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Előszó

E lőször akkor értettem meg igazán,  hogy mit is éreztek az elődeim, 
amikor a nyomdában felmarkoltam a négy összefóliázott – 100 újságot 

tartalmazó, se több se kevesebb – csomagot. 
Tényleg hihetetlen érzés volt ott tartani a kezemben a hosszú hónapok mun-

káját, méghozzá egy darabban! 
Az előző jól sikerült szám után nagy lelkesedéssel, és lendülettel kezdtünk 

neki a következő számnak. Ezúttal már az én kezemben is egy kicsit több ta-
pasztalattal. Beleláthattam olyan folyamatokba is, amiről eddig nem tudtam 
semmit, hiszen nem én csináltam. (Pl. hogy terem az újság hirtelen a suliban? 
Ki találja ki ezt a sok dolgot, ami benne van?) Ebben a pillanatban a buszon 
ülve, útban a suli felé és átölelve a rakományt mindjárt választ kaptam az első 
kérdésemre is. Hát így. 

Mostantól szeretnék a ti véleményetek alapján is dolgozni, és megkérdezni, 
mi érdekel titeket. Így ezúttal is olyan témákból válogattam, amikről korábbi 
visszajelzéseitek alapján úgy gondoltam, érdekelhet benneteket. 

Ebben a lapszámban olvashattok újabb gyermekkori élményekről, királyfik-
ról, és királynőkről, a nagy kövekről, és még sok minden másról… 

Jó olvasást!

Palya Noémi
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Iskolánk diákjai Angliában

Beszámoló  
a Ringwood  Waldorf Iskolában 

töltött egyhetes projektről
Az Erasmus +  pályázati prog ram keretében iskolánkból összesen  

tizenheten utaztak az angliai Ringwood Waldorf Iskolába  
2015. február 8. és 14. között. (A 9–10. osztályokból 5-5 diák,  

a 11. és 13. osztályokból 3-3 diák, valamint Lilla, mint kísérőtanár.)  
A projekthét témája a jótékonyság volt.

Az utazás előtt  pár héttel 
többször találkoztunk és 

megbeszéltük a feladatainkat. Még itt-
hon keresnünk kellett egy szervezetet, 
amelyet bemutatunk és szívesen támo-
gatunk. Mi a BAGázs alapítványt vá-
lasztottuk. Emellett műsorral készül-
tünk a hetet lezáró jótékonysági estre.

Amikor megérkeztünk Ringwood-
ba, a német (nem tévedés!) csoport 
kedvesen fogadott minket, ismerked-
tünk, beszélgettünk, vacsoráztunk. 
Ezután elvittek minket a szállásunkra, 
ami egy erdő közepén volt. Nagyon  
kényelmes faházakban laktunk, ma-
gyarok és németek vegyesen.

A következő nap megismerked-
tünk a francia, a török és az angol di-
ákokkal is, akik megmutatták nekünk 
az iskolát. A hét folyamán különbö-
ző tevékenységekben működhettünk 
együtt: beszélgetések, viták az európai 
menekültek helyzetéről, jótékonysági 
szervezetekről, a jótékonykodás mód-
jairól. Minden nemzet prezentációval 
készült, hogy bemutassa az általa ki-
választott szervezetet és megindokolja 
a választását.

Emellett minden nap volt vala-
mi izgalmas iskolán kívüli program: 
megnéztük  Stonehenge-t, elutaztunk 
Londonba, futottunk a tengerparton, 
sétáltunk Ringwood-ban, fish and 
chips vacsorát ettünk. Esténként pe-
dig készültünk a jótékonysági estre és 
nagyokat beszélgettünk a német diá-
kokkal.

Az utolsó nap az este megszerve-
zésével és az utolsó filléreink elkölté-
sével telt. A műsorral egybekötve egy 
jótékonysági vásárt is tartottunk, ami-
re minden nemzet otthonról cipelte 
a „portékáját”. Mi diáktársaink fest-
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ményeivel illusztrált naptárral, egy, a 
kilencedikesek tusrajzaiból és kreatív 
írás műveiből összeállított kiadvány-
nyal és a diákok szövéseit felhaszná-
ló díszpárnahuzatokkal készültünk. 
(Külön szeretnénk megköszönni taná-
raink, Marikovszky Andrea és Hein-
rich Ildikó, valamint Sólyom Balázs, 
Afroditi Pavlidou és Horváth Pál se-
gítségét!)

A jótékonysági esten óriási sikert 
arattunk a néptánc bemutatónkkal, 
amit Németh Janka tanított be ne-

künk nagy lelkesedéssel és türelem-
mel. A műsor után jött a búcsúbuli. 
Fergeteges táncolással és hangulattal 
zárult az este és a projekthét. Sajnos 
a végén el kellett köszönnünk az an-
goloktól, franciáktól, és a törököktől, 
majd másnap a reptérre indulás előtt 
a németektől.

Hatalmas és felejthetetlen élmény 
volt a magyar csoporttal, és a többi 
országgal is együtt lenni, ismerkedni.

 
Mezei Luca
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Tudósítás  
a ringwoodi Waldorf-iskolából

Az Óbudai Waldorf Iskola Erasmus plus projektjének  köszönhetően 
(melyben 5 ország vesz részt: Anglia, Törökország, Franciaország,  
Németország, Magyarország) idén januárban négyen mehettünk  

Angliába, a Ringwood Steiner School-ba három hétre.  
A 11. osztályból Agárdi Olivér és Bozsó Réka, a 9-ből Pap Máté  

és Vargyas Zsófi. 

A 11-esek beszámolója
A repülőnk vasárnap 16 óra körül szállt 

le a londoni Luton reptéren. Az átjutással 
voltak gondok, mert hárman még kiskorú-
ak vagyunk (Olivér pedig ausztrál állam-
polgár). Végül hosszas magyarázkodás, 
szülői engedélyek és a projekt leírásának 
megmutatása után bejutottunk Londonba. 
Taxival vittek minket a Ringwood-i iskolá-
hoz, ahol már mindenkit vártak.

