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The Hamvas 
Times 

„Minden, ami Hamvas!” 

 

 

I. évfolyam  1.szám 2022. november 

 

Hamvas Béla Gimnázium 

Rovataink: 

 

1.Hamvas Harsona: őszi programjaink, híreink 

2.Barangolásaink:kirándulások,múzeumlátogatások 

3.Gondolkodj globálisan-élj lokálisan!: ökoprogramok 

4.Gratulálunk!: versenyeredmények, sporthírek 

5.Cooltúra: film- és könyvajánlók 

6.Lelkünk titkai: mentálhigiéné középiskolásoknak 
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Gólyanapok                            1.Hamvas Harsona: őszi programjaink, híreink 

A friss gimnazisták biztos tarthatnak kissé a szeptember 

elsejétől, nem igaz? És a gólyanapok ezért is jöhetnek jól 

számukra, hogy oldják ezt a felszültséget, és az osztályok 

jobban megismerjék egymást, így a csapatszellemet ezzel 

is növelve. Különböző feladatokkal láttak el bennünket, 

amelyek izgalmas kihívásokat rejtettek magukba.  

Ez mind egy totóval kezdődött, amibe számos iskolával 

kapcsolatos kérdéseket tettek fel. Ezzel jobban 

megismertük a gimi 

életét, és mindennapjait.  

Utunk a gimi tesi termében folytatódott, ahol 

elsajátíthattuk kosárlabdatudásunkat. Elsőnek csapatokra 

osztódtunk és időre a kosárpalánkra dobáltunk. A terem 

másik végébe pedig a francia kártyák vártak minket, és 

kapott szimbólumokat kellett megkaparintanunk.   

A harmadik feladvány, kint a gimi focipályáján 

helyezkedett el. A csapatunk a kapott feladathoz egy 

helyes időt próbált tippelni, majd végre hajtani úgy a 

feladatot, hogy egyezzen a tippelt idővel. Két, különböző feladvány volt, megmérettetve ezzel 

az osztályok időérzékét.  

Végül a víztorony következett, mint utolsó helyszín. 

Első sorban két képet készítve, egyet a víztoronnyal 

egyet pedig a gimivel, és a körülötte elnyúló tájjal. 

Ezt teljesítve, az akadályverseny egy totóval 

végződött.  

A második napon kisétálva Majkra, betekintést 

nyerhettünk a Kamalduli Remeteség kiállítására. Az 

ottani régi megszokásokról hallhattunk, és 

megtudhattuk 

milyen volt az életük az akkori remetéknek, láthattuk 

régi bútorjaikat, ruháikat, és a gyönyörű festményeket is 

megpillanthattunk. Megnézhettük egyes szobák 

kinézetét, végül a kinti templomot, kerteket.  

 A kilencedikeseket sok érzés köthettek ezekhez a 

napokhoz: érdeklődés, izgalom. De amit leginkább 

kiválthatott belőlük az, az újdonság.  
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GÓLYAHÉT 

 Elérkezett az idő, amikor a gólyák készen állnak a repülésre és feladatok 

sokaságát teljesítve fogadjuk be iskolánk családjába. A három napos kihívás 

feladatai a következők.  

 

Kedd (szeptember 20.) 

Az első nap 101 kiskutyaként 

várunk benneteket. 

Feltételek: 

 2 copf (mindenkinek)  

 Kutya nyakörv névbilétával  

 A felszereléseteket kutyapórázon kell húznotok 

Szerda (szeptember 21.) 

A második nap feladata: idős falusi hölgy/bácsi. 

Feltételek:  - tanszereiteket banyatankba vagy kosárba kell 

hoznotok 

 öltözéked/megjelenésed hasonlítson egy idős 

falusi nénire/bácsira 

 

 

Csütörtök (szeptember 22.)  

Az utolsó nap minyonokként kell jönnötök. 

Feltételek: 

-Vegyetek fel úszószemüveget vagy ha nincs, fessetek 

-kantáros nadrág és sárga póló 

-felszerelésedet hozd olyan hátitáskában amit  

alsós kisiskolásként is hordtál 

 

A vetélkedő időpontja: 2022. szeptember 22. 

16:00 

Feladatokat és további információkat még 

kaptok a nagy megmérettetésre! 

