéncsorda őrzése) 
vinnék a kutyákat. A menhely magánszemélyek adományait is 
elfogadja, itt elsősorban nem pénzre kell gondolni, inkább kutyatápra 
és pokrócokra.  

 Mindenkinek ajánlom, hogy látogassanak el a 
marosvásárhelyi menhelyre. Az ott dolgozók nagyon kedvesek és 
hozzáértőek, bátran lehet tőlük segítséget kérni.  

Czegő Gyöngyike � XI.B 
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Inszomnia 
Mámoros még a tudat, 
hajnali négy óra.  
Cikázó gondolataim mindhiába  
lifteznek fel,alá.  
Valami bénultságot vélek észrevenni  
merev törzsemen, 
tompa elmémben 
mi nem számolja egy ideje az órákat  
csak vannak, hintáznak a térben, a falon. 
Nem tudom, hogy a szavak  
mitıl pattognak,kop ognak a fejemben 
 ,mint a kinti esı a ház cserepein, 
majd a csatornából zúdul le a földre,?!  
Talán a párnám alatti színes papírlap  
miatt van egy,két emlék  
túlságosan közel a fejemhez, 
vagy a képzeletbeli kép van  
a szívemhez közeli helyen, 
pont a közepén.  
Sok mindent nem tudok megérteni,  
de fáj itt bent valami. Ilyenkor,  
mikor az idı fogaskerekei berozsdáznak, 
s mikor megunom hallgatni  
és követni az óramutató kattogását,  
elkezdem számolni  
a hátamon lévı csigolyákat,  
egyik idegvégzıdéstıl a másikig, 
egyik dombról le, a másikon fel,  
rendszerezem,  
nehogy egyik napról a másikra eltőnjön. 
Így tartom rendben az emlékeimet is  
néha,néha,  
nehogy azok is megszökjenek.  
S a számolgatás közben egyik,másik csigolya  
bennebb s bennebb van a bıröm alatt,  
mint a többi. 
S ekkor döbbentem rá, hogy néhány emlék  
már feledésbe merült  
s lassan a többi is elszáll,  
s mikor már nem hallszik az óra ketyegése  
és a zúgó esı kopogása, 
mikor nincs emlékkép  
sem a párna, sem a szívem alatt, 
mikor nem számít az idı, s az emlék  
s gerinc sem kell már, mi összetartja az 
embert, 
hogy szét ne hulljon, 
mikor sem a testnek sem a szavaknak  
nem lesz súlya, értelme  
s a sötét felváltja a világosságot, 
 vagy fordítva…Akkor  
elmúlik az üresség és az összes csigolya  
mélyebbre és mélyebbre hatol  
magával rántva halovány emlékeimet. 
 

Hıgyes Andrea ( XI.B 

IRODALMI SZÁRNYCSAPÁSOK 

Édes(kesernyés  
Mikor ágyamban mozdulatlan nesztelen  
fekszem, nevedtıl hangos a szoba, 
ahol a sóhajtásaim tanyáznak 
S tekintetem a plafonra szegezem, 
gondolataim örvénylı hullámai cikáznak 
a levegıben egyik hideg faltól a másikig 
csapódnak,  
akár egy vitorlás a könnyeim dühöngı 
tengerében 
mi úgy marja arcom, akár a sav, 
Úgy vetıdöm én is  
egyik pillanattól a másikig  
s árbocomat húznám fel és csak 
lengetném  
fehér zászlómat kétségbeesetten, 
lobogatnám kínok közt meggyötörten  
de nem veszed észre... s mikor már 
kevés erım  
elhagyta két vézna kezem s a fáradtság 
mámorának 
labirintusában elveszve tengıdöm  
S majd hirtelen elernyed minden 
porcikám  
és a földre roskadok, 
,Olyankor csillapíthatatlan szomjúság 
gyötör  
mi nem múlik, nem szőnik meg 
létezni 
 S talán ha észrevennéd zászlóm 
lobogását  
a messzeségbe mi egyre feléd halad 
néma hanggal, 
míg cafatokra nem szakad,  
Vagy talán ha akkora erıvel próbálnám  
a felszínre emelni azt a kemény 
vasmacskát, 
mi már egy jó ideje az elméd ırjöngı  
homokkal teli tengeredben hever 
 eget rengetı erıvel kapaszkodva  
Akkor talán végre megszőnne a 
szomjúság, 
megnyugodna a bensım 
s két nyirkos csuklóm megszabadulna  
a kemény bilincstıl, , amitıl mozdulni 
képtelen , 
s lelkem tengere lassan elnémulna, 
s a gondolataim nem szaladnának  
fel,alá a szobámban 
akkor a szívem hajóján ismét nyugodt 
vizekre evezhetnék  
s nem görnyednék abban a nevetséges 
pózban  
, az ágyam egyik sarkában , 
s akkor lassan leapadna a könnyembıl 
áradó  
sós, édes,kesernyés tenger. 