Réka: Egy Yvonne nevű hölgynél lak-
tam (akinek a lánya az iskolában tanít), 
egy 14 éves német lánnyal, Viviane-nel, 
aki szintén az Erasmus projekt részve-
vőjeként jött 3 hétre. Mindketten nagyon 
kedvesek és nyitottak voltak. Mikor be-
léptünk a házba, Yvonne azt mondta, mi-
előtt fölvisszük a bőröndjeinket az emelet-
re, mindenképp igyunk meg egy teát. Ez 

a következő napokban is így folytatódott, 
napi 2-3x teáztunk. Kellemes időt töltöt-
tem velük, Viviane a húgom volt a húgaim 
helyett, hiányozni fog Yvonne-nel együtt.

Olivér: Egy Geli nevű, német szár-
mazású tanárnőnél (aki az egész projekt 
vezetője), és a férjénél, Colinnál laktam. 
Nagyon kedvesek és figyelmesek voltak. 
A kertben csirkéket és kacsákat tartottak, 
amik azóta is hiányoznak pesti életemből.

Réka: Az iskola 8:30-kor kezdődött, és 
15:45-ig tartott minden nap. A 11. osztály 
csak 8 emberből állt, abból is egy lány sváj-
ci, egy fiú német, egy pedig holland, de ők 
ott élnek, vagy legalábbis több évre marad-
nak. Az iskola csak 12 évfolyamos, és a vé-
gén nem kell írniuk semmilyen érettségit, 
ezért egyetemre is csak nehezen tudnak 
menni. Viszont ennek köszönhetően alig 
írnak dolgozatokat (amíg ott voltunk, egy 
sem volt), helyette esszék a témazárók, és 
osztályzat sincsen. Az órák lazák voltak, de 
mégis mindenki tanult és figyelt, itt jobban 
megfigyelhető volt az a tanár-diák kapcso-
lat is, amire a Waldorfiskolák törekszenek. 
Bármilyen meglepő, az egyik legjobb óra 
az euritmia volt. Más volt, mint itthon. A 
főoktatás a nap közepén volt, kivéve pén-



teken, amikor azzal kezdtünk, utána pedig 
11-től 15:45-ig könyvkötés volt. A művé-
szet, a zene és az angol irodalom órák is 
nagyon jók voltak.

Mi Parzival epochára mentünk, ami 
4 hetes volt, így sajnos az utolsó hétről 
le maradtunk. Itthon már túl voltunk a 
Parzival-on, ezért könnyebb dolgunk volt, 
bár a 400 oldalas régi brit nyelvű könyvet 
még így is nehéz volt megértenünk. A fő-
oktatás kétórás volt, és az egészen csak be-
szélgettünk, rajzoltunk, és játszottunk, az 
olvasás otthoni feladat volt, de általában 
mindenki megcsinálta. Az epocha nagyon 
jó volt, sokkal jobban sikerült, mint az itt-
honi, bár az osztály is jóval nyitottabb volt 
rá. A tanárok mind hihetetlenül kedvesek 
és segítőkészek voltak. Volt egy magyar 
tanár, Csaba, aki 20 éve él kint, az iskola 
melletti Camphillben lakik és dolgozik, az 
iskolában pedig tizedikes osztályfőnök és 
művészettanár. 

A házirendben voltak furcsa dolgok, 
mint például tilos a sminkelés, a haj- és 
körömfestés, tetoválás, piercing, tilos tele-
font használni, az udvaron enni, és a nap 
bizonyos időszakában labdázni. Viszont az 
ebédszünet 50 perces volt, és az iskola mel-
lett a Camphillnek van egy kávézója is, az 
iskola mögött pedig egy szép, nagy erdő, 
így volt mit csinálnunk a szünetekben. 

Az iskola gyalog háromnegyed órá-
nyira volt Ringwoodtól. Néhányszor be-

mentünk, Ringwood nagyon aranyos kis 
város. 

Az első hétvégén elvittek mind annyi-
un kat Londonba. Láttuk a Big Ben-t és a 
London Eye-t, majd hajóra szálltunk, és a 
River Thames-en elhajóztunk egészen a 
Tower Bridge-ig, miközben még sok kü-
lönleges épületet láthattuk, mint például a 
Towert. Utána elgyalogoltunk a Buckin-
gham Palace-hoz. Utaz tunk metróval is, 
ettünk fish & chipset, és megcsodáltuk 
a rengeteg piros telefonfülkét. Láttuk a 
Sherlock Holmes múzeumot a Baker 
Street-en, és találtunk egy Beatles boltot is. 

A második hétvégén két család, az 
enyém és Mátéé (+ Olivér, és a két né-
met) ellátogattunk Stonehenge-hez. Út-
közben megálltunk a Salisbury Kated-
rálisnál, ami csodálatos volt. A belépő 
Stonehenge-be nagyon drága volt (£12, 
ami kb. 5000 Ft), és először egy nagy 
múzeumba jutottunk, ahol életnagyságú 
animált képeket nézegethettünk Stone-
henge köveiről. Utána elvitt minket egy 
busz az igazihoz, ami nagyon szép volt, 
de 5-10 méternél közelebb nem engedtek 
a kövekhez, és rájöttünk, hogy 20-30 mé-
terrel hátrébbról ingyen is megnézhettük 
volna. Összességében azért nagy élmény 
volt. Voltunk Bournemouth-ben is, ahol 
láttuk a tengert.

Nagyon hamar elment a három hét, 
szívesen maradtunk volna még...

9
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Zoli bá
Sághi Zolival Palya Noémi beszélgetett.

• Mesélj, kérlek a gyermekkorod-
ról...
Pesten nőttem fel. A nyolcadik kerület-

ben születtem, de a kilencedikben 
laktunk tízéves koromig. Ezután 
sulit váltottam és a tizenhar-
madik kerületbe költöztünk, 
ahol most is élek. 