Izgatottan várták a 9.évfolyamosok a gólyahét 

programjait. Sok információt kaptak erről a 

programról a felsőbb évesektől. Ezért 

felfokozott hangulattal indultak a reggelek. 

Mindennap vidáman telt a beöltözött 

osztályokban. 
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Gólyaavatás 

 

A gólyahét csúcspontja a gólyaavató volt. 

Ehhez előzetes feladatot is meg kellett 

oldani a 9. évfolyamosoknak. A 10. 

osztályosok által összevágott zenei mixre 

kellet egy bevonuló  táncot szerkeszteni. 

Mindkét osztály nagyon frappánsan 

megoldotta a feladatokat. Utána tréfás 

ügyességi versenyek, sorversenyek , totók 

követték egymást.  

 

Majd a nap zárása a gólyaeskü következett, így 

már a gólyák a Hamvas Béla Gimnázium teljes 

jogú polgáraivá váltak.A napot egy vidám 

hangulatú karaoké zárta, ahol egyértelmű 

sikert aratott a Reptér című szám. 
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Szalagavató 

Nagyon nagy esemény a szalagavató ünnepség minden gimis diák és tanár számára is. Az 

iskolánkban is elérkezett az idő, hogy a végzős osztályok és az osztályfőnökeik a nagy 

előkészületek után végre valahára megtartsák a szalagavatót. A folyosók hangosan zengtek az 

izgatott diákoktól. Idén 2022.október 15-én került rá sor. 

Az ünnepség a 12.A és 12.B osztály bevonulása és a himnuszt követve Peredi Dóra 11.A 

osztályos tanuló Parádi Alexa: Ballagó nemzedék c. versét mondta el, majd Lazók Zoltán 

polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepség Dr. Radványiné Varga Andrea 

igazgató nő köszöntőjével folytatódott, melyben minden jót kívánt a diákoknak és megnyitotta 

a szalagtűzést.  

Az ünnepség második része előtt a Sziluett Balett tánccsoport Új élet keringőjét mutatta be a 

közönségnek. A tánc után Linczmaier Laura 11.B osztályos tanuló énekelt a Holnapról.  

A csodás előadások után a 12.A tanulói bécsi keringővel, a 12.B osztály pedig angol keringővel 

ejtette bámulatba a közönséget. Az egybegyűlteknek nem engedve egy pillanatot se rögtön 

Sáhóné Varga Katalin osztálya a 12.A egy sörtánccal szórakoztatta az egybegyülteket. Vicces, 

mulatságos pillanatok után, Eichardt János osztályfőnökkel együtt a Tengerparti tinimozi c. 

darabból előadtak egy részletet a 12.B-sek. 

 

Amíg az osztályok felkészültek a szülői táncra addig, Linczmaier Laura a Fame musical Fény 

c. dalát adta elő.  

 

Csodálatos szép ruhájukba öltözve vonultak vissza a végzős osztályok, hogy megköszönjék 

tanáraiknak és tánctanáruknak Zajácz Edinának a felkészítést.  

A diákok egy szál rózsával és az örökké tartó szerelem itt kezdődött, köszönték meg szüleik 

kitartó munkáját. Elkezdődtek a fényképezések, a megható arcok sokasága, mikor a meghitt 

szülő-diák tánc kezdetét vette mindent lehetett hallani, látni. Örömöt, s bánatot, csodálatot, 

büszkeséget egyaránt.  

 

Ilyen jó hangulatan telt a szalagavató a  Hamvas Béla Gimnáziumban Oroszlányon.  

 

Az előkészület, a sok táncpróba, ruhapróbák, kacagások kifizetődtek. Mint végzős diák 

szerintem mindenki nevében állíthatom, hogy nagyon szép szombati napot kaptunk.   

el. 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

Nyílt nap a Hamvas Béla Gimnáziumban 
  

A 2022.október 27-én megtartottuk az első nyílt napunkat a leendő 9. 

osztályosok számára. Oroszlányról és a környező települések általános 

iskoláiból szép számmal érkeztek érdeklődő tanulók és szülők. A nap folyamán 

mindenki talált magának érdeklődésének megfelelő órákat, ahol bepillantást 

nyertek a gimnáziumban folyó oktató-nevelő munkába.  

