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Kedves Olvasó! 

Iskolánk alapítványa, a Startpont 

Alapítvány, kiemelt figyelmet fordít arra, 

hogy minden iskolánkban tanuló kamasz 

kibontakoztathassa tehetségét úgy, hogy a 

maximumot hozhassa ki magából. 

Törekszünk a fiatalok sokoldalú 

támogatására és megsegítésére. Célunk a 

társadalom hasznos tagjaivá, 

felelősségteljes felnőtté nevelés, kimagasló 

tehetségek gondozása és biztos probléma 

megoldási stratégiákkal rendelkező fiatalok 

nevelése. Iskolaújságunk aktuális számában 

a nyári szüneti unalom megelőzése 

témakörben olvashattok inspirációkat,  

néhány hasznos és gyakorlatias tippet. A 

tanév végi cikket szeretettel állította össze 

számotokra Ruppert Petra, a Startpont 

Alapítvány kuratóriumi elnöke.  

Akik jelentőségteljesen élik életüket, 

nagyobb valószínűséggel boldogabbak. 

Akik rendezett életvitellel, minőségi emberi 

kapcsolatokkal működnek, több pozitív 

érzelmet élnek meg, jobban érzik magukat, 

rugalmasabban alkalmazkodnak nehéz 

élethelyzetekhez és ezáltal 

magabiztosabbak is. Mit tehetünk ennek 

eléréséért? Minden nap valamit. Igen! Akár 

már ma is. 

10 ötlet a nyári szünetre – Hogyan töltsd 

hasznosan a napjaidat? 

1. Menj el egy helyre, ahol még sosem 

jártál! – Lehet ez akár a szomszéd 

falu is. Ismerkedj új helyekkel, 

kultúrákkal, emberekkel, tájakkal, 

szokásokkal. 

2. Adakozz! – Tégy jót másokkal! 

Néhány ötlet erre: Kiselejtezett 

ruháidat vidd el valamelyik 

gyűjtőhelyre vagy ajándékozd el! 

Barátodnak segíts a költözésben 

vagy a kertrendezésben! Segíts 

otthon a házimunkában! Felesleges 

könyveidet vagy társasjátékaidat 

vidd be a suli portájára! Diáktársaid 

fognak neki örülni. 

3. Mozogj! – Viseld gondját testednek 

napi rendszerességgel. Minden 

mozgásforma jó, de nyáron talán a 

szabadban végzett és tanév közben 

nem űzött sportág javasolt inkább, 

pl. biciklizés, minigolf, tenisz, úszás 

nyílt vízen, evezés, nordic walking, 

sziklamászás stb.  

4. Kísérletezz! – Keverj friss 

gyümölcsös limonádékat! Főzz 

bográcsban valami finomat! Süss 

sütit a családnak! Viselj színes 

ruhákat! Rendezd át a szobád! 

Próbálj ki egy új strandot vagy 

sportot! Jó szórakozást! 

5. Fogadd el magad! -  Gyakran 

mondogasd megerősítésként a 

tükörbe nézve: „Teljesen rendben 

vagy így!” vagy „Elég jó vagy!” és 

mosolyogj! ☺ 

6. Kapcsolódj! – Teremts kapcsolatot 

másokkal! Látogasd meg rég látott 

rokonaidat! Keresd fel volt 

osztálytársaidat vagy ovis 

barátaidat! Hívd fel, aki eszedbe jut! 

Az online üzenetváltásnál egy 

fokkal ingergazdagabb valakinek a 

hangját is hallani, de a legjobb talán 

a személyes találkozás! 

7. Keresd a jót! – Miért lehetsz ma 

hálás? Gondold végig a napodat és 

keress három dolgot, ami jó érzéssel 

töltött el! Ha hálanaplót vezetni is 

van kedved, csak bíztatni tudlak: írj 

le napi három dolgot, amiért hálás 

vagy! Sokat fog adni a pozitív 

érzésekre koncentrált működés! 

