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Előszó

„ J aj, már megint!” –  több mint valószínű, hogy ezt gondolják az osztá-
lyok, amikor egy osztályfőnöki órán Judittal belépünk a terembe. 

„Nem nehéz az érettségi mellett még ezt is csinálni?” – jön gyakran a kérdés. 
„De, de igen az.” – válaszolok – „De szeretem csinálni, így mindig van rá 

időm.” 
„Kinek adod át az újságszerkesztést, ha elballagsz?” – ezt kérdezik a leg-

többször.  
„Még nem tudom.” – felelem, de nem gondolok bele igazán ennek a súlyába. 

Messze van még, sok minden lehet. 
Idei első számunkból megtudhatjátok többek között, hogy milyen külföldi 

és iskolás programok lesznek az évben, hogy milyen kilencedikesnek lenni, és 
olvashattok még sok más témáról… 

Örülök, hogy ebben az évben is megtaláltam azokat az embereket, akik ha-
sonlóan lelkesek, mint én, és akikkel jó együtt dolgozni. 

Köszönöm!  
Jó olvasást! 

Palya Noémi
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Hogyan vezetett Zita repülőgépet  atalkorában? Szereti-e a spárgát? 
Hogyan tett helyre egy törést a 15 éves lány?

Interj ú Kálmán Zitáva l
• Hogy telt a gyermekkorod? Hol 
nőttél fel?
Tősgyökeres óbudai vagyok, itt laktam 

egészen 2005-ig. Szüleim mindketten 
tanárok, így egyik kedvenc játékom 
már gyerekkoromban is az iskola volt. 
Volt tábla, kréta és sok-sok játékmaci-
lurkó. Kilenc-tízévesen tanár akartam 
lenni, vagy énekesnő, de ez utóbbi jó 
hang híján kudarcra volt ítélve . 

• Milyen gyerek voltál?
Egészen jó gyerek voltam, semmi kihá-

gás, meg ilyesmi… nem voltam reni-
tens diák. Csak egyszer volt, hogy vala-
mi furcsa hajat vágattam magamnak, 
és ezzel beloptam magam néhány tanár 
szívébe – közölték, hogy a külsőn sok 
minden meglátszik. Akkoriban na-
gyobb szigor volt a sulikban, még a fes-
tett hajra is rossz szemmel néztek. 

• Tudjuk, hogy nagy állatbarát vagy, 
mesélj erről!
Nagy kutyabarát vagyok gyerekkorom-

tól fogva. Amíg nem lehetett sajátom, 
addig a házban lakó példányokat kér-
tem kölcsön és vittem sétálni. Aztán 15 
évesen lett egy kutyám. Németjuhász 
zabigyerek volt. Neki köszönhetem 
a férjemet is, akivel egy kutyasétáltatás 
alkalmával ismerkedtünk meg. Neki 

skótjuhásza volt akkoriban. Jó kis csa-
pat verődött össze a kutyaséták alkal-
mával, a végén a hétvégék úgy néztek 
ki, hogy kettőre felmentünk a Schmidt-
kertbe, majd 5-kor lejöttünk, de csak 
azért, hogy hatkor újra menjünk. Vit-
tünk pokrócot, kártyát.

• Gimnáziumi évek? 
A gimiben német tagozatos osztályba 

jártam, és már első végén szerveztek 
nekünk egy utat Németországba, egy 
partneriskolába. Akkor ültem először 
BMW-ben, ami a családban az anyu-
ka autója volt egyébként. Busszal utaz-
tunk ki, és ahová én kerültem, a lány 
éppen nem volt otthon, ezért az anyu-
ka vitt haza. Ott ültem az autóban, 
és 10 percig gyakoroltam magamban 
egy kérdést, amit majd felteszek, hogy 
mégse üljek olyan kukán. Aztán per-
sze amikor elmondtam a mondatot, 
elhibáztam… Nagyon kedvesek voltak 
egyébként, az anyuka  nn volt, az apu-
ka német. Spárgát ott nem ettem elő-
ször, csak a kóstolásig jutottam, mert 
nagyon nem ízlett.