Szerettem iskolába járni, de 
csak azért mert szerettem a tanára-
imat. Főleg a tesi-, és a művésztaná-
rokat. Ez a két dolog engem mindig is 
vonzott. Első osztálytól kezdve zeneis-
kolába jártam: nyolc évig hegedültem. 
A nagyapám és a nagybátyám is ze-
nész volt, és a szüleim azt hitték, hogy 
én is zenész leszek. 

Nyolcadikos koromban úgy döntöt-
tem, hogy rendes gimibe akarok 

menni, és nem a konziba, mert már fá-
jóan sokat kellett gyakorolni. Láttam, 
hogy a többiek sokkal szabadabbak, 

én meg csak egyre többet vagyok 
otthon és gyakorlok. A barátaim 

hívtak mindenfelé és én nem tud-
tam menni – ebből lett elegem. 
Középiskolában már arra járhattam, 
amire én akartam, így elkezdtem gitá-
rozni. Később egy zenekarom is lett: 

egy rockegyüttes. Eleinte az ép-
pen aktuális nagy rockslágereket 

játszottuk, meg pár régit felújítva, 
(pl. Nirvana, Guns n’ Roses, Led Zep-
pelin). Később aztán elkezdtük a saját 
számainkat is. Az egész dolog az egyete-
mi-főiskolai évek feléig tartott, onnantól 
szétszéledtünk a nagyvilágba. 

Ez volt a zenei vonal. A mozgás vonalon 
pedig tényleg minden volt. Először négy 
évesen vittek el egy tornaklubba, aho-
va csak egy évig jártam, ekkor kezdtem 
el először rendszeresen mozogni. Ta-
nultam atlétikát, korábban úsztam, 
vízilabdáztam, röplabdáztam, kézilab-
dáztam is, és végül a mászás lett az a 
mostaniak közül, amivel 18 éves korom 
körül megismerkedtem és 
máig elkísért. 

Az egyetemi évek alatt min-
denféle sportot ki 
kellett próbálni, 
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kötelező volt vitorlázni és snowboar-
dozni is, ezeket nagyon imádtam! A 
másik két nagy kedvencem a búvár-
kodás és a mászás volt. A sport-
rekreáció szakon megpróbálták 
kinyitni az agyunkat, hogy ne 
csak a korábbi klasszikus sé-
mákban gondolkozzunk. 

Ami tényleg jó volt, hogy a szüleim min-
denben támogattak, és bármit kita-
láltam, ami tanulással, vagy szabad-
idő-eltöltéssel volt kapcsolatban, azt 
csinálhattam. A középiskolás években 
nem voltam az a típus, aki kocsmázni 
járt – sajnáltam rá az időt...

Egyke gyerek voltam, így minden fi-
gyelmet én kaptam. A szüleim eleinte 
nagyon szigorúak voltak velem, de 16 
évesen egyszer volt egy otthoni kis for-
radalom, ahol kivívtam a jogai mat. 
Onnantól kezdve szabadabb lehettem. 
Máig jó a kapcsolatom a szüleimmel. 

• Mi volt akkor a jövőképed, mi sze-
rettél volna lenni? 
Nem döntöttem el, hogy mi leszek, csak 

azt tudtam, hogy mi nem szeretnék 
lenni! Tizenhat évesen azt éreztem, 
hogy 30 évesen már nincs értelme élni, 
onnantól már nincs semmi, akkor már 
öreg az ember... Azt is tudtam, hogy 
nem akarok pl. pocakos lenni öreg ko-
romra. Később láttam, hogyan mennek 
tönkre mellettem az emberek fizikai-
lag, és ez folyamatosan erősített belül, 
hogy másfajta életet akarok élni. 

Mivel állandóan sportoltunk, így 
nagyon sok sportoló volt körü-
löttem. Az első férfi-ideálom az 
a tipikus izmos és sportos ember 
volt. Emlékszem, a főiskola alatt 
volt egy tanárom, aki negyven 
éves volt, de szinte minden-

ben lenyomott minket. Azt 
gondoltam, hogy „na, sze-
retnék így kinézni negy-
venévesen!” Sportoló is 

nagyon szerettem volna 
lenni, a rövidtávfutás nagyon jól 

ment. A főiskolai évek alatt nagyon 
sajnáltam, hogy a középiskolás taná-
rom nem küldött el sportegyesületbe, 
hogy versenyszerűen futhassak. Lát-
tam az egyetemen, hogy ugyanolyan 
anyagból vagyok, mint azok, akik a 
magyar bajnokságon az első hatban 
vannak. Csak nekik több év munkája 
volt a lábukban. 

Aztán később meg rájöttem pont az el-
lentettjére, mert láttam, hogy ezek 
az emberek, a közeli barátaim hogy 
mennek tönkre fizikailag – tisztelet a 
kivételnek. Örültem, hogy nem kellett 
pirulákat szednem és hogy nem csak a 
versenyzésről szólt az életem.

Később belecsöppentem a művészvilágba 
is, és nagy hatással voltak rám azok, 
akik már nem csak fizikailag voltak 
kulturáltak. Aztán ez is változott, és 
azokra kezdtem felnézni, akik mindkét 
minőséget, ill. több minőségüket is har-
móniában tudták tartani. 

• Mit gondolsz arról az iskolarend-
szerről, amiben tanultál?
Bizonyos szempontból, szerencsés voltam, 

mert lelkes tanáraim voltak. Jók vol-
tak az osztályaim, és nagyon jól érez-

tem magam az iskoláimban.
Ha a rendszer szempontjából nézem, 
összehasonlítva a Waldorffal, sze-

rintem mindent lehet jól csinál-
ni, és rosszul is. A Waldorfot is 

lehet rosszul csinálni, és egyéb 
más rendszert is lehet jól. Mégis ha 
most ránézek, azt érzem, hogy örülnék, 



hogyha Waldorfiskolába kerülhettem 
volna már kiskoromban is. 

