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Előszó

K ilencedikes voltam,  amikor suliújságos lettem. Az akkori főszerkesz-
tő, Baranyai Ádám, és a segítő tanár, Janovics Judit, ellátogattak 

az osztályunkba egy osztályfőnöki óra keretén belül, és ahogy egyszer már én 
is ott álltam, akkor Ádám is ott állt az osztály előtt. Akkor diákként mi is nagy, 
tágra nyílt szemekkel néztünk rájuk, mint ti most ránk. Ugyanazt a lehetőséget 
kínálták akkor is, mint mi most, hogy akinek kedve van, írhat az újságba. Ne-
kem tetszett az ötlet. Aztán hirtelen ott szállt felém a kérdés a levegőben: hogy 
kinek lenne kezdve hozzá? 

A kezem a magasba lendült. 
Kettő pillanat is eltelt, mire konstatáltam, hogy egyedül az én kezem van 

a levegőben. Gyorsan le is kaptam és egészen a padomba süllyedtem. Egészen 
a fejem búbjáig elpirultam. 

A szünetben megkeresett a főszerkesztő, és meghívott a következő szerkesz-
tőségi ülésre. Ezzel beleugrottam egy olyan nyúlüregbe, amiből nem igazán 
akartam kimászni többé… 

Miután a tavalyi tanév végén a szerkesztőség nagy része elballagott, 
az a megtiszteltetés ért, hogy Ádám hitt és bízott bennem annyira, hogy átadta 
nekem a stafétabotot, és az elkövetkezendő újságok megalkotásának lehetősé-
gét; meg sem fordult a fejemben, hogy ne folytassam. Hálás vagyok, hogy tanári 
segítőnk, Judit, korábbi szándéka ellenére végül mégsem mondott le, és vállal-
ta, hogy nekem is segít az újság létrehozásában és folytatásában. Köszönöm, 
hogy támogat ebben!

A szerkesztőséget gyakorlatilag teljesen újjá kell alakítanunk, ezért jártunk 
ősszel minden felsős osztályban, hogy legyenek újságíróink. Örültünk, hogy 
néhányan jelentkeztetek, és közülük egy páran már írtatok is ebbe a számba. 
Az újság nevét csak egészen kis mértékben változtattuk meg, hiszen elődeink 
hagyományát szeretnénk folytatni, kisebb változtatásokkal. Szeretnélek biztat-
ni benneteket, hogy továbbra is írjatok, akár rövidebb, akár hosszabb, akár 
iskolai, akár iskolán kívüli témákról szóló soraitokat, beszámolóitokat, vélemé-
nyeteket szívesen megjelentetnénk lapunkban. 

Mivel nemrég a gimi szinte teljesen különvált az alsós osztályoktól, ez az új-
ság sokkal inkább már nekünk, gimiseknek szól, mi szerkesztjük, mi írjuk, és 
mi (is) olvassuk. 

Jó olvasást!

Palya Noémi
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Két első osztály,  
a gimi el- és visszaköltözése... 

Az idei évben a pályázati támogatásnak és az elhivatottságnak 
köszönhetően  végre egy csomó új projekt és rengeteg felújítás 
kerülhetett megvalósításra iskolánkban.

A tornaterem teljes egészében megújult. Így már nem kell attól tartani, hogy besza-
kad alattunk a parketta, vagy hogy egy eltévedt labda miatt betörik az üveg a fejünk 
felett, ugyanis mindkettő ki lett cserélve, és így bátran kijelenthetjük, hogy a Waldorf 
iskolák közül a mi sulink tornaterme az egyik legjobb, legkorszerűbb tornaterem. Az 
egész sokkal világosabb és színesebb lett, a kék sportpadló és a mászófalon lévő ezernyi 
színű és formájú kapaszkodók miatt.

Ugyanígy megváltozott az egész udvar: a kisudvar új burkolatot kapott, a nagy-
udvarra szőlőt ültettek, és hátul, a kis kőház helyére a harmadikosok egy kemencét 
építettek. Ezenfelül tavaly óta annyi udvari játék került be, hogy amikor arra járok, 
már-már irigykedek a kicsikre. Amikor mi voltunk akkorák, mindenki az egy darab 
hintáért küzdött, ami volt, ráadásul olykor az is majdnem a fejünkre szakadt…

...avagy zajlik az élet

6
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A suli életében azonban még két, igazán forradalmi változás is volt idén. Az egyik, 
hogy a nagy helynek és az ugyanilyen nagy igénynek köszönhetően ebben a tanév-
ben két első osztály tudott elindulni, amiben összesen 50 elsős jut a két tanárra. Rég-
óta tervezte az iskola a bővülést, és most végre sikerült megvalósítani, hogy a hoz-
zánk egyre nagyobb számban jelentkező családoknak nem kellett több, mint a felét 
helyhiány miatt elutasítanunk. Nem kis kihívás persze az iskolának és a tanároknak, 
hogy minden évben plusz egy első osztállyal fogunk gyarapodni.