Hıgyes Andrea ( XI.B 

Ne kapj frászt! 

Van olyan, aki születése óta lazít, 

És van olyan is, akit a sors 
kegyetlenül tanít, 

Ezt ne felejtsd el, barátom, te bárhol 
is jársz, 

Az élettől ne kapj frászt 

Rap2: 

Ne kapj frászt, testvérem, ne félj a 
jővőtől, 

 Akármekkorát is kapsz te az élettől. 

Csak élj, gondolkozz, igyál és egyél 

És ameddig lehet, magabiztos legyél 

Ne tántorodj el, bármi is történjék. 

Csoda, barátom, már rég nem 
létezik 

Szeretet, becsület, barátság, tisztelet 

Ezek, testvérem, már régóta 
nincsenek. 

Most harc van, csata, háború és vér 

S ezek vajon mért ha nem a pénzért? 

Hisz manapság mit nem lehet 
megvenni vele? 

Bármi lehetsz, hogyha a zseb azzal 
van tele. 

Egy jó tanács, testvérem, tűrtőztesd 
magad, 

 Mert az élet talán úgy még előre 
halad. 

Lırinczi Laci ( IX.D 
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,,A szeretet nyelve egyetemes'' 

Egészen pontosan öt szeretetnyelvet különböztetünk meg. Mindannyian azon a ,,nyelven'' fogadjuk be és fejezzük ki a szeretetet, 
amelyre neveltetésünk és személyes hajlamaink nyomán a legfogékonyabbá válunk. Az elméletet Dr. Gary Chapman író, párkapcsolati 
szakértı, házassági tanácsadó alkotott meg 1992;ben. İ hitt abban, hogy a jó párkapcsolat egyik alapja az, ha a párok ismerik egymás 
szeretetnyelvét, és így érzelmeiket úgy tudják kimutatni, hogy az a másik fél számára azonnal egyértelmő és érthetı legyen. Elméletét 
elsısorban párkapcsolatok esetében alkalmazta, de a szeretetnyelvek alkalmazhatóak minden más emberi kapcsolatra is. Az öt 
szeretetnyelv pedig a következı Elismerı szavak, a Minıségi idı, az Ajándékozás, a Szívességek és a Testi érintés.  

Elismerı szavak ( Ha az elismerı szavak a te nyelved, akkor nagyon fontos számodra, hogy a párod folyamatosan szavakkal 
is biztosítson téged az érzelmei felıl. Elvárod tıle, hogy megdicsérjen téged és a támogatását szavakban is fejeze ki. Nem elég, 
ha kimutatja a szeretetét, akkor vagy a legboldogabb, ha ki si mondja.  

Minıségi idı , Akinek a minıségi idı a legfıbb szeretetnyelve, az a rá irányuló figyelem hatására érzi leginkább azt, hogy ıt 
igazán szeretik. Ha a minıségi idı a párod szeretetnyelve, akkor olyan programokat szervez, ahol csak ti ketten vagytok, ez 
lehet egy vacsora, beszélgetés, séta. A kulcskifejezés az osztatlan figyelem, a párod akkor fogja legjobban érezni magát, ha úgy 
érzi, a teljes figyelmed az övé.  

