




Miután októberben megjelent Paul McCartney zseniális tizenhato-
dik szólólemeze és túléltük az ellentmondást nem tűrő novemberi 
vizsgákat, újfent itt vagyunk, az újság jókötésű és szórakoztató 

tizenegyedik kiadásával. Aktuális számunkat Szabó Angélának szeretném 
ajánlani, aki megfontolt elhatározását követően, egy másik iskolában folytat-
ja tanulmányait. Sok sikert és kitartást kívánok neki a környezetváltáshoz és 
tervei megvalósításához. De félretéve személyes érzésvilágomat, szeretnénk 
megköszönni nektek az októberi számunk iránti nagy érdeklődést. Kevesebb, 
mint egy hét alatt elkelt mind a száz példány, amire korábban nem volt példa. 
Örömmel fogadtuk a pozitív olvasói visszajelzéseket és kritikákat, amit fel-
használhattunk az újság fejlesztéséhez.

 Nagy figyelmet fordítottunk a tartalomra. Az előző számban 
leginkább a képekre voltatok kíváncsiak, így most sem spóroltunk velük. 
Mindemellett pazar szórakozási lehetőségekkel és új témákkal gazdagítottuk 
a készletet. Szecsődi Attilát kérdeztük például arról, hogy milyen fejlesztések 
várhatóak az iskolában, de készítettünk interjút egy másik távozó diákunkkal, 
Szanyi Dórával is, melyben visszatekint az itt eltöltött éveire. Fontos irányelv 
volt, hogy az új tanáraink megismerése mellett magunkat, a diákokat, és 
tevékenységeinket is legyen lehetőségünk megmutatni, ezért több verset 
és egyéni írást gyűjtöttünk össze. Továbbá folytattuk az októberi számban 
debütáló sikeres rovatainkat és folytatásos történetünket.

 Külön köszönettel illetném Sólyom Balázst, aki ismételten kiváló 
munkát végzett a tördelést és a grafikát illetően, egyúttal köszönöm a 
szerkesztőség minden tagjának a munkáját és közreműködőink segítségét. 
Őszintén remélem, hogy februári számunk is, elődjéhez hasonló fogadtatásban 
részesül majd. Mindenkinek jó szórakozást és olvasást kívánok!

Baranyai Ádám
FŐSZERKESZTŐ
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A keresztény kultúrkörön belül azt a „vízkereszttől” „hamvazószerdáig” tartó időszakot 
nevezzük farsangi időszaknak, amely a mai emberben többnyire, már csupán tél-
búcsúztató hagyományként él, de amelynek legfőbb jellemzője még ma is az, hogy az 

ember önmaga legbensőbb lénye helyett, - sőt gyakran éppen legbensőbb lénye ellenében - a 
külső világ felé fordul, s eközben tudatát átengedi egy olyan erőnek, amely fölött nincs hatalma.   

Ez a tudás azonban ma még csupán ébredezik bennünk, csak homályosan dolgozik azokban 
az érzéseinkben, amikor viszolygást és kellemetlenséget érzünk, ha a farsangi és karneváli 
bolondságokra gondolunk.  Amikor ezeket az úgynevezett “népi hagyományokat” szemlélve 
néhány pillanatra képesek vagyunk meglátni, hogy az álarcos vidámság, a nyárspolgáriasság, 
a gyerekesség maszkja mögé rejtőzve, az alkohol által előhívott gátlástalanságon keresztül, valami 
olyan erő veszi át az uralmat az emberek tudata fölött, amelyet ebben az állapotukban nem is 
érzékelnek. 

Vidám önfeledt mulatozásaival és “lukulluszi lakomáival” azonban (igaz rejtett módon, de) 
ez az időszak még ma is képes életben tartani bennünk azt az érzést, (már akiben még élet-
ben tudja tartani) hogy ilyenkor nem csupán a telet búcsúztatjuk, és nem csak a természet 
megújulására készülünk elő, hanem mi magunk is megújulunk: lényünk ujjászületik. S 
ez jó, még akkor is, ha erre a megújulásra ma egyáltalán nem úgy gondolunk, ahogy az a 
valóságban végbemegy. Mert a valóság az, hogy az ember hét évente szó szerint lecseré-
li fizikai testét, minden születéssel új lelkiséget lélegzik be, eközben azonban mindvégig 
megőrzi azt, ami csakis a sajátja, ami emberi lénye legbelsőbb magja, s ami csak annyiban 
függ a külső világtól vagy másoktól, amilyen mértékben engedi, hogy tudata fölött a külső világ 
vagy mások vegyék át az irányítást.  
Ebben az aspektusban a Farsangi időszakot tekinthetjük akár fordított Mihály-időszak-
nak is, hiszen tulajdonképpen fordított értelemben farsangkor az történik az emberen kívül, 
aminek (legalábbis a helyesen megélt Mihály-időszakban) az emberen belül kell történnie. 
Hogy mi ez? A rossz számba-vétele és szembeszállás az ekképpen számba-vett rosszal. 

Amire Mihály-időszakban a saját, nehézséget okozó tulajdonságaink képében önmagun-
kon belül kell rátalálnunk, és amit magunkban kell legyőznünk, azt a farsangi időszakban a 
külső világban kell számba vennünk.  Akár úgy, hogy ellenállunk annak, hogy ezek az erők 
magukkal ragadjanak minket, akár úgy, hogy ezeket az erőket kikarikírozva és felnagyítva mások 
számára is láthatóvá tesszük…

Milarepa



8



Mire elég a TÁMOP-pályázattal nyert pénz? 
Az elnyert pályázati pénz egy részét pedagógiai programunk színesítésére, bővítésére, egy 
másik részét iskolánk fejlesztésére fordítjuk. Megpróbálunk olyan területekre koncentrál-
ni, amelyekre eddig nem jutott elég idő, pénz vagy figyelem. Ilyen például a torna- és a 
fizika-kémiaterem. 
Hosszútávon azt terveztük, hogy építünk egy új tornatermet, de ehhez nincs meg a megfele-
lő anyagi háttér. A pályázat viszont lehetőséget ad arra, hogy komfortosabbá tegyük, és tor-
naszereket is nyertünk a gimnasztikához és a falmászáshoz. A tornaterem egyik belső falára 
mindenképpen szeretnénk egy mászófalat építtetni. Az ablakokat kicseréljük, ez a folyamat 
már megkezdődött. Az egyik oldallal végeztünk, most következne a másik. Megpróbáljuk a 
padlót kijavítani, újból lerakatni a parkettákat, és ugyan kisebb rá az esély, de gondolkoztunk 
rajta, hogy teljesen kicseréljük, és új, tornatermi padlót rakatunk le. 
A kémiateremben is kicseréltük az ablakokat, így már ott sem fagyoskodnak a diákok. Ren-
deltünk egy digitális táblát és a kémiai kísérletekhez egy gázelszívót, hogy komolyabb kísér-
letek végzésére is legyen lehetőség. Meglátjuk, mennyi pénz jut a bútorok kicserélésére a 
pályázatból, ezt még nem látjuk tisztán. 
Tervezzük a számítástechnika fejlesztését is. Az informatikateremben mindenképpen sze-
retnénk kicserélni a számítógépek monitorjait, és wifipontokat tervezünk elhelyezni az isko-
la különböző pontjain, de ez csak 1-2 évvel később valósulhat meg. Így a felsős tanárok egy-
egy óra anyagát akár számítógépeken is tudják majd tárolni, és szükség esetén a diákoknak 
átadni. A jegyzetek, tankönyvek egy részét fel lehetne tölteni a tanár számítógépére, amit 
könyvolvasókkal vagy táblagépekkel diákok is meg tudnának tekinteni. A diákok a kötelező 
olvasmányok és tankönyvek egy jó részét táblagépeken tárolhatnák, nem kellene minden 
nap sok száz oldalt cipelniük a táskáikban. 

Változik-e a Waldorf-kerettanterv?
A régi tanterv szinte változtatás nélkül átment az új rendszerbe, elfogadta az új kormányzat, 
ami azt jelenti, hogy minden olyan dolgot, főbb tevékenységet, ami az iskolánkban eddig 
volt, megtarthattunk. Tehát mi nem csak 5%-kal térhettünk el az általános tantervtől, ahogy 
a hagyományos iskolák, hanem 5%-kal térhettünk el az eddigi tantervünktől, ami nagyon 
nagy könnyebbséget jelentett nekünk. 

ISKOLÁNK IGAZGATÓJÁT, SZECSŐDI ATTILÁT KÉRDEZTÜK AZOKRÓL AZ ISKOLÁBAN 
VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOKRÓL, FEJLESZTÉSEKRŐL, MELYEKET A TAVASSZAL ELNYERT 
TÁMOP-PÁLYÁZAT SEGÍTSÉGÉVEL LEHETŐSÉG NYÍLIK MEGVALÓSÍTANI. KÉRDEZTÜK 
ARRÓL IS, MENNYIBEN KELLETT A WALDORF-KERETTANTERVET AZ ÚJ KÖZOKTATÁ-
SI TÖRVÉNYHEZ IGAZÍTANI, VALAMINT ARRÓL, MILYEN VÁLTOZÁST JELENTHET A RE-

GIONÁLIS GIMNÁZIUM ELINDULÁSA ISKOLÁNK SZÁMÁRA.



Kihívás-e a Regionális Waldorf Gimnázium?
A Regionális Gimnázium azon középiskolások számára nyílt meg, akiknek eddig nem volt 
lehetőségük az első 8 év után Waldorf-iskolában folytatni tanulmányaikat. Annyiban kihívás 
ez nekünk, hogy rá kell tekinteni a saját munkánkra, arra, hogy mi hogyan dolgozunk. Meg 
kell néznünk, hogy esetleg azokat a mintákat, amiket ott látunk, hogyan tudnánk használni. 
Ebből a szempontból biztosan változnunk kell, és az is biztos, hogy ez pozitív változás lesz. 
A mi koncepciónk az, hogy mi egy egységes iskola vagyunk, elsőtől tizenháromig együtt 
viszünk egy-egy osztályt. Ehhez képest mást jelent középiskolát építeni párhuzamos osz-
tályokkal. Nem mindenben lehet a két dolgot összehasonlítani. Mind a két útnak van lét-
jogosultsága, önmagában valami attól, hogy más, nem biztos, hogy jobb, csak más. 
Úgy látjuk, hogy eddig nem mentek tőlünk oda tömegesen diákok. A kilencedikből sen-
ki nem ment oda, a tizenegyedikben néhányan átmentek, de ez nem érintette olyan mé- 
lyen az iskolánkat, mint ahogyan azt vártuk. Az biztos, hogy meg kell fogalmaznunk, hogy 
mi milyen iskola vagyunk. Például rengeteg művészeti óránk van, minden évben színházi 
előadások, koncertek, de mi ezt magától értődő dolgoknak vesszük. Nem állunk ki ezzel 
a nyilvánosság elé, mint mások, akik a töredékét adják annak, mint mi, mégis készül róluk 
rengeteg fénykép, videó, és ezek fent vannak a közösségi oldalakon, a mieinkről meg alig 
készül néhány fénykép. Ebben biztos változtatnunk kell. 

LEJEGYEZTE: Bozsó Tünde
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Az idén először került sor január 27-31. között egy témahétre. A kezdeményezés már 
sok évvel ezelőtt tőlem származott, hozzám kapcsolódott tavaly Szemere Gábor, és 
így a művészet és természettudomány karöltve tudta képviseltetni magát az idén. 