És ami miatt megvalósulhatott ez a régi terv, az nem más, minthogy a gimi 
elköltözött, egy megállóval arrébb, a Gábor Dénes Főiskola egykori épületébe. 
Itt végre lett tágas helyünk, egy óriási termünk, ahova az egész iskola befér, és 
a sok más előny mellett ráadásként a szemben lévő épületben kávé-, ital-, és 
csokiautomatánk! De nem örülhettünk sokáig, mert hamarosan mi is megis-
merkedtünk Murphy törvényével, miszerint „ami elromolhat, az el is romlik”. 
Jött ugyanis az ÁNTSZ. Felsoroltak nekünk számos indokot, amiért nem ad-
ták meg a működési engedélyt. Csak két példa: a WC nincs egy szinten a ter-
mekkel, illetve az épület főbejárata nem utcafrontól nyílik. Ja, és nincs kijelölt 
pihenő övezet a gimiseknek. Csak érdekesség, hogy az épületben 15 éve oktatá-
si intézmény működik... Szerencse, hogy iskolánk régi főépületébe, ha szűkösen 
is, de behúzodhattunk, hogy ne tanítás nélkül teljenek a hetek.

Lapzártakor azonban minden jóra fordulni látszik: miután végrehajtottuk a szük-
séges változtatások legnagyobb részét, megkaptuk az engedélyt, és Mikulás napjára 
visszaköltözhetett a középiskola szép, új otthonába!

Horváth Abigél
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I’ve never existed
Black raindrops are running on the window 
A bloody feather falls onto the pillow 
The only thing I see is the broken mirror on the wall 
It was done by the last goal of your fucking ball 
It destroyed the earth, the space 
Don’t look at me, please forget my face 
I’m nobody but it means nothing 
You can’t stop me, I’m slowly becoming 
the thing you’ve never wanted to see 
At the end you’ll be begging to me 
but the only one who could wake me up 
was never born, so I’m yours, come on, drink my blood 
you are nothing and I’ve never existed. 
just watch the raindrops, don’t think no more 
go, forget it, get up from the floor 
sleeping is a kind of death, so stay awake and never rest.

 a student of Óbuda Waldorf School
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Berlin – Budapest – Berlin
Kojnok Márti Berlinből érkezett hozzánk,  

és rövid két hónap után újra Berlinbe költözött.  
Palya Noémi arról kérdezte, milyennek látta  

ez alatt az idő alatt az iskolánkat.

• Milyennek láttad az Óbudai Wal-
dorf Iskolát? Tetszett a sulink?

Igen, tetszett. Tudod, elég friss benyomások 
ezek még, két hónap után. Azt gondolom, 
hogy ennyi idő nem elég ahhoz, hogy valós 
képet alkothassak, legalább egy egész tanév 
kellene, hogy jobban belelássak az egészbe. 
Azt éreztem, hogy tényleg nagyon diák- il-
letve gyerekközpontú ez az iskola, hogy na-
gyon odafigyelnek egymásra az emberek. Ez 
nekem nagyon szimpatikus. Aztán meg volt 
egész sok káosz is (elmosolyodik) abban, 
hogy ugye változtak a körülmények a köl-
tözéssel… meg az osztályokban is előfordul, 
hogy kaotikus szabadság van...

De ebben a kaotikus időben is azt éreztem, 
hogy nagyon rugalmas mindenki, és pró-
bál olyan megoldást találni, ami akkor, ott, 
éppen abban a helyzetben, spontán módon 
mindenkinek jó lehet. Vagy legalábbis a le-
hető legjobb. :-) 

• Mit fogsz csinálni, ha elmész?
November végéig maradok Magyarországon. 

Egyrészt előkészítem a visszaköltözést, 
másrészt ott majd egy kicsit másképp aka-
rok dolgozni, így arra is készülök.

Nem iskolában fogok tanítani, hanem ma-
gánórákat vállalok majd. Másrészt meg 
töltekezem, és pihenek egy picit. 

• Adott neked valami újat ez az iskola?
Mindenféleképpen. Minden ilyesmi, amikor 

az ember egy új környezetbe kerül, az min-
dig csomó újat ad. Ahogy már az előbb is 
említettem, a találkozások, például ez alatt 
a rövid idő alatt is voltak intenzívebb, mély-
rehatóbb találkozások. 

Az emberközpontúságot a saját bőrömön is ta-
pasztaltam; jó volt nekem itt. 

És egy picit egy Waldorfiskolába is belenézhet-
tem. A másik pedig, ami számomra nagyon 
fontos volt már akkor is, amikor idejöttem, 
hogy még nem tanítottam magyar isko-
lában. Az egyetem elvégzése után csak egy 
német-angol tannyelvű suliban dolgoztam, 
Berlinben. 

Nagyon jó volt most magyar diákokkal, ma-
gyar kollégákkal dolgozni, és a saját anya-
nyelvemet használni, abban lubickolni ki-
csit. 

• Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm…
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bajjóslatú megfigyelések
O któber 26-án, vasárnap,  a városba mentem: hideg volt, de nem téli hideg, csak 

olyan csípős reggeli, mint amikor köd száll be egy-egy alacsonyan fekvő belvá-
rosi utcába a rakparton. Aznap került a kezembe az év első teljes jogú karácsonyi hirdető 
újsága egyenesen a postaládánkból. És tényleg: milyen jó ötlet két hónappal előre besze-
rezni az ajándékokat… 

Aznap elkezdődött valami furcsa dolog. Bennem is, meg körülöttem. Ahogy a városban 
a budai rakparton sétáltam, két télapósapkás ember jött velem szembe, amíg elértem a met-
róig. Köd volt aznap, és fújt a szél, szemközt a parlamentnek csak a halvány körvonalai 
látszódtak, csak sejteni lehetetett, merre található. 

A kisfiú a táskájába gyömöszölte játékmackóját és a két Star Wars katonát, majd feltér-
delt a piros kockás ülésen, és kinézett a megállók közötti elsuhanó sötétségre. Az édesanyja, 
aki mellette ült, megpróbálta visszaültetni egy mozdulattal, úgy, hogy fel sem nézett a rek-
lámújságjából, ahol már az új karácsonyfadíszeket hirdették… 

– Kicsim, ülj vissza! – próbálta az anya szófogadásra bírni a fiút, de őt sokkal jobban 
lefoglalták az állomás forgatagában keringő arcok. 

– A nagyi kérdezte, hogy mit hozzon a Télapó – mondta az anyja a hangjában valami 
furcsa hangsúllyal játszva. 

– De az még tök soká lesz! – felelte a kisfiú nagy szakértelemmel, és egy pillanatra le-
huppant az ülésre – meg amúgy is! Mit érdekli a nagyit, hogy mit szeretnék? A Télapó már 
tudja! Megsúgtam neki! – felelte suttogva, és újra feltérdelt, hogy kinézhessen az ablakon. 

Aztán később éppen sorba álltam a kasszához, az előttem fizető öreghölgy egy csomó 
mindennel együtt egy díszes hógömböt is vett. 

– Nem korai ez még? – kérdezte a boltos nő, és hanyagul a pénztárgépre támaszkodott. 
– Legalább így havazzon, ha már azt mondják, máshogy nem fog – mondta a hölgy, és 

az „ajándékokat” egy színes zacskóba mélyesztette. – Az unokám „metrelológus” – tette 
hozzá, búcsúzóul intett, és tovacsoszogott. 

Azon a héten elkezdett egészen más lenni minden, elkezdtem érezni azt a furcsa vára-
kozással teli izgatottságot, amit minden évben érzek, de nem ilyen erősen. A boltok kira-
kata tele égőkkel, gömbökkel… (és műhóval). Az emberek elkezdenek azon gondolkodni, 
hogyan lepjék meg a másikat, és a szeretteiket, minden apró rezzenésben ott van valami 
különleges, ami ilyenkor más, mint az év többi napján, nyáron, és tavasszal. Amikor min-
den megtelik fahéj- és fenyőillattal, és az apró mécsesek fényével, az emberek szívében; 
az út az advent felé. 

P. N.
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Visszatekintés
A kilencedikes gólyatábor  
– pár hónapos távlatból

Leányfalun voltunk. Nagyon szimpatiku-
sak voltak az új osztálytársak.  
Kirándultunk, strandoltunk. 
Jó élmény volt. Meg tudtuk ismerni egy-
mást, és a közösségünk is jobb lett.

Négy kilencedikest kértem 
meg, hogy meséljenek  
gólyatáboros élményeikről, 
és új osztályukról. 

Jánosi Flóra

Először kicsit furcsa volt, hogy új 

osztálytársakkal bővül az osztály, de 

hamar összekovácsolódtunk , sok olyan 

játékot játszottunk , amivel jobban meg-

ismerhetjük egymást, szerintem egész 

jól összehozta az osztályt.
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Jó fejek voltak az újak, de az ele-

inte látszott rajtuk, hogy nem 

nagyon tudják, mit is csinálunk, 

például amikor drámáztunk. 
Szerencsére azért jól tudtak 
alkalmazkodni. Sokat játszot-

tunk, hogy nyissunk egymás felé, 

és hogy közösség váljon belő-
lünk. Összehozta az osztályt, és 

segített megtalálni mindenkinek 

az igaz barátját. Segített beil-

leszkedni mindenkinek.

