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FELHÍVÁS

Helló, Helló, Kedves sulilakók!
Felhívással érkeztem, egy nagyon-

nagyon fontos felhívással! 
A Bökény újságunk szerkesztõket és 

munkatársakat keres. Akarom monda-
ni konyhanyelven, olyan embereket, 
akik elõszeretettel írnának cikkeket. 

Ha te is úgy gondolod, hogy képes 
vagy rá, rendelkezel kellõ fantáziával 
és tehetséggel, akkor kérlek jelentkezz 
Ildikó néninél ! Elõre is örök hála!

Sámel Izabella, X.D
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Bökény

Nagyon nehéz a szépségrõl beszélni, mert -
ahogy mondani szokták- a szépség relatív, 
tehát nézõpont kérdése. A szemlélõ 
személyétõl függ, hogy mennyire látja 
szépnek az adott dolgot. 

De mégis, mire gondolunk a külsõ szépség 
szó hallatán? Amire már Kleopátra is gondolt 
2000 évvel ezelõtt .  Például bõrünk 
ápoltságára, rugal-masságára, üdeségére, 
illetve hajunk, kezünk, körmünk tisztaságára, 
gondozottságára. Ez al-kotja az összképet egy 
emberen, hogy szép.

Az ápolt köröm, tiszta és puha kézbõr elen-
gedhetetlen, hacsak nem akarjuk azt üzenni a 
világnak hogy munkásemberek vagyunk. Alap 
szempont az ápoltságban az, ha az embert nem 
kerülik ki a szaga miatt.. gondolom ez érthetõ, 
nem kell tovább ragozni.  A gondosan kiválasztott 
parfüm, elmond mindent a használója ízlésérõl. 
Véleményem szerint nem a márka, hanem az illat 
fontos, de oda kell figyelni, mert lehet, hogy 
tartalmaz olyan összetevõket amikre érzékenyek 
vagyunk. Továbbá, biztosak lehetünk abban, 
hogy minden ember szépnek tartja a tiszta, 
gondozott fehér fogakat. A mosoly a legszebb 
smink és ékszer, amit egy nõ viselhet.

De mindez nemcsak a testi adottságainktól 
függ, hanem nagymértékben a megõrzött egész-
ségünktõl is. A szépség belülrõl fakad. A termé-
szet úgy alkotta meg az embert, hogy minden 

egyes külsõ vonása sugározza a belsõ vonásait 
is. Bõrünk a szervezetünk tükre, éppen úgy, mint a 
"szem a lélek tükre".  

Egészségünk és szépségünk megõrzése 
érdekében egyik legfontosabb feladat a méreg-
telenítés. A méreganyagok ártalmasak a belsõ 
szerveinkre és ez kihatással van a bõrünkre is. A 
zsíros ételek, az alkohol túlzott fogyasztása, a 
dohányzás, a túlzott húsfogyasztás, a túlzott 
sózás és a sok édesség olyan dolgok, melyek 
igen károsan hatnak szervezetünkre. De mindezt 
egy kis odafigyeléssel meg lehet elõzni. A 
táplálkozás és a megfelelõ mennyiségû víz 
bevitele nagyon jelentõs tényezõk egészségünk 
és szépségünk megõrzése érdekében. Annak 
ellenére, hogy manapság sokat hallani a 

napsugár káros hatásairól, az emberi 
szervezet-nek mind külsõleg, mind pedig 
belsõleg szüksége van a napfényre, 
természetesen csak mértékle-tes módon, 
a legintenzívebb napsugárzást ki-kerülve. 
Továbbá, elegendõ mértékû mozgás nél-
kül nincs egészség, sõt, szépség sem. Az 
alvás szintén hozzátartozik az egészség 
és szépség lételemeihez. 

Ami az öltözködést illeti, a lényeg 
az, hogy mindig légy önmagad és érezd jól 
magad a bõrödben. Ahhoz, hogy valaki 
divatosan öltöz-ködjön nem muszáj 
folyamatosan a divatlapokat bújnia, és 
egyik divatbemutatóról a másikra jár-nia. 
Elég, ha kitapasztalja, mi áll neki jól és lé-
pésrõl lépésre kialakítja saját stílusát. A 
divat is relatív, épp úgy, mint a szépség. 
Mindenkinek mást jelent, de persze van 
néhány okos tipp, melyeket érdemes 
betartani. 