Cél volt, hogy a szokásostól eltérő módon teremtsünk lehetőséget a tanulásra, a tanárok 
egymással és a diákokkal a szokottól eltérő módon keressék az iskolai élet még kiaknázat-
lan lehetőségeit, olyan témán dolgozzunk, ami mindenkinek (felsős diáknak és tanároknak 
egyaránt) lehet izgalmas. 
Gábor kezdeményezését elfogadva végül egy nagyszerű téma köré rendeződött a munka. 
A kiszámíthatóság kontra véletlenszerűség olyan gondolatkör, amihez a művészet, a ter-
mészettudomány és a bölcsésztudományok egyaránt tudnak közeledni. Arra jutottunk, hogy 
legyenek közös előadások, és csoportmunkákban gyakorlati és elméleti tevékenységek. Sze-
rettük volna, hogy a diákoknak teremtsünk lehetőséget arra, hogy kipróbálhassanak olyan 
új dolgokat, amik nem tudnak megvalósulni a meglévő tantervi kereteken belül. Szerettük 
volna, hogy  tapasztalatszerzés, élmény, tanulás egyszerre legyen megélhető. Nem minden 
tanárnak sikerült bekapcsolódnia a projekthét megalkotásába, de a megvalósítás hetében 
kisebb-nagyobb segítségadással mindenki beszállt.
Végül nyolc csoport került meghirdetésre, és hét munkacsoport végzett munkát. Zenei, 
művészeti, dráma, népi iparművészeti csoport képviselte a művészetet, egy erős termé- 
szettudományos csoport (matematika, biológia), és két bölcsész csoport (angol nyelvi, és 
történelem) működött. A hét a csoportmunkák bemutatásával zárult, amelyen öt csoport 
mutatta meg munkájának gyümölcsét, egy csoport munkájáról tájékoztatást kaptunk. A hét 
sajátossága volt, hogy a létszámkeretekhez alkalmazkodva a legtöbb diák érdeklődésének és 
választásának megfelelően vehetett részt a felkínált tevékenységekben, és közreműködtek 
külsős szakemberek is. A reggeli, témához kapcsolódó közös előadásokon két természet-
tudományos és két művészeti előadás hangzott el (Szemere Gábor, Marikovszky Andrea, 
Balla Gyula, Szemadám György), segítve a témák megközelítését. Nagy élmény volt, hogy 
az előadások sorát Szemadám György képzőművész, író előadása zárta, a zoológia művész 
általi megközelítésével, így az előadásban a tudomány és művészet egységbe kerülhetett.
Nagyon jó lenne visszajelzéseket, kritikákat, javaslatokat kapnunk a diákoktól, a bemutatón 
megjelenő szülőktől, a projekthétről. Ez alapján lehetne dönteni arról, hogy érdemes-e ha-
sonló kísérleti időszakokat beiktatnunk az éves munka menetébe a jövőben is. A pénteki be-
mutatkozás nagyszerű hangulatú volt. Én egyébként ilyennek képzelek egy felsős hónapün-
nepet…

Marikovszky Andrea 

PROJEKTHÉT A FELSŐ TAGOZATON
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FEJEZETEK ISKOLÁNK GONDNOKA ÉLETÉBŐL
II. RÉSZ

avagy hogyan lehetne tovább javítani iskolai életünkön



A kedves főszerkesztő szeretetteljes 
unszolására vállalkoztam arra, hogy 
írok az újságban néhány engem, 

vagyis inkább az iskolát érintő kérdésről.

Haladjunk az iskola felé!

Parkolás: két éve kérem, hogy ne használ-
ják az autósok parkolásra a bolt előtti he-         
lyeket és ne ugrassanak fel a padkára a busz-
megállóval szemben. A praktikus ok, hogy 
a szegély kiszakítja a gumit, a másik pedig, 
hogy az közterület. Csak a szerencse védi az 
ott állókat a közterületesek eljárásától!
(Legutóbb az elsős esten teleparkolták 
a szülők a zöld területet az iskola és a 
temető között. Úgy nézett ki a fű, mint egy 
közparkoló! Az egyik autó alatt be is szakadt 
egy csatornafedél, most ott tátong egy hatal-
mas gödör… kár, hogy nem szólt, hogy mi 
történt.)

Bejárat: Mivel mindenki úgy időzíti az 
iskolába érkezését, hogy 7.50-55 körül 
érkezzen, a bejárati ajtóban olyan a hangu-
lat, mint egy metróperonon csúcs időben! 
Az elsős-másodikos gyerekek búcsúzkod-
nak a szüleiktől, öltözködnek… néhányan 
fogócskáznak, a felsősök és a gimisek pedig 
próbálnak valahogy átvergődni a tömegen. 
Jelzem, hogy meg se próbálja senki a cikk 
hatására a késését elszámolni azon az alapon, 
hogy nem sikerült bejutnia az iskolába! 
Inkább azt ajánlom, hogy fél órával koráb-
ban indulj el otthonról! És akkor a kisbolt-
ban beszerzett kávét is lesz idő elkortyolni… 

Folyosók: Az alsós folyosókon veszélyes 
mértéket öltött a fogócskázás. Szeretettel 
kérem a nagyobbakat, felsősöket és gimise-
ket, hogy kedvesen segítsenek betartatni 
a kicsikkel az elemi viselkedési normákat! 
Továbbá jelzem, hogy szorul a hurok a 
narancsos körül. Nagyon vicces lehet szűk 
baráti köre számára a viselkedése az elköve-

tett poénjaival, de én el fogom kapni! 
Szólok, hogy NEM vicces! Sokáig és sokat 
fog takarítani. A takarítók nem azért van-
nak, hogy a szándékosan előállított mocskot 
eltakarítsák! A jóérzésűek vannak többen, és 
a többségnek nem tetszik ez a magatartás! 

Termek: csak csodálkozom azon, hogy   
micsoda érzéketlenséggel lakjátok azt a 
helyet, ahol majd a fél napot eltöltitek…  
Hogy lehet ilyen, már az igénytelenség 
határát súrolóan beszemetelt, összemocskolt 
teremben végigülni az órákat!? Erre nincs 
igényesség? Szép, ízléses, divatos ruha, az 
igen? Dezodor és parfümillat, de a lábatok 
alatt szaglik a több órás narancs, banán, 
alma, és még ki tudja milyen földre dobált 
maradék?... Ismeritek a takarítónőket? 
Látjátok Őket délutánonként? Heroikus 
küzdelmet folytatnak, hogy másnap reggel 
emberi körülmények között kezdhessétek 
a napot! Ki fogom próbálni, hogy egy hétig 
egy-egy teremben elmarad a takarítás. Lehet, 
hogy pénteken már nem lehetne  benyitni a 
terembe a hulladéktól!  Az otthagyott ebédes 
dobozok, tele vagy üresen. Néha hetekig... 
Sportszerűen űzzük Szegedi Gáborral az 
evőeszközök begyűjtését. Az elmúlt héten 
ő nyert, mert 9 tányért és 37 evőeszközt 
szedett össze a termekből. Az étkezőben a 
szegény konyhások meg nem tudnak lassan 
evőeszközt adni az ebédelőknek…!

Udvar: a napokban több komolyabb (8 na-
pon túl gyógyuló) sérülés is történt. Értem, 
hogy tél van, meg szünet, és akkor bizony 
hógolyózni kell. De talán a testi épség fi-
gyelme szabjon határt! Az udvaron lévő 
játékok az alsósoknak vannak méretezve, 
Szeretném, ha a nagyok nem terhelnék 
túl az eszközöket!  Számtalan fogócska-
fajtát játszanak, viszont a 3-4-5-esek be-
leveszik a játéktérbe az épületet is, és ki-be 
rohangálnak az ajtókon feltaszítva a vétlen 
közlekedőket! Vagy, ami engem bosszant, 



hogy az ajtó külső, illetve belső oldalán a ki- 
lincset feszegetve erőlködnek… Kérem a jó 
érzésűeket, de főleg a nagyokat, hogy terel-
jék ki a feleket az ajtón kívülre! Itt jelzem, 
hogy a 11-nek lehet a kis udvaron labdázni, 
de csak nekik! Ha mások ott játszanak, ak-
kor vissza lesz vonva a lehetőségük! Védjétek 
meg a „grundotok”és küldjétek el a kiseb-
beket! 

Van még néhány apróság: magatokkal 
szúrtok ki, ha engeditek, hogy néhányan 
játéktérré tegyék a wc-ket. Vagy nem zavar 
senkit, hogy kellemetlenséget okoz, vagy 
okoznak a wc-dugítók? Nyugodtan, nem 
esik le az aranygyűrű az ujjamról, megszün-
tetem a dugítást… legfeljebb pár napig majd 
az emeleten a teremben fellógatott tekercs-
ről kell vételezni annak, aki szükséget érez!  

A sok nyafogás és siránkozás után azért 
szeretném jelezni, hogy megtisztelve érzem 
magam, hogy érezhető javulást látok és ta-
pasztalok az előző felszólalásom óta! A gim-
nazista előtér radiátoraiból szinte eltűntek 
a begyömöszölt papírok, sztaniolok. A ter-
mekben a tanítás végén noszogatás nélkül 
felrakjátok a székeket a padokra. Tolmácso-
lom a takarítónő köszönetét! Majdnem egy 
órával előbb tud hazamenni így, hogy nem 
kell 9 teremben neki egyedül felrakodnia a 
székeket! Sajnos néha itt-ott nyitva marad-
nak éjszakára az ablakok, és reggel hideg 
fogad, figyeljen erre az utolsó! A villanyt is 
lekapcsoljátok kevés kivétellel… 1,5 millió 
a havi villanyszámlája az iskolának! Sajnos 
ez magasabb az átlagnál, és ez a fogyasztá-
si szokások miatt ilyen, de sokat számít az 
elavult elektromos rendszer, illetve a magas 
fogyasztású világítás. Ezen megint fogunk 
javítani a nyári átépítéskor és felújításkor.

Nagyon szeretnénk, ha újabb termek 
szépülhetnének meg! Látható, hogy vi-
gyáztok a megszépült euritmia-teremre is. 

Nagy köszönet a 11-es fiúknak, akik segítet-
tek a helyére emelni a közel 200 kilós új, 
nagyméretű radiátort! 2 fokot emelkedett a 
hőmérséklet a teremben! 

Nagy tervem, hogy szeretném a 
tornateremben megoldani a melegvíz-
ellátást és a zuhanyzók üzembe helyezését. 
Szívesen látom a vállalkozó kedvűeket, 
segíthetnek falat bontani, vízcsöveket 
szerelni. Annál előbb lehet meleg vízzel 
zuhanyozni egy kosár-, vagy röplabdameccs 
után! A tornateremben a féloldali ablakok 
cseréje után 14-15 fokról megemelkedett 17-
18 fokra a hőmérséklet! Talán a következő 
téli szezonban a másik oldali ablakok cseréje 
után még megérhetitek, hogy melegetek lesz 
a tornateremben?! És mondanom sem kell, 
hogy ez mind csökkenti a fűtési költségeket 
is! 

Végül, inkább apukaként említek egy témát: 
minden öt gyerekből egy érintetlenül teszi 
az ebédjét a tálcatartóra! Az étel, amit 
felszolgálnak, nem ehetetlen, csak legfeljebb 
ránézésre talán nem étvágygerjesztő. Ez 
persze leginkább a kicsikre vonatkozik, hogy 
a szüleik vagyonokat fizetnek ki, egyrészt a 
feleslegesen befizetett ebéd miatt, másrészt 
aztán hazafelé bizonyára kell még további 
költséggel valami „ehetőt” beszerezni… Na-
ponta(!) megtelik a 100 literes hordó, ami-
ben a maradékot elviszik a malacoknak! Ezt 
én nagy luxusnak tartom! 

Nos, mehettek hazafelé! Szép napot kívánok 
mindenkinek! :)

 Racsmány Bence
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Parfümillatú, elegáns izgalommal telik meg a tér, ahogy érkeznek a szülők, barátok, 
rokonok. A végzősökből szinte egyet sem látni, néha tűnnek fel, de gyors léptekkel 
újra az öltözőbe térnek. Halk zene szól, a csevegés hangja minden sarkot bejár, aho-

gyan lassan helyükre ülnek várakozó tekintettel az ünneplők. 
Bordó függöny előtt, fényesen szólal a konferálás, hívják a végzősöket, akik hosszú sorban 
érkeznek, ünnepélyesen, komolyan. Megkezdődik az idei bál. 
A 11. osztály kék fényben hajladozó lányai kezdik a műsort, a tánc finoman morzsolja 
el az izgalom hullámait. A szalagozáshoz elegánsan, büszke tartással vonul fel a 13. 
osztály. Mind feketében, komolyan, ünnepélyesen, leheletnyit szemérmes mosollyal 
állnak. A tanári beszédek visszarepítenek minket az elmúlt évek pillanataiba. A jövőre is 
csomagolnakmindenkinek útravalót, kezdve ezzel a búcsúzást már előre. A szalagtűzést 
tapsvihar kíséri, szinte szakadatlan. Aztán könnyeden koccintanak az ünnepeltek mind 
zárásként, és eltűnnek a művészbejáró folyosójának sötétjében. Négy 11-es rázza fel a 
közönséget, lüktető ritmusok cikáznak a teremben, kirobbanó energiával szólnak a villogó 
fényben. A 13. osztály tánca szenvedélyes, lendületes mozdulatokkal tűzdelt, feketés-vörös 
tangó. Komoly összhang uralta mozdulatokkal lejtenek, e pár percre a mély érzelmek játékos 
villanásai ragadják el a közönséget. 

A szünet után a tanárok tánca a meglepetés erejével indít, felszabadultan játszanak némi 
izgalommal hintve, görög körtáncot járnak, a nézők fölött könnyeden gurguláz a nevetés. 
A 11. osztály harmadik színrelépése rövid rokival kezdődik, melyet a fiúk tánca szakít meg, 
majd hajlékonyságukkal nyűgöznek le a lányok, és végül kecses hastánccal koronázzák meg 
az előadást. Ezt követően negyed óra időutazásra indul a közönség. Az eltelt 13 év esz-    
szenciája szólal meg a vásznon, gyakran csalva széles mosolyt a nézők arcára. Az osztály         
szertelen őrültködő, lassan felnövő, de valahol még mindig gyerek emlékei, a tanárok gondo- 
latai jóleső felütés a bálok királynője, a keringő előtt. Hercegnők hercegeik karján vonulnak 
a terembe, a zene ritmusa lüktető, a hegedű dallamai nem éppen a megszokott, komolykodó 
tánchoz illenek. Sokkal inkább tükrözik a végzősök mindig is formabontó, játékos valóját. A 
duplázott keringő után megkönnyebbülten kérik táncra egymást az osztály és a közönség, bő 
két óráig még vakuktól fényes a terem és ölelkezve, mosolyogva forognak a párok.