Gó lyatáborunk az év e lején volt, így le het, hogy már nem nagyon emlék-szem minde nre... Az újakró l e le inte te ljese n mást gondoltam, mint most. Nyilván van, akirő l jobb, van, akirő l esetleg nem annyira jó irányba alakult azóta a vé lemé nyem, de alapjában véve é n nagyon bírom őket. Esténként drámás játéko-kat játszottunk, amiknek nagyon jó hangulatuk volt, szerintem minde nki é lvezte őket, és biztos sokat segítettek az új osztály közösség gé alakulá-sában. Amikor é neke ltünk, Máté gitáron kísért minket, és tábortűzze l i s próbálkoztunk, de nem nagyon jött össze... Nagyot kirándultunk, ami fe lfe lé e lég fárasztó volt, de megérte, mert gyönyörű volt fe ntrő l a kilá-tás! A strandolást nagyon é lveztük. Szerintem minde nkibe n jó emlék maradt meg. 
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mTanáraink Ifjúkoran
qsorozatr

u
Mi kell ahhoz, hogy egy magyar történelemtanár  

Kínában börtönbe kerüljön?
Palya Noémi interjúja Lénárt Imre tanár úrral

• Milyen gyermekkorod volt, hol 
nőttél fel?

Nagyon jó gyermekkorom volt. Egy vidéki 
városban nőttem fel, Békéscsabán. Lakó-
telepen laktunk, így sok gyerekbarátom 
volt, sokat bandáztunk. Volt ezen a ban-
dán belül egy olyan kör, akikkel együtt 
rajzszakkörre is jártunk az iskolából. 
Amikor 7-8 évesek voltunk, ezek a rajz-
szakkörös alkalmak úgy néztek ki, hogy 
minket a napköziből hamarabb elenged-

tek, és a rajzszakkör és az iskola közötti 
utat különböző csínytevésekkel töltöttük. 
A végén már voltak egészen durva dolgok 
is, amire nemcsak az iskola, hanem az-
tán már a rendőrség is felfigyelt: behívták 
a szüleinket az iskolába, és elbeszélgettek 
a szülőkkel, aztán a szülők pedig velünk. 
Volt, akit nagyon megvertek a szülei, velem 
csak beszélgettek. Nekem szerencsém volt, 
irigyeltek is többen, de bennem ez a beszél-
getés olyan sokáig mély nyomot hagyott, 
hogy ezután többé nem követtem el semmit. 
Velem a szüleim mindig nagyon toleránsan 
és nagyon megértően bántak. Egyszóval 
nekem nagyon boldog gyermekkorom volt. 

• Vannak testvéreid?
Van egy öt évvel idősebb nővérem. Mivel 

idősebb nálam, úgy nyolcadikos koromig 
nem nagyon kapcsolódtunk egymáshoz, 
sőt, mindig szemétkedett velem, volt, hogy 
meg is vert, de ahogy nőttem, megváltozott 
a kapcsolatunk, onnantól kezdve bará-
tokká váltunk. Nagyjából 14 éves korom-
tól kezdve rendszeresen elvitt egy felnőtt 
színjátszó körbe, és színdarabokban sze-
repeltünk. Közel hároméves időszak volt 
a színészi pályafutásom, amikor sike-
resek is voltunk, mentünk fesztiválokra. 
Innentől kezdve volt egy baráti köröm, 
ahol idősebbek voltak nálam a többiek, 
szidták a rendszert, és olyan könyveket 
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 is adtak a kezembe, amiket akkor nem 
lehetett nagyon forgalmazni, úgymond 
felnyitották a szemem.

Az egészségügyi szakközépiskolának a gim-
náziumába jártam, egy egészen kicsi gimi 
volt a városban. Ide jártak azok a srácok, 
akiket nem vettek fel a város erős gimnázi-
umába. Én matekból meg fizikából nagyon 
gyenge voltam mindig, esélyem nem lett vol-
na, hogy ebbe az erős gimnáziumba járjak, 
de a humán tárgyakból nagyon jó voltam. 

Itt harmincan voltunk egy osztályban, hat fiú 
volt, a többi lány, így hát nekünk, fiúknak, 
aranyéletünk volt. A tanárok is egészen más 
szellemiséggel nyúltak hozzánk, nem olyan 
volt, mint egy versenyistálló, vagy egy elit 
gimnázium, hanem nagyon megértőek és 
toleránsak voltak velünk. Matekból gyenge 
voltam, abból úgy békén hagytak, viszont 
történelemből, irodalomból, és művészetek-
ből jó voltam. Ott is volt egy színjátszó kör, 
ahol Moliére darabokat adtunk elő. 

Az osztályban a hat fiúból szoros közösség 
lett. Egyszer fellázadtunk a tanárok ellen, 
és csináltunk egy illegális újságot, amiből 
iszonyú botrány lett, de szerencsére a végén 
mégis mindenki jól jött ki belőle. Azért meg-
tanultuk, hogyan kell lázadni, és hogyan 
kell utána kompromisszumokat kötni. 