Az angol és német emelt szintes órák mellett, a tanulók természetesen részt 

vehettek irodalom, történelem, matematika, digitális kultúra, kémia, fizika, 

biológia, testnevelés és vizuális kultúra órákon is. A tartalmas napot a 16:00 

órakor kezdődő szülői értekezlet zárta, ahol a két leendő osztályfőnök, Gőgh 

Zoltán és Eichardt János is  segítette a szülőket a pályaválasztásban.  

A következő nyílt napra és szülői értekezletre 2022. december 8-án kerül sor. 

Szeretettel várjuk leendő diákjainkat!  
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Próbanyelvvizsgák a Hamvasban 
  

TELC és  LanguageCert 

próbanyelvvizsgák voltak  az őszi 

félévben a Hamvas Béla 

Gimnáziumban. 

A nyelvvizsga központok 

ingyenesen lehetővé tette 

diákjaink számára, hogy 

leteszteljék tudásukat a tanult 

idegen nyelvekből, németből és 

angolból. Több mint 50 diákunk 

próbálta ki tudását. Igazi 

vizsgaszituációt teremtve oldottak 

meg egy komplett B2-es 

nyelvvizsgafeladatsort.  

A feladatok javítása és 

kiértékelése a 

nyelvvizsgaközpontokban 

történik, így a diákok reális képet 

kapnak jelenlegi tudásukról, 

tájékoztatást kapnak arról, hogy 

milyen szinten állnak, mely 

készségeiket kell esetleg még 

javítani.  
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Szeptemberi osztálykirándulások     2.Barangolásaink:kirándulások,múzeumlátogatások 

Szeptember 2-án a tanévet osztálykirándulásokkal kezdtük. Sajnos a pandémia 

miatt sok közös program elmaradt ,így volt mit bepótolnunk. 

A 9.évfolyamosok a gólyanapok keretében Majk turisztikai látványosságaival 

ismerkedtek meg. 

 A felsőbb évesek voltak tekézni, 

megmászták a vértessomlói kilátót, 

moziztak, a Nemzeti Galéria képeivel 

ismerkedtek Budapesten ,vagy Siófok 

nevezetességeit  

keresték fel. 

A teljesség igénye nélkül egy-pár jól 

sikerült fénykép a programokról 
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 Élménybeszámoló a Szépművészeti Múzeum látogatásáról 

 

 

A 9.évfolyammal tanulmányi kiránduláson vettünk részt 

szeptember 16-án  a Szépművészeti Múzeumban. 

Izgatottan vártam, főleg azért is, mert régen jártam 
rajzszakköre, és kíváncsi voltam a festményekre, 

szobrokra. 
Tömegközlekedéssel mentünk fel Budapestre, ami már 
magában jó buli volt. 
Még soha nem jártam ebben a múzeumban. Nekem már 

maga a bejárata is tetszett, azokkal a hatalmas oszlopokkal. 
 

 

 
Mikor beléptünk nagyon 

megfogott a látvány, nagyon 
tetszett az egésznek az 

elrendezése. 
Utána elindultunk az egyiptomi 
kiállítás felé, először pici 

szobrokat tekintettünk meg, ezt 

követően agyagból készült 

edényeket csodálhattunk. 
Mikor tovább mentünk láttunk egy nagy szarkofágot, ebbe temették a 

fáraókat, ezek főleg égetett agyagból készültek, amik nagyon díszesek 

voltak. 
 
 

A tároló mellett mumifikált testet láttunk, amely 
a holttestek tartósítására szolgáló eljárás. Ezt 

leginkább az ókori Egyiptomban alkalmazták. 

 
Majd ezt követően arcokat formáló szobrokat 

néztünk, elég furcsán néztek ki, nagyon 

valósághűek voltak. Véleményem szerint kicsit 
ijesztőek is, volt pár amitől meg is ijedtem. 