Első „repülőgép-vezetési” élményem is 
a német úthoz kapcsolódik. Mivel az 
apuka hobbija a repülés volt, elvitt 
a közeli reptérre, hogy ugyan repüljünk 
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egyet egy kétszemélyes kisgéppel. Ez 
a 2. nap volt, a kommunikációban még 
nem voltam annyira penge. Ő lelkesen 
elsorolta, hogy ha a botkormányt előre 
tolom, akkor lefelé megy, ha hátra hú-
zom, akkor meg fel (vagy fordítva, már 
nem emlékszem), ha meg oldalra, ak-
kor így meg úgy billen, majd hátradőlt, 
hogy akkor most én jövök. Na, gondol-
hatod… Úgy 15 évesen durva volt… de 
nem zuhantunk le. 

• Sportoltál?
Egyszer lefutottam a Vivicittát (a sze-

relméért mit meg nem tesz az ember!). 
A rajtszámomat máig őrzöm. Nem va-
gyok valami nagy futó, igazából világ 
életemben utáltam futni. De hát ő meg 
sportember volt, és váltig állította, hogy 
ez jó lesz. Meg hogy csak 6 kilométer. 
Gondoltam, annyit még csak kibí-
rok, mégse tűnhet az ember 16 évesen 
punnyadtnak, hát legyen, majd össze-
szorítom a fogam. Agyban keményen 
edzettem  

f
. Az mondjuk szíven ütött, 

amikor a nevezésnél kiderült, hogy 
a táv nem hat, hanem tizenkét kilomé-
ter... Ez annyira elkedvetlenített, hogy 
mire a Lánchídhoz értünk, lehagyott 
a mezőnyt kísérő mentőautó is. De az-
tán összekaptam magam, és valahol 
a középmezőnyben célba értem. Más-
nap pedig megvilágosodtam az izom-
láz szó igazi jelentéséről: láz az izmok 
túlterhelése következtében. Nemcsak 
fájdalom, konkrét láz. De a póló, amit 
a célban kaptam, még megvan!  

Másik meghatározó sportélményem 
a sziklamászás. Na, ebben sem si-
került elmélyülni, így nem én lettem 
a következő Lynn Hill. Kedvesem lel-
kesen járt ki a Kecske-sziklához, meg 
a Franciabányába (nem röhög). Néha 
az Oszolyra. Itt esett meg, hogy én is 
nekiugrottam az egyik útnak. Ez azért 
is nagy szám, mert alapvetően tériszo-
nyom van még az óriáskeréken is. Má-
szó ismerősök oroszban biztosítottak, 
és szépen elnézték, amint én jócskán 

oldalra kimászom az útból, de nem 
szóltak. Aztán amikor az alkarom 
bemondta az unalmast, úgy pörögtem 
szépen a sziklafalon oldalra, mint 
a búgócsiga. A lenti „húha” kiáltások 
miatt aztán kedvesem is majdnem le-
pottyant a falról.
• Volt valaha sérülésed?
A gyerek- és  atalkoromat sikeresen 
megúsztam törés nélkül. Eddig egy-
szer tört csontom, az is már felnőtt 
koromban. Kite-ozni mentünk a me-
zőre. Engem is próbáltak tanítani, 
hogy hogy is kell ezt, piros zsinór, meg 
kék zsinór, erre meg arra, míg a kite 
esni kezdett, belekapott a szél, és 
olyat bucskáztam a fejemen át, mint 
a mesében, csak épp nem változtam 
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varjúvá. A bal kezemen a hüvelykujjam 
igen furcsán nézett ki. Azt gondoltam, 
ki camodott. Azt meg ugye helyre szok-
ták tenni. Gondoltam, inkább én most, 
mint majd az orvos. És egyébként sem 
volt jó ránézni, úgyhogy rántottam egyet 
rajta. Mivel a fájdalom nem múlt, el-
mentünk az ügyeletes kórházba, ahol az 
orvos, amikor meglátta a röntgent, futva 
jött, hogy meg ne mozdítsam, mert dara-
bos törés, és ha elmozdul, meg kell mű-
teni. Amikor mondtam, hogy én tettem 
helyre, egyszerűen nem hitte el. 