• Milyen volt a kamaszkorod? Láza-
dó tinédzser voltál?
Szerintem kevésbé voltam lázadó – 16 

éves lázadásomtól eltekintve, amit már 
említettem. Az ilyesfajta energiáimat a 
zenében és a mászásban teljesen ki tud-
tam élni.

Például ott voltak a hídugrások. Amik elvileg 
illegálisak voltak. Ez azt jelentette, hogy az 
Északi összekötő vasúti hídon kikötöttünk 
egy kötelet, át kellett mászni a korláton, 
a vasszerkezethez, ott egy kézen belógni, 
majd egyszer csak elengedni a vasat. Kb. 
egy másodperc alatt felgyorsultál 40-45 

km/órára, aztán pedig a túlvégén 
feldobott. A fix pontot mindig 

a Duna part fölé tettük ki, 
és akkor le tudtad ma-
gad úgy engedni, hogy 
ne a vízbe érkezz. Ez is 

csak addig tartott, amíg 
egyszer ki nem jött a 
hídőrség, addig nem is 

tudtuk, hogy van ilyen...
• Hogyan lettél tanár? Hogyan ta-
láltál rá a Waldorfra?
Az egyetem után egyből elmentem taní-

tani. Az első év után azonban nagyon 
kiábrándultam, és már tudtam, hogy 
abba fogom hagyni. Közben elvittek ka-
tonának. A katonaság után azon tana-
kodtam, hogyan tudnék a sportéletben 
elhelyezkedni – edzőként itthon, vagy 
hajón dolgozni külföldön. 

A vége az lett, hogy találkoztam az egyik 
legkedvesebb tanárommal, aki elsőtől 
negyedikig az osztályfőnököm volt. Ő 
mondta, hogy a fia ebbe az iskolába jár, 
és milyen érdekes lenne, ha tanítanám 
is őt. Tőle hallottam először, hogy lehet 

itt jelentkezni, és tesitanárt 
keresnek. 

Először egy kocsmában talál-
koztam a tanári kar 
kemény tagjaival, itt 
történt a felvételi be-
szélgetés. Elsőre 
nem vettek föl. 
Így még egy évet 
lehúztam a korábbi iskolában. De egy 
év múlva megkérdezték, hogy érdekel-e 
még a dolog. Igent mondtam. Gondol-
tam, adok ennek egy esélyt, és kipróbá-
lom.

A felvételim előtt megismerkedtem Bozsó 
Robival, meg a Bothmeresekkel, és el-
kezdtem belemélyedni a Waldorfiskolai 
testnevelés tanításába. Szép lassan 
belefolytam ebbe az egész Waldorf-
„őrületbe”. Én alapvetően nem a köny-
vek útján ismertem meg ezt az egész 
rendszert, hanem a mozgáson keresz-
tül, a saját bőrömön tapasztaltam meg. 

Emlékszem rá, hogy amikor a gimit 
kezdtük el tervezni, akkor még rapper 
cuccokban jöttem az iskolába – base-
ball sapka, hosszú póló, meg kapucni. 
Páran néztek is nagyokat a tanári kar-
ban, hogy biztosan ez a muki kell ne-
künk?   

Azért maradtam, mert hiába éri sok kri-
tika a rendszert, mégis működik, és a 
legtöbb gyereknél be is válik. Szerintem 
ebben a Waldorfban van valami meg-
foghatatlan pozitív, ami bizonyára lét-
rehozható egy másik iskolában is, de itt 
ez valahogy alapból benne van a rend-
szerben! 

• Köszönöm a beszélgetést! 
Én köszönöm!

Palya Noémi
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{ Új tanáraink }
d sorozat c

S
Czitan Gabriella

• Mi hozott (vissza) ebbe az iskolába?
Janovics Judit hívott, mert már dolgoz-

tam itt 3 éve is, és már akkor is na-
gyon jól tudtunk együtt dolgozni, 
és most megkeresett, hogy mi len-
ne, ha újra jöhetnék. 

Ezt elég nehezen tudtam összehozni, 
mert van egy másik munka-
helyem is, és velük is le 
kellett egyeztetni. 

• Milyennek találod ezt az 
iskolát? Tetszik itt?
Hát, tetszik, nyilván azért vagyok itt. 

 Én eddig csak Wal dorfi skolában 
tanítottam, így nincs viszonyítási 
alapom, nem tudom összehasonlí-
tani más iskolákkal, maxi-
mum csak azzal, ahova én 
jártam, de az sokkal rosszabb 
volt. 

• Hogyan lettél némettanár? 
Német szakon végeztem az egyetemet, és 

elvégeztem a némettanári szakot is. Az-
tán, amikor a kisebbik gyermekem 2 éves 
lett, elvállaltam egy félállást, Hidegkú-
ton. Így alakult, nem volt tudatos vagy 
célirányos dolog, hogy némettanár leszek. 

• Mi vonz a tanításban? Miért sze-
retsz tanítani?
Szeretem azt a gimnáziumi korosztályt, 

akiket tanítok, akikkel dolgozom, azt, 
ahogy gondolkoznak, és ránéznek a vi-
lágra, és ezt figyelni, és megélni. 

• Mit csinálsz, amikor nem tanítasz, 
a szabadidődben? 
Jógázom, búvárkodom, mindenféle sporto-

kat szoktam csinálni, de legfőképpen, a 
két gyermekemmel vagyok. És nagyon 
szeretek filmet nézni, rengeteg filmet 
nézek. (Erre vannak az éjszakák. )
• Köszönöm a beszélgetést! 