Az ajándékozás , Fontos leszögezni, hogy azok, akiknek az ajándékozás a szeretetnyelvük, nem toronyórát várnak láncostól. 
Az ajándékok várása náluk nem az anyagiasság jele. Nekik ez a szeretet látható jele. Ennek megfelelıen ık azok, akik imádni 
tudnak egy képeslapot is, amit a párjuk készít nekik. Náluk nem az ajándék tárgyi értéke a fontos, hanem, hogy rászántad az 
idıt és az energiát. Az ajándékozás nekik annak a szimbóluma, hogy gondolnak rájuk.  

Szívességek , Annak, aki ezt a szeretetnyelvet beszéli, bármely cselekedet, amely megkönnyíti az életét, rengeteget jelent. A 
másik fél által elvégzett feladatok legyenek akármilyen aprók is, számukra az odafigyelés és a szeretet jelei. İk azok, akik 
elvárják, hogy szerelmük ne csak szavakkal, de tettekkel is kimutassa érzelmeit.  

Testi érintés , Az átölelés, hátba veregetés, kézfogás, a kar, váll vagy az arc figyelmes megérintése a szeretet vagy törıdés 
kifejezése náluk. Azon személy számára, aki ezt a szeretetnyelvet beszéli, a fizikai jelenlét és az elérhetıség a legfontosabb. Egy 
ölelés többet mond számukra száz szónál.  

Fontos, hogy a párodnak is elmondd, mi a te szeretetnyelved. Egy kapcsolatban minden a kommunikáción áll vagy bukik. 
Beszélgessetek, ismerjétek meg jobban a saját és a másik szeretetnyelvét, hogy azt adhassátok és kaphassatok, amire igazán 
szükségetek van. 

Czegı Gyöngyike ( XI.B 

Magyar romantikus kalandfilm, az 1848�as szabadságharc 
leverése utáni időszakról szól és a csodakanca életét 
mutatja be. 

Blaskovich Ernő mindenét elveszítette, céltalan, 
kicsapongó életet élt, amíg meg nem jelenik életében 
Kincsem, a csodakanca. Nehézségek ellenére is sikerül 
megszereznie magának ezt a csodalovat, amivel minden 
versenyt megnyer és melynek révén esélyt kap arra, hogy 
sajátos módon bosszút álljon apja haláláért és 
visszaszerezze jussát. Rengeteg versenyt nyernek meg, de 
amikor Ernő úgy dönt, hogy apja gyilkosa, von Oettingen 
báró lova ellen indítja Kincsemet, választás elé kerül, el 
kell döntenie, hogy a szerelmet választja Klára von 
Oettingen személyében, vagy bosszúvágyára hallgat, amit 
a lány apja iránt érez. 

A végén felhagy a bosszúvággyal, de von Oettingen báró 
öngyilkos lesz. Az egyik örök ellensége, Gerlóczy, Ernőre 
gyújtja a házat, de aztán Kincsem segítségével neki és 
kedvesének sikerül kimenekülniük az égő házból. 

Nézzétek meg, megéri! 

Nagy Evelin – XII.B 
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A bőr működése a szervezet számára nélkülözhetetlen. 
Külső, látható felszíne az emberi kapcsolatokban 
meghatározó. Ezért tisztasága, szépségének megőrzés 

enemcsak az egészség védelme miatt fontos. 

A korábban megismert általános napi� és heti teendők mellett azt is tudni kell, hogy a bőr egészsége és szépsége cask 
az összes testrészre kiterjedő bőrápolással biztosítható. Természetesen valamennyi közül kiemelt szerepet kap az arc, 
hiszen egymásra nézve először ezt látjuk. 

Az arcápolás legegyszerűbb eszköze a víz. Az arcápolás tehát a rendszeres reggeli és esti, langyos vizes lemosással 
kezdődik. Zsíros és normál bőrűeknek az esti arcmosáshoz közömbös hatású babaszappan ajánlott. A száraz és 
érzékeny arcbőrt szappan helyett, még a vizes lemosás előtt, friss tejjel vagy kozmetikai arclemosóval átitatott 
vattával tisztítsuk le. Az arc kozmetikájának legjobb és néha a legolcsóbb anyagai a közvetlen környezetünkben 
megtalálható természetes anyagok. Ilyenek a méz, a tojás, a tejtermékek, a gyümölcsök és zöldségek leve, 
reszeléke, a finom olajok, stb. 

