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TESZT 
Világvége – Mennyi esélyed van a túlélésre? 

1.Milyen erős az immunrendszered?  
a.) Erős, soha nem vagyok beteg. 
b.) Minden nyavalyát összeszedek.. 
c.) Szó-szó, átlagos.  
 
2.Tudsz futni? 
a.) Futó  mániás vagyok. 
b.) Jájj.. a futás a halálom. 
c.) Egy-két kört lefutok ha nagyon muszáj.  
 
3.Ismersz legalább egy halál biztos harctechnikát? 
a.) Ninja vagyok.. ez nem is kérdés.  
b.) Engem bárki laposra verne 
c.) Meg tudom védeni magam. 
 
4.Foglalkoztat téged ez a téma? 
a.) Elgondolkodtatónak tartom. 
b.) Világvége-elmélet mániás vagyok. 
c.) Csak élvezem az életet, nem foglalkozom ilyesmivel.  
 
5.Feltalálod magad a cinkes helyzetekben? 
a.) Simán, csak lazán. 
b.) Inkább segítséget kérek valaki mástól. 
c.) Általában igen, de néha lefagyok. 
 
6.Mit gondolsz, figyelnek téged odafentről? 
a.) Mi az, hogy odafent? 
b.) Teljes körű megfigyelés alatt állunk mindannyian. 
c.) Kiválasztott vagyok, Yo! 
 

Legtöbb a.) válasz esetén: 

 

A halhatatlan 

Téged semmilyen természeti 

katasztrófa vagy esetleges zombi 

támadás sem tudna elpusztítani, 

esélyesebb, hogy te pusztítod el 

a világot. Nagy a valószínűsége 

annak, hogy Chuck Norris 

gyermeke vagy. 

Legtöbb b.) válasz esetén: 

 

Az esélytelen 

Tuti, hogy nem élnél túl egy 

kisebb szélvihart sem. Paranoiás 

vagy, hiszel a szuperhősökben és 

megijedsz mindentől a 

világvégétől meg aztán 

egyenesen rettegsz, de ne aggódj 

valaki csak megment minket..:) 

 

Legtöbb c.) válasz esetén: 

 

A nyugodt 

Te egy csöppet sem aggódsz 

amiatt, hogy a Föld megszűnik 

létezni, csak éled békés életed. A 

rossz hír viszont az, hogyha 

mégis bekövetkezne egy hasonló 

szerencsétlenség, akkor nem 

olyan biztos, hogy egyben 

maradnál. 

 

 szerkesztő 
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Kókusztekercs 
 

Tészta: ½ kg darált keksz, ½ üveg baracklekvár, 1 

dl. feketekávé, vagy kakaópor, 20 dkg porcukor, 

ízlés szerint darált dió és rum. 

Krém: 1 rama margarin, 25 dkg porcukor. 

A tészta anyagot összedolgozzuk és vajazott 

folpackra kiterítjük, majd a habosra kevert 

krémet beletöltjük és a folpalack segítségével 

feltekerjük. Hűtőbe tesszük. 

 

LÁNGOS 

 

Hozzávalók: 1 kg liszt, 3 tojás, 2 pohár kefír, 5 dkg élesztő, 3 mokkáskanál só kevés tej, cukor, olaj a 

kisütéshez. Ez a mennyiség kb. két étkezéshez elegendő. Az összedolgozott, megkelt tésztát 

nejlonzacskóban, mélyhűtőben tároljuk és bármikor elővehetjük.  

 

Az élesztőt langyos, cukros tejbe morzsoljuk, majd 

félretesszük. Közben a lisztet a tojásokkal, kevés 

tejjel, 

s a kefirrel, sóval összedolgozzuk. Amikor már jól 

elkevertük, beletesszük a megfuttatott élesztőt. 

Dagasztani 

nem kell, csak egy edénybe téve kb. 1 órán át 

szobahőmérsékleten hagyjuk.  

 

(Vigyázzunk atészta nagyon megdagad, nehogy kifusson a lábasból!)  