8. Tudatosan fejlődj valamiben! – Ez 

fontos nyáron is! Néhány ötlet erre: 

Állj neki a jogosítvány 

megszerzésének! Fejleszd a 

nyelvtudásodat, pl. nyelvtanfolyam, 

online nyelvleckék vagy idegen 

nyelvű filmek nézésével, de 

tudatosan, tervezetten és napi 
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rendszerességgel! Olvass, hogy 

bővüljön szókincsed és érdekes 

témákról tudj beszélgetni! Hallgass 

podcastokat a téged érdeklő 

témákban! Tested fejlesztése is 

remek! 

9. Légy része valami nagyobbnak! -  

Látogass el egy nagyobb városba 

vagy fesztiválra! Figyeld magad az 

új helyzetben! Hogyan működnek 

mások? Hogyan működsz te 

idegenekkel, idegen helyen? Ismerd 

meg magad a világ működése által! 

10.  Alkoss! – Készíts rengeteg 

fényképet és belőlük nyári 

fényképalbumot! Rendezd el 

gyűjteményedet! Fess! Grafitizz! 

Ragassz! Főzz! Videózz! Most van 

idő flow élményben kreatívnak 

lenni! Használd ki! 

 

Emlékezetes, élménydús nyarat kívánok 

mindenkinek!  

Találkozunk feltöltődve szeptemberben! 

Ruppert Petra, Startpont Alapítvány 

E-sport 

 

 
 

Jelentése: Egyénileg vagy csapatban 

számítógépen online játékokkal játszol más 

emberekkel és emberek ellen. Ezzel 

szemben a sport a tested fitten tartására 

fókuszál. Mentálisan és fizikailag is 

fejlődsz közben, viszont a fizikai erőnlétet 

fejleszted leginkább, míg e-sportnál a 

mentálisat. Azonban mind a kettőnél 

fejleszted a fizikai és mentális 

képességeidet. 

 

A legfőbb fajtái: 

• FPS: Belső nézetes lövöldözős játék. 

A cél az adott küldetést teljesítése. 

Ez lehet az ellenfél összes 

karakterének megölése, vagy egy 

adott pont elfoglalása. 

• MOBA: "Multiplayer Online Battle 

Arena", avagy többjátékos online 

csatatér. A cél egy adott pont vagy 

bázis lerombolása úgy, hogy minden 

fontos karaktert egy ember irányít. 

• Versenyzős játékok: Valódi 

versenyzés szimulálása 

számítógépen. 

• Verekedős játékok: Egy kiválaszott 

karakterrel történő egy az egy elleni 

küzdelem. 

• RTS: jelentés: "valós idejű stratégiai 

játék" Stratégiai játékok. A MOBA 

elődje. 

• Ritmusjátékok 

A "Spacewar" nevű játék volt az első, mely 

e-sport szintre eljutott 1972-ben. Külön 

elnevezést pedig azért kapott, mert az e-

sporthoz szükséges elektronikai felület, 

ahol játszunk, a sima sporthoz pedig nem. 

Ahhoz, hogy valami e-sport legyen, a 

játékoknak ranglistára van szükségük, ami 

bizonyos rangokba sorol be. Így alakul ki a 

versenyhelyzet. Fontos, hogy legyen 

versengés és rangsor, valamint legyen a 

cégnek elég pénze rendezvényeket 

szervezni. A pénzügyi hátteret a cég adja, 

viszont az eseményeket a cég utasításai 

alapján rendezvényszervezők bonyolítják 

le. 

Főleg azért terjedt el az e-sport, mert az 

ember mindig gyerek marad és a játékok a 

szürke mindennapokba visszahozták a 

gyermeki énjüket. Tényleges reklámja a 
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játékoknak sosem volt, hanem a 

játékosbázis terjesztette. Közösségi 

médiában megjelenő videókkal, zenészek és 

egyéb celebek meghívásával, néha saját 

sorozatokkal Netflixen vagy egyéb 

platformokon azért segítették (ld. Arcane). 