15 éves voltam, amikor a szüleim elváltak. A 
bíróság nem tudta eldönteni, hova kerül-
jek, azt mondták, döntsem el én. Én úgy 
döntöttem, hogy itt is meg ott is akarok 
lenni. Igzából apámmal laktam együtt, 
aki engedékenyebb volt. Vele volt egy olyan 
megállapodásom, hogy bárhová elmehe-
tek, csak tudnia kell, hogy hova és mikor 
megyek. Vele nagyon felnőttes viszonyom 
volt, anyukám meg még nagyon gyerek-
ként kezelt. Házibulikat apámnál lehetett 
tartani. Mindenki nagyon szeretett hoz-
zánk járni, mert apám nem volt olyankor 
otthon, csak azt kérte, hogy a szomszé-
dokat ne haragítsuk magunkra, és hogy 

pakoljunk el magunk után. Volt olyan 
időszak, amikor nálunk minden hétvégén 
iszonyatos fergeteges bulik voltak. 

• Mi szerettél volna lenni akkor?
Először festőművész akartam lenni, úgy má-

sodikos koromban. Aztán régész, majd egy 
ideig tengerész. Ezt hetedikes koromban 
tényleg komolyan gondoltam, már ké-
szültem a tengerészeti szakközépiskolába, 
készültem a felvételire, de anyámék nem 
engedték, mert nem akarták, hogy Buda-
pesten kollégiumban lakjak, és valahol el-
kallódjak. Ezt végül nem nagyon bántam. 
Aztán nyolcadikos koromban volt egy tör-
ténelem-verseny arról, hogy fel kellett dol-
gozni egy korszakot. Ez nekem olyan volt, 
mint itt a Waldorf iskolában a nyolcadikos 
éves munkák. Békés megyén belül én lettem 
az első, és felküldtek egy országos verseny-
re, ahol csoportban harmadikok lettünk. 

Így indultam el ezen az úton, ez a verseny 
volt az, ami olyan impulzust adott, hogy 
elkezdett érdekelni a történelem. Apámmal 
rengeteg háborús filmet láttam, a nagy-
papám meg a háborús emlékeiről mesélt. 
Amikor felvettek Budapesten az egyetem-
re, halasztottam egy évet, mert úgy gondol-
tam, hogy előbb még utaznom kell. Ösz-
szeálltam öt haverommal, és elhatároztuk, 
hogy eljutunk Kínába. Bármilyen úton.

1990 telén indultunk el. Busszal mentünk 
Munkácsra, onnan vonattal Kijevig, az-
tán repülővel Moszkvába. Utunk Szibéri-
án át Mongóliába vezetett, ahol két hetet 
voltunk, onnan Pekingbe vonatoztunk, vé-
gül egészen lementünk Hongkongig. Fan-
tasztikus élmény volt, akkora megpróbál-
tatásokon mentünk keresztül, és akkora 
bulikon… felnőttnek és a magunk urá-
nak éreztük magunkat, bármit megcsi-
náltunk, ami csak az utunkba került. 

Tényleg iszonyú (elmosolyodik) élményeink 
is voltak, még börtönbe is kerültünk Kíná-
ban…
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 • Miért, hogyan kerültetek börtönbe? 
„Csendháborításért”. Hangosak voltunk 

egy szállodában, amikor feljött a recepci-
ós, és jelezte, hogy fogjuk be a szánkat, 
de nem nagyon értettük, hogy mit mond, 
nem is nagyon foglalkoztunk vele. Éjjel 
háromkor azt láttuk, hogy nagy reflek-
torfények és egy szakasznyi rendőr van 
az utcán. Láttuk, hogy a rendőrök beron-
tanak, és tudtuk, hogy nem fognak ve-
lünk kesztyűs kézzel bánni. Kimásztunk 
az ablakon át az udvarra, a rendőrök meg 
üldözőbe vettek minket. Olyan volt, mint 
a filmekben, ahogy menekültünk egy vég-
telen hosszú udvaron keresztül, ahol egy 
nagy fal volt előttünk, és csak úgy tudtuk 
kimenekíteni egymást, hogy bakot kellett 
tartani a falon való átmászáshoz. 

Én voltam a legmagasabb, ezért én voltam 
az utolsó. Amikor már láttam, hogy 
a rendőrök is ereszkednek le a hotel első 
emeletéről, jönnek le a tetőn keresztül és 
futnak felém, akkor már az utolsó ember 
mászott át a vállamon, és azt gondoltam, 
hogy biztos itt fognak hagyni engem. A 
rendőr már öt méterre volt tőlem, ami-
kor haverjaim nyújtották a kezüket, és 
felhúztak. Átmásztunk a falon, és el-
szaladtunk. Viszont akkoriban Kíná-
ban nem lehetett csak úgy bárhol aludni, 
külföldieknek elég veszélyes volt, így hát 
mindenféleképpen szállást kellett ke-
resnünk. Találtunk egy teret, ahol kinn 
volt a nemzetközi vöröskereszt zászlója. 
Bekopogtunk a téren álló épület kapu-
ján. Az őr beengedett minket, mi pedig 
örültünk, hogy nemzetközi területre ju-
tottunk, ahol biztonságosan meg tudjuk 
éjszakára húzni magunkat. Amikor be-
mentünk, levezetett minket egy alagsor-
ba, ahol rácsok voltak… 

Akkor már összenéztünk, de nem tudtunk mit 
mondani, csak éreztük, hogy ebből valami 
nagy gond lesz. Kinyitotta az őr a cella aj-

tót, és mosolyogva helyet kínált nekünk. Mi 
befeküdtünk a priccsekre, ő becsukta az aj-
tót. Teljesen sötét volt. Az egyik srácnál volt 
egy elemlámpa, azzal megnéztük a falat, és 
tényleg tele volt strigulákkal és évszámok-
kal… Akkor tudatosult bennünk, hogy 
úristen, tényleg sittre kerültünk, és már el-
kezdtünk fantáziálni, hogy eladják a szer-
veinket… De aztán elnyomott mindenkit 
az álom, és másnap kinyitották az ajtót, és 
kifizettették velünk a szállást. 