Egy óra múlva s tésztát két részre osztjuk. A felét félreteszszük a mélyhűtőbe, a másik feléből pedig 

tenyérnyi darabokat szaggatunk, és bő forró olajban megsütjük. (Sokkal kevesebb olajat szív fel, mint más 

lángos.) 

Akár lekvárral, akár foghagymásan, tejföllel, de sajttal is tálalhatjuk.                      -szerkesztő- 

 

 

Interjú Németh Márta Tanárnővel! 

Miért választotta ezt a nagyszerű hivatást? 

A gimiben gyakran akadt arra példa, hogy az 

osztálytársaim nem igazán értettek 1-1 részt 

biológiából, vagy földrajzból. Számomra ezek a 

tantárgyak nem okoztak kihívást, és egyszerűnek 

találtam, így szünetekben gyakran segítettem a 

többieknek a tananyag megértésében. Sokan mondták 

ilyenkor, hogy tanárnak kellene tanulnom, mert 

szerintük tényleg jól magyaráztam nekik. El is 

gondolkodtam rajta, hisz beszélni szeretek, magyarázni 

pláne, és a gyerekekkel, emberekkel való foglalkozás sem 

áll távol tőlem. Azt gondolom, hogy ezek a bíztatások 

adták meg a kezdeti lökést ebbe az irányba. 
 

Mikor jött rá tanárnő hogy ezt szeretné csinálni? 

A gimnázium utolsó évében döntöttem arra, hogy ezt a pályát választom, de a mesterképzés során vált 

számomra igazi hivatássá. A gyakorló helyeken sok osztállyal találkoztam, és megannyi történettel, de a sok 

szeretetet, amit a diákoktól kaptam, és hogy megszerették a tantárgyat, mind olyan tényezők voltak, amelyek 

biztossá tettek a döntésemben. Mikor kicsi voltam mindig azt szerettem volna, ha felnövök, akkor olyan 

foglalkozást válasszak, amely által maradandót alkotok az emberek számára. Később rájöttem, hogy ez talán 

túl merész vállalkozás, és ez nem lehetséges. Azonban megláttam azt ebben a hivatásban, amire vágytam, 

hisz a maradandóság a diákokban csillan meg, mivel a tudásom átadom számukra, amit később 

kamatoztatni tudnak. Azért remélem, hogy amikor már öregek lesznek, néha eszükbe jutok majd, és 

felidéznek egy gondolat erejéig. 

Miért pont Földrajz és Biológia? 

Gimnázium során ezt a két tantárgyat szerettem meg igazán, majd az egyetemi évek alatt láttam meg 

pontosan, hogy ezen tantárgyak ismeretében teljes körű rálátást kapok a világra, és azt gondolom, ha 

tisztában vagyunk azzal, hogy miben élünk, milyen jelenségek, folyamatok zajlanak körülöttünk, úgy az életet 

is kicsit másképp látjuk, és egyszerűbben tudunk szervezni, dönteni az élet bármely területén.  

Nálunk Ön új tanár... Hogy érzi magát az iskolánkban? 

Egész jól érzem magam már itt az iskola falain belül. Az elején még idegen volt az épület, idegenek voltak a 

kollégák, és a diákok is. Azonban október közepén járván már elmondhatom, hogy a kezdeti nehézségek 

lassacskán kezdenek megoldódni, és végre élvezhetem a tanítást úgy, ahogyan azt tettem eddig is.  

Mit szokott csinálni szabad idejében?  

Túl sok szabadidőm ugyan nincs, de ami van azt a családdal, barátokkal, és a kutyámmal töltöm. Nagyon 

szeretek a városban biciklizni, vagy csak sétálni a természetben. Amennyiben megtehetem úgy szánok időt az 

olvasásra, filmnézésre, és zenehallgatásra. 

Milyen zenét szokott hallgatni? 

Nem vagyok túl válogatós, de mindig a hangulatom határozza meg a napi, vagy a heti lejátszó listát. 

