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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a
kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta
le Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének,
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
2015. január 22-én iskolánk is részt vett a Magyar kultúra napján az Együtt szaval a nemzet
programban. Délelőtt 10 órakor több mint százezer magyar diák szavalta egyszerre a
Himnuszt és a Szózatot . Az Együtt szaval a nemzet akcióhoz több mint 700 általános és
középiskola csatlakozott az interneten. A gyerekeket Jordán Tamás Kossuth-díjas színművész
irányította.
Az „ egyuttszavalanemzet” YouTube-csatornán a vezénylésnek helyet adó iskola és annak
diákjai jelentek majd meg, amint elszavalták a Himnusz első versszakát, majd a Szózatot.
Minden évben a Himnusz mellé a magyar kultúra napjának megünneplésére méltó vers került
kiválasztásra. Ezzel egy időben a világ más részeiről csatlakozó iskolák szavalatai is
rögzítésre kerültek az egyes intézmények saját YouTube-csatornáin, legyenek akár
Székelyudvarhelyen, akár Melbourne-ben vagy Tokióban. Az eseményt a Magyar Televízió is
több helyszínről közvetítette. Iskolánkból a 9. C és 11. E osztály tanulói szavaltak együtt.
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SZALAGAVATÓ 2015
A középiskolákban január-február a szalagavatók időszaka. Minden végzős osztály lázasan
készül, hiszen erre az ünnepre kész kell lenni az öltönynek, kosztümnek, el kell készülnie a
tablóképeknek. Még egyszer utoljára a szülők előtt osztálykeretben meg kell mutatniuk
magukat a diákoknak.
De mit is jelent ez a szalag, amit a diákok megkapnak? A szalagavató története régi időkre
nyúlik vissza. Valószínűleg az 1830-as években, Selmecbányán rendeztek először bált, bár ott
még Valétálásnak nevezték. A „valétálás” latin kifejezés a „Valete!” szóból, mely jelentése
„Éljetek boldogul!” Ezzel a kiáltással üdvözölték a végzős diákok az alsó tagozatosokat.


Napjaink szalagavatói nem sokban térnek el a régi idők Valétatűzésétől. Régen a bál
szalagszenteléssel kezdődött, ahol a diákok maguknak tűzték fel a szalagot. Akkoriban
kétféle szalag létezett, egy rövid aranyrojtos karszalag és egy monogramos, évszámmal
ellátott szalag, melyet a diákok a vállukon viseltek.
A menetet a legidősebb diák nyitotta, aki egy hosszú botra kötözött tölgycsokrot vitt,
míg a többieknek egy tölgylevél díszelgett a karimájukon.


A régi szokás szerint az alsóbb évesek fáklyás menettel kísérték végig a városon a
végzősöket egészen a városkapuig, ahol egy jelképes fenékbe billentéssel jelezték,
hogy immáron nincs ott keresnivalójuk.


A régi szokás főbb elemei a napjainkban is élnek. Ma is a végzős diákok hordanak
szalagot, büszkén jelezve, hogy utolsó évükhöz értek a gimnáziumban,
szakközépiskolában, szakiskolákban. Előttük már egy utolsó nagy próbatétel áll, a vizsgák.
Intézményünk 2015. január 30-án rendezte meg a szalagavatói ünnepséget a Kovács Margit
Közoktatási Központ színháztermében.
A helyeket, a felügyeletet a 11.-es diákok biztosították. Az ünnepség menete a korábbi évek
szerint zajlott. Először egy nyitótáncot mutatott be a 12. C osztály, majd a diákok és
osztályfőnökeik színpadra vonulásával megkezdődött az ünnepélyes szalagtűzés. Az
igazgatónő elmondta ünnepi beszédét, ami a Fény éve kapcsán a diákok fényéről és
lehetőségeiről szólt. Majd a 12. osztályosok nevében szavalattal emlékezett Kiss Dominika
12. E osztályos tanuló. A diákműsorokat a 12.E osztályos diákok nyitótánca vezette be. A
műsorok között a 12. E osztályos diákok táncoltak, majd lezárásként a 11. A osztályos lányok.
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A 12. C osztályosok nyitótánca