Palya Noémi



A január 10-i bál
Még a szalagavató előtti készülődés forgatagában megkérdeztünk  

három 13. osztályost arról, ők hogyan élik meg a készülődést.  
Január 10-e után újra felbukkantunk, és arról faggattuk őket, hogy  

számukra hogy telt a fehér szoknyákba  
és színes fényekbe öltöztetett téli este. 

• Mindjárt itt a szalagavató, hogy vélekedsz felőle?
Cs. Gy: Úgy, mint, minden lány, én is sokat gondoltam a szalagavatónkra, főleg 

amikor a testvéreimet is láttam táncolni. 
Maga a szalagtűzés része szerintem egy nagyon szép hagyomány, és azért is értékelem 

külön, mert ekkor mindenkinek lehetősége van, még ha csak egy fél percre is «rival-
dafénybe» kerülni. Másrészről, lehet, hogy ez kissé elcsépelt, de ez az a pont, amikor 
már a tanárok és az összes meghívott rokon/barát/vendég szembesül azzal, hogy mi 
már felnőttek vagyunk, erre természetesen rásegít az elegáns öltözet is. 

Ami meg a szalagot illeti, úgy sejtem, hogy roppant büszkén fogom majd hordani a 
következő fél évben.

• Hogyan készültél erre az eseményre?
Cs. Gy: Hogy hogyan készültem rá? Szerintem az alapvető lépésekkel mindenki tisz-

tában van (ruhakeresés, fodrász leszervezése, táncpróbák, szalagtűzős ruhaválasz-
tás, táncpróbák, smink-kérdés, és megint csak táncpróbák...). Milyen érzés maga a 
készülődés? Nagyjából egy fél éves folyamat, amelynek majdnem minden napján ott 
motoszkál az ember fejében, még csak nem is mindig tudatosan, hogy lesz ez a nagy 
esemény. Most, az utolsó héten gondoltam rá, hogy egy kicsit üresebbek is lesznek a 
mindennapok január tizedike után, és főleg a közös táncpróbák nélkül, amik során 
az osztály megint közelebb tudott kerülni egymáshoz. Ami nekem nagyon tetszett, 
és egy kicsit meg is lepett, hogy a fiúk is lelkesen (oké, többé-kevésbé lelkesen) vettek 
részt a táncban.

És akkor egy kicsit a keringőről is: Bár a ruha kényelmetlen, nyom, és alig kapok benne 
levegőt, azért imádok benne lenni. És ezzel, azt hiszem, minden lány így van. A keringő 
része pedig fantasztikus. Mivel amúgy is nagyon szeretek táncolni, nekem ez a kedvenc 
részem az egészben. Természetesen ennek a legfőbb oka a jó partnerem. Ehhez lenne egy 
tanácsom is az elkövetkező osztályoknak: nem az a fontos, ki hogy táncol, vagy meny-
nyire vezet jól, hanem csak az, hogy legyél vele jó kapcsolatban, mert így minden egyes 
próbát élvezni is fogsz.

Igen, még egy utolsó szempont. A mondás szerint nem a ruha teszi az embert. A sza-
lagavató során, pedig igenis a ruha teszi: nagyon szerencsétlenül kell ruhát válasz-
tani ahhoz, hogy valaki ne nézzen ki szépnek, nem véletlen hogy a lányok ilyenkor 
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hercegnőnek érzik magukat. De ugyanez igaz a fiúkra is: a frakkban nem lehet gör-
nyedten állni, muszáj kihúzniuk magukat, és lehet, hogy ma már az emberek nem 
viselnek ilyet, de szerintem azért régen tudtak valamit. A legtöbb embernek jól áll. 

 
 

• Mindjárt itt a szalagavató? Izgulsz?
S. Zs: Most már eléggé várom, mert ez az egész eddigi félév erről szólt. Minden héten 

volt táncpróba, meg ugye már szeptember elejétől kellett a ruhák után szaladgálni… 
Mi egymás között már csak úgy mondjuk, hogy ez az év a szalagavatóról és az érett-

ségiről szól. Nagyon sok munka és szintén sok pénz is van benne. 
Most, hogy ennyire előtte állunk, teljesen nyugodt vagyok, mert mindennel megva-

gyunk. És bár eleinte úgy tűnt, hogy a táncok sehogy se fognak összeállni, most már 
az is megvan. Úgyhogy én nagyon várom. 

• Szerinted miről kell szólnia, illetve számodra miről szól ez az esemény?
S. Zs: Érdekes, mert amikor ezt még kívülről szemléltem, mindig, hogy is mondjam, 

túl pompásnak, túl csicsázottnak tűnt, fölösleges felhajtásnak. Ami persze kívülről 
is szép és megható, de benne lenni azért teljesen más!

Cs. Gy: Hát én nagyon élvez-

tem... talán jobb is volt, mint 

amilyenre számítottam. Az az 

érzés a legjobb, amikor ott állsz 

kint – mármint a keringőnél -, 

és mindenki téged tapsol, és lát-

szik az embereken, hogy élvezik, 

anyukád elsírja magát az első 

sorban, és aztán mindenki oda-

jön, hogy „Jézusom, milyen szép 

vagy!” – ez tényleg szuper dolog. 

A keringőt azt hiszem még szí-

vesen eltáncoltam volna párszor. 

Az after parti hát… az egy ha-

talmas káosz volt, de aztán a vé-

gén az is jóra fordult.

U
tá

na
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Másrészt én nem vagyok ez a hercegnős típus, de amikor elkezdtük próbálni ezeket a 
nagy fehér ruhákat, annyira más érzést ad az embernek… és annyira jó! Szerintem 
egy lánynak az életében, főleg ebben a korban, tényleg fontos lehet, hogy egy ilyen 
ruhába belebújhat, mert igazán gyönyörűek. És ezt kívülről szemlélni messze nem 
ugyanaz, mint belülről megélni. 

Most úgy gondolom, hogy ez igenis jó hagyomány, és fontos megtartani!
 

 

• Hogyan éled meg a szalagavatóra való felkészülést?
N. B: A szalagavatóra való felkészülés korántsem volt annyira stresszes, mint vártam. 