• Mivel töltötted akkoriban a hétvé-
géket?
Hétvégenként mi is jártunk bulizni, meg 

koncertre. Kedvesem első autóját is 
ezekben az években vette kemény tízezer 
forintért. Egy leharcolt Moszkvics volt, 
dögnehéz, mintha öntöttvasból lett vol-
na, ehhez volt vagy 50 lóerős. Volt egy 
szépséghibája is: az anyósülés előtt volt 
egy lyuk, amit a gumiszőnyeggel fed-
tünk el. Ha mentünk valahova, én jó 
erősen kapaszkodtam az ablak feletti 
fogantyúba, ha netalán az ülés is meg-
indulna az önállósodás útján. 

Egy szülinapi bulit mindenképpen el kell 
mesélnem. Még zsenge 15 éves voltam, 
barátnőmnek volt szülinapja, és a ku-
tyás csapatból az egyik srác – már 
idősebb, tanárképzőt végzett (!) – fel-
ajánlotta, hogy tartsunk nála bulit. Mi 
a nappaliban toltuk a Madness meg 
Housemartins számokat, aztán vala-
melyikünk kitévedt a konyhába, ahol 
furcsa alakok kanálban melegítettek 
ezt-azt a gáz fölött. Mi inkább marad-
tunk a Bonbonmeggynél. 

• Köszönöm a beszélgetést! 

Palya Noém i

Fekete-tó 

MONTENEGRÓ
Jártatok már olyan helyen, ahol 

bármerre néztetek, olyan látvány tárult 

elétek, amivel nem tudtatok betelni? 

Voltatok már úgy, hogy a körülöttetek 

lévő élőlények lenyűgöztek benneteket?

Én egy ilyen helyen jártam nemrég. 

Ez a hely, egy tengerszem Monte-

negróban, amit Crno jezeronak, vagyis 

Fekete-tónak neveznek.

A hhoz, hogy a tóhoz jus-
sunk,  át kellett vágnunk 

a tavat körülölelő fenyőerdőn, ami már 
alapjában véve mesebeli volt! Az erdő 
talaját puha mohaszőnyeg és kis feke-
teáfonya-bokrok borították, ezekről 
minden lépésnél szüreteltünk, és mire 
a tóhoz értünk, már jól is laktunk! Lát-
tunk sok gyönyörű virágot is, de az 
összes közül a legszebb egy turbánlili-
om volt. Én meg is álltam fényképezni, 
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mert ezt a virágot már régóta szerettem 
volna lencsevégre kapni. Sokáig szösz-
mötöltem a képekkel, és mire készen 
voltam, azon vettem észre magam, 
hogy nagyon lemaradtam a csapattól.  
Jó darabig baktattam az erdőben, mire 
beértem őket. 

Amikor kiléptem a fák közül, elém 
tárult a tó! 

Neve ellenére színe türkiz zöld 
volt, és körülötte magas hegyeket lát-
tam, akármerre néztem. Utóbb kide-
rítettük, hogy a balkán legnagyobb 
hegycsúcsait láthattuk ott. Jó volt vé-
gignézni ezen a tájon! Minden olyan 
nyugalmas volt, olyan meghitt, és raj-
tunk kívül nem is nagyon voltak ott 
mások.
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Leheveredtünk a parton, és élvez-
tük a napsütést, néztük a tó tiszta vizé-
ben úszkáló kis halrajokat, a köveken 
ugráló apró békákat. 

Mikor kipihentük magunkat, el-
indultunk, hogy megkerüljük a tavat. 
Az ösvény, melyen mentünk, hol ki-
bukkant az erdőből, hol pedig a magas 
fenyők közt kanyargott. Sziklapárká-
nyokra másztunk fel, majd megint le-
ereszkedtünk a tó szintjére. Néha meg-

álltunk áfonyát vagy szamócát szedni, 
és így felpakolva folytattuk utunkat.

Ez a hely nagyon megmaradt ben-
nünk, még az is lehet, hogy később 
visszatérünk majd egy újabb túrára. 
Mindenkinek csak ajánlani tudom, ha 
éppen arrafelé jár, túrázzon egy-két 
napot Durmitor magas hegyei között, 
mert egy életre szóló élménnyel gazda-
godhat!

Vajda Gergely 
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Andrea, az egyik főszervező mesélt nekünk az első Waldorf Filmfesztiválra való 
készülődésekről. 