Nagy ruhászsákokkal, büszke mosollyal búcsúznak a szülők, a fiatalság sietve indul tovább, 
ünnepelni az éjszakába. Az idei szalagavató a mostani 13. osztályra jellemzően nem a 
meghatott pityergés pillanataira helyezte a hangsúlyt, hanem a szabadság-imádat hangulata 
uralta az estet. A 11. osztály pedig tökéletesen alkalmazkodott, lendületes műsorral és pon-
tos szervezéssel. Szórakozás és nem kötelesség illata volt a perceknek, ahol az örökké őrültek 
is egy pillanatra felnőtt mivoltukba bújtak, megízlelve előre, milyen is lesz majd... Akkor. 

Nagy Berta





19

Korábban miért választottad az Óbudai Waldorfot?
Első osztályban is jelentkeztem ide, de sajnos akkor sem fértem be az osztály-
ba. Minden évben próbálkoztam, de hiába. Kilencedikben úgy mentem be a 
felvételire Máriához és Csilla nénihez, hogy nem adok nekik más lehetőséget 
csak azt, hogy felvegyenek. Ebből mi látszott, azt nem tudom, csak ezt érez-
tem. Nem tudom miért, de amikor anya közölte, hogy felvettek, mégsem tud-
tam teljes szívemből örülni. A nyári szünetben viszont egyre biztosabb voltam 
ebben a döntésemben. Azért választottam, mert láttam, hogy itt szívesen   
fogadnának és itt azokat a tantárgyakat, amiket én szeretek, fontosnak tartják.

Megbántad az itt eltöltött éveket?
Egyáltalán nem bántam meg. Persze voltak hullámvölgyek, de az mindenütt 
előfordulnak az emberrel.  Sok mindent kaptam ebben az iskolában, amit 
máshol nem tudtam volna megtapasztalni. Ezért rettentő hálás vagyok a 
tanároknak.  

Adott neked valamit az iskola, amivel több lettél?
Minden féle szempontból sokat adott nekem ez az iskola. Ha így visszagon-
dolok, főleg az életre készített fel leginkább. Arra, hogy kezeljünk helyzete- 
ket, emberi kapcsolatokra, hogyan kezeljük egymást. Rengetek iskolába és 
társaságba jártam már, de még sehol sem tapasztaltam se gyerekek felől, se 
tanárok felől ilyen nyitottságot.  Itt mindenki kiélheti az összes visszatartott 
érzéseit, gondolatait, mert itt megengedik (a művészetekre, dráma, festésze-
tekre gondoltam.) Rengeteg tanártól tanultam, persze voltak, akiket nem tud-
tam annyira megkedvelni, de ez előfordult mindenhol. Az időhöz képest, amit 
eltöltöttem itt, rengeteg élményt kaptam és sok mindent tanultam.

Mondanál egy számodra kedves emléket, amit soha nem fogsz 
elfelejteni?
Rengeteg élményem van. Ami talán a legkedvesebb lehet, hát… Az, mikor 
Legéndre utaztunk praktikumra, igen az osztály tudja, hogy a hangulat nem 
éppen jól telt el sok okból kifolyólag, de valahogy arra mindig emlékezni 
fogok, mert a sok rossz mellett sok jó is történt velünk. Remélem senki 
se foglya elfelejteni, hogy az ÖSSZES lány együtt ülünk egy ki körbe és 
mindenki olyanokat mesélt el az életéből, amiket nem mond el akárkinek és 
mindenki tudta, hogy ez a pillanat fontos lehet még… Mindenki megbízott 
mindenkiben, és utólag ha vaki felemlítette kedves emlékként emlékszik 
rá vissza. Az osztály kirándulások hozták mindig össze társaságot. Szintén 
Legénden történt mikor a tábortűznél voltak, akik ettek és voltak, akik 
énekeltek, arra az érzésre mindig szeretnék vissza emlékezni, hangulatos volt 
nagyon, ész szép.  



Kire fogsz szívesen emlékezni?
Az osztálytársaimra külön-külön! Persze a BARÁTAIMRA, akiket szívós 
hetek és hónapok után tudtam magamnak megszerezni. Sok tanárra, akik 
bíztak bennem és megmutatták saját tantárgyuk szépségét, olyanokat csinál-
tattak velem (földművelés, földmérés stb.) amit soha életemben nem tudtam 
volna megtapasztalni, ha nem járok ide. Az órai hangulat és sok, rengeteg 
vicces dolog, ami csak órán történt meg. Ezek nagyon fognak hiányozni.

Lezárásképpen, üzennél még valamit a barátaidnak?
Köszönöm azoknak az embereknek, akik varázslatos pillanatokat adtak 
nekem!!! És a Barátaimnak azt üzenem, hogy remélem, ők megtalálják a 
helyüket ebben az iskolában és tudjanak boldogulni az életben. Akikkel meg 
nem jöttem túl jól ki, és megnehezítették az itt eltöltött napjaimat, azoknak 
is köszönöm, mert most már tudom, hogy nem ok nélkül történtek ezek. És 
meg szeretném köszönni Csilla néninek, hogy ha nem is tudja, de nagyon 
sokat segített azzal, hogy meghallgatott és segített az iskolai nehézségeimben 
megtalálni a helyemet, és a magánéletemben is.  Nem szerettem volna neveket 
írni, de most azok nevét fogom felsorolni, akik szerepeltek ezekben a kedves 
gondolataimban Liza, Sári, Flór, Leó, Ede, Dani, Domi, Zsombi, Szonja, 
Hanna, P. Réka, Noémi. B. Réka, Bálint, Andris, Tomi, N, Kristóf, Gergely, 
Kris, Gergő, Lél, Fanni, Artúr.

Baranyai Ádám





22

Nincs kétségem afelől, hogy ebben 
az iskolában az életben való 
boldoguláshoz szükséges „kellékek” 

igazi kincsestárához hozzájuthattok. Se szeri, 
se száma azoknak a hasznos képességeknek, 
melyekkel a mindennapi élet problémáit 
kiválóan tudjátok majd orvosolni.
A minap azt olvastam egy cikkben - amely
egy népszerű pszichológus előadását tag-
lalta - , hogy legtöbben érzelmileg anal-
fabéták vagyunk, és nagyon hasznos tudás 
volna mindannyiunk számára a megbocsáj-
tás és a sértettség legyőzésének képessége. 
Valóban, micsoda hiány ez manapság! Hány-
szor cipeljük keserű élményeinket, megbán-
tottságunkat, sértettségünket, mérgezve ez-
zel magunkat, akár előidézve betegségeket 
is. Gyakran a gyerekkori lelki sérülések 
felszínre hozása és tudatosítása már maga a 
gyógyulás erőteljes lendületét jelenti.

Megbocsájthatnánk magunknak?
Én mondjuk nagyon szeretnék megbocsáj-
tani magamnak. Ez idáig ugyanis nem 
mentem be a 8. vagy a 9. osztályba, és nem 
táncoltam az asztalon egy mp3 lejátszóval a 
fülemben belevaló hippi módjára, nem ír-
tam tele a táblát figyelemfelhívó üzenetek-
kel, és nem matricáztam szét a budikat saját 
tervezésű elégedetlen dumámmal, valamint 
nem indítottam zárt fészbuk csoportot a 

diákrenyheség miatt. Tényleg, de miért tet-
tem volna?

Egyik legnagyobb, legvírusosabban terjedő 
betegségünk az apátia ellen lázadásként. 
Az érzelmi közönyösség, a lelkesedés hiá-
nya, az ernyedt lélek szürkesége, a lemondás 
savanyú íze a szánkban - ez az apátia. (Az 
igazsághoz hozzátartozik, hogy az apá-
tia egyben néhány filozófus szerint a lélek 
egyik legnemesebb állapota, mikor minden 
vágytól mentesen van jelen, s hiú érzelmek-
től megszabadulva szárnyal, de ez itt most 
a mi témánk szempontjából irreleváns, sőt 
félrevezető, pusztán a tárgyszerűség miatt 
írtam le).
Nincs szomorúbb látvány, érzés, mint 
azt tapasztalni, hogy valamihez, ami jó a 
közösségnek, erősíti a lelket, formálja tuda-
tunk: nincs kedvünk. Valahogy nem indu-
lunk be, mert elmúlt az az időszak, amikor 
lelkesedni tudtunk. Így vagyunk egy idő 
után az okos és okosabb telefonokkal, az 
egyre menőbb tabletekkel, notebookokkal 
de bármilyen technológiai kütyükkel (sze-
rencsére). A magam részéről viszonylag 
hamar átláttam, miről van szó technológiai 
fejlődés címszava alatt, és innentől kezdve, 
sokat vesztett vonzó varázsából a világnak 
ezen térfele.

NI! FELNŐTTNEVELDE
(elsősorban diákoknak)



Ugyanakkor, politikai fennhangok nélkül 
szinte minden épeszű ember látja, hogy 
valami nagyon elromlott, félrecsúszott. A 
közösségek nem feltétlenül teljesítenek job-
ban, hiszen nem arról van szó mostanában, 
hogy a közös lónak túrós a háta, hanem 
inkább az dívik, hogy nincs, aki kivigye a lo-
vat legelőre. Kevés a jelentkező.
Így lesz a táltos paripából, mely igazi had-
rafogható mén, egy nyeszlett, impotens 
gebe, aki szinte járni sem tud már, szemmel 
láthatóan betegség sújtja. Ahelyett, hogy 
vágtatna lovasával az erdei csapásokon, fel 
hegynek s le a völgybe, keresztül-kasul pa-
takon, várárkokon és zebrákon ( mindeköz-
ben porítva a szárított zöldségeket a nyereg 
alatt), vagy legalább segítene a szántásban, 
húzva az ekevasat, netán kicsit lassítva a 
postafogathoz beállva a híreket terjesztené - 
ehelyett csak áll a többi ló közt, s mélázik, 
vajon van-e értelme kimenni?
Kincseim, lehet hogy a táltosparipánk 
csendben az enyészeté lesz?

Ej, be okos fruskák - de nem a butuskák! - 
siheder, pelyhedző vagy már kiserkent serté-
jű ifjak! Jampin zselézett, vagy vaxolt hajú, 
orrba-gyűrűs, pszigoás, hipszter, geek és 
emós, vagy akármilyen rokkerek!
Ne mondjátok nekem, hogy úrrá lett rajta-
tok az apátia, mielőtt a cselekvés ideje 
megérkezett volna?! Hát hol maradtok távol 
a jövőtöktől? Csak nem a szélessávú hiper-
nettel száguldotok csekély szabadidőtök 
teljes idejében a lájktengert ontva, egymás-
ra vetülő hullámokat verve, csetelve?! Hová 
ástátok reményetek s vágyatok, hogy ez az 
iskola még különb lehet , ha megtanítjátok 
hallgatni reátok?
Elő a lesből, a zugból, a snapchat, a facebook 
mélyéről, mert itt és most nagy szükség van 
Rátok, Ti Nik (tudjátok, azok a lovagok, 
akik azt mondják NI a Gyalog-galopp-ból)!
Ha hiszitek ha nem, a helyzet megváltozott.
Nőtt egy új szerv - az a neve, iskolaszék. 

(-nemár!-de!) Itt (ott) a helyetek, mint 
diákönkormányzat-nak. 
No, nem a zsíros lé bödönbe gyűjtésénél, 
sokkal inkább az iskola, a tanárok és a szülők 
általatok történő bölcsebbé érlelésénél!
Jó, tudom, így is oktattok, nevelitek a 
tanárokat, szülőket. De ahhoz, hogy komo- 
lyan vegyenek Benneteket (itt is és az élet-
ben is) mint közösséget, meg kell hogy sze-
rvezzétek magatokat. Mi szülők, nem(csak) 
magunk miatt szerveztük ezt az iskolaszéket, 
így tényleg nagyon gáz volna, ha nem jön-
nétek. Hiányoznátok!
Valami akadás van valahol? Segítünk! Csak 
gyertek már, szerveződjetek, lelkesedjetek, 
mert egy csomó mindent lehet, még azt is 
amit nem, de legalább megpróbálni igen.
Aki meg sem próbálja, annak még a meg-
próbáltatás emlékei sem jutnak.
Hajrá 2014, hajrá (fa) Ló Éve, hajrá Isko-
laszék! Ne maradjunk DÖK-etlen!

Madarász Csaba
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ÚJDONSÁG
AZ

ÓBUDAI
WALDORF
GIMNÁZIUMBAN

EGY ALULRÓL JÖVŐ KEZDEMÉNYEZÉST FELKAROLVA A TANÉV 
MÁSODIK FÉLÉVÉBEN BEINDULNI LÁTSZIK AZ ISKOLARÁDIÓ ADÁSA. 



ÖTLETEKET A FIÓKBÓL, FARZSEBBŐL ELŐ! HADD SZÓLJON!

