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Előszó

S osem fogom elfelejteni,  amikor az általam vezetett újság első szerkesz-
tői ülése utáni reggel a szerkesztőség kilencedikes tagjai jöttek velem 

szembe, a hüvelykujjukat felfelé tartva, mind mosolyogtak, és azt tátogták fe-
lém, hogy „Írunk! Dolgozunk!”.

„Így jó lesz?” – írta most Andris a kép mellé, amikor elküldte nekem ennek 
a számnak az első borító tervét. Már akkor is megállapítottam, hogy nagyszerű 
munkát végzett, de nem csak ezért esett le az állam: egyszerre belém hasított a 
felismerés, hogy mindenki egyért dolgozik (és egy mindenkiért), és kezd min-
den összeállni. 

Ebben a számban nagy hangsúlyt fektettünk az iskolánkban történő 
eseményekre, arra, hogy minél többet tudjatok arról, ami velünk történik, ami 
következik, és hogy bele-beleláthassatok más osztályok életébe is. 

 Eddig is szerettem csinálni, amit csinálok, de most még lelkesebben dolgoz-
tam ezen a számon, és ebben a kilencedikesek munkája (Flóra, Marcsi, Katica, 
Vanda, Eszter) segített, no meg az apró elismerések, amiket az osztályomtól 
kaptam. 

Mindenkinek csak gratulálni tudok, ezt a számot tényleg rekordidő alatt 
hoztuk össze! 

Jó olvasást! 

Palya Noémi
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Az egykor csillagásznak készülő Kassai Szilviával 
Palya Noémi beszélgetett. 

• Mesélj a gyermekkorodról!
Piliscsabán nőttem fel. Szerencsés vol-

tam, hogy kis falusi iskolába jártam. 
Volt időm játszani, fára mászni, ban-
dázni, a pilisi hegyekben kirándulni, 
akár felnőttek nélkül is. 

Közben kiolvastam a fél könyvtárat, mert 
nem volt olyan különóra, amire járhat-
tam volna, vagy járnom kellett volna. 
Általában válogatás nélkül kivettem a 
maximális hat könyvet, amit lehetett, 
bármit elolvastam, még olyanokat is, 

amik igazán nem egy felső tagozatos 
gyerek kezébe voltak valók. 

Elég hamar kiderült, hogy érdekel a ma-
tematika, de nem cikiztek ezzel az is-
kolában. Nyolcadikos korunk után az 
osztálytársaim nagy része szakmát 
tanult vagy dolgozni ment, engem meg 
felvettek Budapestre az Apáczaiba, 
amiről én vidéki lányként azt hittem, 
hogy matematika tagozatos iskola; hát 
nem az volt. Az első években nagyon jól 
éreztem ott magam, rendesen tanultam, 
jó tanuló voltam, úgy az érettségi előtti 
évig: ekkor más kezdett el jobban érde-
kelni. Az emberek, a barátaim, és kez-
dett zavarni a rendszer, amiben akkor 
éltünk. Ez már a rendszerváltás előtti 
években volt.

• Lázadó kamasz voltál?
Mi azt hittük, hogy nagyon bátrak va-

gyunk. 
Bár akkor már valószínűleg egyetlen tit-

kosrendőrt sem érdekelt, hogy néhány 
gimnazista és egyetemista milyen re-
akciós  lmet forgat, hogy gúnyt űznek 
a Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalomból vagy, hogy minden második 
zászlót ledobnak a hídról a Dunába 
(ebben nem is vettem részt); mert min-
den második vörös volt, ami a szocializ-
must jelképezte. 

Ebben az időben sokat lógtam a gimiből, 
jól éreztem magam az iskolán kívül. 

E

•
M
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Viszont tovább akartam tanulni, ve-
gyész vagy gyógyszerész szerettem vol-
na lenni. Tudtam, hogy a tanulásra 
Budapesten nem tudok  gyelni, ezért 
kerestem magamnak egy messzi vidéki 
iskolát. Egy debreceni katolikus leány-
gimnáziumban érettségiztem, ahonnan 
felvettek a Műegyetemre. Ott hamar rá-
jöttem, hogy a vegyészmérnöki kar nem 
érdekel, akkor épp a meteorológia és a 
csillagászat vonzott. Ez utóbbi miatt 
mentem át az ELTÉ-re matematika-
tanár szakra, mert vele párhuzamosan 
lehetett azt is tanulni.

Az első évben megismerkedtem valakivel, 
aki szintén csillagász akart lenni, vele 
azóta is együtt élek, és van három gye-
rekünk. 

• Hogy találtál rá a Waldorfra?
A Waldorf-világ mindig is kerülgetett. 

Már a matematika-szak végzése köz-
ben, az abbahagyott csillagászat helyett 
többféle népi kismesterséget tanultam. 
Például aki a Néprajzi Múzeumban 
ékszerkészítésre tanított, most a fóti 

Waldorf iskolában kézműves tanár. 
Egyetemista koromban Piliscsabán 
alapították az ország második Waldorf 
óvodáját. Ide költöztünk vissza a gyere-
keink születése után. Amikor a legidő-
sebb óvodás korú lett, feltérképeztem a 
falu mind az öt óvodáját. Tudtam, hogy 
a Waldorf ovi lenne a legjobb, de azt 
hittük, hogy éhező tanárokként nem 
engedhetjük meg magunknak, hogy a 
fél napos óvoda mellett csak egyikünk 
dolgozzon. Egy másik helyre írattam be 
a lányomat, ahol szeptemberben fél órát 
töltöttünk. Ennyi tapasztalat elég volt, 
nem mertem otthagyni egyedül. Innen-
től kezdve mind Waldorf-ovisok, Wal-
dorf-iskolások voltak, a legnagyobb 
már egyetemista.