Szépség, ápoltság, divat
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Néhány visszafogott darab összekombinálása 
sokkal elegánsabb hatást kelt, mint néhány min-
denhol kivágott cucc. Nem muszáj vad dolgokat 
összeválogatnunk, a minimalizmus nagyon fon-
tos. Ismervén a kevesebb néha több fogalmát, 
ildomos egy letisztult nadrág, vagy egy egyszerû 
napszemüveg segítségével hangsúlyozni az 
igazán fontos, személyünkrõl árulkodó részle-
teket. Kulcsfontosságúak a finom hangolások, 
hiszem hiába telitalálat az a kézitáska, vagy 
bármilyen más kiegészítõ, ha elveszik az 
egymást túlharsogó darabok kavalkádjában. Az 
elegancia és a letisztultság sohasem megy ki a 
divatból.

Mindig viselj egy harmadik ruhadarabot is! A 
cipõ nem számít, tehát a felsõ és a nadrág/ 
szoknya az elsõ két darab, de ahhoz, hogy a 
kinézeted jól összerakott legyen, válassz egy 
harmadik cuccot. Ez lehet egy dzseki, kardigán, 
mellény, sál, kalap vagy akár egy nyaklánc. A 
trükk elég egyértelmû, mégis azt a hatást kelti, 
hogy sokkal több energiát fektettél a reggeli 
öltözködésbe, mint valójában.

Sose viselj több, mint három színt! Vedd észre 
a három színben rejlõ letisztultságot és minima-
lizmust, mely igazán kellemes látvány a szemnek. 

Az magabiztosság a legfontosabb. A legna-
gyobb változást azzal érhetjük el, ha bízunk ön-
magunkban, ugyanis az önbizalom nõkben és 
férfiakban egyaránt kifejezetten vonzó. Nem jó 
taktika, ha meghúzzuk magunkat, és arra tö-

rekszünk, hogy észre se vegyenek: inkább igenis 
mutassuk meg a világnak elragadó hajkoronán-
kat, kiemelkedõ stílusérzékünket vagy gyönyörû 
kézfejünket. Ha sikerül megtanulnunk, hogyan 
szerethetjük meg kinézetünket, akkor a környeze-
tünk is ugyanígy tesz majd.

Mindig emlékezz, hogy csak azért mert valaki 
szép, nem jelenti, hogy te nem vagy az. Egyetlen 
szabály létezik, hogy igazán szép legyél: soha ne 
hasonlítsd önmagadat másokhoz! Mindenki 
egyedi és gyönyörû a maga módján, a társadalom 
az, ami ronda. De itt az idõ, hogy fogadd el 
önmagad, úgy ahogy vagy és értékeld azokat a 
dolgokat, amik téged különlegessé tesznek. Ne 
törõdj azzal, hogy mások mit gondolnak rólad. 
Senki sem tökéletes, de pont így szép az élet, 
hibákkal együtt. Merj mindig önmagad lenni 
(ugyanis mindenki más már foglalt).  

Viszont fontos, hogy ne felejtsük el azt sem, 
hogy nem az kedves, aki szép, hanem az szép aki 
kedves! Bátran megmutathatjuk a világnak külsõ 
szépségünket, csak ne essünk át a ló tulsó olda-
lára például önzõségünkkel. A magabiztosság 
nem egyenlõ a beképzeltséggel! A megjelenés 
mellett kulcsfontosságú a viselkedés is, hiába 
szép valaki, ha lekezelõen viselkedik masokkal, 
nem fogják szeretni õt, annál sokkal fontosabb a 
kedvesség. 

Tehát a külsõ szépséget nem csak a gének és 
az egészség befolyásolja, hanem az is, hogy mi 
lakozik a szívünk mélyén.

Antal Andrea, X.B
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Kedves mindenki ! Sor került ez alkalommal 
egy olyan szavazásra, amire eddig még sosem ( a 
Bökény keretein belül)!

Iskolánk diákjai ugyanis megválasztották az 
általuk vélt legszebb lányt és legjóképûbb fiút. 