A 12. E osztályosok nyitótánca
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A 11. A osztály zárótánca
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Szalagot kapó diákok
11. A
Osztályfőnök: Burján Imre
Balogh Dorina Rebeka
Barabás Vivien
Berta Tamara
Bors Bernadett
Fülöp Tamara Szabina
Ihász Viktória
Jákli Zsófia

Knausz Éva
Meizner Fruzsina
Németh Anetta
Pádár Dóra
Pilka Letícia Magdolna
Polyák Viktória
Tolnai Tímea
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12. C
Osztályfőnök: Turnerné Magyari
Kornélia
Kovácsevics Bettina
Magyar Petra
Meizner Zsanett
Mura Kinga
Papp Adél
Pintér Márta
Szabó Barbara
Téringer Lilla
Szőke Evelin
Farkas Ramóna
Róka Viktória

Balogh Mónika
Bognár Patrícia
Cavina Paolo
Csillag Filoména
Dolezsár Vivien
Horváth Boglárka
Jakab Juliannna
Juhász Dalma
Kovács Helga
Kovács Viktória
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12. E
Osztályfőnök: Grófné Tóth Edit
Kovács Bettina
Kovács Eszter Jázmin
Kovács Nóra
Lehner Vivien
Molnár Alexandra
Páli Vivien
Perczel Márk
Porsche Klaudia Mária
Potty Dzsenifer Angelika
Puskás Henriett Éva
Tarsoly Dorottya
Tóth Krisztina
Varga Réka
Zsargó Hajnalka

Borbély Krisztina
Bukovics Márk
Burcz Szabina
Dér Bernadett
Dinnyés Dániel
Herczeg Krisztina
Horváth Fanni
Horváth Lídia
Hujber Kitti
Józsa Rebeka
Juni Alexandra
Kiss Alexandra
Kiss Dominika
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A szalagavató ünnepélyes részét a diákok műsora követte. Ezeket a műsorokat a diákok
maguk készítik. A nézők, szülők, tanárok, hozzátartozók mindig nagy várakozással tekintik
meg az előadásokat. Hiszen látták a rengeteg előkészületet, a diákok izgalmát, és az osztályok
utoljára szerepelnek együtt egy színpadon. Általában közös táncot, vicces jelenetet, éneket
esetleg tanár paródiát adnak elő. Majd az osztályok rövid visszaemlékező filmje következik
utána köszönetnyilvánítás az osztályfőnöknek. Ebben az évben táncot és tanárparódiát
láthattunk. Minden osztályért nagyon izgultunk, ügyesen oldották meg a szereplést.

11. A műsora
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12. C műsora

12. E műsora
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DIÁKDIRI-VÁLASZTÁS
2015. március 16-17-én és 19-én zajlott a diákigazgató választás.
Mi is a diákdiri-kampány?
Ez csak játék
A legfontosabb alapelv: A Diákdiri-kampány csak egy játékos verseny. A kampányt úgy kell
lebonyolítani, hogy később minden versenyző osztály és választó kellemes, pozitív
élményként emlékezzen vissza az eseményekre. A görcsös, mindenáron nyerni akarás a
versenyt harccá teszi: az osztály önmagával, az ellenfelekkel és a választókkal vívott harcává,
amely minden oldalon visszás érzéseket, keserű szájízt kelt. Ezért szabályai vannak:
-

Nem etikus az ellenfél csapatának tudatos akadályozása.
A plakáttépés, a másik negatív színben való feltüntetése, programok
keresztbeszervezése a másik kárára.
Mindenféle magánügynek tekinthető testi-lelki-szellemi-nemzetiségi-vallási-politikai,
egyéb objektív állapot negatív felhangú feltüntetése emberi méltóságot sért(het), akár
egyénekre, akár közösségekre vonatkozik.
Komoly dolog parodizálása, deviáns, az általános normáktól való eltérő viselkedés
komolyan gondoltnak vélhető reklámja tilos. Újságban, videóban, egyéb
kiadványokban és a műsorban erre nagyon kell figyelni!