Az e-sport pedig azért nem tűnt el, mert a 

"gamerek", akik számítógépes játékokon 

nevelkedtek, felnőttek. Manapság a 

legnépszerűbb játékok a League of Legends 

és a FIFA. Az utóbbi a focis témája miatt. 

A legnépszerűbb lövöldözős játék pedig a 

Counter Strike: Global Offensive avagy 

CS:GO. 

Miért szórakoztató e-sportot nézni? 

Szurkolhatsz a kedvenc játékosodnak és 

csapatodnak. A nézésével ugyanúgy 

termelsz adrenalint, mintha játszanál, 

hasonlóan a fizikai sportágakhoz. Ahhoz, 

hogy nézhető legyen, elég ismerni a játék 

alapszabályait. Általában amíg a játék új, 

addig fontos, hogy minél egyszerűbb 

legyen. Viszont ahogy fejlődik, egyre 

komplikáltabb lesz. Addigra viszont már 

meglesz a játékosbázis, aki be tudja tanítani 

a kezdőket. Az online játékok és az e-sport 

hatalmas előnye, hogy tudsz egy másik 

közösség tagja is lenni, akik nem feltétlen a 

körülötted lévő emberek. Mindig tudsz új 

barátokat szerezni és új embereket 

megismerni. Amennyiben ilyet akarsz 

nézni, hasonlóan a sima sportokhoz, ezeket 

is lehet közösségi médián fogyasztani. A 

legnagyobb platform erre a Twitch és a 

Youtube, mert ingyenes. Viszont pénzért 

tudsz venni jegyeket és élőben is 

követheted. Vannak gamer események is, 

ahol más, amatőr játékosokkal is tudsz 

találkozni, illetve játszani.  

 

 

 

Végül a legnagyobb kérdés:  

Hogyan űzhet valaki versenyszerűen e-

sportot? 

Először is el kell érni egy szintet, és járni 

kell kisebb versenyekre, ahol ha 

kiemelkedő a teljesítményed, akkor 

jelenlegi csapatok felfigyelhetnek rád. 

Kezdetben van esélyed manuálisan is 

jelentkezni, de később ez nem szokás és 

ritka. Minden csapat egy saját ligában van 

(mint a sportban a megyei és országos 

versenyek), és ha a ligádban kiemelkedő 

vagy, akkor van esélyed feljebb lépni. 

Ebből meg lehet élni, feltéve, ha eljutsz 

nemzetközi szintre. Ha egy csapat leigazol, 

akkor kapsz alapvető létfontosságú 

dolgokat (értsd. ház, étel, edzők). Ezzel 

támogatják a fejlődésüket. Viszont ha 

visszavonulsz, akkor mindenképp munkát 

kell keresni. Ez a munka lehet az e-sporton 

belül is, mint edző vagy kommentátor. Csak 

a legjobb játékosok képesek a profi 

munkájukból megélni további munka 

nélkül. Versenyen kívül is lehet e-sportolni, 

korábban meg lett említve, hogy minden e-

sportban van egy rangrendszer. Ha itt 

győzöl, akkor feljebb tudsz menni a 

ranglétrán. Amennyiben nem szeretnél 

versenyezni, akkor vannak baráti 

lehetőségek is, ahol nem változik a 

helyezésed. 

Legvégül pedig:  

Mi is az a "streamelés"? 

Gyakorlatilag közvetíted azt, hogy 

számítógépes játékokkal játszol. Ennek a 

nézésével is el tudod érni azt az érzést, 

mintha egy meccset néznél. Mellette pedig 

szórakozol a közvetítővel. Az élő közvetítés 

az e-sport meccsek közvetlenebb formája. 

 

Ács Gergő 10.A 
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Álommunkák 

 

 
 

Mindenkinek eljön az az időszak az 

életében, amikor meg kell hoznia egy 

súlyos döntést: Mi legyek, ha nagy leszek? 

Mindannyiunk ezer féle opció közül 

válogatott kiskorában: tűzoltó, rendőr, 

hercegnő vagy akár állatorvos. De ahogy 

felnövünk, egyre jobban kialakul, mik 

érdekelnek minket. Én most elhoztam 

néhány példát nektek, amit szívesen 

csinálnék a jövőben. 