Majd különböző szobrokat tekintettünk meg. Itt is volt arcot 

ábrázoló, meztelen alakot ábrázoló, illetve sírszobor 
is. A sírtáblák általában téglalap alakúak 

voltak, a főoldalon az elhunyt 

alakja jelent meg. Ezen kívül 

itt látható volt egy 
rekonstruált római 

mozaik is. 
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Felmentünk az emeletre, ahol 

Magyarország művészetét 

néztük meg, itt festményeket 
láthattunk a középkorból és a 

barokk korból. Nekem inkább 

ezek tetszettek jobban. A 
festmények nagyon sok mindent 

ki tudnak mutatni, leginkább 

érzéseket, gondolatokat, a 

művész fantáziáját is. 
Többször is láthattuk Jézus Krisztust, volt hogy 

cipelte a keresztet, sok olyan is volt  ahol a 

keresztre volt feszítve. 
Mentünk még egy emeletet , ahol szintén 

festményekkel találkozhattunk, de szobrok is 
láthatóak voltak. 
Ezek is nagyon tetszettek nekem, bár 

láthattunk a mai kor emberének elég furcsa 
alkotásokat is. 
Először kinevettük ezeket, 

majd jóval utána 

gondolkodtunk el, hogy mit is 
jelenthetnek  az akkori és a 

mostani emberek számára 

is.Összességében nekem 
nagyon tetszett ez a 

kirándulás, a múzeum, a 

kiállítások, és a 
tömegközlekedésen utazni is 

nagy élmény volt. 
Remélem a gimnáziumi éveim 

alatt még sok ilyen programon vehetek részt ,hiszen ezek 
nagyszerű lehetőségek a tudásunk bővítésére. 

 

  

 

  

 

 

 

                       Nagy Tímea Hajnalka        9.b  
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Élménybeszámoló – Gödöllői kastély 

 

Ezen a kiránduláson a Nemzeti Örökség Intézet által kiírt pályázaton vettünk 

részt  ,ami  nagy megtiszteltetés volt az osztályunk számára.  

Erre a kirándulásra 2022. szeptember 30-án került sor. Kijelenthetem, hogy nem 

csak én, hanem az egész osztályom jól érezte magát ,és rengeteg tudással és 

élménnyel gazdagodtunk ezen a napon.  

A kirándulás előtt már tájékozódtunk egy ppt segítségével a kastély történetéről, 

korszakairól. 

Az utazás is kalandos volt, mert  vonatoztunk és metróztunk az úticélig. 

Először önállóan néztük végig a kiállítást, a kapott karszalaggal lehetőséget 

kaptunk fotók készítésére. A térkép segítségével végig jártuk a barokk kiállítást 

és a Sissiről szóló lakrészeket is. Utána kisebb csoportokban a város 

nevezetességeivel ismerkedtünk meg. 

Majd délután részt vettünk egy múzeumpedagógiai foglalkozáson is, illetve egy 

játékos feladatsort is volt esélyünk kitölteni amivel még jobban megismerhettük 

Grassalkovich II. Antal által építtetett kastélyt, amibe még maga Mária Terézia is 

gyakran ellátogatott. Hogy ezt miből tudhattuk? A körbevezetésen kiderült egy 

külön lakrész is lett kialakítva a királynő számára.  

Nem csak a közösségünk összetartása javult ebben az egy napban, hanem belátást 

is nyerhettünk hazánk legnagyobb barokk stílusú kastélyának épületébe is. Nekem 

a legjobban a kastély kertje, illetve a díszterem nyerte el a tetszésemet.  

Nagyon örülünk, hogy volt esélyünk részt venni ebben a programban, amit innen 

is köszönünk tanárainknak, illetve a program megszervezőinek.                           

 
Bicsak Andrea    11.B osztály       
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Őszi túra az Ökoiskola programunkban                   3.Gondolkodj globálisan-élj lokálisan!: ökoprogramok 
  

  

2022. október 31-én őszi túrán vettek részt a Vértesben iskolánk diákjai. 

Sajnos az időjárás nem kedvezett a csapatnak, de a ködös, hideg időt kalandnak 

tekintették. 

Így értek el a Dobai-kút bányatavához, majd  Gerencsér várához. 

Visszafelé  a kalandosabb „nagy kör” mellett döntöttek,  utólag kiderült, hogy 

több kilométerrel megtolta az eredeti kilométerkeretet (18 km helyett 24 km 

lett). De ezt szerencsére senki sem bánta, kárpótolta őket a táj szépsége és a jó 

társaság.  