Nagyon fontos tisztában lenni az arcbőr típusával : 

A normál típusú arcbőr olyan bőrtípust jelent, mely sem a szárazságra, sem a zsírosodásra nem kifejezetten 
hajlamos. Azonban számos tényező szárazzá teheti a normal arcbőrt is. 

A száraz arcbőr olyan bőrtípusra utal, amely hajlamos a kiszáradásra és jellemzően feszülő érzettel jár, valamint 
enyhén érdesnek vagy egyenesen durva tapintásúnak hat bizonyos területeken. 

A zsíros vagy olajos arcbőr olyan bőrtípus, mely kevésbé hajlamos a szárazságra, leszámítva a túlzásba vitt 
mosakodás vagy a nem megfelelő bőrápolás rutineseteit. 

A vegyes típusú arcbőrre egyszerre jellemző a szárazság, például az orcákon, és a zsírosodás, többnyire a T�
zónában. 

Összeállította Jankovits Gyopár � XII.B 

Ahogy azt mondani szokták ,,a divat változik, a stílus örök''.  
Ha engem kérdeztek, teljesen felesleges körömszakadtig 
követni az év aktuális trendjét, és szerintem ne vegyél fel 
valamit csak azért, mert mindenki olyat hord. Az elsı, hogy 
megállapítsd, milyen csoportba tartozol az testalkatod 
alapján. Az interneten számos táblázat és rajz segíti a pontos 
eligazodást. Öt alaktípust különböztetünk meg:  

1. Alma alak � a hasi tájékon szélesebb, mint a test többi részén.  

2. A körte alak � a csípı szélesebb a mellbıségnél.  

3. Homokóra alak � arányos testalkat, a csípı és mellszélesség 
körülbelül azonos.  

4. Téglalap alak � fiús alkat, a derék nem hangsúlyos, a csípı és 
mell közti rész majdnem egyenes.  

5. Fordított háromszög alak � a mellbıség jelentısen nagyobb a 
csípıszélességnél.  

Nézz alaposan utána az alaktíposodnak, olvass alaposan utána, 
mik azok, mik elınyösek és mik elınytelenek számodra.  

Állapítsd meg a bıröd tónusát:  

Hideg tónus esetén a bır színe rózsaszínes, pirosas vagy kékes 
altónusú. A csuklónál a vénák kék vagy lilás színőek, az ezüst 
ékszer jobban áll, mint az arany, napfényben a bır kissé kékesnek 
látszik.  

Ha semleges tónusú a bır, akkor nem rózsaszínes/pirosas/kékes 
és nem is sárgás/arany/barackos, hanem valahol a kettı között: A 
vénák kékeszöldek, az arany és az ezüst ékszer is jól áll, 
napfényben a bır kissé zöldesnek látszik.  

A meleg tónusúak bıre sárgás, aranyos vagy barackos 
árnyalatú. A vénák zöldes vagy olíva színőek, az arany 
ékszer jobban áll, mint az ezüst, a napon a bırszín 
sárgásnak látszik.  

Határozd meg az ,,évszakod''.  

A Tél típust a feltőnı ellentétek teszik különlegessé. Tél 
típus hajszíne általában barna, fekete, ritkán 
hamvasszıke. Szemszínük feltőnı, élesen elüt a 
szemfehérjétıl. Bırük hideg kékes alapszínő, vagy hővös 
olíva árnyalatú.  

Nyár típus: Hajszínük általában hamvasszıke vagy 
hamvasbarna, szemszínük sem erıteljes, bırük hővös, 
rózsás alapszínő.  

Tavasz típus: Van benük valami törékenység, amit bırük 
különleges világos, barackos fénye kölcsönöz. Hajszínük 
általában aranyló fényő szıke, világosbarna vagy vörös.  

İsz típus: Azok az árnyalatok, melyek a többi típust 
öregítik, vagy betegesen sárgítják, az ısz típus sugárzó 
melegséggel ragyogják be. Hajszínük általában vöröses 
fényő barna, vagy vörös, arcszínük sápadt, vagy sárgás 
alapszínő.  

„A divat nem csak ruházat kérdése. A divatnak a 
gondolatainkhoz van a legtöbb köze.” Coco Chanel  
A legfontosabb mégis az, hogy miben érzed jól 
magad. Alakítsd ki a személyes stílusodat, hiszen 
mind egyéniségek vagyunk. Hordd azt, amiben jol 
érzed magad. 