Valójában tényleg börtön volt, ahol alud-
tunk, csak mi nem ismertük fel. A börtön-
őrök külföldieknek adták ki a cellákat, 
ezzel kerestek pénzt. Amikor kijöttünk 
a napfényre, akkor nagyon durva volt…

Sokat lehetne még erről az utazásról mesélni.
A következő évtől az egyetemisták boldog, fel-

hőtlen, de azért munkával teli életét éltem. 
• Hogyan lettél tanár, és hogy talál-

tál rá a Waldorfra?
Életemben nem gondoltam volna, hogy ta-

nár leszek, nem is akartam az lenni. Az 
egyetemen kötelező volt pedagógiát tanul-
ni, ahol mindig szidták a Waldorfot. Na, 
gondoltam, hogy ha ennyit mondják, ak-
kor biztos jó hely lehet. 

Már elvégeztem a töri szakot, amikor az ak-
kori feleségem összefutott a barátnőjével, 
Nikivel, egy éjszakai mulatóhelyen, én 
meg ott voltam mellette. Elkezdtek be-
szélgetni. Niki mondta, hogy Waldorfban 
tanít. Amikor megtudta, hogy történelem 
szakos vagyok, kérdezte, volna-e kedvem 
kipróbálni a Waldorf iskolát, mert épp 
töritanárt keresnek. – Hogy milyen is-
kolát mondtál? Waldorf…? – kérdeztem.
„Ja, ez volt az, amit szidtak? Na, ezt ak-
kor én ki akarom próbálni!”

Eljöttem ide, volt egy próbatanítás, és itt ra-
gadtam. Nagyon jó, nagyon szeretem…

• Köszönöm a beszélgetést!
Én köszönöm!

Palya Noémi
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Sz eretnénk bejelenteni Nektek,  hogy az ÓWI-ban megalakult és el-
kezdte működését a Diákönkormányzat. Munkánkkal szeretnénk 

segíteni Titeket, diákokat, hogy minél jobb legyen az iskola közössége, hogy 
hatékonyan lehessen dönteni a diákságot érintő kérdésekben, és hogy mi szer-
vezhessük meg a saját programjainkat, úgy, ahogy szeretnénk. 

Lehetőségetek van a DÖK-nek akár személyesen az osztályok képviselőin 
keresztül, akár majd az aulában lévő DÖK-ládán keresztül üzenni. A fejlemé-
nyekről a hamarosan létrejövő faliújságunkon és az osztályfőnöki órákon kap-
hattok tájékoztatást. 

A DÖK megválasztott tagjai a következők:

 9. osztály:  Bozsó Tünde, Németh Áron, Papp Máté
 10. osztály:  Horváth Abigél, Bíró Zsombor
 11. osztály:  Pusztai Réka, Nagy Kristóf 
 12. osztály:  Almási Fanni, Tokai Bori, Kovács Gergely

Forduljatok hozzánk bizalommal!
  Kovács Gergely
 a DÖK elnöke
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 Négy fal között
K aliforniában, San Quentin–

ben,  minden hónapban megjele-
nik egy különleges újság, ahol a legkevés-
bé számítanánk rá, ugyanis egy börtönben 
adják ki – a rabok. 

Az először 1940–ben megjelent nép-

szerű börtönlapot 15 elszánt rab írja folya-
matosan a börtön falai között. A lap min-
den hónapban 11 ezer példányszámban 
jelenik meg, egyre komolyabb sikereket 
érve el. Azt biztosan elmondhatjuk róluk, 
hogy rendkívüli munkát végeznek, rend-
kívüli körülmények között. A Berkely 
egyetem hallgatóitól és profi újságíróktól 
kapnak segítséget és tanácsokat, hiszen 
a börtönlakó újságíróknak a mobiltele-
font és az internetet is nélkülözniük kell 
a munkájukhoz.

Egy ilyen lapban életfogytiglanra ítélt 
köztörvényes bűnözők olyan 

dolgokról is írhatnak, 
amikről senki más nem 
tudna. A főszerkesztő 
például egy 65 évre 
elítélt bandavezér, sok 
kínzás, és szenvedés 

okozója. Helyettese rögtön egy hírhedt 
bankrabló. 