A ruhámat egész hamar kiválasztottam, már októberben, és ez is vicces volt, mert csak 
poénból próbáltam fel, sokkal visszafogottabbat szerettem volna eleinte. Aztán felvet-
tem és éreztem, hogy ez az én ruhám. Amikor a szalagozó ruhámat varrtam, akkor 
sem siettem, mert valahogy éreztem, hogy minden nagyon rendben van ezzel az egésszel, 
és ugyanez volt aznap is, hogy úgyis minden összeáll és minden készen lesz kezdésre. 

S. Zs: Nagyon jó volt! 

Csak tudod, túl gyorsan eltelt. Hir-

telen kezdődött, ott voltunk kint, 

és már vettük is a ruhát, minden 

olyan hamar letelt! Az volt az ér-

dekes, hogy közben már egyáltalán 

nem is izgultam. A táncpróbák is 

hiányozni fognak, összekovácsol-

ta az osztályt, már ha lehet még 

jobban összehozni minket! U
tá

na
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A táncra készülés kicsit fegyelmezettebben zajlott, mint bármelyik eddigi közös készü-
lés az osztállyal. Nyilván más is volt, a keringő alapvetően magában hord némi 
fennköltséget, a zenénk meg pláne. De persze voltak elborult próbák...  

Az osztálytánc pedig szerintem olyan lett végül, amilyenek mi is vagyunk. Sokfélék, 
mégis egységesek, és persze zseniálisak!   Bár eleinte persze voltak nézeteltérések, 
meg közben is, de ez természetes.

• Várod már? Izgatott vagy?
N. B: Nem úgy izgultam, mint eddig. Érdekes, hogy az előző nap a pokolba kívántam 

az egészet és nem is akartam az egész szalagavatót. Azt hiszem, nem akartam, 
hogy vége legyen, és ezért született bennem ez a tagadás, ezzel lepleztem a szomo-
rúságot. 

Persze végül leírhatatlanul jó volt sodródni és benne lenni, nagyon élveztem! De köz-
vetlen előtte mindenféle érzelem átment rajtam. Azt hittem, sokkal jobban izgulok 
majd, amikor a szalagozás előtt állunk. Hát nem izgultam annyira. Csomó min-
denre figyeltem, csak arra nem, hogy izgulok.

• Számodra/ Szerinted miről kell szólnia ennek az eseménynek?
N. B: A szalagavató egy örömünnep, amikor az iskolánk megajándékoz egy szalag-

gal az elmúlt évek emlékére. Nagyon fontos ünnep szerintem, egy fajta beavatás a 
felnőttségbe ünnepélyesen, még az érettségik előtt. Ez a szalag beállít minket a cél-
egyenesbe, ami előtt az utolsó métereknél még lesz egy ballagás, de most már tényleg 
csak néhány hónap és vége. Szóval nekem ez kicsit erről szól, hogy megmutatjuk, 
mit tudunk és megtiszteljük vagy megajándékozzuk az iskolát, aki egy szalaggal 
ismerte el felnőttségünket. A keringő komolysága is ezt szimbolizálja, az osztály-
tánc meg lazításnak van, hogy mégse legyen mindenki annyira karót nyelt. De min-
denképpen fontos komolyan venni, és legalább egy napra díszbe öltözni kívül-belül. 
 
 

• Köszönjük a válaszokat!
Palya Noémi, Horvát Abigél

N.B: A szalagavató csodálatos volt be-

lülről is. Akkor és ott szinte semmit 

sem fogtam fel belőle… Szépnek 

kellett lenni, mosolyogni és táncol-

ni. Ezt pedig a végletekig ki tudtam 

élvezni és nagyon jóleső volt a büsz-

keség, az osztályomra, magunkra. 

Nagyon szépen egyben volt az egész 

este, a közönség velünk mozdult, és 

mi is jelen voltunk, minden sikerült. 

A szalagavató utáni buli kaotiku-

san és sok idegességgel indult, de 

jóra fordult, és így az egészről csak 

jó emlékeim vannak, és nagyon so-

káig megmaradnak. Aznap már 

nem izgultam, és teljesen elmúlt 

minden passzivitás, tagadás, rossz 

érzet. Nyugalom volt és csendes fe-

szültség, de jóleső, és jó volt fényben 

lenni, belépni egy kapun.

U
tá
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Osztrák sípályákon
Iskolánkban már második éve rendezték meg a sítábort,  

ahol idén is sok gyerek szülő és tanár megfordult. 

E gy kis völgy falujába érkeztünk,  amikor a fehér busz egyszer csak fel-
bukott az utolsó emelkedőn, és már fönt is volt a dombtetőn. Az üres 

ház rögtön megtelt élettel, az ágyak, alul-fölül rögtön elkeltek, a lépcsőn sorra 
cipekedtünk felfelé. 

– Mikor lesz vacsora? – kérdezte valaki a forgatagban. 
Az ebédlő részben, ami egyben egy kis közösségi tér is volt, a kicsik rögtön 

kézbe vették a pingpongütőket, a síkölcsönzőbe alig lehetett beférni az ajtón, a 
folyosón, sok bakancsos ember csattogott végig a kövön. Vacsora után sokan 
összegyűltek az asztaloknál társasozni, vagy csak beszélgetni, és voltak, akik a 
faluban sétáltak. A szobákban is jó volt a hangulat. 

Másnap reggel már nagy volt az izgalom, ezt az is magyarázza, hogy a szo-
bánkban mindenki felhúzta az óráját: csak mindenki máskorra. Percenként 
csörgött valamilyen ébresztő. 