A csapat  kellemesen  elfáradva ért haza. Ez a túra volt a második ilyen hosszú 

gyaloglásuk.  
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Gyaloglás Világnapja 

  

Az elmúlt évek során „hagyománnyá” vált a gimisek számára a Gyaloglás 

Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő túra. Ezúttal többen és nem csak 

gimnáziumi diákok vettek részt a kalandos kiránduláson. A cél most is  Oroszlán-

kő vára volt. A Vértesről az Oroszlányi-medencére nyíló tájkép egyik legszebb 

pontjáról nézték meg az eléjük táruló vidéket. Ezután ment át a csapat az egy 

völggyel arrébb található Oroszlán-kő várhoz.  Az út során a Vértes élővilágát is 

megfigyelték, csodálták az ősz varázslatos színeit.  
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Ép testben –ép lélek!    Hamvas sport rövid hírek  

 

1. Iskolánkban 2022.szeptember 30-án a Nemzeti Sportnap alkalmából változatos 

programokon vehettek részt tanulóink. Elmélet és gyakorlati feladatokat végeztek 

az osztályok csapatai . 

Az igazi jutalom a játék öröme volt, az új vagy ismert sportok kipróbálása . 

Minden csapat vidáman, jó hangulatban, kellemesen elfáradva zárta a programot.  
  

  

  

2. 2022. októeber 18-án került megrendezésre iskolánk házi asztalitenisz 

bajnoksága, melyre szép számú tanulónk nevezett. A közel 40 mérkőzés igazán 

színvonalas, izgalmas párharcokat hozott, amelyek minden bizonnyal jó 

élményként szolgáltak a versenyzőknek és nézőknek egyaránt.  

Végeredmény:  

I. hely: Nagy-Tóth Lénárd 11.A 

II. hely: Nagy Miksa 10.B 

III. hely: Erdélyi Máté 12.A 

Gratulálunk ! 

  

  

3.Október 3.hétvégéjén Junior - U20 - U23-as – Súlyemelő Európa Bajnokságot 

az albániai Durresben.Iskolánk 12. évfolyamos tanulója Mikhel Eszter sem a 

saját súlycsoportjában indult. Lefogyott, és a 87 kg-ban hetedik lett, a 70 kg-os 

szakítás és 85 kg-os lökés teljesítményével. Gratulálunk! 

  

  

4. Hamvas siker a kosárlabda diákolimpia megyei selejtezőjén.Kedden, a 

Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok kis csarnok részében került megrendezésre 

a kosárlabda diákolimpia megyei selejtezője, amelyre iskolánkon kívül még a tatai 

Eötvös és a tatabányai Bánki iskola sportolói neveztek.  

1. mérkőzés: 

TSZC Bánki Donát-Péch Antal Technikum - Hamvas Béla 

Gimnázium 25-65 (8-26,17-16,0-23) 

2. mérkőzés: Hamvas Béla Gimnázium - Eötvös József 

Gimnázium 64-59 (13-12, 16-16, 13-13, 22-18) 

Gratulálunk!  

 

5. Horn Lilla 9.b osztályos tanuló a 6. helyezést szerezte meg 

az FIA Motorsport Games által szervezett világversenyen 

Marseillesben, gokart szlalom kategóriában, 21 nemzet 

versenyzői közül.   Gratulálunk! 

https://www.facebook.com/fiamotorsportgames?__cft__%5b0%5d=AZVB2EfcoI_jYqHmHGJQ-X3VklxTNDG_fKUuXag-VDPzyqrPnWuRYEVTY--WbwsLBSBnNC0HeYUxjMb118QSBCj6tMfkrUs-Aqe2ygsPBzgM3IqlVWjYhrCMDDtV_pTTfOmoapBFXHLyqlAo6UE6DPuC863zv1OTOMa5tKbLcLREKz7zhMlePoz4b8Vy2nmIbqI&__tn__=-%5dK-R
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FUNFACTOK: vicces ,tréfás tények, érdekességek a világról 

5.Cooltúra: film- és könyvajánlók 

 

 Az a hónap, amelyik vasárnappal kezdődik, biztos, hogy tartalmaz péntek 

13.-át.   

 Charlie Chaplin elvesztette a Charlie Chaplin megszemélyesítő versenyét. 