Szeretem a klasszikus, a rap, a rock zenéket is, de talán a pop dalok nyerik el legjobban a tetszésem. Viszont 

nincs olyan nap, mikor ne hallgatnék meg egy dalt legalább.  

Köszönöm az Interjút a tanárnőnek!                                                                 Szilágyi Dóra 7.c 
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MAGYAR TRAP 
-L men Prala 

Igazi neve: Gróz Bence 

25 éves rapper, trapper 

Legismertebb zenéi: ДОСВИДАНИЯ 

(dasvidaniya), Dubai,  

Haniny, Steve-O, 8,  

Veni Vidi Vici,  

 

-BSW (Beer See Walk) 

 

 

-MR.MISSH 

Igazi neve: Demeter Mihály 

29 éves rapper, trapper 

Legismertebb zenéi: 12 ellenség,  

Neked nincs, Roxtarmod, 60NAP 

 

-VALMAR 

 

 

REJTÉLYES ROVAT     
FELDERITETTLEN HELY 
Dzsingisz Khan sírja: Amint Dzsingisz Kán 1227-ben, 65 

éves korában örök nyugalomra tért, számos legenda 

született, hogy valójában hogyan is halt meg. 

Vannak, akik azt gondolják, hogy lováról leesve, vagy a 

kínaiak elleni harc után érte a vég. Mások úgy vélik, hogy 

életének tüdőgyulladás vetett véget, vagy épp túl sok vért 

veszített, miután kasztrálták. Nos, nem is tudom, melyik 

tűnik a legkevésbé rossznak, de nem is ez a lényeg, hanem 

hogy pontosan hogyan tért nyugovóra. 

Ugyanis a Kán kérésére egy titkos helyre temették el, és 

azok, akik eltemették őt, szépen ki lettek végezve, nehogy 

bárki véletlenül is elkotyogja, hol nyugszik. Ha ez nem 

lenne elég, még egy folyót is a sírja fölé vezettetett, 

biztos, ami biztos alapon. Egy másik sztori szerint viszont 

1000 ló vágtatott át a sírja fölött, majd fákkal ültették be a területet. Hát nem bízta a véletlenre… De a terve 

eddig bevált, ugyanis hiába keresték már rengetegen a sírhelyét, továbbra se tudtak rábukkanni.  

                                                                                                                                                                               (forrás: Internet)          

MiSztikus lények  
Főnix: Mitikus tűzmadár, mely eredetileg az 

egyiptomi mitológia egyik teremtménye volt. 

Legendái szerint a főnix 500, 1461 vagy 15 294 

évig élt (attól függően, milyen eredetű forrásban 

olvasunk róla). Legismertebb leírása szerint a 

főnix gyönyörű vörös-arany tollazatú hím 

madár, mely élete végén fahéj-ágacskákból 

fészket épít, meggyújtja, és vele együtt porrá 

ég. A hamvakból ezután egy új, fiatal főnix 

születik, amely bebalzsamozza az öreg főnix 

maradványait egy mirhából készült tojásba, és 

eltemeti Héliopoliszban, a „nap városában”.                                  

Szilágyi Dóra 7. c 

 

 

 

 

Tagjai: Sziklai Mátyás, Ferenczi Gábor,  

BSW Live.   A formáció 2006-ban alapult 

Műfaj: rap, trap 

Leghíresebb zenéik: Yaay, Picsa, Gucci, Szer-

elem, Soha nem elég, Vihar előtt, Minden éjjel, 

Hello 

 

 

Tagok: Valkusz Milán, Marics Péter 

A formáció 2017-ben alapult 

Műfaj: rap, trap 

Leghíresebb zenéik: Deák téri Gyros  tál, Nem 

adhatom fel, Nekem mi a jó, Suzival Balatonon, 

Nyakleves, 2x nem 

Ozsváth Patrik, Soczó Levente 7.c 
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A TEKNŐSTARTÁS 