A két évvel ezelőtti diákfó-
ru  mon  hangzott el először, 

hogy legyen egy olyan program, ame-
lyen a különböző Waldorf-iskolák di-
ákjai találkozhatnak, és együtt tudnak 
lenni, ebből jött az ötlet, hogy rendez-
zünk egy  lmfesztivált. Tavaly év vége 
felé kialakult egy kis csapat itt az iskolá-
ban azokból, akik hajlandóak ezért dol-
gozni is. A  lmfesztivál 2016. november 
17-18-án, pénteken és szombaton kerül 
megrendezésre, itt az iskolánkban. 

Már közel háromórányi anyag 
gyűlt össze a beadott  lmekből, ami 
ahhoz képest, hogy ez lesz a legel-
ső alkalom, meglepően sok. Többen 

látták már a kis lmünket, amit arra 
készítettünk, hogy hirdessük ezt az 
eseményt, és már elkészült a plaká-
tunk. Ezenkívül szakmai programot 
is szervezünk, ahova a mozgókép 
különböző területeiről hívunk ven-
dégeket. Lesz közönségtalálkozó al-
kotókkal, animációs workshop, és 
ritkán látható  lmeket is vetítünk 
majd, főleg olyanokat, amik nagyon 
eredeti látásmódot tükröznek, nem 
a konvencionális  lmízlést szolgálják 
ki. Lesz még színház, zene, költészet 
is! Nagyon izgalmas, színes két na-
pot tervezünk. 

A Waldorf Fesztivál – ahol több 
diákunk is járt már – szervezői is fan-

November 18.18.18.18. pépépép ntententekkk

15:30 Érkezés, kiállítás és fesztivál megnyitó

16:00–17:30
Salemi boszorkányok c. színielőadás 
a Pesthidegkúti Waldorf Iskola diákjainak 
előadásában, rendező: Kiss Péter

17:30-18:00 Szünet, büfé

18:00–20:00 Waldorf diákfi lmek 

20:00–20:30 Szünet, büfé

20:30–21:00
Hajnóczy Csaba: Terep c. hanginstal-
láció

21:00–22:00
költői est, szabad szövegfelolvasás, 
open mic (Simon Márton, és waldorfos 
diákok)

22:00–22:30 Janik Levente (gitár és ének)

November 19. szomomombatatatat

13:00–15:00

Két fi lm, majd beszélgetés
fi lmkészítésről, továbbtanulásról, 
példaképekről az alkotókkal, 
két fi atal fi lmessel, Németh Balázs
Kristóff al és Borbás Dáviddal

15:00–16:00
A Buharovok és az avantgárd 
fi lmszemlélet 

16:00–17:00
A „(2)hét műtárgya” csapata 
(MKE művészetelmélet szak diákjai):
válogatás médiaművészeti alkotásokból

17:00–17:30 Szünet, büfé

17:30–18:15 ex-Waldorfos fi lmek +Díjátadás

18:30–19:30
Docuart (dokumentumfi lmekkel 
foglalkozó csapat), fi lmválogatás

19:30–20:30
Vajda Lajos Stúdió (kísérleti fi lmekkel 
foglalkozó csapat), fi lmválogatás

21:00–22:30

osDaddy ate my friends - waldorfos
együttes, majd az eszményi

zene, tánc,lemezlovas dj szett-trió, ze
csinnadratta.

waldorf-filmfesztivÁl
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táziát láttak kezdeményezésünkben, 
ők is itt lesznek, és szeretnék majd 
meghívni az itt látható legjobb  lme-
ket a nyár eleji fesztiváljukra. 

A  lmek után lesz egy szavazás, 
hasonlóan a slam poetry versenyek-

hez, a nézők közül lehet jelentkezni 
zsűrinek. 

Reméljük, hagyományt tudunk te-
remteni, és jövőre talán még többen 
és még tudatosabban készülnek majd 
erre az eseményre. 

2016. 
NOVEMBER 
18 –19.

Várunk olyan,
maximum 15 perces
fi lmalkotásokat,
amelyeket jelenlegi 
vagy volt waldorfos 
diákok készítettek,
illetve olyan lelkes,
érdeklődő és nyitott
embereket, akik
szívesen részt vennének
egy új, a jóérzésű 
és építő jellegű együttlétre
épülő hagyomány
létrehozásában.