A busz elejénél hatalmas kavarodás:
Nem vette fel valaki a bakancsom?”
Nem látta valaki a lécem?
Valaki segítene bekapcsolni ezt az izét?
A felvonó alatt már nagyobb a rendezettség. Csoportokra oszlunk, teljesen 

kezdők, kezdők, újrakezdők, haladók, kicsik, nagyok, sorakozzatok! 
Fent a hegyen ragyogott a nap. Délelőtt az oktatóink vezetésével síeltük be a 

három hegyet, délben is csak lassítottunk, és szinte „átcsúsztunk” a hüttén, egy rö-
vid ebédre, vagy egy forró csokira. De volt, akinek még ilyenkor sem volt megállás. 

Délután is volt oktatás, ilyenkor azonban sokszor már csak kis csoportok-
ban összeverődve síeltünk, mindenfelé. Aki 3-ig még nem fáradt el teljesen, an-
nak még volt egy órája a busz indulásáig szabadon síelni. Szép számban voltak 
köztünk tanár-síelők is, köztük Gail, aki ezen a héten ismerkedett meg közelről 
ezzel a sporttal. Igaz, a sok biciklizés után ez már gyerekjáték volt számára.

Este vacsora előtt fakultatív programként lehetett a jógát is választani, hogy 
kinyújtóztassuk a végtagjainkat. 

Az utolsó előtti napon részt vehettünk egy versenyen, amelynek győztesei 
nem maradtak jutalmazás nélkül, legkisebbektől a legnagyobbakig. 

A gyönyörű napfényes pályákon annyit síelhettünk, amennyi csak jólesett. 
Nagyon nagy élmény volt!

Palya Noémi
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A hogy Párizs a divat,  úgy 
San Fransokyo, a japán 

város, a robotika fővárosa. Itt él a 14 
éves zseni, Hiro Hamada, a szintén 
zseni bátyjával Tadashi Hamadával, és 
a nagynénjük kel. Hiro 13 évesen elvé-
gezte a gimnáziumot, és a bátyja unszo-
lására jelentkezik egy híres, ro bo tikával 
foglalkozó egyetemre, hogy kiaknázza 
a tehetségét. Ám ekkor egy olyan ösz-
szeesküvés közepébe csöppen, ami 
egész San Fransokyo várost fenyegeti. 
Így hát Hiro összeszedi a baráta-

it, az adrenalin és gyorsaságrajongó 
Tamagot, a mindig precíz Wasabit, a 
kémiazseni Mézvirágot, a képregény 
mániás Fredet, és a Tadashi által épí-
tett gyógyító robotot, Baymexet, és 
modern kütyükkel szereli fel őket, így 
születik meg a hős hatos.

A Disney már tavaly is kitett magá-
ért, a Jégvarázzsal, akkor azt hittem, 
hogy ennél már nem tudnak jobbat al-
kotni, ennek megfelelően kétkedve men-
tem be a moziba, de amint a filmnek vége 
lett, rájöttem, hogy tévedtem, és fantasz-
tikus élménnyel jöttem ki a teremből. 
Úgy tűnik, ahogy telnek, az évek, a 
Disney egyre inkább túltesz önmagán 
és idén valami igazán nagyot alkottak! 
A recept egyszerű: egy jól megírt, for-
dulatokkal, drámával, és poénokkal teli 
történet, gyönyörű grafika, és egy pufók, 
fehér, borzasztóan aranyos robot. A vég-
eredmény pedig egy 10/10-es rajzfilm, 
ami nem csak a kicsiknek fog tetszeni! 

Horváth Abigél
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A blond girl was at the store, and just as she was heading for her car, someone stole it.  The policemen asked, „Did you see the guy that did it?” She said, „No, but I got the license plate”.

Ein Engländer, ein Franzose und ein 

Österreicher unterhalten sich. 

Sagt der Engländer: „Komisch, bei uns 

schreibt man ’school’ und spricht ’skul’

Meint der Franzose: „Na, bei uns ist das 

noch komischer man schriebt ’Renault’ 

und sagt ’Reno’
Darauf der Österreicher: „Das ist noch 

gar nichts… Bei uns man schrieb ’Wie 

bitte?’ und sagt ’Hä?’

- Warum lackiert sich ein 
Elephant seine Fußnägel 
rot?
- Keine Ahnung. 
- Damit er sich besser im 
Kirschbaum verstrecken 
kann!- Also, ich habe noch 
nie einen Elephanten im 
Kirschbaum gesehen… 
- Da, siehst du wie gut 
die sich tarnen können!

I told my girlfriend 

she drew her 
eyebrows too high. 

She seemed 
surprised. 

tarnen:  álcáz
verstrecken:	 elrejtőzni
Kirschbaum: cseresznyefa
unterhalten:  beszélget
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Lénárt Flóra:

A gyerekek az anyjukkal maradnak, ugye?

Első rész

A nna úgy érezte, cserbenhagyták. 
Egyedül volt. 

Legalábbis úgy érezte. Várt a pályaudvaron, egy kopottas padon ülve, mellette egy mélabús 
nénike szórta a zsemlemorzsát a zacskójából, de ezt olyan lassúsággal, hogy Anna beleszédült. 
Inkább a vágányt leste, attól ritkábban kap az ember fejfájást. 

Anyát várta. 
Hol lehet? 
A vonat húsz percet késik. Az még jó sok idő, főleg, hogy sötétedik. A néni most megmozdul, 

és ugyanolyan csigalassúsággal, ahogy a zsemlemorzsát szórta, elővesz az otromba, barna kockás 
utazótáskájából egy homokórát, és a padra teszi. Anna elképedve bámulja. 