De azért a San Quentin News sem 
mentes a cenzúrától. Folyamatos felügyelet 
alatt dolgoznak, a börtönőrök ellenőriznek 
minden egyes számot a megjelenés előtt. 

A lapot más börtönökbe is eljuttatják, 
de a falakon kívül élő emberek is megvá-
sárolhatják. A dolgoknak az ad különleges 
megvilágítást, hogy az olvasó tudja, hogy 
a cikket, amit éppen lát, egy halálra ítélt 
rab írja, egy kivégzésről, vagy egy éppen 
aktuális szökésről, verekedésről, vagy 
a mi számunkra elképzelhetetlen falakkal 
körülvett világról. 

P. N.
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Egy nagyon gyors és igazán könnyű recept:  

Csokis muffin
Hozzávalók:
* 15 dkg liszt
*  2 tojás
*  15 dkg vaj
*  15 dkg cukor
*  3 evőkanál baracklekvár
*  fél csomag sütőpor
*  5 dkg kakaópor
*  5 dkg tört étcsoki

Elkészítés:
Keverd össze a hozzávalókat, hogy a tészta szép sima legyen. Ezután ada-

gold őket 12 muffinformába, és kb 20-25 percig, 170 fokon süsd meg.

Megjegyzés: Nekem sokszor volt, hogy a tészta nagyon folyós lett, vagy pont na-
gyon ragadós, de ez nem gáz, ettől még ugyanolyan lesz a végeredmény.

Horváth  Abigél
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Interview with Gail,  
our native speaker  

of English
Réka Bozsó asked a few questions from our English teacher  

who came to our school in September and who has already met  
almost everyone from Class 6 to Class 13 for at least  

a couple of lessons.

•  Where have you lived before coming 
to Hungary?

I’ve lived in different places in Britain, I was 
actually born in Scotland. I’ve lived in the 
East of England, in the South of England, 
but most of the time I was living in Britain 
I was in the far South-West, next to the sea 
in Cornwall. From there I left to go to work 
at sea, so I was in many different countries 
traveling by sailing boat.

• Do you have a family somewhere?
Well, I’m not married, but I do have a son who 

is 25 years old, and he lives in North Island, 
New Zealand. 

• Why did you come to Hungary? 
I had two reasons: one is because Hungary is 

a very beautiful country, so it’s really worth 
being here; the other one is that my mother 
is Hungarian (my father is Scottish). She 
wanted to forget her past, but I had a big 
curiosity in me about Hungary and so when 

I came here, I learned a lot about myself and 
many other things.

• And how did the idea of being 
a teacher come to your mind?

The idea of being a teacher is not something 
I created, it just happened. I really like 
communicating with people, helping people, 
and learning from people, which I always do 
in the classroom while teaching the students. 
So, I think, being a teacher was a natural 
thing for me to do.

• But you had been sailing on the sea 
before…

Yes, but before that I did a lot of teaching as 
well, so after the sailing I was coming back to 
teaching and then sailing, then teaching again.

• And what do you think about our 
school? Is it different from the 
schools you worked at before?

I’m very happy to be here. I taught in the high 
school part of another school in Budapest, 
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and I can definitely say that the young people 
who I am teaching here are so much nicer. 
It’s a pleasure for me to be in the classroom! 
I really like working with the staff and the 
students her at the Obuda Waldorf School.

• How long have you been here in 
Hungary?

I came back from working at sea in May 2014: 
I had been away for 8 months in the Pacific. 
Before that, I was here living and working as 
a teacher in Hungary for 14 months. I don´t 
miss the places I love when I am away from 
them because I know I can return if I want, 
so I enjoyed my time away on the ocean, but 
I was also very happy to return to Budapest.

• That’s nice. And what do you do in 
your spare time here?

Well, I hope I will do a lot of different things in 
my spare time soon, because I’m interested 
in music, culture, and I’d like to spend 
more time with my friends… But right 
now I spend all my spare time making 
a renovation on my flat. It’s not very usual 
in Hungary, but I’m a very practical pers on, 
and I make the plastering, and many other 
things by myself, so I’m physically doing the 
renovation.

• Do you live alone?
I do, but I have a guest right now, she’s staying 

here for 3 weeks. I like to invite friends to 
come and stay, so I’m not on my own always.

• I’ve heard that you are vegan. Why 
did you choose this diet?

It´s a long, personal story why I became 
a vegan, but I’ve always been a vegetarian, 
so I didn’t eat meat even as a child, although 
I did eat cheese until I was about twenty 

or twenty-one years old. Then I became 
a vegan, and I felt like I’d just woken up after 
a twenty year sleep: so much more vibrant. 
I felt a lot healthier, so I just never turned 
back.