BIZTOSAN SOKAN HALLOTTATOK MÁR AZ ELŐKÉSZÜLETEKRŐL, S 
VANNAK KÖZTETEK OLYANOK IS, AKIK SZEMÉLYESEN ÉRINTETTEK 

MÁR A TÖRTÉNETBEN, DE A TÖBBIEK KEDVÉÉRT, MINTEGY 
KEDVCSINÁLÓKÉNT ÁLLJON ITT MOST NÉHÁNY SOR ERRŐL A 

PROJEKTRŐL.

Az iskolarádió egy iskola, egy gimnázium életében olyan kreatív színteret 
tud élővé tenni, ami a mi iskolánkban eddig mintegy terra incognitaként 
a felszín alatt lappangott. Most viszont minden egyes diák, aki a gimnázi-
um tanulójaként koptatja nálunk a padokat, ezentúl személyesen is részt 
vehet egy lehetőleg mindenkit megszólító, közösségi erővel bíró alkotási 

folyamatban.

Az iskolarádió minden egyes adását a Ti igényeiteknek és ötleteiteknek 
megfelelően, ahhoz igazítva fogják létrehozni az azzal megbízott felelősök - 
és Ti magatok. Igen, igen, Ti magatok, hiszen az adások elkészítésébe bárki 
közületek beszállhat. Lehet ötleteket hozni, titeket érdeklő témákat bedob-
ni a közösbe, vagy akár a felelősök nyakára járni, hogy a ti kedvenc számo-
tok mindenképpen kerüljön be valamelyik adásba. Bátran hallassátok a 

hangotokat!

Az első adás a tervek szerint hamarosan több fórumon keresztül is el-
hangozhat, egy rövidebb, vágott adás egyenest a Ti füleiteknek nekisze-
gezve az osztálytermekben - illetve egy bővebb, terebélyesebb változat az 

interneten keresztül.
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Egy tavaly érettségizett waldorfos diákommal találkoztam a karácsonyi szünetben. 
Elmesélte, hogy nemrégiben a barátaival egy művészi akciót (flash mobot) csináltak. 
A dolog nagyon egyszerű volt. Van egy vers, amit szeret, és megkérte a barátait, hogy 

néhány soronként felosztva mondják el a négyes-hatos villamoson utazva. Ő kezdte. A zsú-
folt járművön hangosan megszólalt: „ Meg fogok halni. Nem is oly sokára…”

Az utasok hírtelen zavarba jöttek, hogy mi ez. Ez most tényleg komoly, vagy csak valami 
hülyéskedés? Mentőt hívjanak, vagy megverjék? A vers folytatódott, itt-ott megszólaló fi-
atalemberek által. Sokan hallották, hallgatták az öregedő Petri György ars poetica-szerű 
gondolatait, nem tudva, hogy miért is, minek is. Csak egyszerűen történt valami, ismeretle-
nekkel, együtt, váratlan, valami megemelkedett. A fiatalember, aki az akció kezdeményező-
je, látott mosolyt születni az ismeretlen arcokon. Megvalósult a vers, „testté lett.” Az övé 
lehetett a legboldogabb mosoly. Boldoggá tett, hogy kikerülve az iskolából, alkot. (Akkor 
mégis csak az enyém az a bizonyos legboldogabb mosoly!) Ilyen egyszerűen, eszközte-               
lenül, a barátság erejéből hozva létre valamit, kiemelkedő pillanatokat. Átalakítja az idők 
szokásos menetét. Zavarba hoz, elgondolkodtat, mosolyt csal elő, feltámasztja, életre kelti 
a leírt betűt, a művészetet. Élővé vált benne a Waldorf-pedagógia művészeti nevelésének 
célja. Kreatívan, szabadon, bátran, kezdeményezőn, a világot átalakítva, jobbítva. Figyelve. 
Nem féltve magát, de mégsem erőlködve. Inspiráltan. Azonosulva a verssel, mosollyá válva. 
A vers a látás dicsérete. Észrevenni az apróságokat, a jelentéktelent, a múlandót. Észrevenni, 
és ezáltal felemelni a mindennapit. Ettől válik jelentőssé, múlhatatlanná, értékké a halál 
felé tartó emberi élet. A jelentéktelenség, egy pár megállónyi út a négyes-hatoson, időtlen 
ünneppé. A világ általunk, a figyelmünk által telítődik, lesz valósággá, él.

Marikovszky Andrea 

A NÉZÉS GYÖNYÖRE



Meg fogok halni. Nem is oly sokára.
S ez olyan könnyű szédülettel tölt el,

mint ifjúkoromban – kezdő dohányost –
az erkélyen reggelente leszívott

első néhány slukk. Ez azóta elmúlt,
persze, ahogyan elmúlt annyi minden.
Hovatovább csak egy maradt velem,

de az igen, Istennek hála érte!
A szem mohó, éhes kíváncsisága,

a nézés gyönyöre, hogy minden látvány
a maga más-más módján színöröm:

egyforma szép a szurok és a csurgatott méz,
és egy kazánház tekergő csövei

burkolva üveggyapottal és sztaniollal.
Vagy egy tengerszem türkizcsöndje kék fenyők közt

és a levegő üveghidege. Egy eldobott
üres cigarettásdoboz céltalan zörgő

összevissza szálldosása az út betonján
a változó szél szeszélye szerint. A mosoly
egy besüppedt ínyű fakó banyácska arcán,

a szemzugában sárga gyantacseppként megülő könny,
valamint a feszes húsú ifjú leány

csöppnyi tokája, fogainak kimutatott fehérje,
miből, bár csak egy kissé, túl sokat mutat,

ám ez nem baj: a szépség
fűszere és forrása – a hiba.

De nemkülönben a munkásasszonyok visszeres lába,
és a piacon a halárusnő pontyvértől és harcsanyáktól

iszamos, félig elfagyott, szederjes, lilás keze –
Mert az angyal a részletekben lakik.
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Hogyan lettél magyartanár? 
Amikor középiskolás voltam, kb. annyi idős, mint ti most, akkor amikor el-
jött az ideje, végignéztem a felvételi tájékozatót, és összesen kettő dolog volt, 
ami engem érdekelt. Az egyik a magyar szak, a másik meg a kommunikáció, 
de csak a magyar szakra tudtam elegendő pontszámot összeszedni. Akkor 
még máshogy nézett ki a felvételi rendszer, mint most. A szegedi egyetemre 
felvételiztem. Felvettek, így lettem magyar szakos, és sajnos nem végeztem el 
mellette másik szakot. 

Mi hozott ebbe a suliba? Miért ezt az iskolát választottad? 
Korábban már dolgoztam egy Waldorf-iskolában, Nyíregyházán. Azt mege-
lőzően pedig egy kis falusi iskolában voltam magyartanár. És amikor Wal-
dorf-iskolába kerültem, kiderült számomra, hogy gyakorlatilag mindig is 
ugyanazt csináltam, ami itt a Waldorf-iskolában történik. Addig nem tud-
tam, hogy ez Waldorf-módszer, teljesen ösztönösen jöttek a dolgok. Amikor 
rátaláltam a nyíregyházi Waldorf-iskolára, az nekem olyan volt, mintha ha-
zaérkeznék. Ott sajnos elég nehéz helyzetben van az iskola. Amikor lejárt 
a szerződésem, nem hosszabbítottuk meg, és akkor én kerestem mindenféle 
más munkákat. Nem gondoltam, hogy továbbra is tanár maradok, de jött a 
lehetőség, hogy az Óbudai Waldorf-iskola magyartanárt keres. Jelentkeztem, 
felvettek, és itt vagyok. Ismertem már korábban az Óbudai Waldorf-iskolát, 
több alkalommal jártam itt, és nagyon-nagyon tetszett az iskolának a hangu-
lata. 

Milyennek találod ezt a sulit? Mennyire különbözik az eddigiektől? 
Az eddigi két munkahelyemen az volt a nehézség, hogy nagyon kicsi létszámú 
osztályokban kellett tanítanom. Nekem konkrétan felüdülés, hogy bemegyek 
itt egy osztályba, és 25-30 fő van a teremben, van kihez beszélni, és ez nagyon- 
nagyon jó érzés. Van munka, tennivaló, úgy értem, vannak elegen egy osz-
tályban. Ha influenza-járvány van, akkor egy kis osztálynak, ha hiányzik belőle 
három fő, akkor az egyharmada hiányzik. Tetszik, hogy itt nagy a közösség, 
hogy ennyire stabil az iskola, és nagyon szép hagyományokkal bír, és ez nekem 
nagyon bejön. 

Az előző számból kiderült, hogy zenélsz. Milyen zenét szeretsz? 
Milyen zenét játszol? 
Erre nagyon nehéz válaszolni. Azt a zenét, amit szeretek, nem tudom körül- 
határolni, nagyon sokféle van. Általában könnyűzenét hallgatok, néha jazzt, de 
komolyzenét is. A könnyűzenén belül is nagyon széles az a rész, amit én lefe-

illés zoltán
Új tanáraink sorozat:



dek a saját ízlésemmel. Amit el lehet róla mondani, hogy általában az igényes 
odafigyeléssel készített zenéket szeretem nagyon. Nem tudnék kiemelni egy 
előadót, hogy na, ő a kedvencem. Húszat tudnék mondani, de egyet nem 
tudok választani. 

Mióta zenélsz? 
Elég régóta szeretem a zenét. Gyermekkoromban édesapámnak volt egy 
viszonylag jó, ámde szűkös lemezgyűjteménye, amiben a 60-as 70-es évek 
magyar pop, meg beatzenéi voltak képviselve. Köztük olyan ritka lemezek 
is, mint a bezúzott Koncz Zsuzsa lemez, amit kiadtak, és egy napig lehetett 
kapni, aztán beszedték az összeset, mert rájöttek, hogy a Ha én rózsa volnék 
eggyel több versszakot, mint amit engedett a hatalom. Gyorsan beszedték a 
boltokból, és bezúzták. De apukám az első nap megvette, így megvan. Persze 
aztán kiadták később, évekkel később. Ilyeneket hallgattam már öt-hat éves 
koromban, Koncz Zsuzsa, Illés együttes, és nem azért mert az a nevem. És az-
tán jöttek a többiek, naprakészebb zenék az életemben, és egyszer megtörtént 
az a baleset, hogy a nagynénéméknél, az unokatestvéremnek volt egy rossz 
gitárja, egy görög gyártmányú, amit nem használt, és a nagynénémék, hirte-
len elhatározásból úgy döntöttek, hogy elhozzák, mondván, hogy „Zolika, 
használjad.” Azt sem tudtam, hogy mi ez, és hogy hogyan kell behangolni. 
Teljesen behangolatlanul törtem-zúztam rajta, ahogy kell, vágtam a húrokat, 
már úgy értem, hogy csak csápoltam rajta. Ekkor voltam olyan 11-12 éves. És 
akkor az egyik barátommal elhatároztuk, hogy ha van gitár, akkor zenekart 
kell alapítani. Gitárunk volt, meg hosszú PVC csővel trombitáltunk, illetve 
Persiles, és hasonló dobozokon doboltunk. Szóval ez volt a zenekar. Teljesen 
katasztrófazenét csináltunk, amit nem lehet körülírni szavakkal. És ebből a 
„katasztrófazenéből” eljutottunk odáig, hogy egy-két év alatt a szerzemények 
elkezdtek szerkezettel és dallammal bírni. Egyébként mindig mindent rög-
zítettünk magnószalagra, úgyhogy ezek nekem azóta is megvannak. 
És akkor ezután összeakadtam egy társasággal, akik szintén a barátaim lettek, 
és velük alapítottunk egy zenekart. Gimnazisták voltunk már akkor. És ez a 
zenekar mindenféle névváltozatokon futott, a legvégső neve a zenekarnak az 
volt, hogy Báthori Utca. De az egyetemi évekre maradt csak fent ez a dolog, 
mert utána kifulladt, sok volt a diploma megszerzése körüli tennivaló, és kez-
dett mindenki családi életet élni, munkát találni, és elsodródtunk egymástól. 
Ez a zenekar szép csendben kimúlt. De ugyanúgy barátok vagyunk a mai 
napig. 
Amikor falun éltem, egy kis Békés megyei faluban, akkor az ottani helyi fi-
atalok megtudták, hogy nekem van basszusgitárom, és szóltak, hogy menjek, 
és zenéljek velük. Ez egy punk zenekar volt, bár nem vágattam hozzá punkra 
a hajam, de ez is elég érdekes csapat volt. 16- 17 éves fiúk meg én, az akkor 
28 éves fejemmel mentem és játszottam nekik. Jó volt, érdekes volt, de aztán 
elkezdtem már saját zenéket csinálni, és most van egy zenekarom, a Tiergar-
ten Dalműhely, ami 2006 óta működik. Mindenféle koncerteken túl vagyunk 
már, és azt tervezzük, hogy amiket írtunk dalokat, azokat fel kell venni, és 



valamilyen úton-módon a nagyközönség elé tárni.