A fi lmek vetítése, zsürizése és díjazása
mellett mindkét nap lesznek különböző

művészeti és közösségi programok is,
úgymint koncertek, vers- és slampoetry-

felolvasás (open mic), közös piknik,
evés-ivás, dínom-dánom.

Csak a fi lmek beküldéséhez szükséges 
waldorfos háttér, a részvételhez nem!

Jelentkezés
a waldorffi  lmfesztival@gmail.com

email-címen,
további infók a facebookon 
(1. WaldorfFilmFesztivál).

Határidő: október 30.

WALDORF-FILMFESZTIVÁL
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Válogatás a 10. osztály 
poétika-epocháján született 

haikukból
az árnyék és a
napfény találkozása
jó, rossz határa

felszáll a madár
vár már rá egy szebb 
világ
jaj de követném!

vörös, lila kék
játékként születik az
ég, benne vagyok

a felhő hideg
ám de csendes könnyei
simogatnak át

fakókék hegyhát
alakod öleli át
pisztrángot patak

mélyebbre hajló
rettentő némaságban
madarak szállnak

cseppekbe gyűlnek
álmainkban ébredő
tiszta vágyaink

rezgő ágakon
remeg félszegen apró
súlyos szerelem

szilánkos éjjel
halál lobban szerteszét
koporsószegek

a nap legelső
sugarai csodásak
bizsergetőek

száll a madár, száll
felettem elszáll, míg én
bambán bámulok

ver az ablakon
a dörömbölő eső
süvít a nagy szél

hajnalba süpped
életem virágának
nyíló éhsége

valaki könnye
esőben ázni vágyó
pitypang a fűben

az Éj palástja
porzó egyszerűtlenség
árnyékán ülök

napfény álmában
rezdülő árnyak állnak
fogva tartottan

nesztelen tollú
madár hátán megcsillan
ezer esőcsepp
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Ö rültem,  amikor az iskolában 
mondták, foglaljunk szekrényt 

magunknak. Foglaltunk is, aztán csak vár-
ni kellett, hogy visszajöjjenek az osztályki-
rándulásról azok, akik kinyitják nekünk.

Meglepetésemre nem is kellett addig 
várnom, mert másnap reggel nyitva talál-
tam. Csak épp nem jól, mert így nem lehe-
tett becsukni. Nézegettem jobbról-balról, 
tekergettem a gombot, nem mentem sok-
ra vele. Amikor visszajöttek az osztályki-
rándulók, egyiküket gyorsan elrángattam 
a tett színhelyére. Próbálgatta ő is innen-
onnan, de a kód nem volt jó, így csak meg-
hagyta nekem, hogy kérjek kulcsot a taná-
roktól.

Kértem is, de a „kulcsok őre” beteg 
volt, így továbbra is várnom kellett.

Másfél hét kínkeserves stagnálás után 
kaptam a hírt a gyógyulásról, letámadtam 
hát Gábor bát. Nagyjából itt elégeltem meg 
a dolgot, s mivel matekepochánk volt, rög-
tön ki is számoltam, hogy 10 000 lehetősé-
gem van. Nosza rajta! 

Ezentúl, amikor az  osztállyal a folyosón 
várakoztunk, ők ültek, én pedig elkezdtem 
szisztematikusan feltörni a zárat. 

Voltak, akik csodálkoztak, voltak, akik 
segítettek, de egy idő után hozzá tartozott 
az órák kezdetéhez a monoton kattogás. 
Nagyon lassan haladtam. Egy tekerés, egy 
próba, egy tekerés, egy próba… Volt, ami-
kor már belefájdultak az ujjaim, de untam 
a táskát cipelni és feltettem magamban, 
hogy előbb leszek kész, minthogy ideér 
a kulcs. Azért két hét eredménytelen pró-
bálkozás után elkedvetlenedtem.

Másnap ott álltam a szekrényem előtt 
újra döbbenten, mert az csukva volt, de 
nem én csuktam be.