• How many languages can you speak?
I speak English, French, some Spanish and 

a little bit of Hungarian.
• Could you tell us a story about one of 

your exciting experiences?
Sure. Once I was crossing the South Pacific 

Ocean, in a small, 15 metre boat. There was 
just myself and the captain aboard at this 
time. We were sailing from Panama to New 
Zealand over about ten months. We were in 
a very remote part of the South-Pacific, in 
the Cook Islands. We were tied to a mooring 
(floating) ball next to an island, but this 
equipment broke during the night and the boat 
was blown onto the coral reef. We were not 
able to save the boat, but nobody sufffered any 
serious injuries. It was a small island with 64 
people living there, and the only transportation 
link they had with other islands was one boat 
which came about every four months, so we 
were trapped there. One of the most interesting 
aspects of the experience was that I saw hu-
man beings acting very badly and also very 
kindly, so I experienced both extremes of 
human personality. It was a very traumatic 
experience and I have a lot of strong memories 
about it. Eventually, we contacted some other 
boats on the long range radio and later a boat 
we knew came and rescued us.

• Thank you for the interview! 

Bozsó Réka
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A buszmegállónál válunk el,  
Diego kissé szorosabban 

és szenvedélyesebben ölel át, nem kis 
meglepetésemre.

– Valami baj van? – nézek föl, de a 
gyér lámpafény minden igyekezete el-
lenére sem tud Diego arckifejezéséből 
többet mutatni. 

– Semmi. Maria, semmi. – ezzel nem 
lettem okosabb és Diego már föl is száll 
a 25-ös buszra, nem néz vissza, nem is 
int. Ezt megbeszéltük. 

Elindulok a járdán, az esőcseppek 
egy sebesen szaladó mini-hullámvasút-
ként csorognak le a sapkámról. Mert 
igen, erősen novemberre hajazó idő 
van. Mármint itt, Magyarországon, 
nem hinném, hogy a hazámban, Brazí-
liában olyan eget terhelő lenne az idő-
járás. Egy kis napsütés, aztán a mete-
orológusoknak már le is járt a műszaki 
idejük. November van...

And it’s hard to hold a candle 
In the cold November rain...

Ez most hogy jött ide, arról fogal-
mam sincs. Csak bámulok ki a fejemből, 
lábaim anélkül rakják magukat egymás 
után, hogy szóltam volna nekik. A jár-
da... Fekete csizmám klappog az eső-
víztől. Nem is járda ez, táncparkett, 
valahol a 19. századi romantikus höl-
gyecskék és fess uracskák világában. 
Frissen lakkozott cipők fülcsikorgatóan 
csoszognak a laminált parkettán, a fiatal 
fülek nem kis bosszankodására, az öre-
geknek pedig teljesen mindegy. Lazac-
rózsaszín ruha van rajtam, a jobb időket 
is megélt kabát, és a nem éppen a mai 
divathoz illő csizma egy csapásra eltű-
nik, helyette tűsarkú, de röhej, mekko-
ra ennek a sarka, mint egy kisebb gyur-Ta

lá
n 

le
he

t…
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madarabkának. Ráadásul orbitálisan 
vastag is. Hajam feltűzve a 19. századi 
erkölcsi normáknak megfelelően, ha-
sonló korombeli hölgyeknek is ponto-
san egy ilyen hajköltemény virít a fején. 
Elindulok valamerre, ebben az idegesí-
tően hatalmas embertömegben teljesen 
mindegy, merre van a kijárat. A padló 
csúszik... vizes. Nedves, nyirkos, vizes. 
Az esőcseppek kopogva pattannak le a 
járdára. Ha jobban megfigyelem őket, 
nem egyszerű esőcseppek. Rizsszemek, 
amik az égből pottyannak a számukra 
ismeretlen semmibe. Vagy csillagok, 
folyékony anyag formájában. Vagy... 
Minden olyan ismeretlen és rejtett. Le-
hetséges, hogy ez az ősz hajú nénike, 
aki atlétákat megszégyenítve fut a zu-
hogó eső elől, nem is ősz hajú nénike, 
aki az atlétákat megszégyenítő sebes-
séggel fut a zuhogó eső elől. Vagy ez a 
csurig ázott bokor... lehet, hogy nem is 
csurig ázott bokor. 

Vagy... én, Maria Obrogiano, nem 
egy barna molekulájú géntöbbséggel 
születtem (ez alatt értsd a haj- és szem-
színemet), hanem valójában egy csurig 
ázott bokor vagy egy esőcsepp vagyok. 

Ki tudja? Kezem végigszalad a Mar-
git-híd vizes márványkövén, és a hirte-
len jött hideg olyan nagy jóleséssel tölt 
el, hogy el is feledkezem minden hülye-
ségről, ami az én életemet nagyban be-
folyásolja.

Talán mert november van... megál-
lok, körülnézek.

/ Florelai Macska Lenart : ... /
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Aktuális
	 december	17.	(szerda):		adventi	spirál	a	f

elsőben

	december	20.	(szombat):		téli	szünet	első	napja	

	 január	5.	(hétfő):	
	szünet	utáni	első	tanítási	nap

	 január	10.	(szombat):		szalagava
tó	bál	az	OMK-ban

	 február	9-13:		s
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	 február	13.	(pé
ntek):		farsang
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