    A teknőstartáshoz szükséged lesz egy-két dologra. Elsőként egy nagy akváriumra (feltéve, hogy nem 

szárazföldi teknőst veszel). Aztán jól jöhet egy sziget, amire ki tud mászni, esetleg be tud alá bújni. Szükség 

lesz vízmelegítőre is, hogy biztos ne fázzon meg. Emellett a vízforgató sem árt, ugyanis, ha kevés időd van, 

ezt használva nem kell olyan gyakran takarítani az akváriumot. Díszítésnek be lehet rakni néhány kagylót, 

esetleg műanyag növényt is, ez utóbbi búvóhelynek is jó szégyellős teknősöknek. Az akvárium aljára 

érdemes kavicsokat rakni, mert ez sokkal inkább hasonlít a természetes környezetükre, mint a sima üveg, 

szeretik az orrukkal piszkálni és a lábukkal kaparni. Nem mellesleg ez is segíti a víz tisztán tartását, sok 

szennyeződést megköt (melegen ajánlott lusta teknőstartóknak). Kisebb teknősök esetén ajánlott a 

páncélerősítő a vízbe, hogy növekedésük során ne sérüljön a páncéljuk. Miután ilyen szépen berendeztük 

az akváriumunkat, vegyünk bele teknőst. Érdemes rögtön kettőt, mert akkor elszórakoztatják egymást.  

Vásárláskor a következő szempontokra figyeljünk:  

- Nézzük meg a viselkedését, nehogy beteg teknőst 

vegyünk meg.  

- Hosszú életű legyen, de ne nőjön túl nagyra.   

- Arra is figyeljünk, hogy ne legyen hajlamos a 

betegségekre. 

- Ne felejts elennivalót venni neki. Az élelem legyen 

tápanyagokban és vitaminokban gazdag. Pl.: bolharák, 

lisztkukac, hal (persze szárítva) De vannak speciális 

teknőstápok is, ezeket nagyon szeretik.  

Mielőtt megveszed, mindent készíts elő, hogy rögtön be tudd tenni az új lakhelyére.  Mikor megeteted 

őket, figyeld az étvágyukat, viselkedésüket és a szemüket, hogy nincs-e rajta hártya, mert ezek a tünetek 

betegségekre utalhatnak. Ha valamelyiket észleled, vidd állatorvoshoz! A kicsi teknősöknek naponta 

kétszer adj enni, a nagyobbaknak elég egyszer is, de figyelj rá, hogy ne etesd túl őket, mert ők nem fognak 

szólni, hogy nem kérik, mivel nagyon falánk állatok. Ha szereted őket és mindezt betartod, amit írtam, 

akkor boldog és elégedett teknőseid lesznek.            

                                                                                                                            Eszenyi Réka 5. c 

 

Kedves táncolni vágyók!   

Hip hop - ra, modern táncra van 

lehetőség jelentkezni! Hip - hop-ot tanítja 

Jámbor Imre minden szerdán 15:30- 

16:30- ig a Vigadóban.   A moderntáncot 

Kerekes Petra tartja, minden hétfőn 

16:00 -17:00-ig a Kis Kossuth iskola torna 

teremében. Mazsorett táncra vár 

benneteket péntek 16 órától SzaBÓ 

Lászlóné Marcsika néni a Vigadóba, 

elegendő jelentkező esetén kezdő csoport 

indításával.  

Náluk lehet személyesen jelentkezni. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Légy te is profi táncos!  

                                                               Fehér Kristóf 5.b 

 

 

Mi az élet értelme! 

Mi az élet értelme?   

Ezt számtalanszor, feltehetted magadnak, 

de nem jutottál semmire?  

Ez azért van, mert mindenkinek az az élet 

értelme, aminek csak akarja tudni.  

Például: van, aki híres, szép és még 

vállalkozó is akar lenni.  Minden és bármi 

lehet az élet értelme, csak azzá kell tenni. 

Szóval itt a nagy kérdés: 

Mi az élet értelme? Adj választ és mondd el 

mindenkinek! 