Dühös lettem, hogy valaki szórako-
zik velem, de miután hallottam, hogy más 
szekrénybe is benyitottak akasztó felszere-
lés céljából, inkább az tűnt valószínűnek, 
hogy a kulcs itt van, csak senki nem tud 
róla.

Újult erővel csavargattam a lakatot. 
Időt és fáradságot nem sajnálva ott álltam 
minden szünetben az immár csukott szek-
rény előtt. Éreztem, hogy most már ez az 
utolsó hajrá.

Aztán egy délután a gomb nem akart 
elfordulni. Próbáltam, de nem ment. Hir-
telen ötlettől felindulva magam felé rán-
tottam az ajtót, ami nagy meglepetésemre 
kinyílt! Arcomon kaján vigyorral néztem 
a szekrényemet vagy tíz percig. Aztán gon-
doltam egyet, és ünnepélyesen becsuktam. 

Sáfrány Sába

Kezdő betörő

15
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ERASMUS+ program 

O któber első hetében  az 
Óbudai Waldorf Iskolából 

többedmagammal Németországban 
jártam. Összesen 11 diák és 2 tanár 
utazott tőlünk. A walhauseni Waldorf 
iskolában rendezett projekthéten vet-
tünk részt. Szombat reggel indultunk 
Budapestről Frankfurtba, majd on-
nan Luxemburgba, végül autóval vit-
tek minket Walhausenbe. Kissé fárad-

tan érkeztünk meg, de még aznap este 
megnéztük az ottani 12. osztály színi 
előadását, ami elég sokáig tartott. 

Egy üdülőparkban laktunk, ahol 
a kisházakban vegyesen voltak el-
osztva a nemzetiségek (öt nemzet ta-
lálkozott ezen a projekthéten is: né-
met, angol, francia, török és magyar). 
A szálláshelyünk nagyon jó volt és 
kényelmes.

 Németországban jártunk
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Programjaink elsősorban abból 
álltak, hogy a környéken kirándul-
tunk, majd az osztályokkal együtt ké-
szítettünk kézműves dolgokat (ahol 
én voltam: szappant, kézkrémet), 
egyes osztályok epocháiba pillanthat-
tunk be, és délutánonként különbö-
ző workshopokon vettünk részt. Két 
napot a projekten résztvevő külföldi 
diákokkal, az „Erasmusschülerekkel”, 
hármat pedig velük és az egész iskolá-
val közösen töltöttünk el.

A szervezők remek hetet szervez-
tek nekünk, rengeteg élménnyel tértem 
végül haza, és úgy gondolom, hogy ezt 
a többi magyar diák nevében is mond-
hatom. Ha az ember nyitott volt rá, 
tudott mindenkivel beszélgetni idegen 
nyelveken (mert ugye az egész Eras-

mus+ projektnek ez is az egyik célja). 
Én személy szerint nagyon sokat be-
széltem németül és angolul is, életem 
egyik legjobb hete volt, az biztos! Jó 
lett volna még egy pár nap, mert az ötö-
dik-hatodik napon kezdtem belejönni 
úgy igazán, de addigra el is fáradtunk 
egy kissé, szóval mégis csak jó volt 
ez így. Németországba mindenképp 
szeretnék majd visszamenni, mert na-
gyon sok jó fej embert ismertem meg. 
Szeretnék majd még részt venni más 
projektekben is, ha lesz rá még lehe-
tőségem. Köszönöm a lehetőséget és 
a szervezést a walhauseni Waldorf Is-
kolának. És külön köszönet a minket 
irányító és segítő Jutkának és Zitának. 

Tallós Farkas

18
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Az Erasmus+ projekt  hiva-
talos célja a nyelvtanulás 

és hogy különböző kultúrákat, szo-
kásokat, embereket ismerjünk meg. 
Október elsején öt különböző ország 
Waldorf iskoláiból érkeztek diákok 
a walhauseni iskolába. A magyar csa-
pat nagy kedvvel, lelkesedéssel és vi-
dámsággal vett részt a projekt héten. 
Többen meg is jegyezték, hogy „a ma-
gyarok mindig vidámak”.