Csak a második helyen jött ki.   

 A kék bálna nyelve többet nyom, mint egy elefánt.   

 A földimogyorót dinamit előállításához használták.   

 A béka nem tud anélkül nyelni, hogy becsukná a szemét, mivel a 

szemgolyói segítségével nyomja le a falatot a gyomrába.   

 Az emberek fején átlagosan 100.000 hajszál van, amíg egy vidra testének 

minden egyes négyzetcentiméterén 160.000 szőrszál található.   

 A csupasz vakondpatkány immunis a rák minden fajtájára és képes 

majdhogynem oxigén nélkül élni.   

 A csillagorrú vakond a leggyorsabban evő az egész világon. 
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PSZICHOLÓGIAI FILM- ÉS KÖNYVAJÁNLÓK 
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6.Lelkünk titkai: mentálhigiéné középiskolásoknak 

Október 

 

október 10.:     A lelki egészség világnapja 

                     ” Hiába fürösztöd önmagadban 

                        Csak másban moshatod meg arcodat”    

                                     /József Attila: Nem én kiáltok/ 

 

November 

 

november 16.:   A tolerancia világnapja 

                    ” Ki minek gondol, az vagyok annak…” 

                            / Weöres Sándor: Ki minek gondol…/ 

 

December 

 

december 10.:       Az emberi jogok napja 

                             „Ha majd a jognak asztalánál, 

                               Mind egyaránt foglal helyet.” 

                           /Petőfi Sándor: A XIX. század költői/ 
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A LELKI EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA 

1992 óta emlékeznek meg minden év október 10-én. A világnapot a Lelki 

Egészség Világszövetsége kezdeményezte, az elmúlt években világszerte számos 

szervezet csatlakozott a megemlékezéshez. A Világszövetség 1948-ban alakult az 

érzelmi és lelki zavarok megelőzésének, megfelelő kezelésének, a mentális 

zavarokban szenvedők gondozásának és a mentális egészség jobbításának 

elősegítése céljából. A világnap célja a figyelemfelkeltés, valamint a pszichiátriai 

problémákhoz és a pszichiátriai problémákkal élőkhöz kapcsolódó előítéletek 

elleni harc, a lelki egészség középpontba állítása. 

 

Márai Sándor: Füveskönyv 

(részlet) 

Arról, mi az élet igazi élménye 

Az igazi élmény az ember számára tehát elsőrendűen ennyi: önmagának 
megismerése. A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, 

félelmes vagy tanulságos; önmagunk megismerése a legnagyobb 

utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. 
Rómában vagy az Északi Sarkon járni nem olyan érdekes, mint 

megtudni valami valóságosat jellemünkről, tehát hajlamaink igazi 

természetéről, a világhoz, a jóhoz és rosszhoz, az emberekhez, a 
szenvedélyekhez való viszonyunkról. 

 

Amit szivedbe rejtesz, 

szemednek tárd ki azt; 

amit szemeddel sejtesz, 

sziveddel várd ki azt. 

A szerelembe – mondják – 

belehal, aki él. 

De úgy kell a boldogság, 

mint egy falat kenyér. 

  



19 
 

A TOLERANCIA VILÁGNAPJA 

Az UNESCO kezdeményezésére 1995 a tolerancia éve volt, amikor nagyszabású 

nemzetközi kampányt szerveztek a tolerancia és az erőszakmentesség jegyében. 

A TOLERANCIA NEMZETKÖZI NAPJA ebből az eseményből nőtt ki mint 

évenkénti alkalom arra, hogy a toleranciára felhívjuk a figyelmet az oktatásban, 

társadalmi színtereken vagy a politikában, illetve megvitassuk ennek helyi vagy 

globális problémáit. Minden évben november 16-án tartjuk.  

 

„Maradj fölöslegesnek, 
 

a titkokat ne lesd meg. 
 

S ezt az emberiséget, 
 

hisz ember vagy, ne vesd meg.” 

 

               /József Attila: Tudod, hogy nincs bocsánat/ 
 

 

 

 

„Istenem, add, hogy ne ítéljek – 

 

Mit tudom én, honnan ered, 
 

Micsoda mélységből a vétek, 
 

Az enyém és a másoké, 
 

Az egyesé, a népeké. 
 