Szavazatszámlálás
Szavazni csak az iskolában jelenlevő diákok, tanárok szavazhatnak, titkosan. Az induló
osztályok nem szavazhatnak és nem zavarhatják a szavazást. A szavazócédulákat az 1-2.
órában az iskolában tartózkodó minden választó kézhez kapja. A „szavazóbiztosok"
végigjárják az épületet, és osztályonként annyi darab szavazócédulát osztanak ki, ahány diák a
teremben jelen van. Egy ember csak egy szavazócédulát kaphat. Egy ember érvényesen csak
egy jelöltre szavazhat. A szavazat érvénytelen, ha nem derül ki egyértelműen, hogy ki az az
egy jelölt, akire leadták a szavazatot. A győztes az, aki a póló, újság, plakátok, műsor és a
vetélkedők alapján a legtöbb szavazatot kapja.
Hétfőn, március 16-án a 11. c osztály kampányolt, Cardio nevet választották.
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Kedden, március 17-én, a 11. e osztály kampányolt Police-ként.
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Csütörtökön a 11. a osztály, Army Girl színeiben.

Mindhárom osztály tudott újat mutatni, és érdekessé tette ezt a három napot.
A három osztály együtt szervezi a diáknapot, amikor különböző programokkal várják az
iskola tanulóit. A 2014/2015. tanévben április 29-én rendezik meg ezt a játékos napot.
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VIZES ÉLŐHELYEK VILÁGNAPJA
Vizes élőhelynek azokat a területeket nevezzük, ahol a természeti környezet és az ahhoz
tartozó növény- és állatvilág számára a víz az elsődleges meghatározó tényező. Rengeteg
élőlény választotta élőhelyéül a tengereket, tavakat, folyókat, mocsarakat. Számukra a víz az
otthont jelenti. 1971. február 2-án az indiai Ramsar városában fogadták el az ún. Ramsari
Egyezményt, amelyben a biológiai sokféleség megőrzése érdekében a kormányok felelősséget
vállaltak a vizes élőhelyek védelméért. Az egyezmény az évezred végére már a vizes területek
általános védelmére irányuló világkonvencióvá bővült. Magyarország 1979-ben aláírta a
dokumentumot, s 2000-ig 19 területet (köztük a Fertő-tavat, a Balatont, a kiskunsági szikes
tavakat, a Hortobágy egyes részeit) jelölt meg a nemzetközi jelentőségű, ún. ramsari területek
közé. Az egyezményt aláíró országok száma mára száz fölé emelkedett, s a hatálya alá tartozó
vizes terület pedig közel 80 millió négyzetkilométer. Az egyezményt ma már 157 ország
aláírta, Magyarország 1979-ben csatlakozott, jelenleg 29 vizes élőhely tartozik
Magyarországon a ramsari területhez, összesen 243.410,6 hektáron.
Ramsari Egyezmény területei Magyarországon
A ramsari területeknek különböző kritériumoknak szükséges megfelelnie, mint például a vizes
élőhelyen jellemző, ritka vagy egyedi példányt foglalja magába; sérülékeny, veszélyeztetett
vagy kritikusan veszélyeztetett fajokat, vagy veszélyeztetett ökológiai közösségeket tart fenn;
az adott életföldrajzi övezet biológiai sokféleségének fenntartásában fontos állat- és/vagy
növényfajok állományait tartja fenn. Kiemelkedő jelentőségű a feltételei közül az, amelyik
valamely vízimadár faj vagy alfaj egy populációjának 1%-os értéket elérő állományokat veszi
alapul. Hazai ramsari területeinken a következő fajok világ- vagy európai populációjának 1%a (vagy sok esetben még több is) fordul elő:












nagy kócsag: Hortobágy;
vetési lúd: Balaton, Tatai-tavak;
nyári lúd: Rétszilasi-halastavak, Balaton, Velencei Madárrezervátum és Dinnyési
Fertő, Kis-Balaton, Felső-Kiskunsági Szikes Puszták, Nyirkai-Hany;
nagy lilik: Hortobágy, Rétszilasi-halastavak, Balaton, Velencei Madárrezervátum és
Dinnyési Fertő, Felső-Kiskunsági Szikes Puszták, Tatai-tavak, Biharugrai-halastavak,
Nyirkai-Hany;
tőkés réce: Biharugrai-halastavak;
dankasirály: Hortobágy;
daru: Hortobágy, Kardoskúti Fehér-tó, Bodrogzug;
füstös cankó: Biharugrai-halastavak;
pajzsoscankó: Hortobágy;
nagy goda: Hortobágy, Kardoskúti Fehér-tó.
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VÍZ VILÁGNAPJA
VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi
konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá,
felhíva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére
életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.
2015-ben a Víz Világnapjának kiemelt témája a "Víz és a fenntartható fejlődés lesz.
A víz maga az élet:




Minden élőlény elsősorban vízzel táplálkozik.
Az emberi test 75 % (agyunk 85 %) vízből áll.
A Föld vízkészletének (kb. 1,444 milliárd km3) mindössze 3 százaléka édesvíz. Ennek is
nagy része (2,2 %) jég.
Évente 20 millió ember - köztük 5 millió gyermek - hal meg a világon ivóvíz által közvetített
betegségben. A fejlődő világ szennyvizének kilenctizede mindenféle tisztítás nélkül ömlik a
folyókba, tavakba. Kínában a folyóvizek négyötödében már nem élnek halak. A világ
vízfelhasználásának üteme a huszadik században kétszeresen meghaladta az emberiség
létszámának egyébként is robbanásszerű bővülését. Az USA fejenként naponta 500 litert
fogyaszt, az EU 200-at, Magyarország 100-at, Etiópia 20-at.A WHO szerint 1,2 milliárd
ember nem jut megfelelő ivóvízhez. Az egy főre jutó ivóvízkészlet a következő két
évtizedben a harmadára csökken. Az UNESCO szerint ha a jelenlegi trendek (drasztikus
klíma- és ökológiai változások, népesség-növekedés, nagyfokú urbanizáció) folytatódnak,
2050-ben legalább 48 országban több mint kétmilliárd ember komoly vízkorlátozással lesz
kénytelen szembenézni.
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VÁROSI DISPUTANAP
Iskolánkban 2015. március 25-én rendezték meg a VII. Disputanapot, melynek tételmondata
így hangzott: A generációk között áthidalhatatlan kommunikációs szakadék van.
A csapatoknak arról lehetett vitázniuk, hogy létezik a generációk között kommunikációs
szakadék. Ha igen, honnan származik, és hogyan hidalható át? Miben tér el egymástól az X, Y
és Z generáció? Kik azok a digitális bennszülöttek és a digitális bevándorlók?.
Hagyományainkhoz híven idén is nagy gondot fordítottunk a zsűri összeállítására. Nagy
örömünkre szolgál, hogy a korábbi évekhez hasonlóan elfogadta meghívásunkat Turbók
Arnold Bertalan úr, és ismét részt vett az értékelésben a Győri Nemzeti Színház társulatának
egyik tagja, Menczel Andrea művésznő. A téma szakértőjeként üdvözölhettük a zsűriben
Horváth Glóriát, Szabó Beátát és Dr. Tóth Pétert.
A versenyt Pákozdi Magdolna igazgató asszony kedves szavakkal nyitotta meg, majd Kara
Ákos államtitkár úr szólt a résztvevőkhöz. Az állító és tagadó csapatok összesorsolása után
következtek a „párbajok”. A 3 perces szónoki beszédek után a csapatok 7 percen keresztül
vitáztak egymással, végül 1 perces záróbeszédben összegezték az elhangzottakat, és levonták
a megfelelő következtetéseket. A két döntőbe jutott csapat új tételmondatot kapott: Minden
generáció rosszabb az előzőnél. A döntő párbaj a korábbi viták forgatókönyve alapján
zajlott.
A zsűri és a döntőbe nem jutott csapatok pontozása alapján a végeredmény a
következőképpen alakult:

1.

helyezett: Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola
(felkészítő tanárok: Dr. Nyírőné Józsa Judit, Faragó Andrea)

2.

helyezett: Révai Miklós Gimnázium
(felkészítő tanár: Dr. Juhász Attila)

3.

helyezett: Hild József Építőipari Szakközépiskola
(felkészítő tanár: Sándorné Szeredi Éva)
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SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
2015. március 10-én Turnerné Magyari Kornélia szervezésében a Győri Nemzeti Színházban
vettünk részt előadáson, Gogol: A revizor című darabját néztük meg. A napjainkban is
aktuális és szatirikus mű a korrupcióról, a hatalommal visszaélő, telhetetlen tisztségviselőkről
fest groteszk képet – az embernek az az érzése, hogy megállt az idő kereke, és az emberi
kapzsiság semmit sem változott.
A történet szerint: egy vidéki orosz kisvárosban járunk, ahol virágzik a korrupció, ám egy nap
a polgármester értesítést kap, hogy revizor érkezik a városba. A város vezetői tudják, fontos,
hogy a vizsgálat idejére helyreállítsák a közrendet, és lekenyerezzék a revizort – persze ehhez
meg kell találniuk az inkognitóban érkező, vizsgálódó idegent. Gyanújuk szerint a fogadóban
tartózkodó elegáns fiatalember, Hlesztakov (Járai Máté) lehet a fővárosból érkező revizor. Ő
azonban nem más, mint egy jelentéktelen írnok, aki összes pénzét elkártyázta, adósságai
vannak, és Oszippal(Jáger András), a szolgájával már egyenesen éheznek. Ám váratlanul
betoppan hozzájuk a szerencse: Szkvoznyik-Dmuhanovszkij polgármester (Gáspár Sándor),
Ljapkin-Tyapkin járási bíró (Török András), Zemljanyika főgondnok (Ungvári István),
Hlopov tanfelügyelő (Maszlay István), Dobcsinszkij birtokos (Áts Gyula), Bobcsinszkij
birtokos (Bede-Fazekas Csaba) és Spekin postamester (Pozsonyi Takács László) elkezdik
megvesztegetni. Rendezik tartozásait, a polgármester elszállásolja saját házában felesége,
Anna Andrejevna (Szina Kinga) és lánya, Marja Antonovna (Sík Frida) nagy örömére.
Hlesztakov pedig mindent elfogad, átvesz, megnéz, meghallgat, és nem ígér semmit, csupán
házasságot a polgármester lányának. A történet végén a postamester által jogtalanul felbontott
levélből persze minden kiderül, és természetesen megérkezik az igazi revizor is.
A szereplők közül már szállóigévé vált Szina Kinga mondata: „ Aha, aha…” Természetesen
Gáspár Sándor játéka mindenkit lenyűgözött. Külön köszönjük a színészeknek, hogy
támogatták az osztályok diáknapi versengését is.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Leiner Laura - Akkor szakítsunk
Lia és Norbi karácsonykor szakítottak, de Szánkó szilveszteri buliját nem akarták kihagyni.
Eszti és Csabi velük együtt indultak bulizni. Szánkó bulija a város túloldalán van, így Lia
bátyja vállalja a sofőrködést. Miközben a buliba tartanak, betérnek egy Hotelbe, a
McDonald’s-ba, lerobban a kocsi, így azt is el kell tolni, egy másik buliban kötnek ki Szánkó
bulija helyett. De végül is éjfélre oda érnek Szánkó bulijára fáradtan, büdösen, koszosan,
éhesen és persze szomjasan. És így együtt ünneplik a szilvesztert.
Ez a regény nem igaz történet alapján íródott. Hanem Laura találta ki és írta meg könyv
formájában. Az Akkor szakítsunk egy őrült és felejthetetlen szilveszter éjszaka története.