Szombaton korán reggel találkoz-
tunk a Ferihegyi repülőtéren, egy átszál-

lás és egy autózás után délután érkez-
tünk az iskolába. Megnéztünk mindent 
az iskola körül, megvacsoráztunk, majd 
végignéztük a 12-esek Ionesco: Orr-
szarvú című színdarabját. Előtte és utá-
na már lehetőségünk volt más diákok 
megismerésére. Egyrészt jó volt hosszú 
idő után újra találkozni a korábbi pro-
jekten megismert barátokkal és megbe-
szélni az elmúlt év történéseit, másrészt 
pedig új ismerősöket szerezni.

Ennek a Waldorf iskolának van 
egy kis biofarmja (tehenekkel, csir-
kékkel…), és biodinamikus gazdálko-

Kalandozás Saarlandban
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dást folytatnak. Az iskolai ebéd alap-
anyagait nagyon nagyrészt ők maguk 
termelik, és helyben főznek. Az étel ki-
zárólag vegetáriánus (ez a hús nélküli 
diéta néhány diáktársunknak nehéz 
volt), de a minőségén érezni a saját 
termelést, és a waldorfosságot (a  úk 
szerint). Többünknek viszont nagyon 
ízlett, jobban, mint az itthoni menza.

Szálláshelyünk apartmanházakban 
volt, a különböző országokból jött di-
ákokkal vegyesen aludtunk egy-egy 
házban. A szálláson volt lehetőség 
többféle szórakozásra: uszoda csúsz-
dával, bowling, biliárd, pingpong. 

Az első két napban leginkább ki-
rándultunk, és sok szabadidőnk volt. 
A kirándulások alatt nagyon hideg 
volt, de gyönyörű helyeken jártunk. 

Jó alkalom volt az ismerkedésre, be-
szélgetésekre megint. 

Kedden mentünk először iskolába, 
ahol közösen kezdtük a napot. Kü-
lönböző osztályokba osztottak min-
ket, ahol a matekhoz és a természet-
tudományhoz kapcsolódó dolgokat 
csináltunk a korosztályoknak meg-
felelő szinten. A nap egyes részeiben 
csoportokban gyűltünk össze a tor-
nateremben megtanulni a projektben 
résztvevő országok énekeit és tánca-
it. Mi a „Lérem-lérem”-et tanítottuk 
meg táncolni és a Cigány himnuszt 
énekelni, mindkettőnek nagy sikere 
volt.

Délutánonként workshop-okon 
vet tünk részt, ahol lehetett választani 
az euritmia, a dobozkészítés, varrás, 
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batikolás és szótárírás közül. Mi a ba-
tikolást választottuk, ahol a hangulat 
zseniális volt, és gyönyörű dolgok 
születtek: pólók, párnahuzatok, asz-
talterítők és táskák.

Az iskolából a szállásra mindig egy 
magánbusz vitt minket, ahol remek 
hangulatot teremtettünk. Esténkét 
ha za felé, amikor mindenki ki volt dől-
ve, mi még akkor is cigány énekeket 
daloltunk. 

A záróesten az osztályok, és a work-
shopok bemutatták közös mun kájuk 
eredményét, és a nemzetek egy hagyo-
mányos éneket vagy táncot adtak elő. 
Mi magyarok elzengtük és eltáncoltuk 
a Hull a szilvát, az Érik a szőlőt, és 
zárásképpen az Indulj el egy úton-t. 
Workshopunk előadása egy divatbe-

mutató volt. Lehetőségünk volt idegen 
nyelven, színpadon, egy iskola előtt be-
szélni, felkonferálni a műsort. Az elő-
adások után közösen is énekeltünk és 
táncoltunk, majd sajnos túl hamar, de 
eljött a búcsú pillanata. Nehéz volt ott 
hagyni azt a kedvességet és vendégsze-
retet, amit vendéglátóinktól kaptunk. 

Péntek reggel indultunk haza. Az 
első repülőutunk eseménydúsan telt, 
főleg egy társunknak, akinek nagy 
szerencsétlenségére közénk szólt a je-
gye, ugyanis végignevettük az utat.  
Pár órával később kicsit szomorúan, 
hogy véget ért kalandos hetünk, de 
fantasztikus élményekkel gazdagodva 
landoltunk Budapesten.