Czegı Gyöngyike ( XI.B 
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hasonlítani, amiről tudod, hogy nem a happy end 
felé hajt, mégis felülsz rá, és reménykedsz. Ez az 
a könyv, amit mindenkinek el kellene olvasni, és 
ugyanakkor senkinek nem ajánlanám. A szomorú 
igazság az, hogy ez akár egy igaz történet is 
lehetne. Mert ez megtörténik. Bármelyikünk lehet 
az a lány vagy fiú, akit  valami miatt piszkálnak. A 
könyv Daelyn életének utolsó 23 napját mutatja be 
..vagy nem, de ezt az írónő már az olvasóra bízta. 
Daelyn  szeretne elmenekülni az iskolától, a 
szüleitől, az életétől+ Ha arról van szó, hogy egy 
közösségben kiközösítenek, bántanak valakit, 
sokan csak elfordítják a fejüket, gyerekek 
esetében csak legyintenek, hogy biztosan egy kis 
tréfa, és az áldozat túlzásokba esik, amikor 
elmeséli a vele szemben történt attrocitást, pedig 
nagyon sok esetben valóban megvan az ok az 
aggodalomra. A történetek arra is felhívják a 
figyelmet, milyen alapvető megtanulni, hogy nem 
vagyunk egyformák, és hogy a fizikai különbségek 
ellenére mennyire fontos tisztelni a másik érzéseit. 
Minden közösségben van egy-két csodabogár, 
akit nem tudnak elfogadni a társaik, mert 
valamiben más, valamiben jobb, sőt, ezért 
képesek bántani is, abba bele sem gondolva, 
hogy ez mekkora terhet, sebet jelenthet számára.  

           Daelyn is egy ilyen csodabogár, sorsát 
egyetlen tényező pecsételte meg: túlsúlyos. Lehet 
bármennyire tehetséges, kedves, mivel túlsúlyos, 
a szűk látókörűek szerint nem tartozhat sehova, 
és csak bántani lehet. Ez a lány évekig szenvedett 
mások miatt, komoly kárt tett magában a sok 
piszkálódás miatt. Többször próbált véget vetni 
életének, de mindig kudarcot vallott. Amikor 
rábukkant egy olyan oldalra, amelyet kifejezetten 
öngyilkosságot tervezőknek hoztak létre, úgy érzi, 
végre elérkezett az ő ideje. Nem volt senki, aki 
visszatartsa, megmutassa, hogy szép is lehet az 
élete.    

Az író szándéka bizonyára az volt, hogy az 
olvasó ne csak elgondolkodjon, hanem érzelmileg 
is teljesen átadja magát a történetnek.  Nagyon 
hasznosnak találom, hogy a könyv végén találunk 
egy segédanyagot, ami a megvitatásra erdemes 
kérdéseket  tartalmazza. Ebben a segédanyagban 
mindent megtalálunk arról, hogy mi is a zaklatás, 
hogy ismerhetjük fel, pár oldal erejéig pedig az 
öngyilkosságot is bemutatja, és felsorolja azokat a 
szervezeteket, amelyek segíthetnek. 

Szerintem hasznos olvasmány lehet mindnyájun-
knak. Kinek ezért, kinek azért. Mert Julie Anne Pe-
ters regénye rólunk, emberekről és az életről szól. 
Senkinek sem szabadna idáig eljutnia az életben. 
Senkinek sincs joga ennyire tönkretenni más életét. 
És mégis mindez nap mint nap megtörténik a 
világon.  Mindenkit szembesíteni kéne azzal, hogy a 
fiatalok gonoszkodása milyen mértékű lehet és 
milyen mély sebeket tud ejteni az áldozaton. A könyv 
talán segít abban, hogy felismerjük, mennyire komoly 
probléma ez. Talán segít abban, hogy jobban 
odafigyeljünk a körülöttünk élőkre. 