Honnan értesz a gombákhoz? 
Ház ez egy nagyon régi történet. Az a helyzet, hogy az anyukám szerint én 
hamarabb tudtam gombát rajzolni, mint almát, vagy napocskát, meg házikót. 
És valószínűleg nagyon ősi kapcsolat lehet köztem és a gombák között, 
gyerekkoromtól kezdve rajongok értük, és minden létező és hozzáférhető 
gombás könyvet beszereztem, elolvastam, szinte kívülről megtanultam.
Igazából már csak egy dolog hiányzik, hogy fogjam magam, és elvégezzem a 
gombaszakértői tanfolyamot, de egyelőre nem volt még rá se időm, se pén-
zem, de ami késik, nem múlik. Nagyon szeretek gombászkodni, ami azért is 
jó, mert az ember közben a természetet járja, minden más egyéb dologgal 
is találkozik. Múltkor például a biciklitúra közben, éppen miközben hússzal 
„száguldottunk” két falu között, felkiáltottam: ”Álljatok meg, ott egy hatalmas 
nagy sárga gévagomba!” És ott volt egy fán ez a taplóféle, nagyon szép, nagyon 
finom gomba. Akkor megálltunk, leszedtük, és nem is tudom, hogy hány sze-
mélyre osztottuk szét. Szóval, lehet minden körülmények között gombászni. 
És nagyon sokszor előfordult az, hogy a másik nagy hobbim, az ásványgyűjtés 
közben találtunk olyan gombákat, amikről nem is gondoltuk volna, hogy ott 
előfordulnak, ásványokat gyűjteni indultunk, és gombákkal megrakva tértünk 
haza. 

Milyen Budapesten élni egy kisváros után? 
Budapest teljesen más. El kell mondjam, hogy ugyanaz, csak nagyban. Például 
ha valahova el akarok menni, akkor kicsit tovább kell utazni. Minden megvan 
ott is, mint itt, kivéve az olcsó kínai boltokat, ahol 600 forintért lehet kapni 
egy nagy tábla csokoládét, nem értem, hogy miért… „felháborító” :) Kezdem 
megszokni, valamennyire még egyedül vagyok, de azért vannak már itt is 
barátaim. Amúgy meg az történik, hogy reggel bejövök dolgozni, most már 
tanulószobát is tartok, úgyhogy gyakorlatilag nincs olyan nap, hogy korán 
végezzek. Amikor végzek délután, akkor „hazamegyek”, a haza most jelen-
leg azt jelenti, hogy a Regionális Waldorf-iskolában van egy szoba, ami be 
van rendezve nekem, és én ott lakom. Ott lakom, és cserébe segítek nekik a 
ház körüli munkákban, a kertet rendezni, meg hát én felügyelem éjszaka az 
épületet, meg riasztok, meg megnézem, hogy be van-e zárva minden ablak, 
és körbe kell járnom, mint itt Vili bácsi. Ha sok horror filmet néztem volna 
gyermekkoromban, akkor nyilván nagyon félnék, de nem. 

Köszönöm a beszélgetést! 

Palya Noémi
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ISKOLÁNK HÁROM RENDSZERESEN SPORTOLÓ DIÁKJÁVAL,
BÍRÓ LAURÁVAL, GUTI KARINÁVAL ÉS PAP MÁTÉVAL

KÉSZÍTETT RIPORTOT BOZSÓ TÜNDE.



Nektek miért fontos a sport? 

A sportolás formában tart, izmosnak és többnek érzem magam, amikor csinálom. A 
sport nekem sikerélmény, amit nem jó elmulasztani! 

Egyrészt szeretem látni, mire vagyok képes, másrészt nekem a mindennapjaimba már 
beleépült, nem tudnék nélküle élni. 

Számomra fontos, hogy minden nap mozogjak, megtartsam az erőnlétem, a fittségem 
és az alakom. Nem szeretek koplalni, és ha sportol az ember, akkor nem is kell. Szere-
tem az erdőt, a természetet, és a kutyámnak is jót tesz a mozgás. Mindketten élvezzük. 
Futás közben zenét szoktam hallgatni, és néha apukám, vagy valamelyik ismerősöm is 
csatlakozik, így mindig élvezem.

Mi vele a célotok? A versenyszellem hajt, vagy az, hogy fittek maradjatok?

Komolyabb célom nincsen vele, azért csinálom, mert szeretem. Inkább a versenyszel-
lem hajt, a versenyeket nagyon szeretem. :)

Mind a kettő motivál.

A célom, hogy minél izmosabb legyek és látom is az eredményt. Nem az a legfon-   
tosabb, hogy nagyon vékony legyek, hanem hogy szívós, sportos és csinos. Bár volt 
amikor csak a vékonyság tetszett, de most mások a céljaim. És a futás önmagában is 
öröm…

Mit gondoltok azokról, akik nem sportolnak?

Szerintem jó lenne nekik is elkezdeni…

Nem minősíteném őket. Legfőként sajnálni tudom azokat, akiknek valamiért nem 
számít annyit a sportolás.

Azokat is megértem, akik nem sportolnak, az ember hajlamos elkényelmesedni.

Mit mondanátok nekik, ami segíthet abban, hogy ők is átélhessék a sportolás 
örömét?

Üzenem nekik, hogy remek dolog sportolni, nagyon sokat ad, nem csak fizikailag! 
Élmények, sikerélmények, kudarcok, amikből tanulhatsz... Hogyha sportolsz, köny-
nyebben tudsz koncentrálni például a tanulásra is. Új baráti kapcsolatokat alakíthatsz 
ki, hiszen új közösségbe kerülsz. Fárasztó, emiatt jó utána aludni, és nyugodtabban 
tudsz enni is... :)
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Azt, hogy egy próbát megér. Mert ha kipróbálod, és nem tetszik, nem kötelező folytat-
ni. 

Azt mondom, találják meg a saját sportjukat és minden nap szakítsanak rá legalább 
egy fél órát. Nem nehéz, de nagyon hasznos! Az eredmény már pár hét múlva látszik. 

Ritmikus gimnasztika, akrobatikus torna, mindenféle táncok... Ha jól tudom, 
Lalu, ezeket már mind gyakoroltad, és most mégis újra a tornászok között látunk. 
Mi volt az, ami miatt mindezeket kipróbáltad, és végül hogyhogy az akrobatikus 
torna mellett döntöttél?

Azért próbáltam ki sokféle táncot, hogy jogosan mondhassam valamire, hogy az nem 
jó. Nemrég kipróbáltam a táncot a Madáchban is, de azt az akrobatika után nem érez-
tem elég mozgásnak, ráadásul rossz időpontban és rossz helyen is volt. Egyébként 
még nem mondom azt, hogy az akrobatikus torna mellett döntöttem, csak most pilla-     
natnyilag azt találtam jobbnak. Szívesen kipróbálnám a hastáncot is...

Máté, téged mi fogott meg az evezésben, ami miatt annyi évig űzted ezt a sportot?

Bizonyítottan az evezés az, ami a legarányosabban, és a legtöbb izmot erősíti. Emel-
lett szerintem az nagyon jó, ha szabad levegőn (főleg vízen) tudsz sportolni. Ráadásul 
király a társaság! :-)

Máté sokáig evezett, nagyon jókat mondott róla, aztán egyszer csak kiderült, hogy ab-        
bahagyta. Kézilabdázni kezdett.

Annyi pozitív dolgot mondtál az evezésről. Mégis miért tértél át a kézilabdára?

Az edzőmmel és a társasággal semmi gondom nem volt. Egyszerűen sok sport érdekel, 
és ki akartam próbálni mást is. 

Nem hiányzott, miután abbahagytad? 

Természetesen nem volt könnyű otthagyni, főként a társaság hiányzott. De miután 
elmentem, nem mondhatnám, hogy sokat bánkódtam volna miatta.

Hogyhogy épp a kézilabdát választottad? 

A labdajátékok vonzottak.

Mi volt az, amiért végül mégis az evezés mellett döntöttél?

Nekem fontos, hogy én is érezzem, hogy erősödök. Ez az érzés a kézilabdánál nem 
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volt meg, az evezésnél viszont igen. A kézilabdához inkább ügyességre és labdaérzékre 
van szükség. Ezenkívül pedig nyáron, amikor kézi nem volt, újra eveztem két hétig, és 
ismét kedvet kaptam hozzá. Néhányan megdicsértek, ami szintén nagyon motivált.
Karina, Te milyen élvezetet találsz a futásban, ami miatt kitartóan csinálod, min-
den nap? 

A futás endorfint termel, természetesen ez a legnagyobb ok, amiért az ember függővé 
válik. Szeretem az erdőt és főleg az emelkedőkön szeretek futni. Számomra nagy öröm, 
ha meghódíthatom egy hegy csúcsát.

Neked hogyan jött a terepfutás ötlete?

Régebben is futottam erdőben. A tornatanár mindig hangsúlyozta, milyen fontos a 
mozgás. Cooperek előtt általában sokat edzettem. Egyik húsvétkor, kb. két éve Robi 
bácsival felfutottunk a Kevélyre, mintha a Kálvária lett volna. Sokkal könnyebb volt, 
mint vártam. Azóta abba sem hagyom. Már a Kékescsúcsfutást is magam mögött tud-
hatom.
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Versválogatás a 10. osztály Poétika epochájáról.



Hétköznapok

A pillanat mely elillan visszakúszik mellém,
Ellököm, de ő még ragaszkodik hozzám,

Sötétbe burkolózom és könyörgök, hogy menjen,
És mikor elalszom, imádkozom a mennyben, nappal azért,

Hogy éjjel legyen, éjjel pedig hogy újra nappal legyen, és
Kezdődik elölről minden.

Nézz a lábad elé

Egy kis csiga volt, haladt előre.
Csak ment, hátra nem nézett ő soha,

ám valaki mégis eltaposta,
Csak háza romja maradt belőle.

De hisz mit vártatok volna tőle?
Nem volt más, csak egy aprócska csiga,

S emberek közt a túlélő ritka.
Hát fektesd ide-e a hideg kőre.

Szerintem jól gondold meg tetteid, 
Mert tudod, később hiába bánod,

És vigyázz, hogy ne taposs el senkit.

Még ha akkor helyesnek is látod,
Kérlek, erőltesd meg szemeid,

És becsüld meg azt, ki a barátod.



A baba tánca

Az éj leszállt, csönd lepi a házat.
Semmi se mozdul a némaságban.

De ekkor zaj rezdül nagyon halkan,
És kint szél zúgatja a faágat.

Bent, az óvó mély sötétben hajat,
S egy kis szoknyát látunk homályosan.
Pörög-forog meg nem áll, mint a hang.

Közben mosolyog a festett ajak.

A játékbaba táncol, míg lehet, 
A nap első sugaráig ropja.

De reggel megfagy a lehelete.

Borús, s nehéz a játék sorsa,
A sötétben önmagukká lesznek,

Viszont a fényben megmerevednek.

Gyászdal

Borús fák állnak a kopár hegyen,
Csak állok és nézem a koporsót,
Sosem láttam ehhez hasonlót.

Engedem, a szél magával vigyen.

Úgy fáj, leírni sem tudom milyen,
Feketén néz vissza rám a márvány,

Gyengéden pislog vissza árván.
Amit eddig tudtam már nem hiszem.

Valahol mélyen nagyon fáj, hiszen,-
Elfutnék, amíg csak a lábam bírja,
Fájdalmam a túlvilágra viszem.

Borús fák állnak a kopár hegyen,
Keményen vágom magam a porba,
S hagyom a halált játszani velem.



Ágyam

Nincs is annál szebb, mikor
Egy fárasztó nap után
Tárt karokkal vársz,

Körülveszel teljes valóddal
És mesét suttogsz apró marókkal,

Virrasztasz, míg alszom
És őrzöd az álmom,

És, ha tudod is, hogy már
Indulnom kéne,
Nem rázol fel,

Hanem hagysz aludni szépen.
Hallgathatod, ha sírok,

És, ha meg sem nyugtathatsz, 
Megvárod, míg lenyugszom

És álomba ringatsz.

A csend

Az éji sötét. remeg testem, félek.
Vastag falú várba egyedül vagyok bezárva.

Ez lett börtönöm és ajtaját nincsen, ki kitárja.
Itt vagyok hát, az álmaim kapuja félig nyitva áll.

Nem megyek, nem tudom mi vár.
Ahogy jön a reggel, a nap besüt, s rájövök?

Az egész álom volt csupán... 
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AKROBATIKUS TORNA:
Adorján Hanna-Lili (8.oszt.)

Diákolimpia gyermek kat. női páros 1.hely

Bíró Anna (9.oszt.)
Megyei verseny 4.hely

Bíró Laura (11.oszt.), Bozsó Tünde (8.oszt.)
Országos verseny, női páros, 1.hely

Bozsó Alma, Csizmazia Alma (5.oszt.)
Diákolimpia, női páros, Újonc kategória 1.hely

Szombauer Kristóf (9.oszt.)
Országos Bajnokság, vegyes páros, 1.hely,

Ausztria nemzetközi verseny 5.hely

Trautmann Sára (7.oszt.)
Országos Bajnokság, női hármas, 1.hely

ATLÉTIKA:
Adorján Bálint (11.oszt.)