 

 MONOKI BOGLÁRKA 5.C  
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A kyokushin karate: 

A kyokushin karate megalapítója SosaiMatsutasuOyama 10. danos mester, aki 18 hónapon keresztül 

edzette magát egy hegyen, hogy végül tökéletesre alkossa a világ egyik legkeményebb harcművészetét. 

Sajnos 1994. április 26.-án eltávozott közülünk. 

Versenyzési szokások: 

Felkészülés: Versenyszezonban midig élénkebben megy a felkészülés, különösen a verseny előtti 2-3 

edzésen, mindkátában (formagyakorlat) mindkumitében (küzdelem). 

Feltételek: A versenyzésnek különféle feltételei vannak kátában: Érvényes versenyengedély, érvényes 

regisztrációs kártya, megadott fokozat elérés és a kötelező káták tudása. Kumitében: Megadott 

védőfelszerelések használata, megadott fokozat elérése, fontos, hogy ne essünk át a súlyhatáron, érvényes 

versenyengedély, érvényes regisztrációs kártya. 

Ruházat: A ruházatra is más feltételek vannak kátásoknak: Tiszta Gi (karate ruha), utcai ruhát saját döntés 

szerint lehet viselni. Kumitébe: Tiszta Gi, melegítő felső és nadrág, védőfelszerelések. 

Étkezés:Az étkezési feltételek inkább csak a kumitésoknak szükségesek, enni csak szőlőcukrot, étcsokoládét 

vagy gyümölcsöt ajánlott. 

Tulajdonságok: A versenyen a két egymás ellen versenyző nem a nevükön mondják, hogy ki győzött, 

hanem van aka (piros) shiro (fehér). Az aka-nak egy piros a shiro-nak fehér szalag van az övére kötve. 

Sorrend:Korán reggel van a mérlegelés majd a káta verseny aztán megnyitó majd a kumite verseny végül 

eredményhirdetés. 1 verseny egy napot vesz igénybe.  

TUDTAD? 

Oyama többször küzdött meg bikákkal. 

Egyszer egyesével küzdött folyamatosan 100 

emberrel. 

Az első karate világbajnokságon,azt mondta, hogy: ”-

Ha nem Japán győz, megölöm magam!” 

                                         Farkas Virág 6.a 

 

 

 

 

Gamer oldal 
Top 5 legismertebb játékok 2019: 

GTA 5              CS:GO               Fortnite                 Minecraft                PUBG 

Fejlemények: 

Október 15- én kijött a Fortnite új season-e, a season 1, második fejezet, ami minden féle képen érdekes 

lesz.        

Új területek, talán új map is lehet, mindenki csak tippelgetett mi lesz benne, de már kipróbálhatod.   

Be fognak kerülni a robotok, ami a játékos szintjéhez képest fog majd harcolni?  

Remélhetően a játék nem fog megint negatív irányba süllyedni, mint például a season 10. 

Kijött a Minecraft 1.15-ös és 1.16-os snapshot-ja ami pozitívabbá teszi a játék élményt.  

1.15-ben bekerülnek a méhek, amik passzív mobok ameddig nem ütöd meg őket.  

Virágos biomokban fognak megjelenni. Megtudják a virágokat porozni, amitől gyorsabban nőnek meg. 

Kaptárok mellett fognak spawn-olni.  

Ha a kaptár megtelik, akkor játékos üveg segítségével mézet fog adni neki, ami az effekteket semlegesíteni 

fogja a játékosról.  

1.16-ban a nether és a hegységek fognak megváltozni. A nether-ben 2 új biome fog megjelenni.  

A bibircsók erdő és a lélek homok völgye. Új mobok fognak bekerülni, a kecske a piglins és a vaddisznók.  

A kecske a hegységekben lesz megtalálható, a vaddisznó a bibircsók erdőben és a piglins bárhol a Nether-

ben.  

