
Célok egy 13 éves lány életében 

 

  Ebben az évben azt szeretném legtöbbször érezni, hogy büszkék rám. Hogy kik? A szüleim, a 

tanáraim, az edzőm, a barátaim, de legjobban én, saját magamra. Számomra ez a legfontosabb idén, 

mert ha teljesítem az álmaim, az mindennél többet jelent nekem. 

  Ez az év lesz eddigi életem egyik legnehezebb éve. Felvételiznem kell a középiskolába, amihez 

nagyon bátornak kell lennem. Le kell győznöm a félelmeimet, amik arról szólnak, hogy ismeretlen 

helyen, ismeretlen tanárok között kell megmutatnom a tudásomat. Ha bejutok a kiszemelt iskolába, 

az lesz az egyik legboldogabb nap az életemben. Már az első félévben is rengeteget tanultam, ami 

sokszor lemondással járt, például nem mentem edzésre, és már a nyáron elkezdtem felkészítőre 

járni, mert a szüleim tudták, hogy minél előbb el kell kezdenem készülni a felvételire, ha be szeretnék 

jutni a Kölcseybe. Rendesen kell tanulnom a második félévben is, hogy bebizonyítsam, nem hiába 

adott néhány tanár jó jegyet, bizalmat szavazva nekem. 

  Emellett még ott van nekem a tánc, ami nélkül élni már nem tudnék. A formációnkkal sokat 

készülünk, ahol az a célom, hogy újra megmutassam, a csapatomban a helyem. Először ezzel a 

csoporttal a májusi Felnőtt Formációs Magyar Bajnokságra megyünk, 

amit ha újra megnyerünk, mint az előző 2 évben is, akkor az Európa 

Bajnokságra készülhetünk. Voltam már Világbajnokságon, ami hatalmas 

mérföldkő volt az életemben, és most az EB lesz a következő. Persze ezek 

a versenyek a vírustól függnek, de most is úgy készülök rájuk, mint 

azelőtt, hogy a Covid megjelent. Teljes erőbedobással edzek, minden 

tudásommal, akkor is, ha rá kell szánnom az összes szabadidőmet. 

 

  Mivel ez az utolsó évem az általános iskolában az osztályommal, nagyon 

fontos nekem, hogy megtartsam a barátaimat. Sokan készülünk egy 

iskolába, bár lehet, hogy nem egy osztályba, de legalább a szünetekben 

találkozhatnánk. Szerintem az osztályunk most kezd rendesen 

összekovácsolódni. Mindenki el tud beszélgetni hosszasan mindenkivel, 

ami ezelőtt lehet, hogy nem így volt. Persze remélem, hogy az új 

iskolában szerzek újabb barátokat, és megtarthatom a régieket is. Tehát 

ez az év azért is különleges lesz nekem, mert új iskolába megyek, új 

barátaim lesznek a régiek mellett, és a hobbimmal is el tudok érni 

eredményeket.  

 

  Számomra azért fontos, hogy céljaim legyenek, mert azok révén folyamatosan tanulok és fejlődöm. 

Ettől az évtől többet várok, mint a tavalyitól, és remélem, hogy jobb is lesz. Mindenkinek célokban 

gazdag évet kívánok. 
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