Istenem, add, hogy ne ítéljek. 
 

                /Reményik Sándor: Ne ítélj!/ 
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AZ EMBERI JOGOK NAPJA 

1948. december 10-én az ENSZ közgyűlésén elfogadták az emberi jogokról szóló 

egyetemes nyilatkozatot. Ennek emlékére az ENSZ 1950. december 4-i 

közgyűlése december 10-ét az EMBERI JOGOK NAPJÁvá nyilvánította. 

 

Jogod van mindenhez, jogod, 
 

míg ezt a köntöst hordozod, 
 

ezt a hatalmat, örökséget, 
 

ezt a lobogó szegénységet, 
 

mely homlokodra annyiszor csap, 
 

szorít parázsló koronát 
 

és nyomja markodba a düh vad 

 

tűzvésszel töltött jogarát. 
 

 

 

Légy büszke rájuk, szívbeli 
 

elrendeltetés jelei, 
 

kiválasztásé: küzdened kell 
 

bitorló ős szörnyetegekkel – 

 

készülj fel, s hogy légy láthatatlan: 
 

az aljnép szürke köpenyét 
 

terítsd válladra s vedd kezedbe 

 

a mesék minden fegyverét. 
 

                                 /  Illyés Gyula: Jog/ 
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Daniel Keynes: Virágot Algernonnak 

 

A harminckét éves Charlie Gordon, aki a szellemileg 

visszamaradt felnőttek iskolájába jár, önként veti alá magát egy 

veszélyes orvosi kísérletnek. Csak homályosan érti, hogy mi is 

fog vele történni, de egyvalamiben biztos: okos akar lenni. Úgy 

véli, ez lesz a kulcs ahhoz, hogy az emberek értékeljék és 

szeressék. De a kísérlet egész más eredménnyel jár, mint amire 

számított. Charlie előmeneteli jelentéseiből megismerhetjük a 

szinte analfabéta, melegszívű ember útját az emberektől 

elidegenítő zsenialitás elefántcsonttornyáig, majd azon túl is. A 

Virágot Algernonnak először novellaként jelent meg 1959-ben, 

később bővítette Keyes regénnyé. Az írás elnyerte mind a Hugo-

, mind a Nebula-díjat, és számos filmes és színpadi feldolgozása 

készült. Megjelenése óta huszonhét nyelvre fordították le, és 

világszerte több mint ötmillió példányban kelt el. Mindez azt 

mutatja, hogy Keyes műve az eltelt évtizedek alatt cseppet sem 

kopott meg, ma is ugyanolyan erőteljes, mint ötven éve, bár 

némileg más szempontból. Ami a hatvanas években tudományos 

fantasztikumnak számított, az a 21. század olvasója számára, a génsebészet eredményeinek 

ismeretében, már sokkal inkább egy kivételes ember szívszorító memoárja, aki megküzdött a 

saját tudatlanságával, környezete elutasításával és a felnövés félelmével. A pszichológus-író 

örökérvényű alkotása - Charlie vallomásain keresztül - a toleranciáról, az emberi tartásról és az 

élni akarásról mesél.  
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Ki vagy te, amikor senki sem lát? 

 

 

 

 

 

 

 

Használd a művészetet egy titok kifejezésére.  

 

 

 

 

 

 

 

Csak megint túlgondolod. Lélegezz.   

 

 

 

 

 

 

Fájt mert számított – John Green. 

 

 

 

 

 

 

Ne várd, hogy az életed tökéletes legyen. Csak élvezd.  
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Tudatos törekvéseink mellett egy sor olyan belső szabály irányít minket, amelyek létezésével 

talán nem is vagyunk tisztában, mert ezek mások sugalmazott vagy vélt elvárásai alapján 

épültek fel bennünk. 

Így kell kinéznem, ha azt szeretném, hogy... Illik úgy viselkednem, mintha... Nem láthatják 

meg rajtam, hogy... Mit szólnának, ha tudnák... Ha érvényesülni akarok, akkor... Jobb a 

békesség, szóval... 