• Stewardess: Hogyan lehetsz légi 

utaskísérő? Először is, be kell 

töltened a 18. életévedet, szerezd 

meg az érettségit, beszélj angol 

nyelven legalább társalgási szinten 

és természetesen szeress az 

emberekkel dolgozni. Milyen az élet 

stewardessként? Ha nem 

viszolyogsz a magasságtól, a 

repüléstől, és ha elviseled a 

változatos időbeosztást, garantáltan 

élveznéd ezt a munkát. Listám első 

helyén ez a foglalkozás szerepel, ha 

neked is tetszik, nézz utána a 

lehetőségeidnek! 

• Au Pair: Gyerekek, utazás, idegen 

országok. Ez mind egy munkában? 

Ennél jobb nem is lehetne! Au Pair 

egy olyan lány vagy fiú, aki 

bizonyos időre kiutazik egy idegen 

országba, olyan szülőkhöz, akiknek 

nagy segítséget nyújt a gyerekek és 

a házimunka körül. Szeretsz más 

nyelveken tanulni, beszélni? Mindig 

is komfortosan érezted magad a 

gyerekek között? Légy te is tagja 

ennek a családnak és szerezz minél 

több élményt! 

• Tolmács: Hogyan lesz valakiből jó 

tolmács? Magas szintű szakmai 

tudással kell rendelkezni. 

Elengedhetetlen egy jó tolmácsnál a 

nyelvhelyesség, a tény, hogy 

egyszerre több információra tud 

figyelni, megérteni, memorizálni, 

továbbá magabiztos és 

állóképessége kiváló. Komolyabb 

munkáról beszélünk, de ha 

valakinek megvannak a képességei 

és a nyelvtudása, bátran válassza ezt 

az utat. 

• Idegenvezető: Mozgalmas és 

érdekes szakma az idegenvezetés. 

Nem elég a kiváló nyelvi és 

történelmi tudás. Kulcsfontosságú 

az emberek szeretete, a türelem és 

ismétlés. Mindig lesz valaki, aki 

nem fog figyelni, vagy nem ért 

valamit. Ráadásul egy 

idegenvezetőnek azt is fel kell 

ismernie, milyen stílusban beszéljen 

az adott „közönségével”. Szereted a 

történelmi helyeket és épületeket? 

Több nyelven kommunikálnál, 

előadnál az embereknek? Válaszd az 

idegenvezetői programot! 

• Sportmasszőr: Utolsó ajánlásomnak 

egy az eddigiektől eltérő 

foglalkozást választottam. Rengeteg 

tudással, képzéssel, odafigyeléssel 

jár ez a szakma. Több lépésben lehet 

elsajátítani, ugyanakkor nagyon sok 

sportolónak lehetünk a segítségére, 

megelőzhetjük az esetleges 

sérüléseket és fenntarthatjuk a 

sportteljesítményeiket. Miért legyél 
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sportmasszőr? Speciális terepen is 

dolgozhatsz, akár egyik 

csapattársadnak is segíthetsz sérülés 

esetén. Lehetőséged lesz 

elhelezkedni sportmasszőrként, 

gyógymasszőrként, sőt még fürdős 

masszőrként is. 

 

Ezeket a foglalkozásokat, „álommunkákat” 

gyűjtöttem össze. Remélem valamelyik 

elnyerte a tetszéseteket és az egyik akár a 

jövőbeli munkátok is lehet.  

Kiss Virág 9.Ny/B 

 

Kíváncsi gyerekek (1. kérdés) 

A gyerekek sokat kérdeznek és néha 

kikerüljük ezeket a kérdéseket, de vajon 

tudunk-e válaszolni rájuk egyáltalán? Nos, 

mondjuk azt, hogy vannak olyan kérdések, 

amelyekre tényleg nehéz válaszolni. 