Szereplők:
●Kornélia (Lia)
●Norbi
●Ákos
●Szilkó
●Csaba
●Eszter

Azért ajánlom ezt a történetet, mert Laura ért a tinik nyelvén és tudja, hogy mit tartanak jónak
és humorosnak. Tetszett a könyv, és mindet szimbolizál, hogy mi kamaszok milyenek is
vagyunk valójában. Aki szerette A Szent Johanna gimi sorozatot, ezt a művet is olvassa el!
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TABU TÉMÁK
Néhány diák az iskolából kérte, hogy az újságban jelenjenek meg
komolyabb hangvételű írások, olvasói levelek olyan témákról, amivel
mindennap találkozunk. Ha valakinek jó ötlete vagy cikke van, adja le a
szerkesztőknek! E havi témánk: A Facebook-hatás - jó vagy rossz az
egészségednek?

1. Milyen hatással van rád a Facebook?
Egy Cornell Egyetem általi kutatás során a tanulók sokkal jobbnak érezték
magukat, miután frissítették az állapotukat – ám azok a diákok, akik nem
jelentkeztek be az oldalra, nem tapasztaltak kedvingadozást. Az, amikor
közzéteszel magadról valamit, az esélyt ad arra, hogy növeld az önértékelésed,
hiszen így kontrollálhatod azt, hogy hogyan jelensz meg a neten, milyen arcodat
mutatod az ismerőseidnek.
Egy hasonló kutatás során arra is rájöttek, hogy az alacsonyabb önértékeléssel
rendelkező diákok, illetve szomorú társaik sokkal inkább és folyamatosan érezték
magukat szoros kapcsolatban a barátaikkal és az egyetemi élettel, mikor gyakran
bejelentkeztek Facebookon – sokkal gyakrabban, mint azon társaik, akik jóval
ritkábban jelentkeztek be Facebook oldalukra.

2. A Facebook erősíti a barátságokat
Egy kisebb kutatás során 21-29 éves, gyakori Facebook-használó brit felnőtteket
vizsgáltak. A Lancaster Egyetem kutatói arra jöttek rá, hogy az oldal segített a
pozitív kölcsönös viszonyok megerősítésében. Mind a privát levelek, mind az
üzenő fali bejegyzések segítettek a Facebook felhasználóknak megbízni a
barátaikban, felfrissíteni közös emlékeiket, illetve nevetni, boldog érzéseket
elősegíteni.

3. A Facebook legyőzi a félénkséget és magányosságot
Egy hamarosan közölt kutatás során a kutatók több mint 1100 lelkes Facebook
felhasználót vizsgáltak, és arra az eredményre jutottak, hogy a barátoktól kapott
levelek és a barátokról szóló információk a kezdőlapon mélyítik azt az
érzésünket, hogy kapcsolódunk valaki(k)hez, különösen azon emberek körében,
akik önmagukat „alacsony szociális képességűekként” definiálták. A kutatás
vezetői azt is hozzátették, hogy a szégyenlős embereknek segíthet a beszélgetés
kezdeményezésében, ha látják a kezdőlapon a történteket – más esetben túl
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kellemetlen lenne nekik a kezdeményezés. „Azok az emberek, akik nehezen
tudnak szemtől-szembe csevegni sok bátorságot gyűjtenek ezen az oldalon.”
Hasonló előnyök mutatkoztak ausztráliai tinik körében is – helyi kutatók több
mint hatszáz 10 és 16 év közötti fiatalt figyeltek, és arra a következtetésre
jutottak, hogy az online kommunikáció segített a magányosabb kamaszok
kommunikációs képességeik fejlesztésében, és egy helyet biztosított nekik, ahol
személyes témáikat oszthattak meg kényelmesebben.