Fedett Pályás Ifjúsági és Junior Atlétikai 
Országos Bajnokság, Rúdugrás 3.hely

ASZTALITENISZ:
Körtvélyesi Vilma (6.oszt.)

Országos csapatbajnokság, 1.hely

BOKSZ:
Mészáros Kármen (9.oszt.)

Kerületi Ifjúsági Verseny 2.hely

CSOCSÓ:
Lengyel Noel, Kálmánchelyi Levente 

(7.oszt.)
Szalézi Országos Bajnokság 4.hely
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I
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EVEZÉS:
Kovács Gergely (11.oszt.)

Tisza-Kupa 5.hely, Öböl Kupa: 1.hely, 
Pünkösdi Regatta: 1.hely

Németh Áron (8.oszt.)
1. és 3.hely

Tallós Farkas (7.oszt.)
Vidék Bajnokság, 2.hely,

Országos Bajnokság 3 számban 2.hely

FUTBALL: 
Borbély Vince (6.osz.)
Bozsik Kupa, 3.hely

KERÉKPÁR:
Pataki Barnabás (5.oszt.)

Országos Mountain Bike Bajnokság 1.hely

Pataki Zsófia (6.oszt.)
Országos Mountain Bike Bajnokság 3.hely,
Országos Mountain Bike Maraton összetett 

2.hely

LOVASTORNA:
Fáy Lili (6.oszt.)

csapatverseny, 1.hely

RITMIKUS SPORTGIMNASZTIKA:
Pájer Kamilla (9.oszt.)

VII. SZTK Kupa szabad-gyakorlat 1.hely, 
kötél gyakorlat 2.hely, csapatban 2.hely

RÖPLABDA:
Guti Hanna (10.oszt.)

Budapest Bajnokság II. osztály, 2013,
1.helyezett csapat tagja

SZINKRONÚSZÁS:
Drégely Sára (6.oszt.)

Orka Kupa 1.hely,
Mikulás Kupa 2.hely

TENISZ:
Csanádi Ders (11.oszt.)

MesterKupa 1. hely,
szilveszteri csapatbajnokság 2.hely

TAEKWANDO:
Rozgonyi Janka (6.oszt.)

Gold Stars Kupa 1.hely

THAI-BOKSZ:
Fillinger Bátor (8.oszt.)
Európa Bajnokság 2.hely

TÁNC:
Becze Blanka (6.oszt.)

Hip-Hop, 1.hely

TORNA:
Józsa Laura, Nagy Tímea (5.oszt.)

Gödöllői Tornaverseny 4.hely

ZENE:
Becze Blanka (6.oszt.)

Megyei fuvolaverseny 1.hely

Pásztor Virág (6.oszt.)
Pest Megyei Fuvolaverseny 3.hely

Tichiti Naim Dániel (6.oszt.)
Törökszentmiklósi Nemzetközi Hegedűverseny 

1.hely,
Országos Hegedűverseny 3.hely
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A lányok öltözködése nagyjából annyira változékony,
és kiszámíthatatlan,

mint az idei téli időjárás.

A gimnázium öt osztályából kiválasztottam azt az öt lányt,
akik szerintem a legkiemelkedőbben öltözködnek.

Ajánlom Őket mindenki figyelmébe.

Sólyom Balázs



SZOKNYA: NEW YORKER
FELSŐ: TEZENIS
KABÁT: ORSAY
TÁSKA: NEW YORKER
SÁL: STRADIVARIUS

HUSZÁR ESZTER



JÁNOSI FLÓRA

MINDEN: TURKÁLÓ



ALMÁSI FANNI

NADRÁS: COSMOPOLITAN
KABÁT: COSMOPOLITAN
SÁL: H&M



LAZIN FLÓRA

SAPKA: H&M
SZOKNYA: H&M
PULCSI: PULL&BEAR
SÁL: H&M



JÁNOSI ANNA

SZOKNYA: STRADIVARIUS
FELSŐ: H&M
SZŐRME: TURKÁLÓ
PULCSI: TURKÁLÓ
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SZÖVEG:  Hamvas után nagyon szabadon / „Babérligetkönyv” 
KÉP:  Don Burgess / (Tom Hanks) “Forrest Gump”

ÚTON LENNI JOBB, MINT MEGÉRKEZNI…?

(avagy: nagy szavakat keresni a kicsinyes létnek, és a kicsiket találni nagynak)



Úton lenni jobb, mint megérkezni, - mondja az ősi bölcselet, és ugyanezt hangoz-
tatja ma minden ember, aki nem tudja, hogy az ember számára mindig az marad 
ismeretlen, amit éppen néz. Miért? Mert az árnyék mindig arra vetül, ahol az ÉN 

realizálásának lehetősége fennáll. Ezért mondja Hamvas, hogy: „a világegyetem bejárásának 
legrövidebb és legbiztonságosabb módja, ha otthon maradsz, és még az ablakon se nézel ki. Mert 
ha a küszöböt átléped, olyan tükrök közé lépsz, amelyek között elfelejted, hogy amíg úton vagy 
(bármerre is járj) mindabból, amivel találkozol, saját eltorzult arcod néz vissza rád.”

Az úton levés első élménye a lehetőségek rejtélyes kitágulása nemcsak arra, amerre valaki 
utazik, hanem minden irányba, és a hirtelen sokszorosára nőtt világban különös lélekjelen-
létre van szükség, hogy az ember biztonságát el ne veszítse. Úgy kellene utazni, ahogy a tűz 
terjed, a középpontból kiindulva, minden irányba, s ahogy a tűz, elemészteni azt, amin az 
ember átment, hogy mikor az utat befejezte, mögötte ne maradjon más, mint rom és hamu. 
Ehelyett ma az ember ég el, és a világ tovább virágzik. Miért? Mert az ember ma nem tudja, 
hogy úton lenni annyi, mint lehetőséget kapni az individuális „ÉN” (bármely pillanatban 
esedékes) realizálására. Ám az ember ma épp azt nem tudja, hogy a sok lehetséges élet közül 
miért pont azt az egyet kell élnie, amit él, ahogy azt sem, hogy a sok „én” közül miért éppen 
„Ő” az, aki az adott életet kénytelen élni? Valamit akar az élettől (ezért indult el), de nem 
tudja, mit akar, ezért nem bízik abban sem, hogy aktuális élete megadja-e neki mindazt, amit 
a többi elmulasztásával elveszít (ezért nem mer megérkezni.)

Azzal, hogy átúszom, (erősítgeti önmagát az úton lévő) még nem győzöm le az óceánt, csak 
a felszín egyetlen vonalán haladok egy ideig. S ha képes is lennék száz mérföldes mélységben 
és szélességben úszni, akkor is csak most úsznék, de hol vannak az évezredek, mikor még nem 
úsztam és azok, mikor már nem fogok úszni? Ha már nem lehetek egy időben mindenhol 
- mondja -, legalább annyit éljek most, amennyit csak lehet! A legjobb ezért, ha kidobom 
magam az ablakon, ráfekszem az UTAZÁS-nak nevezett mágikus mozgásra, és hagyom, 
vigyen, ahová akar, és tegye velem azt, ami neki tetszik. Kapjon fel az út és repüljön velem. 
Úton lenni, és nem megérkezni! Csak ez a fontos! Énemet pedig ráérek majd realizálni 
akkor és ott, amikor és ahol erre az életet alkalmasnak találom. Szegény utazó, szegény élő, 
szegény Én... 

...az utazás hangsúlya éppen az, hogy A REALIZÁLÁS MINDEN ÉLETPILLANAT-
BAN ESEDÉKES…

Milarepa
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Az előző számban megismerkedhettél 
azzal a három „Központ”-tal, ame-
lyek azonosítása nélkülözhetetlen 

ahhoz, hogy az enneagramon belül rátalál-
hass saját karakteredre (személyiség-típu-
sodra). Ebben a számban azokkal az alap-
késztetésekkel ismerkedhetsz meg, amelyek 
megléte esetén elsősorban önmagadra is-
merhetsz rá. Ez a kezdeti (bár külsődleges) 
önismeret teremthet ugyanis alapot ahhoz, 
hogy a téma harmadik folytatásában (értsd: 
az iskolaújság következő lapszámában) felis-
merhesd majd azokat a külső viselkedésbe-

li jegyeket, amelyek alapján a környezeted-
ben élő emberek (társaid, barátaid, tanáraid, 
szüleid, stb.) próbálják elleplezni előled és 
mások elől a saját „elme-késztetéseiket”. 

A továbblépés előtt vess egy pillantást 
az alábbi ábrára, amelyen összefoglalva 
láthatod, hogy az egyes „Központokba” 
tartó személyiség-„típusok” mit akarnak 
tulajdonképpen, és ezt milyen eszközzel 
igyekeznek elérni (lásd: követelőznek, 
kiérdemlik, vagy inkább visszahúzódásukkal 
érik el).

„Hiába reménykedsz, a citromfa nem 
tud narancsot teremni. ”

- milarepa -

  ISMERDMEG   ÖNMAGAD



A következő ábrán pedig azokat az alap-
késztetéseket (vágyakat) látod, amelyek 
alapján az egyes személyiség-típusok saját 
gyengeségeiket igyekeznek leplezni. Az ál-
cázás ugyan arra szolgál, hogy mások elől 
rejtsük el a bennünk működő félelmeket, 
de a legtöbb esetben annyira tökéletesen 
képes elfedni „Önvalónkat” hogy már ma-
gunk is elhisszük, hogy akkor vagyunk ÖN-
MAGUNK, ha megfelelünk annak a képnek, 
amit azért mutattunk magunkról másoknak, 
hogy elhitessük velük: valójában ilyenek 
vagyunk. 
Ezért van az, hogy pl. a „9”-es típus aki elége-
detlen a saját életével, nem csupán azt a ké-
pet sugallja magáról, hogy ELÉGEDETT 
azzal, ami körülötte van, de maga is elhiszi, 
hogy ő a legbékésebb ember a világon. S mi-
vel állandóan ezt a képet mutatja, ő a legelső, 
aki konfliktusok esetén „béketeremtőként” 
lép fel. De azt valójában nem azért teszi, 
mert békét akar másoknak, hanem azért, 
hogy saját nyugalmát ne zavarhassa semmi. 

Így lehet megérteni a többi típus vágyát 
is, példaként vegyük szemügyre a „8”-
as karaktert, aki azért mutatja magáról 
állandóan az „ERŐS VAGYOK” képet, 
és azért lép fel minden konfliktus-
helyzetben „ERŐ-szakosan” mert attól fél, 
ha a valódi lényét mutatja másoknak, azok 
„rátelepednek” és korlátozni akarják őt.
S még két példa az érthetőség érdekében: 
a „2”-es típusba tartozó ember nagyon 
nagy hiányt szenved abban, hogy mások 
önmagáért figyeljenek rá. Ezért állandóan 
azt a képet sugározza magáról, hogy való-
jában másoknak van szükségük őrá. Ezt 
pedig úgy éri el, hogy magát önzetlen 
segítőnek mutatva vesz részt mások és a 
közösség életében. Ezzel szeretné kiérde-
melni mások figyelmét. A „3”-as típusnak 
is az félelme, hogy nem önmagáért, hanem 
valami teljesítményéért szeretik. A „2”-essel 
ellentétben azonban nem kiérdemli, hanem 
kiköveteli magának a figyelmet azzal, hogy 
állandóan azt a képes sugározza magáról (s 
különösen legelesettebb lelki állapotaiban) 
hogy ő a legsikeresebb ember, bármibe fog, 



neki sikerül!   
Lássuk ezek után egyenként, melyek azok 
a főbb külső (értsd: viselkedésbeli) vonások, 
amelyek alapján kizárhatod, hogy melyik 
személyiségtípusba tartozol, és melyikbe 
biztosan nem. Azonosítás közben ne feledd, 
hogy „a citromfa nem teremhet narancsot”, 
értsd: a magadról mások felé sugárzott 
képpel azokat a késztetéseidet igyekszel 
leplezni, amelyeket a leginkább nem akarsz 
elfogadni magadban. Ezért lesz az általad 
mutatott „hivatalos” kép pont az ellentéte 
annak, ami vagy!

EGYES: a Tökéletes
„Vezessen téged a lelkiismeretem.”