Viszont most megpróbálok válaszolni az 

egyikre: 

Véget ér az univerzum? 

 

Az univerzum már régen keletkezett és a mi 

lehetőségeink alapján most még a 

Tejútrendszer végére sem tudtunk eljutni. 

Ráadásul a tudósok szerint az 

univerzumban körülbelül 2 milliárd galaxis 

található. (Ez az adat egyébként 2020-as.) 

Ezek egyre messzebb vannak, mert az 

univerzum tágul, így nem ér véget. 

Valójában soha nem érhetjük el a "végét", 

mert körülbelül 73 km/s/parsec sebességgel 

növekszik. Ha egy fénysebességű űrhajón 

utazol és 1 évet töltesz ezen a hajón, akkor 

a Földön több, mint 2000 év telik el. 

Tegyük fel, hogy csak a legtávolabbi 

galaxishoz mész, ez 10 millió évig tart. 

Most már elmondhatod, hogy ez lehetetlen. 

Összességében az univerzum végtelen. 

Hendlein Dominik 10.B 

Kíváncsi gyerekek (2. kérdés) 

Régen minden fekete-fehér volt? 

 

 
 

Nem, nem volt minden fekete és fehér, de 

értem az okát annak, hogy miért gondolod 

így. A régi időkben a tévék fekete-fehérek 

voltak a technika miatt. A tv az utóbbi 

században jó irányba változott. Először a 

némafilmek jelentek meg, aztán akartak 

hozzá hangot társítani. Ezek a filmek még 

fekete-fehérek voltak. Azután a technológia 

lehetővé tette, hogy a képernyőn más 

színeket is megjelenítsenek. Az első színes 

film 3 színből állt. Ez a Hófehérke volt, ami 

1937-ben jelent meg. Az első színes film 

Magyarországon A kiskakas és a gyémánt 

félkrajcárja volt 1951-ben. Ezeket a 

filmeket először a mozikban vetítették, 

majd később elkezdték sugározni a 

televíziók is. 

Faragó Lilla 10.B 
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E-sports 

 
Esports 

Meaning: individually or in a team, you 

play online computer games with and 

against other people. In contrast, sports 

focus on keeping your body fit. You 

improve both mentally and physically, but 

it is the physical strength that you enhance 

most, whereas in e-sports it is the mental 

strength. However, you can boost your 

physical and mental skills in both. 

 

The main types are: 

- FPS: A shooter game with an internal 

view. It usually has a specific objective. 

This can be killing all the opponent's 

characters or capturing a specific point. 

- MOBA: MOBA stands for "Multiplayer 

Online Battle Arena". The objective is to 

destroy a specific point or base, with all 

important characters controlled by one 

person. 

- Racing games: simulating real racing on a 

computer. 

- Fighting games: one-on-one combat with 

a selected character 

- RTS: meaning "real-time strategy game" 

Strategy games. Precursor to MOBA. 

- Rhythm games 

The game "Spacewar" was the first to reach 

e-sport level in 1972. It was given a special 

name because, for e-sports, you need an 

electronic platform to play on, unlike 

normal sports. For something to be an e-

sport game, they need a ranking system, 

which puts you in some kind of rank. So, 

there is a competition involved. It's 

important to have some kind of competition 

and ranking. Also, the company has enough 

money to organize events. The financial 

backing is provided by the company, but it's 

organised by the organisers according to the 

instructions of the company. 

The main reason for the spread of e-sports 

is that you are always a child and games 

have brought back the childishness to the 

grey everyday life. There had never been 

any real advertising for the games, it was 

distributed by the player base. It was 

promoted through videos on social media, 

inviting musicians and other celebrities, 

sometimes with their own series on Netflix 

or other platforms (see Arcane). And e-

sports have not disappeared because 

"gamers" who grew up playing computer 

games have grown up. Today, the most 

popular games are League of Legends and 

FIFA, this one is because of its football 

theme. The most popular shooting game is 

Counter Strike: Global Offensive or 

CS:GO. 

Why is it fun to watch e-sports? 