Anyára gondol. Anya 1922-ben született, Érmindszenten. Ugyanott, ahol az a híres költő, Ady 
Endre. De Ady akkor már nem élt Érmindszenten, ráadásul 3 éve halott volt. Szegény Ady. Anya 
mindig úgy sajnálta. Anya költő akart lenni, mikor gyerek volt. Míg a testvérei kint játszottak a nap-
sütötte kertben, ő a nyirkos, hideg szobában ült és folyamatosan írt. Verseket, néha novellákat is. 
Nagymama nem győzte dicsérni. Anya és testvérei kénytelenek voltak árván fölnőni, mert a szüleik 
meghaltak. A Nagymama nevelte őket, akinek szinte még barna a haja, annyira fiatal, de a szeme 
sarkában már megjelenik egy két ránc, bár a Nagymamát ez nem zavarja. Minden este kakukkfüves 
borogatást tett a szeme alá, hogy frissebbnek tűnjön, de a ráncait büszkén vállalta. A többi nagy-
mama arca már barázdált volt, mint a helyi bíró szántóföldje, és emiatt folyton siránkoztak. Fekete 
kendőbe rejtették az arcukat, mintha gyászolnának, és úgy káromkodtak, mint egy kocsis. Anya 
nem szerette a többi nagymamát. De végül a Nagymama is megőszült, ahogy az unokák egyre 
cseperedtek. Neki is ugyanolyan mély barázdái lettek, mint a többi néninek az arca, de nem rejtette 
fekete kendőbe. Igaz, hogy mozgása lelassult, és az emlékezete néha kihagyott, de felszabadultan 
nevetett, az unokákkal pedig az első percben megtalálta a közös hangot, ha Anya áthívta őket. 

Anya 1936-ban nevetett utoljára tiszta szívből, amikor letette az érettségit, és megismert 
egy igen szórakoztató fiatalembert: Aput. 

Együtt táncoltak az érettségi bálon, és Apu a végén megcsókolta. Aztán együtt is mentek 
haza, hogy Anya megmutathassa a Nagymamának Aput. De Nagymamát sehol sem találták. Az 
asztalon hagyott búcsúlevelet, az istállóban lelték meg a holttestét. Anya vigasztalhatatlan volt, 
senkivel sem akart beszélni. Még Apuval sem. De Apu kitartó, és végig mellette maradt, végül 
fölvitte Anyát Budapestre, a testvéreivel együtt. Összeházasodtak, de gyerekük nem lehetett, 
mert Anyának nem lehetett gyereke. Legalábbis ezt hitte ekkor, a negyvenes évek melankolikus 
Budapestjén. Sokat szomorkodott, egyedül volt otthon és a világ minden kincséért sem mutatott 
volna érdeklődést a külvilág iránt. 
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De ha Apu hazajött, nagyokat nevettek és römit játszottak, a legújabb borokat kóstolgat-
ták és sajttálat ettek. Apu sokat keresett. Humorista volt a színházban, Anyát is megpróbálta 
rávenni, hogy jöjjön el és próbálja meg a színészkedést, de Anya hallani sem akart róla. Végül 
jelmeztervező lett a Vígszínházban. 

Anna 1945-ben született. Anya akkor 23 éves volt. Nem nagy korkülönbség, de anya mindig 
is a háborúban élt, nem tudott túllépni rajta és hevesen szidta a németeket. Anya kommunista. 
Azért, mert a háború tönkretette, és így próbál túlélni. Utál mindenki mást, aki nem az. De leg-
jobban a németeket gyűlöli, állítása szerint ők tették tönkre az életét. Meg a kapitalisták. Anya 
a kapitalistákat sem szíveli. 

Anna emlékszik arra az ominózus esetre, amikor Moszkvában jártak, és beültek az ottani 
legdrágább étterembe, ami speciális vendégeknek, köztük a nyugati oldalról származó külföldi-
eknek volt fenntartva. Anya le is állt veszekedni egy svéd férfival, amiért a gyermeke igényeinek 
rabszolgaként veti alá magát. Mert a svéd férfi kihívatta a pincérnőt, és közölte vele, hogy a 
gyermekének nem ízlik ez az étel, hozasson másikat. 

Anya őrjöngött… 
Ő megszeppenve hallgatta az egészet, és gondosan ügyelt arra, hogy véletlenül se kerül-

jön össze a tekintete a dühöngő anyával, mert akkor lesz nemulass. Az elmélyültséget színlelve 
lapátolta magába a sztrapacskát, pedig nem is szerette. De amit Anya elé rakott, meg kellett 
ennie. Ha válogatott, Anya megfenyítette, de finoman és alig észrevehetően, nem olyan szakértői 
gyakorlattal, ahogy azt a mai világban élő felnőttek teszik. Nem ízlik az étel. Akkor majd később 
megeszed. Ezt most nem kérem. Elrakom, vacsorára jó lesz. Anya, én nem ilyet kértem. Sajnálom, 
más nincs. 

Annát az emberek a Szabadság gyermekének hívják. Fogalma sincs, hogy miért, pedig ő aztán 
nem szabad, mindent meg kell ennie, és nem barátkozhat olyan lányokkal, akiknek az apja részt 
vett a deportálásokban. 

Anna nem tudja, mit jelent az, hogy deportálás. 10 éves. A vele korabeliek mind 
tudják, de eszük ágában sincs megosztani vele a szó valódi értelmét. Anyát meg 
nem kérdezheti erről, mert Anya nem foglalkozik ilyen apróságokkal. Miért hívják a 
Szabadság gyermekének, már születésétől fogva? 

Ő Anya gyermeke, nem a Szabadságé. Annát idegesíti a tény, hogy az egész 
emberiség összefogott ellene, és megpróbálják közös erővel leválasztani Anyától. 
Immár 10 éve. A háború 10 éve ért véget. És mégis… Annát azóta hívják így. Van-
nak, akik még az igazi nevét sem tudják. 

Egy gyereket nem akarnak az anyjától elszakítani, ugye? De Anna kivételes eset. 
A barátnőit sose hívják a Szabadság gyermekeinek. Viszont 
nem szabad azt a tényt elfelejteni, hogy Anna egészen más, 
mint a barátnői. Ők eleve más helyen, más körülmények kö-
zött születtek… mind kórházban, tiszta lepedőn és párná-
kon, de Anna… 

Folytatjuk...
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