          A szekálás nem más mint amikor valaki  hatal-
mat gyakorol feletted . A céljuk , hogy alulmaradj , 
mert ők akkor győznek. Tehát minél idegesebb , 
dühösebb  vagy ők annál jobban szórakoznak. Tehát 
fontos , hogy ne durranjon el az agyunk, ha ilyen 
helyzetbe kerülünk ,  és ne legyunk idegesek  bármit 
is állitanak. 

          Az ember túl tud lenni nehéz helyzeteken, és 
az esetek nagy részében az öngyilkosság megelőz-
hető.Ha arra gyanakszol, hogy környezetedben 
valakit az öngyilkosság veszély fenyeget, tehetsz 
ellene. Tegyél ellene! 
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Kos (III. 21 ' IV. 20.) 
Ha a Kos jegyében születtél, alapvetıen szenvedélyes és szerelmes típus vagy. A lendület nálad alaptényezı. Ezzel fogsz hozzá a dolgokhoz, ezzel vágsz bele 
sokszor olyan feladatokba is, amelyek elsıre megoldhatatlanoknak tőnnek. A nehézségeken akarattal segíted át magad. Ha elhatározol valamit, nem ismersz 
ellenérveket. Ha a cél személyesen érint, fellelkesülsz, feldobva érzed magad, és vakon bízol saját adottságaidban. 
 
Bika (IV. 21 ' V. 20.) 
Bikaként rendkívüli érzékenység és családcentrikusság jellemez. Képes vagy kompromisszumokat kötni, és feltétel nélkül szeretsz. Szerencsés alkat vagy, mert 
természetedbıl adódóan jól kijössz a többi emberrel. Nem szereted az egyedüllétet, de a nagy tömeg is feszélyez. Legjobban a barátaid és a családod körében érzed 
magad. 
Bikaként nagyon hőséges vagy, éppen ezért a párodtól is hőséget vársz el.  
 
Ikrek (V. 21 ' VI. 21.) 
Az Ikrek jegy szülötteként rendkívül kalandvágyó, alapvetıen extravertált beállítottságú és pozitív személyiség vagy. Általában mindenkivel megtalálod a közös hangot. 
Ikrekként szeretsz emberekkel találkozni, ismerkedni, flörtölni. Ha szerelmes vagy, teljesen ráhangolódsz a párodra, és minden apró változást megérzel benne.  
Hajlamos vagy hagyni, hogy a szíved vezessen az eszed helyett.  
 
Rák (VI. 22 ' VII. 22.) 
Ha a Rák jegyében születtél, kedvességed és éles eszed visz elıre az életben. Rendkívüli módon vágysz a szerelemre, de légy óvatos, nehogy ez a sóvárgás 
negatívan befolyásolja az ítélıképességedet. Minden érzelmet intenzíven élsz meg. Azokért, akiket szeretsz, mindig kiállsz. A legrosszabb helyzetben is látod a fényt 
az alagút végén, még akkor is, ha más reménytelennek látja a helyzetet. 
 
Oroszlán (VII. 23 ' VIII. 22.) 
Ha az Oroszlán jegyében születtél, akkor kifejezetten határozott, ambíciózus és céltudatos típus vagy. Könnyen szerelembe esel, de szerencsére racionálisan 
gondolkozol, és csak azt engeded magadhoz igazán közel, akiben teljesen megbízol. A bizalmadat nehéz megszerezni, de annál könnyebb elveszíteni. Legnagyobb 
vágyad, hogy önmagad lehess. Természetedbıl adódóan szabadságszeretet jellemez.  
 
Szőz (VIII. 23 ' IX. 22.) 
Szőzként nagyon érzékeny lelkülető vagy, de kifelé inkább komolynak, szúrósnak, szinte megközelíthetetlennek mutatod magad. Könnyő téged megbántani, 
tragédiaként éled meg, ha valaki, akit szeretsz, csalódik benned. Fontos, hogy olyan emberekkel vedd körül magad, akik megértenek téged és elfogadnak. Akik nem 
tisztelnek téged, azokat meg kell tanulnod kizárni az életedbıl. Hagyd a rosszat és koncentrálj csak a jóra.  
 