A szavazás menete a következõ volt : minden 
szavazó két nevet kellett írjon egy papírlapra: 
Külön egy lány és egy fiú nevet.

Szerkesztõségünkhöz 242 szavazat érkezett 
be ezáltal. Hosszas számolgatás, és vonalhúzá-
sok után, arra a következtetésre jutottunk, hogy 
bizony a szavazók véleménye igencsak eltérõ. 

Rengeteg különbözõ név jött számba, egészen 
pontosan 92. 

De mégis! Mégis sikerült ratalálni két olyan 
iskolánkba járó személyre, aki szerintetek kitûnik 
a tömegbõl ! 

A legszebb hölgy nem más, mint (dobpergés 
jobbró l ,  dobpergés ba l ró l ,  dobpergés 
mindenhonnan) HORVÁT DIÁNA 8,26%-al.

A fiatalemberek között pedig OROSZ 
ARNOLD vitte a prímet, 21,49%-al !

Gratulálunk mindekettõjüknek!
Sámel Izabella, X.D
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OROSZ ARNOLD

Mivel nem biztos, hogy mindenki tudja mirõl is 
szól egy Tudományos Diákköri Konferencia, ezért 
azzal kezdeném, hogy röviden elmesélem 
hogyan is zajlott az idei TUDEK/TUDOK. 

Már ez a sok rövidítés is érthetetlen lehet, 
mert nagyon hasonlóak. A TUDEK a Tudományos 
Diákkörök Erdélyi Konferenciája, ez az elsõ 
forduló, amin részt vettem. innen sikerült tovább-
jutnom a TUDOK-ra, ami a Tudományos Diák-
körök Országos Konferenciája. Aki elõször vesz 
részt egy ilyen konferencián, az valószínûleg 
furcsának találja, hogy nem egy hagyományos 
versenyrõl van szó, amire hatalmas mennyiségû 
tananyagot kell tudni, hanem az egész konferen-
cia lényege, hogy egy általunk végzett tudomá-
nyos kutatást mutassunk be, amelyet végül a 
zsûri különbözõ szempontok alapján értékel.

Mivel már korábban is részt vettem hasonló 
konferencián, idén már ismertem a menetét, és 
azt hittem sokkal nyugodtabb is leszek. Mint 
bebizonyosodott, ebben nagyot tévedtem, mivel 
pont úgy izgultam végig az egészet, mint elõször. 
Az egyetlen szerencsém az volt, hogy felkészítõ 
tanárom, Kovács Zoltán mindvégig mellettem volt 
és bátorított. Ezúttal szeretném még egyszer 
megköszönni neki a rengeteg segítséget és támo-
gatást, amit nyújtott. Az adrenalin szintem akkor 
ugrott az egekbe, amikor elkezdtem az elõadást, 
és rájöttem, hogy innen már nincs visszaút. Talán 
ebbõl a szempontból kissé izgalmasabb is, mint 
egy tantárgyverseny, mert itt, ha csak 10-15 
percig is, de mindenki téged figyel, így nagyon 
fontos az is, hogy át tudd adni gondolataidat a 
közönségnek. 

Nagy megkönnyebbülés volt, amikor vége lett 
a szekcióüléseknek, de még mindig izgultam, mi-
vel a díjkiosztó csak másnap következett. Amikor 
megtudtam, hogy továbbjutottam a TUDOK-ra, 
óriási öröm töltött el, és úgy éreztem nagy 
megtiszteltetés, hogy én képviselhetem iskolán-
kat. Végül pedig szeretném elmondani, hogy az 
egész konferencia nem csak arról szólt, hogy 
hogyan próbálunk jobbak lenni a másiknál, ha-
nem az egymástól való tanulásról és az új 
barátságokról is, mert sok embert ismerhetünk 
meg néhány nap alatt. 

Csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy ha 
elég ideje és ereje van, mindenképp vegyen részt 
legalább egyszer egy hasonló konferencián, mert 
már a tapasztalat miatt is megéri.