Egészségügyi hatások
1. A Facebook depressziót okozhat
Egy nemrég publikált tanulmány nagy vihart kavart, amikor körülírta az
úgynevezett Facebook-depressziót – egy állapotot, amelyet olyan tinik körében
véltek felfedezni, akik túl sok időt töltöttek közösségi médiás oldalakon. Ez az
állapot vezette őket ahhoz, hogy erőszakosak legyenek, veszélyes szexuális életet
éljenek vagy agresszív, esetleg ön-bántalmazó viselkedést tanúsítsanak.
Persze a tanulmány nem nyugszik annyira biztos alapokon, hogy ne lehessen azt
feltételezni, hogy az eredmény megfordítható – azaz a depressziós emberek
használják gyakrabban a Facebookot. „Azok, akik már alapvetően szomorúak,
depressziósak inkább felmennek Facebookra csevegni a barátaikkal, és így
próbálnak meg felvidulni. Így nem gondolhatjuk, hogy a gyakori Faebookhasználat okoz depressziót.”
Egy másik kutatás azt igazolja, hogy minél több időt töltenek első alkalommal
online a kezdő felhasználók, annál gyakrabban tapasztalnak magányt, depressziót
– de egy következő tanulmány arra világított rá, hogy ezek a hatások egy évvel
később eltűntek. „Lehet, hogy ez csak valami, ami ahhoz kapcsolható, hogy egyre
ismerősebb számunkra az internet.” Más tanulmány szerint a Facebookdepressziót csak a felületes barátságok okozzák – azok az emberek, akiknek jó
barátaik vannak, nem tapasztalnak depressziót a gyakori Facebook használat
mellett sem.

2. A Facebook hajlamosíthat étkezési zavarokra
Minél több időt töltenek a kamasz lányok közösségi oldalakon, annál gyakrabban
tesznek tanúbizonyságot étkezési rendellenességekről, mint például anorexiáról,
bulimiáról, vagy extrém diétázásról – állítják izraeli kutatók. Az online divat és
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zene, valamint az olyan sorozatok, mint például a Gossip Girl (itthon
Pletykafészek) hatására megnőtt az étkezési zavarok száma.
Ám a kutatók nem állítják, hogy a közösségi oldalak feltétlenül étkezési zavarokat
okoznak, inkább az emberek csak hajlamosabbak lesznek az étkezési zavarokra
az online töltött idő függvényében. Sőt, a kutatások azt is megerősítették, hogy
azok a szülők, akik odafigyeltek arra, hogy gyermekük mit néz online, illetve
elbeszélgettek vele erről, sokkal kevésbé lette étkezési zavarosok.

3. A Facebook párkapcsolatokat rúg fel
Például 2009-ben a válások 20 százalékért volt felelős a Facebook – hiszen a
figyelmetlenebbek szennyese kiszivárog, és mindenki számára látható lesz.
„Sokszor követik el azt a hibát, hogy valaki ismerősnek igazolja az exét, vagy
üzeneteket vált vele és nem közli ezt az aktuális partnerével. Így pedig amikor
kiderül az információ, máris sokkal kínosabb lesz.”
Emellett ilyenkor gyakran túl romantikus fényben látjuk a múltat, és az aktuális
párkapcsolatunk már nem is tűnik olyan fényesnek. És bár könnyű és izgalmas a
számítógép mögül flörtölni egy másik partnerrel, akkor fent áll a veszélye annak,
hogy a kapcsolatod stabilitása meginog. Természetesen minden attól függ, hogy
mennyire erős az aktuális kapcsolatod. A legjobb, ha lefektetitek a szabályokat és
elbeszélgettek a témáról. A kulcs az átláthatóság.
Ám a legtöbb ember számára, nem számít, hogy a Facebook hogyan befolyásolja a
kedvedet, egészségedet, párkapcsolatodat – mégis inkább azon múlik minden,
hogy hogyan kezeled a helyzeteket, az életedet, amikor be vagy jelentkezve.
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SUDOKU

Szerkesztők:
11. E osztály
9. C osztály
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