Mérleg (IX. 23 ' X. 22.) 
Ha a Mérleg jegy szülötte vagy, akkor jó természetednek és hatalmas türelmednek köszönhetıen szinte bármelyik jeggyel megtalálod a közös hangot. Kevés olyan 
ember van, akivel valamilyen oknál fogva nincs meg a harmónia. 
Mérlegként minden társaságban hihetetlen könnyedséggel képes vagy jó benyomást tenni, elbővölıen viselkedni, kedvesnek lenni, bájologni, és pontosan tudod, mit 
kell mondani a másiknak. 
 
Skorpió (X. 23 ' XI. 22. 
Skorpióként a titokzatosság és a szenvedélyesség jellemez téged. Érzékenységedet nagyon jól álcázod, és csak az arra alkalmas személyeknek engedsz bepillantást 
a valódi énedbe. 
Bosszúálló típus vagy, aki sosem felejti el a sértést, és amint lehet, visszadja, méghozzá kamatostul. A párkapcsolatban mindent megteszel a másikért, a hőség 
számodra alapfeltétel, a párodtól is elvárod a hőséget.  
 
Nyilas (XI. 22 ' XII. 21.) 
Csillagjegyedbıl adódóan igazi kalandor vagy, akinek az izgalmakból sohasem elég. Ragaszkodsz a függetlenségedhez és a szabadságodhoz a szerelemben is, 
éppen ezért nem könnyen találsz magadnak olyan partnert, akivel hosszú távon összeillenétek. Nyilasként a remény embere vagy, a nagy eszmék embere, aki hinni 
tud benne, hogy a létezés nem ér véget a halállal, és hissed, hogy valami nagyobb részei vagyunk. A nagy eszmék közel állnak hozzád.  
 
Bak (XII. 22 ' I. 20.) 
Ha a Bak jegyében születtél, akkor kiemelkedı szervezıképességgel bírsz, praktikus vagy, és minden lépésedet alaposan megfontolod. Feltétel nélküli szerelmet vagy 
képes nyújtani partnerednek. Jól válaszd meg, kit engedsz magadhoz közel, mert egy�egy csalódás során borzasztóan el tudsz keseredni. Sokan keményfejőnek 
tartanak, de a határozottságod és kitartásod tesz téged azzá, aki vagy.  
 
Vízöntı (I. 21 ' II. 19.) 
A Vízöntı jegy szülötteként kommunikációs készséged igen fejlett, nem tőröd a korlátokat, és szenvedélyedet mélyen magadba zárod. Folyamatosan keresed az 
igazit, könnyen átengeded magad a pillanatnyi érzelmeknek, ezért gyakran csalódás ér, és mély sebeket szerzel. De a hibáidból tanulni szoktál, és nem tudnak kétszer 
ugyanúgy megvezetni.  
Számodra a család az elsı. 
 
Halak (II. 20 ' III. 20.) 
Ha a Halak jegyében születtél, titokzatosság, érzékenység, és kifejezetten romantikus személyiség jellemez téged. Javíthatatlan álmodozó vagy, aki hisz a csodákban, 
a sorsban, közel áll a szívedhez a spiritualitás. Ha szerelembe esel, teljes mértékben átadod magad az érzésnek, párod érdekeit tartod szem elıtt.  
Ha igazán akarsz valamit, akkor nem ismersz lehetetlent.  
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A pozitív gondolkodásnak nagy ereje van az életünkben. Minden célunk, tervünk végkifejlete 
attól függ, hogy mennyire akarjuk és hogyan állunk hozzá. Ha folyton attól félünk, hogy valami 
nem fog sikerülni vagy mi lesz a hiba benne, ezzel csak azt érjük el, hogy bevonzzuk a saját 
életünkbe a nehézségeket, és a félelmeink beteljesednek. De ha mindennek a pozitív oldalát 
nézzük, és bízunk magunkban, hogy bármit elérhetünk, bármire képesek vagyunk, és ezt 
mondogatjuk magunkban, akkor ez fog megvalósulni. Ehhez szükséges az önismeret, ami  
egyetlen szóval meghatározva önmegértés. Egy ember számára az önmegértés választ ad azokra 
a kérdésekre, hogy "Ki vagyok én?" és "Milyen vagyok én?". Az önbizalmat önismeret nélkül 
fejleszteni csupán olyan, mintha csak nézegetnénk egy testépítı terem ablakát, és abban 
reménykednénk, hogy mi is szép izmosak leszünk. Elsısorban tehát ismerkedjünk meg 
önmagunkkal, legyünk a legjobb barátok . 
 Napjainkban ritkán történik, hogy rábukkanjunk olyasvalakire, aki azt vallja, hogy nincs 
példaképe. Sokunknak több követendı mintánk is akad, de az élet egésze nem másolható. A 
példaképek azok, akik megváltoztathatják életcélaink, és ezekre mi bukkanunk rá, ahogy a 
tanítvány rábukkan a mesterére. Követendı mintáink hısök számunkra, ám bár senki sem lehet 
igazi hıs, mert van nála még nagyobb. 
 Az elızı három cselekvés, tulajdonság azért van, hogy életcéljainkat megvalósíthassuk. 
Tudnunk kell, hogy mik a céljaink, miért járunk iskolába, miért tanulunk, mit miért teszünk úgy, 
ahogy. Céljaink emberfüggıek, ki mit szeretne elérni rövid és hosszú távon;  van aki karriert akar, 
van aki sok pénzt, biztonságot, hírnevet, kiegyensúlyozott családot, körbeutazni a világot, de 
ezekhez önbizalom, kemény munka és némi szerencse szükséges. 
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Önbizalom-növelő, motiváló gondolatok 
mindannyiunknak�

   Bármerre járunk, arról hallunk, hogy kell mozogni, naponta minimum fél órát. Sokunkban felmerül a kérdés, hogy miért is 
kell, miért sportoljak, aztán jönnek a kifogások, amikkel saját magunkat akarjuk átverni : rossz az idı, ma nincs idım edzeni, 
majd holnap, ma még szünetet tartok, stb. ... 

De miért is kell sportolni? 
javítja az állóképességet, 
pihentetıbb lesz az alvás, 
felturbózza az immunrendszerünket, 
segít a koncentráció és a memória fejlesztésében, 
jó megoldás a stressz levezetésében, 
feltölt energiával, csinosít és izmosít, 
növeli az önbizalmadat, 
kitartást ad, 
jobban megismered magad és a határaidat, 
közösséget épít, 
boldogabbá tesz; 

   Mint semmivel, ezzel sem szabad túlzásba esni, heti egyszer minimum edzésmentes napot kell tartani, hogy tudjanak 
regenerálódni az izmok, pihenni az izületek. 

Az alábbi táblázat kimutatja, hogy az iskolánkban megkérdezett 100 tanulóból a fiúknak 33,3 %,a, míg a lányok 52%,a sportol. 
A legnépszerőbb mozgásformák: az edzıtermi sportolás, a torna, aztán a foci, majd a tánc, ezt követi a motorozás, és 
ezután egyenlı szavazatokat kapott a birkózás, ökölvívás, teke, kerékpározás és a tenisz.  
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Sportol Nem sportol 

Lányok Fiúk Lányok Fiúk 
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Az ajándékozás kis illemtana  
     Sokminden megváltozott azóta, hogy régen egy leány semmit sem fogadhatott el egy fiatalembertıl, 
hacsak nem a jegyese volt. Ajándékozni csupán azt jelentette és jelenti, hogy kilessük valakinek a 
legtitkosabb vágyát , és azt tılünk telhetıen megkíséreljük valóra váltani. 
    Az ajándékot mindig megfontoltan, jól átgondolva kell kiválasztani. Az igazán jó ajándék mindig 
személyre szabott. Illik szépen becsomagolni, az elsı benyomás emeli a meglepetés  értékét. Használt 
tárgyat nem illik ajndékba adni. Az egyik legudvariatlanabb gesztus a pénz ajándékozása, ami 
fantáziátlanságra is vallhat. Ne ajándékozzuk tovább családtagjainknak az elızı évekbıl kapott 
ajándékokat! Mindig ügyeljünk az árcédulákra, kellemetlen ha az ajándékon marad. 
     Mi nehezebb? Töprengeni napokig , hogy megtaláljuk a legmegfelelıbb ajádékot vagy jó arcot vágni 
ahhoz, aminek nem örülünk����? Véleményem szerint mindkettı. Bármit is kapnánk, illik szépen 
megköszönni, nem leszólni az ajádékozót.  
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