CSÍKI SZABOLCS

A biológia az élet tudománya.Olimpikonnak 
lenni biológiából felemelõ érzés, de sokkal fel-
emelõbb érzés az, amikor felvilágosulunk az élet 
rejtélyeivel kapcsolatban; megértjük, hogy miként 
mûkõdnek az élõ szervezetek, hogy mibõl is 
állnak és hogy miért is  keletkeztek. Ahhoz, hogy 
megértsünk bizonyos folyamatokat nem elég bio-
lógiát tudni, és szerintem ez az, ami megfogott 
ebben a tudományban: az összeköttetés más 
tudományokkal.

Szerintem pazarlás egyetlen területen töké-
letesíteni magunkat. A biologia jó lehetõséget 
nyújt arra,hogy más tudományokat is megismer-
jünk és más szemmel nézzünk bizonyos dol-
gokra. Mindenkit bátorítani szeretnék, aki szereti 
a biológiát, jókedvvel és kíváncsisággal tanuljon, 
ne pedig kényszerbõl. 

Aki pedig olimpiászra megy, a siker titka: 
„Kevés alvás, sok tanulás és egy jó tanár“ 
(Kovács Zoltán). 

A román tanügyminisztérium által rendezett 
biológia olimpiász elég nagy kihívás. Négy év 
felkészülés után is nagy kihívás volt, de idén a 
kedvezõ körülményeknek köszönhetõen elértem 
a célom és bekerûltem Románia nemzeti váloga-
tottjába, ahonnan kiválasztják majd azt a négy 
diákot, aki képviseli Romániát a Nemzetközi 
Biológia Olimpiászon (IBO). Ez életem eddigi 
legjobb eredménye, amit négy évnyi tanulás után 
értem el. 

Mivel ezzel az eredménnyel felvételt nyertem 
a Kolozsvári Orvosi Egyetemre, már csak az a 
dolgom, hogy pihenjek az egyetem kezdetéig, 
mivel az orvos egy életen át tanul, ezért valószí-
nûleg nem sok pihenésben lesz részem ezután.
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Kérdõív a végzõs diákokhoz 
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Ti írtátok...



ájultam. És nincs is ebben semmi különös, 
viszont ott elkezdtem válaszokat találni arra, 
hogy mi is a valódi bölcsesség. Így kezdõdött, 
a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Aztán 
így folytatódott, a bölcs, meggondolja a maga 
útját, de Isten igazgatja azt. Aztán nem tudtam 
arcot rakni ehhez a hanghoz, csupán erõs 
fényeket és valamilyen nagyon erõsen fel-
emelõ érzést. Elképesztõ volt átélni. És akkor, 
mikor kérdeztem volna, hirtelen eltûnt, és a 
földön kaptam magam. Ekkor jöttem rá, hogy 
nem olvasok és nem is mûködök semmi egye-
bet, hanem egyszerûen összeestem, mintha 
magamon kívül lettem volna. És utána, utána 
már teljesen másként gondolkoztam és nagy-
nagy öröm volt bennem. Nekem amúgy ez a 
megtérésem. '' 

3.) ,,Édesapámmal nagyon jó kapcsolatom 
volt, így az elvesztése megviselt nagyon. Nem 
tudom, hogy paranormálisnak mondható amit 
elmesélek. Sokszor álmodtam vele és mindig 
üzenni akart az álmok által. Imádkoztam 
ezért, hogy jelet kapjak, tudjam jól van, mert 
sokat szenvedett. Nem mindig értettem az 
álmokat, de egy-kettõ nagyon megmaradt 
bennem. Az udvaron voltam és láttam, hogy a 
kapun jön be édesapám. A következõ pilla-
natban arra gondoltam, hogy õ nem él, akkor 
mégis hogy van itt? Oda jött hozzám és 
megölelt, megpuszilt és mondta, hogy minden 
rendben van. Nagyon szép és megnyugtató 
volt a mosolya. Érezni lehetett, hogy nagyon 
boldog. A másik álmom a temetõben zajlott, 
apám felállt a koporsóból és jöt felém ki-
nyújtott karokkal. Kicsit megijedtem és hát-
rálni kezdtem, mire õ azt mondta: “Ne félj, 
csak még egyszer meg akarlak ölelni.” Talán 
elbúcsuzott tõlem, mert ez nem történt meg az 
életben.'' 