You can cheer on your favourite player and 

team. Watching it gives you the same 

adrenaline rush as playing it. Similar to 

physical sports. In general, while the game 

is young, it's important to keep it as simple 

as possible. However, as it develops, it 

becomes more complicated. But by then 

you will have had a player base that can 

teach the new players. A huge advantage of 

online games and e-sports is that you can be 

part of a community of people who are not 

necessarily the people around you. You can 

always make new friends and meet new 

people. If you want to watch these, similar 

to regular sports, they can also be 

consumed on social media. The biggest 

platforms for this are Twitch and YouTube 

because they're free. However, you can buy 

tickets for money and watch live. There are 

also gamer events where you can meet and 

play with other more amateur players.  
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And the biggest question is: How can you 

play competitive e-sports? 

First, you have to reach a level and go to 

smaller tournaments where, if you excel, 

you can get noticed by current teams. 

Initially, you have the chance to enter 

manually, but later on this is not common 

and rare. Each team is in a league of its own 

(like county and national competitions in 

sports), and if you excel in your league, you 

have a chance to move up. You can make a 

living at it, provided you get to 

international level. If you get signed by a 

team, you get basic necessities (house, 

food, coaches). This supports your 

development. However, if you retire, you 

have to look for a job anyway. This job 

could be within e-sports as a coach or 

commentator. Only the best players are able 

to make a living from their professional 

work without any additional work. You can 

also play e-Sports out of competition, it was 

mentioned earlier that there is a ranking 

system in all e-Sports. If you win here, you 

can move up the ranks. If you don't want to 

compete, there are also friendly options 

where your ranking doesn't change. 

And finally: What is "streaming"? 

Basically, you stream the fact that you are 

playing computer games. By watching this 

you can get the same feeling as watching a 

competitive game. And you're having fun 

with the broadcaster. Live streaming is a 

more direct form of e-sports matches. 

Gergő Ács 10.A 
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Curious kids (Question 1) 

Kids ask questions a lot and sometimes we 

just avoid these questions, but can we 

actually answer them? Well, I would say 

there are questions that are hard to answer. 

Now, I will try to answer one of these 

questions. 

 

Does the universe end? 

The universe was formed a long time ago 

and based on our facilities, we still haven’t 

been able to make it to the end of the Milky 

Way. Moreover, scientists claim there are 

about 2 billion galaxies in the universe. 

That data is from 2020. These are moving 

further and further because the universe is 

expanding. So no, it doesn't end. As a 

matter of fact, we can never reach the "end" 

of it because it is growing with about 73 km 

per second per parsec. If you travel on a 

spaceship with the speed of light and you 

spend 1 year on this ship, more than 2000 

years will pass on Earth. Let’s assume that 

you just go to the furthest galaxis, it will 

take you 10 million years. You can now tell 

that this is impossible. Overall, the universe 

is endless. 

 

Dominik Hendlein 10.B 

 

 

 

 

 

Curious kids (Question 2) 

 

Was everything black and white in the past?  

No, not everything was black and white, but 

I understand the reason why you think that. 

In the olden days television was black and 

white because of the technology. Television 

has also evolved in the last century in a 

good way. First, the silent movies appeared, 

then people wanted sounds to be added. 

These films were black and white. After 

that, technology got better and broadcasts 

turned into colorful after they had been 

black and white for decades. The first 

colorful movie consisted of about 3 colors. 

It was Snow White, which appeared in 

1937. The first full colour movie in 

Hungary was ”A kiskakas és a gyémánt 

félkrajcárja” in 1951. They were projected 

in the cinemas first and later they were 

shown on television. 

 

Lilla Faragó 10.B 
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Traumjobs 

 

Im Leben eines Menschen kommt 

irgendwann der Zeitpunkt, an dem er eine 

große Entscheidung treffen muss: Was soll 

ich machen, wenn ich erwachsen bin? 