Az Egyesek mindenekelőtt tökéletességre és 
a helyes cselekvésre törekednek. Rendsze-
rint nagyon igényesek, ám ez náluk nem 
annyira testi téren, mint inkább a politika, a 
vallás, az etika és az elvek terén jelenik meg. 
Az egyesek figyelmének középpontjában az 
„önállóság” áll, problémáik ezért saját indu-
lataik körül csoportosulnak. Szabálykövetők, 
ezért nagyon nehezen viselik és dühíti őket, 
hogy miközben ők ragaszkodnak a maguk 
által felállított szabályokhoz, mások 
szabadon, a saját kedvük szerint élik az 
életüket.  Cselekedeteik fő mozgatórugója 
a düh, amit igyekeznek elfojtani. Hogy el 
tudd képzelni milyen egy igazi 1-es, gondolj 

Hoffmann Rózsára

KETTES : a Szolgálatkész
„Ha azt akarod, hogy szeressenek,

légy szeretetreméltó. ”

A Kettesek legfőbb vágya, hogy szeressék, 
becsüljék őket, és hogy ők is kifejezésre 
juttathassák mások iránti szeretetüket. 
Hajlamosak függeni másoktól, bár a függés
valamilyen formában mindegyik típusnál 
jelentkezik. A Kettesek figyelmének közép-
pontjában az „image” áll, vagyis hogy mi-
lyennek látják őket mások. A Kettesek má-
sok életén szeretnének változtatni, és céljuk, 
hogy kedvesnek, kellemesnek, figyelmesnek 
tartsák őket.

HÁRMAS: az Eredményes
„Feküdj korán, ébredj korán, dolgozz sokat és 

nyomulj, komám. ”

A Hármasok elsődleges motivációja az 
a vágy, hogy elismerést vívjanak ki, sike-
resek, produktívak és hatékonyak legyenek. 
Akárcsak a ketteseknek, számukra is az 
„image” a legfontosabb vagyis az,  hogy 
milyennek látják őket mások.  Ezért 
igyekeznek jó fényben feltűnni, és sokkal 
többet foglalkoznak a megjelenésükkel, 
mint a lelkivilágukkal.



NÉGYES: a Romantikus
„Iszonyúan érzem magam, mióta elmentél. 

Majdnem olyan rossz, mintha itt lennél. ”

A Négyesek legfőbb vágya, hogy megértsék 
érzéseiket, kutassák mindazt, aminek kínzó
hiányát érzik, megtalálják az élet értelmét 
és elkerüljék a hétköznapiságot. „Roman-
tikus”, képzelet-gazdag, kreatív művészal- 
katok. Nekik is az „image” áll életük közép-
pontjában, így szükségük van arra, hogy 
különlegesnek lássák őket mások. Mivel 
a valóságot szenvedélyesen összevetik a 
bennük élő idealizált képpel, mindig talál-
nak valami hibát önmagukban, de mindig 
úgy érzik elégtelen az, amit elértek vagy 
megszereztek.

ÖTÖS: a Megfigyelő
„Nem is tudom, miért van az embernek 
szüksége testre. Valószínűleg a fej egy szükséges 

függeléke.”

Az Ötösöket az az igény motiválja, hogy 
ismereteket szerezzenek, megértsék a 
jelenségeket, önállóak legyenek, és kerül-
jék a függés, a bezártság érzését. Az Ötös, 
a Hatos és a Hetes az Enneagramban a fej-
központhoz tartoznak. Az Ötösök félénkek, 
rendkívül érzékenyek, halmozzák az 
információkat, és szívesen maradnak 
egyedül gondolataikkal.

HATOS: a Kérdező
„Nem kedvelem a félelmet. Halálra rémülök 

tőle.”

A Hatosokat alapvetően biztonságigényük 
motiválja. A paranoid Hatosok kimutatják 
félelmüket és megerősítésre vágynak, míg a 
kontrafóbiások vakmerőek, és kimondottan 
keresik az összeütközéseket. Az Ötösökhöz 
hasonlóan a Hatosok életének is a félelem 
(biztonság hiánya) a fő problémájuk. Ezért 
aki ebbe a típusba tartozik, rendkívül óva-
tos (bizalmatlan), és - tudatosan vagy ön-
tudatlanul – a tekintéllyel, hatalommal 
bíró emberek védelmét keresi. Ennek csak 
látszólag ellentéte az az agresszivitás és 



tekintély-ellenesség, amely mögé a Hato-
sok gyakran rejtik el a félelmüket.

 
HETES: A Kalandozó

„Ha választanom kell két rossz közül, szíveseb-
ben választom azt, amelyiket még nem 

próbáltam. ”

A Hetesek mindenekelőtt vidámságra, pezs-
gő életre vágynak, és igyekeznek távol tar-
tani maguktól a fájdalmat és a szenvedést. 
Az Ötösök, a Hatosok és a Hetesek az
Enneagramban a fej-központhoz tartoznak, 
és igen eltérően reagálnak a félelemre. A 
Hetesek szüntelenül tervezgetnek és 
állandóan lekötik magukat valamivel, 
így próbálják elrejteni vagy elfojtani 
szorongásaikat.

 

NYOLCAS: a Harcias
„Soha ne pazarolj szavakat olyasmire, amit egy 

lángszóróval is elintézhetsz.”

A Nyolcasok alapvetően önállóak, erősek 
szeretnének lenni, és hatást szeretnének 
gyakorolni a világra. A Nyolcasok 
problémái, (a Kilencesekhez és az Egyes-
ekhez hasonlóan) saját dühük kezelése 
körül csoportosulnak. A Nyolcasok kiélik 
dühüket, ezért elveszítik a kapcsolatot 
személyiségükkel és a végrehajtó szerepét 
veszik fel. 

 
KILENCES: a Békítő

„Kicsi a mi világunk. Ezért életünk legfon-  
tosabb feladata, hogy segítsünk egymásnak. És 
ha nem tudsz segíteni, akkor legalább ne árts.”

A Kilencesek harmonikus, konfliktusmentes 
életre vágynak. Az Enneagram típusai közül 
ők képesek a leginkább azonosulni a töb-
biekkel. A Kilenceseknek (az Egyesekhez és 
a Nyolcasokhoz hasonlóan) saját személy-
iségükkel vannak gondjaik, és problémáik 
a saját dühük körül csoportosulnak, de a 
három típus közül ők azok, akik leginkább 
beleolvadnak a környezetükbe, alkalmaz-
kodnak hozzá, és hajlamosak megfeled-
kezni a saját szükségleteikről. Rendszerint 
nincsenek is tudatában a dühüknek, pedig 



igencsak dühösek mindenre, ami lelki béké-
jüket a legkisebb mértékben is veszélyezteti.

A következő számban az egyes típusokra jel-
lemző elkerülési törekvések megismerésével, és 
ennek tükrében az egészséges és az egészségtelen 
taktikázások megismerésével folytatjuk a témát.

Milarepa
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Születésünktől fogva óriási szerepet játszik szüleink, nevelőink véleménye, elismerése, a 
ránk gyakorolt hatása.

Kiskorunkban megtanuljuk azt, hogy akkor lehetünk kiegyensúlyozottak, ha azok, akik az 
első pillanattól fogva feltétel nélkül szerettek minket, elégedettek velünk.
Sajnos, ha egy gyerek nem érzi ezt a feltétel nélküli szeretetet és elfogadást, akkor bein-
dul egy védekező mechanizmus, melynek hatására kialakít egy burkot és felvesz egy hűvös, 
távolságtartó maszkot. Ez az a pillanat, amikor a kedves aranyos kislány rózsabimbóból ró-
zsatövissé válik. Szúr, csíp, kegyetlenül fáj, felesel és ajtókat csapkodva rombadönti az addi-
gra kialakult meseszerű ideálunkat.

Ez nem csak a szülő számára döbbenetes változás, hanem a gyereknek is. Mert a gyerek felnő, 
és rohamos gyorsasággal változik, és ezt a folyamatot nem tudja visszafogni vagy lassítani, 
aztán egyszer csak ott találja magát, egy általa létrehozott idegen környezetben, ahol már 
nem csak a mosolyról, a rácsodálkozásról és a felhőtlen boldogságról szól minden. Ezt nem 
lehet elkerülni, nem lehet megállítani vagy befolyásolni, ezt csak megérteni, elősegíteni és 
kísérni lehet. A kísérés alatt azt értem, hogy egy szülő úgy tud a legkönnyebben gyermeke 
mellett állni, ha megtanul a gyerekével olyan kapcsolatot fenntartani, ami a nyitottságról, az 
egymáshoz való alkalmazkodásról, a bizalomról és az őszinteségről szól.

A pillanat, amikor ráébredünk, hogy van egy óriási ismeretlen és gyönyörteli világ, amitől 
egy küszöb választ el minket, akkor megízleljük az ismeretlen korlátlan vonzását.
Lassan kialakul bennünk egy értékrendszer, és egy bizonyos normának nevezett dolog, ezek 
szüleink tetteiből, és az otthonunkban történő dolgokból tevődnek össze, ezek alkotják 
meg a háttértudásnak nevezett ismereteinket. Sejtelmünk van arról, hogy a szüleink mit 
helyeselnek, és mit elleneznek. A legtöbb esetben nem szeretünk csalódást okozni, ezért 
elsőszámú feladatunknak tartjuk azt, hogy megóvjuk szüleinket az esetleg fájdalmas 
igazságtól. Így kezdődik a hazugság, félünk megmutatni szüleinknek mindazt, ami vonz 
és érdekel minket, mert attól tartunk, hogy majd csalódnak bennünk. Mert igen, a tudat, 
hogy a szüleidnek csalódást okozol, az egyik legkitartóbban kegyetlen érzés. Megsemmisítő. 
Tehát megpróbálunk fenntartani egy nyomokban hamis látszatot, ami megóv szüleink 
ítélkezéseitől és értékrendszerétől.

Fiatalon, fiatalokról
Gondolatok egy végzős diák fejében



Óvjuk azokat az első pillanatokat, amiket, kikerülve annak az ismeretlen világnak a 
vonzáskörébe, megélünk. Nem akarjuk, hogy elvegyék tőlünk, megtiltsák nekünk, vagy, hogy 
változtassanak azon, amit mi gondolunk. Hajlamosak vagyunk hamis hitekben élni, ha az 
számunkra nyugtatóbb. Nem szeretjük belátni, hogy valamit nem tudunk vagy nem értünk, 
nem szeretjük, ha valaki nem hisz nekünk, vagy ha kijavítanak.

Ha olyan családban növünk fel, ahol sok a tabu, akkor az otthoni szigor hatására még jobban 
ki akarunk törni a biztonság fészkéből és mélyebbre csúszunk a hazugság szakadékain. Ha 
pedig tudjuk, hogy bármivel a szüleinkhez fordulhatunk, bármikor meghallgat minket édes-
anyánk vagy édesapánk, akkor nincs bennünk az a szorongás, amit a megfelelési kényszer 
diktál nekünk. Ha a családtagjaink őszinték, nyitottak és feltétel nélkül szeretnek minket, 
elfogadva minden tulajdonságunkat, akkor nincs bennünk szégyen feléjük, nem félünk az 
ítélkezésüktől, a haraguktól, mert tudjuk, hogy meghallgatnak és igyekeznek megérteni 
minket, megpróbálnak mellettünk, velünk fejlődni.

Meghalljuk, hogy szüleink szentségelnek a híradót hallva arról a sok züllött fiatalról. Mesé-
lik, hogy milyen alulöltözött és neveletlen lánykákat látnak az utcán és ismételgetik, hogy ez 
a mai fiatalság milyen szemérmetlen és trehány. Ha nem mondhatjuk ki a drog, szex, vagy 
alkohol szót a szüleink előtt, akkor megértjük, hogy ez szerintük mind bűnös dolog, és elju-
tunk arra a pontra, amikor rosszat akarunk tenni, elnyom az igazságtalanság súlya és bántani 
akarjuk a szüleinket. Így hát, úgy döntünk, ha ti nem mondjátok el, mik ezek a dolgok, akkor 
majd kiderítjük mi magunk, önállóan. 

Ha otthon magasra teszik a mércét, és mindig érezhető a levegőben a versengés, ha csak azt 
látjuk, hogy a szüleink nem tudnak veszíteni egymással szemben egy egyszerű kártyajáték 
alkalmából sem, akkor kialakul bennünk a tudat, hogy nem fognak mindent elfogadni ben-
nünk, és nem fogják tudni minden döntésünket, vágyunkat megérteni.

Itt kezdődik a hazugság, a burok, ami távol tart szüleink véleményétől. 
Nem akarunk csalódást okozni.
Azt akarjuk, hogy szeressenek.
És lételemünk az elismerésük.

Egyszerű, fontos a szeretet.

Tímea Vigevano
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a félelem



Kiskoromban attól féltem, hogy egy hideg kéz kinyúl az ágyam alól, és megragadja a 
bokámat, ezért sosem tudtam megérteni édesanyámat, aki ragaszkodott ahhoz, hogy 
legalább az egyik lába ne legyen a takaró alatt. A mai napig félek attól, hogy mi van 

a sarok mögött, mi vár rám, ha befordulok egy kanyarnál. Persze, ez csak akkor erősödik fel 
bennem, amikor fáradt és kimerült vagyok.

Ezt a két könnyebben bemutatható félelmet, úgy érzem, hogy az eddig látott filmeknek 
köszönhetem. De ezek a könnyedén kezelhető félelmek.

Szerintem a legtöbb félelem attól függ, hogy milyen a belső egyensúly, hogy érezzük ma-
gunkat, amikor nincs semmi külső hatás, nincs ok, csak okozat. Csak Én és Önmagam.