4.) ,,Láttam egy ördögöt a mellettem ülõ 
vállán. Ott mászkáltak rajta. A falakon ször-
nyeket, ahogy kúsztak felém. Akkoriban kicsit 
meg voltam zavarodva.''

Sámel Izabella, X.D.
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Kérdèsek: 
Volt-e már része paranormális élmények-

ben? Érezte úgy, hogy az amit lát, hall, talán 
nem e-világi ?
 

Válaszok: 
1.) ,,Az én történetem édesanyám elvesz-

tésével kezdõdik. Hirtelen történt és nagyon 
fájt az eltávozása. Elsõ vasárnap, miután nem 
lehetett velünk, a sírás folytogatott és fel-
álltam az asztaltól, bevonultam a szobámba 
és keservesen sírtam. Egy adott pillanatban 
azt éreztem, hogy ott van mellettem, simogat 
és csitít, mondván, hogy ne legyek szomorú, 
mert õ jó helyen van és nagyon jól érzi magát. 
Nem tudom megmagyarázni az érzést, mert 
nem fizikálisan történt ez az érintés, mintha a 
lelkemet érintette volna, és beszélni sem be-
széltünk verbális értelemben, hanem telepa-
tikusan. Tény az, hogy éreztem az egész lé-
nyemmel a jelenlétét és azt, hogy vigasztalni 
akar. '' 

2.) ,,Szóval, rövid leszek mert úgy érthe-
tõbb. Elárulom és tudni kell rólam, hogy sokat 
kerestem a bölcsesség kulcsát, miként tudok 
boldogulni minden helyzetben, úgy, hogy elõ-
re is lássak és igazat is mondjak. Olvastam 
rengeteget ezért, csomó fajta cikket és min-
denféle tudományágba belekóstoltam. Aztán, 
így fejlõdve építgettem a kapcsolataimat is. 
Szerelmi és egyéb fajtákat, mígnem sikerült 
egy olyan kapcsolat fõ elemévé váljak, ami 
teljesen összetört. Depresszióban voltam. 
Nem akartam semmit tenni és akkoriban so-
kat imádkoztam, rengeteget, és egyszer csak, 
egyik alkalom adtán, valamiért ültem és el-
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Legelõször is szeretném megköszönni a 
Bökény szerkesztõinek a felkérést, amely által 
megoszthatom néhány tapasztalatom az elmúlt 
évekbõl.

El kell ismernem: nem egyszerû feladat!
Nem is tudom, hol kezdjem… hiszen a líceumi 

évek alatt annyi minden történik velünk, fiata-
lokkal, annyi hatás, befolyás ér… nehéz lenne 
négy évet néhány sorban összefoglalni. Be kell 
vallanom, hogy 9-11. osztályban úgy gondoltam a 
12. osztályra, a ballagásra, az érettségire, mint 
olyan dolgokra, amik az elkövetkezendõ 50-60 
évben nem fognak bekövetkezni. Nem hittem 
azoknak, akik azt mondták, hogy nagyon hamar el 
fog szállni ez a négy év. És lám… itt állok a balla-
gás elõtt az osztályommal, és csak döbbenten 
találgatjuk, hová tûnt az elmúlt néhány év „a fiatal-
ságunkkal együtt”. 

Többféle idõszakon is keresztülmentem… 
Voltak olyan napok, amik alig akartak már eltelni 
végre, és voltak olyanok, amelyekbe két kézzel 
kapaszkodtam volna, hogy ne múljanak el. Voltak 
sikereim és kudarcaim is. Megbántottak és meg-
bántottam másokat. Féltem és bátor voltam. 
Vigasztalást, bátorítást kaptam és adtam. Eles-
tem és felálltam. Nevettem és sírtam. Tanultam és 
felejtettem. Leckét kaptam az élethez. Próbáltam 
megfelelni az elvárásoknak… kitartottam és 
megfáradtam. Felnõttem és mégis egy részem 
gyerek maradt. Összefoglalva: Ez a négy év a 
kettõsségek idõszaka volt. Hiszem, hogy ezt 
mindannyian tapasztaljátok, bármilyen korúak is 
vagytok.