Wir alle hatten tausend Möglichkeiten, als 

wir klein waren: Feuerwehrmann, Polizist, 

Prinzessin oder sogar Tierarzt. Aber je älter 

wir werden, desto mehr werden unsere 

Interessen definiert. Ich habe euch einige 

Beispiele dafür gegeben, was ich in Zukunft 

tun möchte. 

• Stewardess: Wie kann man 

Flugbegleiterin werden? Zunächst 

einmal musst du 18 Jahre alt sein, 

ein Abitur haben, Englisch 

zumindest auf Konversationsniveau 

sprechen und natürlich gerne mit 

Menschen arbeiten. Wie sieht das 

Leben einer Stewardess aus? Wenn 

du keine Höhen- und Flugangst hast 

und einen abwechslungsreichen 

Tagesablauf verkraften kannst, wird 

dir der Job garantiert gefallen. Es 

steht ganz oben auf meiner Liste, 

wenn es dir gefällt, prüf deine 

Möglichkeiten! 

• Au Pair: Kinder, Reisen, fremde 

Länder. All das in einem einzigen 

Job? Besser kann es gar nicht 

werden! Ein Au Pair ist ein 

Mädchen oder ein Junge, das oder 

der für eine bestimmte Zeit in ein 

anderes Land geht und den Eltern 

bei der Betreuung der Kinder und 

bei der Hausarbeit helfen kann. 

Lernst und sprichst du gerne andere 

Sprachen? Hast du dich in der Nähe 

von Kindern immer wohl gefühlt? 

Sei Teil dieser Familie und mach so 

viele Erfahrungen wie möglich! 

• Dolmetscher: Wie wird man ein 

guter Dolmetscher? Du musst über 

ein hohes Maß an Fachwissen 

verfügen. Ein guter Dolmetscher 

muss über ein hohes Maß an 

sprachlicher Kompetenz, die 

Fähigkeit, mehrere Informationen 

gleichzeitig zu hören, zu verstehen 

und sich zu merken, sowie über 

Selbstvertrauen und Ausdauer 

verfügen. Wir sprechen hier von 

einer ernsthafteren Arbeit, aber 

wenn du die Fähigkeiten und 

Sprachkenntnisse hast, kannst du 

diesen Weg einschlagen. 

Reiseleiter: Reiseleiter ist ein 

spannender und interessanter Beruf. 

Es reicht nicht aus, über 

ausgezeichnete Sprach- und 

Geschichtskenntnisse zu verfügen. 

Menschenliebe, Geduld und 

Wiederholungen sind der Schlüssel. 

Es wird immer jemanden geben, der 

nicht zuhören will oder der etwas 

nicht versteht. Darüber hinaus muss 

ein Fremdenführer auch wissen, wie 

er sein "Publikum" in einem 

bestimmten Stil ansprechen kann. 

Magst du historische Orte und 

Gebäude? Würdest du für Menschen 

in mehreren Sprachen 

kommunizieren und auftreten? Wähl 

das Programm der Reiseleitern und 

Reiseleiterinnen! 

• Sportmasseur: Für mein letztes 

Stellenangebot habe ich einen 

anderen Beruf gewählt als den, den 

ich bisher ausgeübt habe. Es ist ein 

Beruf, der viel Wissen, Ausbildung 

und Aufmerksamkeit erfordert. Es 

braucht mehrere Schritte, um es zu 

lernen, aber gleichzeitig können wir 

vielen Sportlern helfen, 

Verletzungen vorzubeugen und ihre 

sportliche Leistung zu erhalten. 
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Warum Sportmasseur werden? Du 

kannst in spezialisierten Bereichen 

arbeiten und sogar einem deiner 

Teamkollegen im Falle einer 

Verletzung helfen. Du kannst als 

Sportmasseur/in, Physiotherapeut/in 

oder sogar als Spa-Masseur/in tätig 

sein. 

 

Ich habe diese Berufe, sogenannte 

Traumjobs gesammelt. Ich hoffe, dass euch 

eine davon zusagt und dass eine davon euer 

zukünftiger Arbeitsplatz sein kann. 

 

Virág Kiss 9.Ny/B 

 

 