A rengeteg óriásplakát, a reklámok, a nagy sikerfilmek, a “tökéletes” alakú hölgyek a legújabb 
bikiniben, a TV vagy a Facebook által közvetített világkép segítségével kismillió külső hatás 
ér minket az életünkben. Ha nem is észleljük tudatosan ezeket, beszivárognak a napjaink-
ba, kialakítva egy normát, egy értékrendszert. Hajlamos vagyok azt gondolni, ha ezt nem 
teszem magamévá, akkor én nem vagyok normális. 

Mi az, hogy normális?

Bízom abban, hogy egyszer elérem azt, hogy féktelenül hinni tudjak az egyéni szabadság-
ban. Azt akarom érezni, hogy vagyok én, saját vágyaimmal, elképzeléseimmel, és nem arra 
törekszem, hogy megfeleljek, sem magamnak, sem másnak, hanem arra, hogy tudjam: lehetek 
az a különleges, más, esetleg furcsa egyén, akinek születtem. Szabad korlát és etika nélkül 
élni, nem kell mindent megnevezni, nem kell mindenre címkét ragasztani, nem kötelező 
ítélkezni. Lehetséges az, hogy elfogadjuk azt, ha valaki különbözik tőlünk. Lehetséges elen-
gedni a versengést, és meglátni a közös célokat, és ha láthatatlanul is, de törekedni rájuk.

Azt gondolom, hogy a félelmeink azok a kis démonok, melyeket kinevetve  megkönnyeb-
bülhetünk és szárnyalhatunk egy árnyék nélküli, tudatos boldogságba.

Tímea Vigevano
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Lenyomom a kilincset... Au. Elfelejtet-
tem kopogni. De már nincs visszaút, 
mert már ott is állok az ajtóban, és 

egyszerre 13 (mínusz egy-két hiányzó) gyerek 
fordul felém. Meg sem bírok szólalni. A tanár 
megáll a beszédben, szerencsétlenségemre ő is 
felém fordul.
- Menjen ki! – mordul rám. – Menjen, és 
jöjjön be rendesen, és akkor majd tárgyalunk! 
Indíts! – az osztály rázkódó vállal nevet. Hát 
jó. Becsukom az ajtót. A kezem a kilincsen pi-
hen. Három kettő, egy. Kopogok, és benyitok. 
- E... Elnézést a késésért.... – dadogom. A 
földet bámulom. Ha az osztályra néznék, 
még belőlem is kitörne a kacagás. A Tanár Úr 
rosszallóan néz rám. Mert ki nem? Vagy ki ne 
nézne? Int a fejével, hogy menjek a helyemre. 
- A héten a harmadik. – morog, és beírja. – 
Szerda van. – teszi hozzá. Hogy mi? Ti is 
hallottátok? Szerdát mondott? Nem hétfő? 
Elosonok a háta mögött, és becsusszanok 
a helyemre. Oldalba lököm a mellettem ülő 
Dávidot. Ezzel felébresztettem szegényt, de 
nem baj. 
- Te! Milyen nap van?
- Kedd. – ásítja, és visszahajtja a fejét a padra. 
Hát köszönöm. De nem ez az egyetlen rej-
tély. Hanem az is, hogy a Tanár Úr miért ha-
donászik így a tábla előtt. Már csak egy nagy 
fekete pálca, vagy egy ostor kéne neki, hogy 
azzal csapkodhasson. Szerencsére nem az első 
sorban ülök. Na jó, nem adok ötleteket... Mi-

TANÁR
ÚR:
NAGY
T
NAGY
Ú

PALYA NOÉMI
FOLYTATÁSOS
TÖRTÉNETE
II. RÉSZ



lyen fura egy ember... Tanár Úr. Nagy T, nagy 
Ú. Mindenki így hívja, az igazi nevét még a 
tanárok sem tudják. Senkinek nem mondja 
meg. Egyesek szerint nincs is neve... Neeem, 
szerintem van neki, csak biztos nagyon cikis. 
Még nyáron is hosszú nadrágban, és hosszú 
ujjú, betűrt inggel hadonászik, akarom 
mondani, magyaráz, tanít... Mondhatom, 
hogy mintatanár: neve nincs, kora megál-
lapíthatatlan... 
Most következik az az izzasztó 60, illetve 
nekem már csak 45 perc, aminek min-      
den egyes percében az órát nézem, a végén 
már az óra ütésére dobog a szívem. Üveges 
szemekkel figyelem a Tanár Urat. Engem 
speciel nem érdekel annyira az elöljárósza-
vak fontossága a magyar nyelvben. De ez 
lehet, hogy csak az én személyes hibám. Ha 
érdekelne, akkor se hallanám a mellettem 
békésen és hangosan horkoló Dávidtól. Csak 
hogy mondhassak valamit a védelmemre, én 
igazán jó gyerek vagyok, abból kifolyólag, 
hogy nem én horkolok, dobálózok, bök-
dösök, és nem én vagyok az asztal alatt. Én 
figyelek, a többi meg nem az én hibám. 
Lehet, hogy megállt az óra? Vagy az idő 
állt meg? És akkor hirtelen hátulról eltalál 
valami. Pfuj, valami eltalál hátulról. De nem 
tudom beazonosítani, hogy mi az. És ezt a 
Tanár Úr mind nem veszi észre. Hátrafor- 
dulok. De csak szépen lassan, hogy ne tűnjön 
fel. Még fel találna szólítani, vagy azt hinné, 
hogy én is odavagyok a kötőszavakért, mint 
ő. Még eszébe jutna kihívni a táblához, vagy 
ami még rosszabb….
- Hé! – valaki oldalba lök jobbról. Lili a 
kezembe nyom egy cetlit. – Add tovább 
Levinek! Hát jó, tovább adom a kettővel ar-
rébb ülőnek. Mivel Dávid alszik. 
- Kisasszony! – megdermedek. Biztos, hogy 
nekem szólt? Óvatosan a hátam mögé nézek. 

- Én? 
- Hát ki más… 
Megint hátra nézek. Még mindig nem 
vagyok benne biztos… ha nem veszem észre, 
akkor remélem, elfelejti. 
- Vajon süket? – vakargatja a fejét a Tanár 
Úr. Inkább hitte volna, hogy az vagyok… 
Na, de ezzel nem elégedett meg. Most mit 
mondjak?
- Jól van, akkor mondjon nekem egy határo-
zatlan névelőt. – zárja le a vitát. A maga 
részéről. De én nem tudok egyet sem…
- Ööö… – dadogom. 
- Az „Ööö” nem határozatlan névelő. – 
mondja gúnyosan,  – de határozatlan volt, 
az egyszer biztos… - teszi hozzá egy torz 
mosollyal. Ha ennek egyszer vége lesz… Mi 
volt ez? A csengő? A megváltás hangja? Na, 
várjunk csak… a sulinkban nincs is csengő…

Palya Noémi
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Kicsit macerás kísérlet, viszont ha sikerül, nem semmi látvány! Vegyünk 4-5 fél literes 
(1.5 literesekkel is működik) ásványvizet, ami szén-dioxiddal van dúsítva. Tegyük be 
mindegyiket a mélyhűtőbe, majd másnap óvatosan vegyük ki. Ezt addig csináljuk, míg 
lesz olyan, amelyikben nem fagyott meg a víz. Na, Ő lesz a mi palackunk. 

A kísérlet lépései:

1. Odacsődítünk mindenkit azzal, hogy milyen fantasztikus kísérletben lesz része.
2. Elegánsan megpöccintjük a palackot. 
3. Ha nem történik semmi, odacsapjuk az asztalhoz.
4. Ha még mindig nem történik semmi, akkor kinyitjuk.
5. És ha még mindig nem történik semmi, akkor feloszlatjuk a dühös tömeget…

Viszont ha sikerül, részünk lehet a túlhűtött víz kikristályosodásának, megfagyásának 
másodpercek alatt bekövetkező látványában, ami fokozatosan a palack egyik sarkából 
kiindulva végigvonul az egészen. Ez a túlhűtött víz, ami laboratóriumi (rázkódásmentes 
környezetben) -20°C-on is folyékony tud maradni. De mihelyt van jégmag, egy kris-
tálygóc, ami körül a jégkristályok kialakulhatnak, rögtön megfagy az egész.

Gyönyörű! Fenomenális! Briliáns! Ne adják fel! 

Túlhűtött állapot sok helyen megfigyelhető a természetben is, például a légkörben, a 
jégkristályok képződése előtt, amikor a vízcseppek még jóval nulla Celsius-fok alatt 
is folyékonyak, de ha megfelelő hatás éri őket, azonnal megfagynak. Ezek a felhők 
veszélyesek a repülőgépekre, a túlhűtött cseppek gyorsan ráfagynak a szárnyakra és a 
repülőgéptestre, így veszélyes jegesedést okozhatnak.

A TÚLHŰTÖTT VÍZ
FRISSÍTŐ PRAKTIKA  I.



Mindenkinek akadt már a kezébe felrázott üdítős doboz, amit fel kellett (volna) bonta-
nia. 
Mi történt? Azt hiszem, nem kell külön ecsetelni: ragacsos cukorlé mindenütt, de 
leginkább a ruhánkon. Bosszantó. Valaki meg akart tréfálni? Íme, egy kis segítség, ho-
gyan lehet túljárni „jóakaróink” eszén.

A felrázott üdítőből kiválik a szén-dioxid, és a doboz falán “tapad meg” buborékok 
formájában. Ott sorakoznak és csak arra várnak, hogy nyíljon a kupak. Amikor a dobozt 
felnyitjuk, lecsökken a nyomás, és a sok buborék megpróbál egyszerre a felszínre áram-
lani, maguk előtt tolva az üdítőt. Ennek köszönhető a szökőkút, meg a mindent beborító 
ragacs. 

De az eset nem reménytelen. Íme, a trükk: a lényeg, hogy leválasszuk a buborékokat a 
doboz faláról. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy finoman körbe pöckölgetjük, megkocogtatjuk 
a dobozt, így a buborékok összegyűlnek az üdítő felszínén, és mikor kijönnek, nem lesz 
ott az a folyadékoszlop, amit kitolhatnának. Amikor kinyitom a dobozt, legfeljebb egy 
halk „szisszenés” lesz hallható… 

Azt hiszem, ez az a kísérlet, amit nem a nappali fehér szőnyegén kell kipróbálni, de ha 
már rájött az ember a nyitjára, sok elismerést zsebelhet be.

Egészségükre!

HOGYAN BONTSUNK FEL EGY FELRÁZOTT 
ÜDÍTŐS DOBOZT?

Béldi Melinda

FRISSÍTŐ PRAKTIKA  II.
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EZT A SÜTEMÉNYT, AMIT MOST ELHOZTAM NEKTEK, ÉN A TÉLI HIDEG ESTÉKRE AJÁN-
LOM EGY JÓ MELEG TEA MELLÉ. A FAHÉJ MIATT KICSI KARÁCSONYI HANGULATOT 
KÖLCSÖNÖZ AZ ESTÉNEK. ÉS MÉG AKÁR MEGLEPETÉST IS OKOZHATUNK MÁSOKNAK 
AZZAL, HOGY EGY ILYEN MUFFIN FORMÁJÚ SÜTEMÉNYT MEGTÖLTÖTTÜNK ALMÁVAL. 

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNOK HOZZÁ!

125g ráma
200g liszt
2 ek porcukor
1 tojás sárgája ( kicsi tojás, a fehérjét a kenéshez 
majd felhasználjuk)

fél csomag vaníliás cukor
negyed csomag sütőpor
1 kanál tejföl
kb 3 alma
ízlés szerint cukor, fahéj 

  A puha vajat belekockázzuk a liszt, porcukor, vaníliás cukor és a sütőpor keverékébe. 
Dörzsölő mozdulatokkal apró morzsákat kell készítenünk. Mikor ezzel elkészültünk, tegyük 
hozzá a tojássárgáját, a tejfölt és gyúrjuk össze a tésztát. Pihentessük fél óráig, miközben 
elkészíthetjük a tölteléket. Az almákat hámozzuk meg, és reszeljük le nagylyukú reszelőn. 
Kicsit hagyjuk állni, hogy levet eresszen. 

  Mikor ez már megtörtént, nyomkodjunk ki belőle óvatosan egy kis levet, majd 
cukrozzuk és fahéjazzuk ízlés szerint. A tésztát kb. fél cm-es vastagságúra nyújtsuk ki, és 
én ezután szilikonos muffin formákat szoktam kibélelni, de szerintem a sima muffinsütő is 
teljesen megfelel a feladatnak. Úgy béleljük ki, hogy maradjon tészta a tetejére is. 

  Mielőtt az almát beletennénk a tésztával kibélelt formákba, szórjuk bele egy kis 
kenyérmorzsát, hogy ne ázzon el a tészta. Fedjük be az almával megtöltött kis pitéket, vág-
junk a tetejébe négy kis lyukat, és kenjük meg a tojásfehérjével. Toljuk 220 fokra előme-
legített sütőbe és süssük, amíg aranybarna nem lesz a teteje. Ne ijedjünk meg, ha eleinte 
puha az alja, ez majd megkeményedik, ahogy hűl. 

Csomor Csenge
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