A líceumi évek elröpülnek… ezt most már 
tapasztalatból írhatom. És mit hagyunk magunk 
után? Ez csak rajtunk áll. Néhányunkra a tanárok 
emlékezni fognak a jó jegyeink miatt, vagy amiért 
tiszteltük õket, odafigyeltünk az órájukon. Mások 
talán a bõbeszédûségüknek köszönhetõen vé-
sõdnek be egyesek emlékezetébe. Egyikünk sem 
tökéletes ebben az iskolában. De rajtunk áll, hogy 
fejlõdünk, küzdünk, felhasználva adottságainkat, 
vagy az elsõ kudarc után feladjuk álmainkat és 
céljainkat. 

Számomra ez az iskola több volt, mint egy 
„lici”… olyan élményeket szereztem, amelyek 
örök nyomot hagytak bennem. Ez egy egész 
életszakasz volt… egy út, ami elképesztõen 
hosszú és most mégis, visszatekintve csak egy 
apró lépésnek tûnik az egész… Egy mosoly, egy 
pillantás, egy szó, egy jótett, egy könnycsepp, egy 
osztály, egy tanári arc, egy megoldhatatlan házi 
feladat, egy kép, egy emlék. Ennyi az egész, 
mégis mindez milyen sokat jelent… 

Soha nem fogom elfelejteni az itt szerzett em-
lékeimet, ahogy azokat a személyeket, tanárokat 
sem, akik segítettek, akár a tanulásban, vagy akár 
csak abban, hogy egy nehéz, borzasztó napot 
kibírjak valahogy. Becsüljétek meg a barátaitokat, 
akik mellettetek állnak, és a tanárokat, akiket a jó 
szándék és segítõkézség vezérel, amikor „meg-
kínoznak” titeket. Én sok ilyen embert ismerhet-
tem meg ebben a líceumban. Megtanultam azt, 
hogy senki sem tökéletes, de azt is, hogy nekem 
is rengeteg hiányosságom van. 

Nehéz búcsú ez… már alig várom a suli végét, 
és mégis rettegek. Mert minden nézeteltérésen, 
minden veszekedésen, minden elhalt idegsejten 
túl hiányozni fog mindaz, amit itt kaptam és ta-
pasztaltam. Hiányozni fognak csínytevések, ar-
cok, barátságok, tanárok… egy egész idõszak …. 
az egész líceum.

Csak most, a ballagás közeledtével ébredek rá 
mindarra, amit másképp kellett volna tennem, és 
amit jobban meg kellett volna becsülnöm. Most 
látom igazán, hogy melyek voltak az igazi értékek.

Ne szalasszatok el egyetlen lehetõséget sem, 
hogy azt tehessétek, amit szerettek, de küzdjetek 
néha kedv, motiváció nélkül is. Hiszen ezen a vilá-
gon semmi sem hullik az ölünkbe csak úgy, ke-
mény munka nélkül.

Befejezésül: Tegyetek mindent úgy, hogy ne 
kelljen majd semmit megbánnotok. Hiszen egykor 
mindenki életében eljön a pillanat, amikor bú-
csúznia kell. Akkor már késõ bármin is változtatni. 
A legjobbakat kívánom minden évfolyam szá-
mára!

Deák Szidónia, XII.

Fõszerkesztõnk búcsúja
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A Sudoku egy logikai játék, melyben megadott szabályok szerint számjegyeket kell elhelyezni 
egy táblázatban. 

Legközönségesebb változatában egy 9×9-es táblázat van 3×3 = 9 db. 3×3-as résztáblázatra 
felosztva, és minden résztáblázatot az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számokkal kell kitölteni úgy, hogy az egész 
9×9-es táblázat minden sorában és minden oszlopában az 1...9 számok mindegyike egyszer forduljon 
elõ. A rejtvény készítõje a megoldhatóság érdekében elõre ki szokta tölteni néhány szükséges számmal 
a 9×9-es táblázat bizonyos celláit - általában úgy, hogy csak egy megoldása (kitöltése) létezzen a 
rejtvénynek.

 A rejtvényfejtõ feladata kitölteni a maradék cellákat a fentebb írt feltételeknek megfelelõen. 
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