A másoknak való megfelelés vágyában folyamatosan figyelünk és találgatunk, mik lehetnek a 

többiek elvárásai, és gyakran önmagunknak sem valljuk be, mennyire igyekszünk ezeknek 

eleget tenni. Az így kialakított viselkedésminták egy idő után annyira beépülnek, hogy már a 

sajátunknak érezzük őket, csak sokszor nem értjük, miért érezzük magunkat olyan rosszul a 

bőrünkben. 

A munkám során azt tapasztalom, hogy legtöbbször nem azzal foglalkozunk, milyenek vagyunk 

valójában, vagy szívünk mélyén milyenek szeretnénk lenni, hanem azzal, hogy milyennek 

kell(ene) lennünk mások szerint. Mivel nem remeteként élünk, természetesen figyelembe kell 

vennünk a körülöttünk élő embereket, ám ha rossz helyre tesszük a fókuszt, örökös igazodásra, 

ebből fakadóan pedig állandó csalódottságra és elégedetlenségre kárhoztatjuk magunkat. 

Feltetted már magadnak a kérdést: ki lennél Te, ha nem mindig mások elvárásai szerint élnél? 

Ha nem sóvárognál annyira a külső visszaigazolásra, hanem felfedezhetnéd és így az lehetnél, 

aki valójában vagy? Ha nem áldoznád fel a megfelelés oltárán az önazonosságodat? Van-e még 

olyan pillanat, amikor tudod, érzed, ki vagy Te? 

Ezzel a könyvvel arra szeretnélek késztetni: gondold végig, hogy a saját életedben mit miért 

teszel éppen úgy, ahogy. Vedd számba, hogy kiknek az elvárásait tekinted önmagadra nézve 

szinte kötelezőnek, és miért is akarsz ennyire megfelelni nekik. A Téged mozgató elvárások 

közül melyekre mondasz tudatosan is szívből igent, melyek esetében tartod még vállalhatónak 

a kompromisszumot, és mi az, amin inkább változtatnál? Miben szeretnéd akár mások 

kívánsága ellenében is a saját utadat követni, és hogyan szedheted össze ehhez a szükséges 

bátorságot, erőt és kitartást?  
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Mi az önismeret? 

  

 
  

Az önismeret nem más, mint saját személyiségünk, azaz érzéseink, gondolataink, 

viselkedésünk és ezek egymással való kölcsönhatásainak a felismerése, megértése. Azaz 

saját működésünk mozgatórugóinak felfedezése. Amennyiben megérjük, hogy bizonyos 

helyzetek, emberek miért hoznak ki belőlünk adott érzéseket, gondolatokat és viselkedést, 

máris nagy lépést tettünk személyiségünk fejlődésének irányába. 

Önismeretre a hétköznapok során is szert tehetünk, ha megfigyeljük és megértjük saját 

reakcióinkat és mások ránk adott reakcióit. Ezek alapján rájöhetünk arra, hogy mi az bennünk, 

ami hatékonyan működik, jólétünk szolgálatában áll (pl. kitartásunk miatt elérhetjük 

céljainkat) és mi az, ami hátráltat bennünket (pl. kritika hatására rendre sokkal rosszabbul 

teljesíthetünk). Ha látjuk, hogy mik az erősségeink, akkor tudjuk, hogy mire alapozhatunk. Ha 

látjuk, hogy mi az, ami nehézséget okoz számunkra (pl. kritika 

hatására önértékelésünk összeomlik), akkor megpróbálhatjuk a negatív következményekkel 

járó reakcióinkat megérteni, majd átalakítani olyan módon, hogy saját vágyainkat, céljainkat 

szolgálhassák. 

/Forrás:https://www.corvinpszichologia.hu/szolgaltatasaink/onismeret-szemelyisegfejlesztes/ 

A mindennapi élet összes területét áthatja önmagunk megismerése. Nagyon fontos, hogy 

önmagunkkal tisztában legyünk. Fontos a tanulásban, pályaválasztásban. Ehhez találtok itt egy 

linket, ahol kitölthetitek egy tesztet, és segít a kiértékelésében is. Támpontokat adhat 

önmagadhoz! Jó belső utazást mindenkinek!  
                                                                            http://www.lelkititkaink.hu/onismeret_teszt.html 

 

 

  

http://www.lelkititkaink.hu/onismeret_teszt.html
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