A piglins hasonlít a pigman-hez csak agresszívabbak. De ha arany szettben mész hozzájuk nem bántanak. 

Lehet majd velük kereskedni is. Nagyjából ennyit lehet tudni 1.16 frissítésről.                 Monoki Szilárd 6.a  
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A lovak szerelmeseinek 

A legközelebbi galopp verseny: 2019.11.03.  

Helyszíne: Kincsem park, Budapest 

 

Budapesten kívül még sok helyen rendeznek derbit: Szilvásváradon, Kaposváron, Barbadoson és még 

számtalan területen, a világ pontjain. Szerencsére nagy rá az érdeklődés, így minden évben egyre többen 

mennek futamokra. Az egyik leghosszabb megtett táv lóversenyen 2000 méter, és nem lehetetlen, hogy 

ebben az évben még több is lesz a kiírt pálya. 

Az emberek fogat hajtó versenyen is szurkolhatnak, de még lovas táncot is láthatnak.  Híres lovak is részt 

vesznek ezeken az eseményeken pl.: Man O’War, Secretariat. A lovas táncon Fríz lóval indulnak, ez a 

legjobb választás hisz ez a ló nagyon kecsesen mozog. A legtöbb galopp versenyen résztvevő lovak pedig az 

Angol telivérek.  

             Jó szurkolást kívánunk a versenyekhez.                                                        Kittlinger Aisa 5. c 

SPORT HÍREK 

Labdarugás: 

Zsóri Dániel kapta a Puskás díjat első magyarként. Vajon ki nyeri, az Arany labdát? 

2019. November 15- én játszák le az új Puskás Stadion megnyitó meccsét. Magyarország - Uruguay 

csapatával mérkőzik meg aznap. Magyarország - Azerbajdzsán után Waels-el mérkőzik meg.  

Magyarország nagyon örülhet egy döntetlennek, de a győzelemnek még inkább . 

2019.11.27.én a Bajnokok Ligájában nagyon izgalmas Fc Barcelona -  Borussia Dortmund rangadó 

lesz. 

 

Formula1(F1): 

Átverte magát a Ferrari Oroszországban. Vajon mit csinálnak Japánban?  

Vajon sikerül-e Charles Leclerc-nek a*Pole-position, vagy a győzelem?    

*Pole-position: Pole-pozítció az, amikor a pilóták az időmérőn első helyen végeznek.     Dömök Péter 

5. c 

 

 

 
A mindent elsöprő szeretet 

 
     Életünk legfontosabb mozgatórugója a szeretet, ami nélkül senki sem tud létezni. A szeretet egy 
megfoghatatlan és mégis érzékelhető dolog, melyet négy nyelven fejezhetünk ki. Mindenkinek van egy 

szeretet-közlési módja, melyre a legérzékenyebben reagál, és ezt hívjuk az Ő „elsődleges nyelvének”.  

Ahhoz, hogy megtudjuk, melyik az elsődleges nyelv, meg kell ismernetek mind a négyet, ezután Ti is 
letesztelhettek barátaitokat, szüleiteket és mindenkit, akit csak szeretnétek, hogy mi az elsődleges nyelve. 
Ha ezen beszéltek hozzá meglátjátok sokkal jobb, készségesebb és együtt működőbb lesz a kapcsolatotok.  

Első szeretet-nyelv: Testi érintés 
Nem pont arra gondolok, amire ebben a percben, amikor olvasod, kamasz gondolataid visznek. Bizonyára 
ismersz olyan embereket, akiknek fontos, hogy megérintsék, beszélgetés közben társai, vagy átöleljék 
teljesen spontán barátai naponta többször is. Nekik elengedhetetlenül fontos, hogy test – kontaktust 
alakitsanak ki. Néha maguk a szülők sem ismerik fel, hogy erre vágyik gyermekük. Sokszor éppen az iskolai 
barátok azok, akik ezt a hiányt pótolni tudják. Bármilyen furcsa, de ennek a típusnak többet jelent egy 
ölelés, mint a „Szeretlek” szó, egy ajándék stb. Sajnos elég nehéz nekik, mert a szülők már idegenkednek 
ettől, hisz szinte felnőttek vagyunk és ciki minket ölelgetni. Pedig, ha ez a típus nem kap elég puszit, ölelést 
és simogatást, érzelmi tankja soha nem telik meg. 