Dancsó Zsófia & Dangerfield Anna  
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T öbb dolog  is jó volt. Először is, 
hogy jól utaztunk és nagyon 

szép helyeken jártunk, Strasbourgban 
és a hegyek között, ahová pár napra 
elmentünk a városból. Az első szállá-
sunk egy felújított „waldorfos” kem-
pingben volt kis faházakban, ez min-
denkinek nagyon tetszett. 

Ami ezen kívül nekem még jó volt, 
hogy együtt tudtam lenni a diákjaim-
mal, egy kicsit más módon, mint itt az 
iskolában, és új oldalukról ismerhet-
tem meg őket. Nagyon barátságos han-
gulat volt közöttünk végig, és néhány 
török  atallal is jóban lettünk. Nekem 
ezek voltak a legjobb élmények. 

Néhány dolog azonban csalódást 
okozott. 

Például, hogy a híresztelések iga-
zak, és a franciák valóban nem beszél-
nek angolul, közülük csak két-három 

diákkal és tanárral tudtunk kommu-
nikálni. Ezzel szemben feltűnő volt, 
hogy a törökök és a magyarok na-
gyon jól beszélnek angolul, és barát-
ságosabbak, szívesen tanulják egymás 
nyelvét. Ez a két náció kissé el is külö-
nült, a többiek nehezebben nyitottak, 
kapcsolódtak, nem igazán érdeklőd-
tek irántunk. Az életkor szerinti fel-
adatok sem voltak igazán átgondolva, 
így nehezebben alakultak ki a közös 
együttlétek. Furcsállottam, hogy a kö-
zös barátkozós alkalomra csupán ak-
kor került sor, amikor már négy napja 
ott voltunk, az is a német tanárnő és 
az én kezdeményezésemre. Nagy csa-
lódás volt, hogy a mákos gubát toast 
kenyérből kellett megcsinálnunk, nem 
is voltak érte nagyon lelkesek a gyere-
kek, sok került a kukába. Azt hittem, 
hogy rengeteg mindent fogunk tanulni 

Élmények és viszontagságok 

Andrea beszámolója 
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batikolás és szótárírás közül. Mi a ba-
tikolást választottuk, ahol a hangulat 
zseniális volt, és gyönyörű dolgok 
születtek: pólók, párnahuzatok, asz-
talterítők és táskák.

Az iskolából a szállásra mindig egy 
magánbusz vitt minket, ahol remek 
hangulatot teremtettünk. Esténkét 
ha za felé, amikor mindenki ki volt dől-
ve, mi még akkor is cigány énekeket 
daloltunk. 

A záróesten az osztályok, és a work-
shopok bemutatták közös mun kájuk 
eredményét, és a nemzetek egy hagyo-
mányos éneket vagy táncot adtak elő. 
Mi magyarok elzengtük és eltáncoltuk 
a Hull a szilvát, az Érik a szőlőt, és 
zárásképpen az Indulj el egy úton-t. 
Workshopunk előadása egy divatbe-

mutató volt. Lehetőségünk volt idegen 
nyelven, színpadon, egy iskola előtt be-
szélni, felkonferálni a műsort. Az elő-
adások után közösen is énekeltünk és 
táncoltunk, majd sajnos túl hamar, de 
eljött a búcsú pillanata. Nehéz volt ott 
hagyni azt a kedvességet és vendégsze-
retet, amit vendéglátóinktól kaptunk. 

Péntek reggel indultunk haza. Az 
első repülőutunk eseménydúsan telt, 
főleg egy társunknak, akinek nagy 
szerencsétlenségére közénk szólt a je-
gye, ugyanis végignevettük az utat.  
Pár órával később kicsit szomorúan, 
hogy véget ért kalandos hetünk, de 
fantasztikus élményekkel gazdagodva 
landoltunk Budapesten.

Dancsó Zsófia & Dangerfield Anna  
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Aktuális
 November 18-19.  Waldorf Filmfesztivál 

  a gimnáziumban

 December 19.  Évszakünnep

 December 20-január 2.  Téli szünet

 Január 3.  Vízkereszti kirándulás

 Január 7.  Szalagavató

 Február 6-10.  11.osztály szólóestje

 Február 11-19.  Síszünet