Második szeretet-nyelv: Elismerő szavak 
A szavaknak hatalma van. A gyengéd, dicsérő, bátorító stb. szavak mind azt fejezik ki, hogy fontos vagy a 
másiknak önbizalmat és bátorságot ad. A legtöbb embert a dicsérő szavak erősítik meg, hogy jó úton jár és 
szeretik. Bölcsen kell használni, mert az üres dicséret csak hízelgés. Akiknek ez az elsődleges nyelve, azokat 
bátorítsuk és erősítsük szóval. De ne feledkezzünk meg arról, hogy néha szükség van kritikára. Ennél a 
típusnál a következőképpen hangozhat „Szeretlek, de meg kell mondanom, hogy….” Tehát mindig 
biztosítsuk róla, hogy nem vontuk meg tőle a szeretetünket. 

Harmadik szeretet-nyelv: Ajándékozás 
Az igazi ajándék nem valami ellenszolgáltatás, hanem a szeretet önkéntes és ingyenes kifejezése. Arról van 
szó, hogy ha valakinek önzetlenül adunk, annak nem az értéke és mértéke számít, hanem a szeretet, amit 
kifejez. Azok, akiknek az ajándékozás az elsődleges szeretet nyelve, teljesen másképpen fogadják az 
ajándékot. Nagy lelkesedéssel, még a csomagolópapírt is megcsodálja, és örömtől repesve csomagolja ki a 
meglepetést. Nagy jelentőséget tanúsít neki és kitüntetett személynek érzi magát. Mikor kibontja, 
nyakunkba borul és túláradó örömmel mond köszönetet. Az ilyen típusnak csomagoljuk be ajándékunkat, 
bármilyen csekély is (radír, nyalóka, régi játék, hajgumi stb.), mert Neki nem a méret számít, hanem a 
gesztus. 

Negyedik szeretet-nyelv: Szívesség 
A szolgálatkészséget az a belső vágy motiválja, hogy tegyünk valamit másokért. Ajándékként és szabadon 
adjuk. Amikor valaki megkér bennünket, hogy segítsünk neki, akkor, ha ehhez a típushoz tartozik, nem 
csupán segítségünket kéri, hanem szeretetünkre vágyik. Ha segítünk vagy teszünk valamit érte, ne 
zsörtölődve tegyük, mert éppen az ellenkezőjét érjük el vele. Az is igaz, hogy nem kell minden csipp-csupp 
dolog miatt rohannunk, fel kell ismernünk (ami nem könnyű) azokat a kéréseket, amelyek mögött a 
szeretet vágya áll. Elég sok ilyen lehetőségünk van, mivel a körülöttünk lévő emberek között sokan vannak, 
akik az ötödik nyelven beszélnek, és hiányzik belőlük a szívesség. Gondoljátok át: Ti vajon melyik típushoz 
tartoztok, és azokat is, akiktől a „feltöltését” várjátok. Ha már tudod milyen típusú, akkor alkalmazd nála az 
új ismereteidet és örvendeztesd meg.      
                                                                 A hatás nem marad el!!!!!                                                   -szerkesztő- 
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FELHÍVÁS 

Az az osztály, aki 2019. november 4- 8. között a legtöbb típusú falevelet gyűjti össze, és egy 

kartonra felragasztva, vagy kitűzve hozza be, aláírva a falevél típusát (pl. diófa levél stb.), 

annak az osztálynak a jutalma egy torta lesz.  

A DÖK segítő tanárnak- Janó Valériának- kell leadni a leveleket legkésőbb pénteken du.14 

óráig. 

                                                       HAJRÁ!!!                   Monoki Szilárd 6. a 
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