Szülőként van a legnagyobb tapaszta-
latom a Waldorf-világról. Az óvodai 
babavarró csoportban kezdtem, de is-
merem a fenntartói oldalt, helyette-
sítettem óvónőt, tanítottam közép- és 
felsőtagozaton is.

• Köszönöm a beszélgetést!

• Mesélj a gyermekkorodról! 
Nagyon kreatív voltam már gyermek-

ként is. A nagymamám színésznő 
volt, a Miskolci Nemzeti Színházban, 
sokszor magával vitt, az előadásokat 
hátulról néztem végig, a súgó mellől. 
Aztán magam is elkezdtem színházat 

csinálni, ez olyan kilenc éves korom 
körül kezdődött, a szüleim és a csa-
ládtagjaim voltak a nézők. De emellett 
volt mindig festés, rajzolás és írás az 
életemben. 

Volt két nagyon jó általános iskolai ta-
nárnőm, az egyik éneket, a másik meg 

m Retro n
Egy  korább an megjelent interj ú

Hollandia, Norvégia, Anglia után Magyarországot választotta 
Marikovszky Andrea. 

Művésztanárunkkal Palya Noémi beszélgetett.
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drámát, és festészetet tanított, ők segí-
tettek engem a művészet útjain.

Ezek a kis szenvedélyeim még mindig 
megvannak. 

Tizennyolc és huszonkét éves korom között 
keveset éltem Magyarországon, sokat 
utaztam, éltem Hollandiában, Norvé-
giában, majd Angliában éltem a legtöb-
bet, egy nagyon kalandos négy év volt, 
mindig máshova mentem, és máshol 
éltem, és ott is találkoztam a Waldorf 
iskolával. És itt történt egy fordulat. 

De eközben is a művészet volt a fő vezér-
fonal. 

Tinédzser koromban mindenféle alterna-
tív mozgolódásokba keveredtem bele. 
Akkor nem vált ennyire szét, hogy ki 
milyen irányzatot képvisel, egyszerűen 
az volt bennünk a közös, mindenkiben, 
aki ott volt, hogy ugyanúgy nem érez-
tük jól magunkat abban a rendszerben. 

Ekkor főleg a  lozó ai érdeklődésem 
volt nagyon erős. Azóta is úgy gondo-
lom, hogy ha akkor nem ábrándultam 
volna ki a „hivatalos” színházból, ak-
kor valószínűleg rendező lettem vol-
na. De akkorra már ráébredtem arra, 
hogy azok a sikeres előadások, amiket 
a nagymamámék csinálnak, nekem li-
monádék, nem elég tartalmasak. Mi in-
kább alternatív színházat csináltunk, 
és abban nagyon jól éreztem magam. 

• Hogyan lettél Waldorf tanár?
Miután befejeztem a főiskolát, ott tartot-

tak, és ott tanítottam egy évig, aztán 
amikor a  am nagyobb lett, munkát 
kerestem. Akkoriban a Waldorf iskolák 
még  atalok voltak, nem volt gimi, de 
én már akkor is középiskolában akar-
tam tanítani. 

Elkezdtem értelmi sérült felnőttekkel dol-
gozni a művészetterápián keresztül, na-
gyon szerettem ezt a munkát, de eljött a 
pillanat, amikor el kellett határoznom, 
hogy ezt akarom tovább csinálni, vagy 
pedagógus akarok lenni. Úgy gondol-
tam, hogy kitanulok egy szakmát, és 
mellette művész leszek, a művészi élete-
met is szerettem volna tovább élni. 

Ekkor elvégeztem az orvosi egyetemnek 
egy főiskolai szintű szülésznő képzését. 
De azért elkezdett hiányozni a művé-
szetterápia is, kurzusokat kezdtem hir-
detni, és ahogy feltettem az első hirde-
tést, megkeresett az a tanár, aki előttem 
itt volt, hogy ő elmegy, és mi lenne, ha 
megpályáznék az ő állására, és tulaj-
donképpen így kerültem ide – és aztán 
itt ragadtam, és azóta is itt vagyok. 

• Köszönöm a beszélgetést!

M

P
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Lázálom
Vágyak közt kígyózó zord félelem
Keserű szája érinti arcom,
Vékony ujja hajamban kutat.
Eltiporja becses álmomat. 

Viszolygás lapul a nyálkás kövek között,
A holdfény megcsillan merev homlokán; 
Gyermekszív lappang e kövek mámorán...
Vöröslő fényű gondolat megtörött.

Rátonyi Katalin



Halloween
H alloween éjszakáján  megeleve-

nednek a szellemek. 
A tér és az idő teljesen érvényét veszti. A hol-
tak átvonulnak az élők világából a halottak 
földjére. Legalábbis így tartják a mai napig a 
kelta kultúra leszármazottai, 2000 év után is. 
Igen: majdnem 2000 éve létezik a halloween 
ünnep. A halloween név eredetileg az „all 
hallows eve” szóból ered, melynek jelentése: 
minden lelkek előestéje.

Úgy ünneplik manapság, ahogyan azt 
számos angol, amerikai  lmben, illetve soro-
zatban láthatjuk. A gyerekek vidám jelme-
zekbe bújnak és csoportosan végigjárják a 
környéken lévő utcákat. Minden házba be-
kopogtatnak, és csokit kérnek a kosarukba a 
nekik ajtót nyitó felnőttektől „trick or treat!” 
felkiáltással – melynek egyik szabad fordítá-
sa: „csokit vagy csalunk”. 

Na, és persze az elmaradhatatlan tök-
lámpások… A töklámpásnak, azaz a „Jack-
o-lantern”-nek következő a története: egy ír 
faluban élt valamikor egy Jack nevű kovács. 
Messziről híres volt iszákosságáról és a csalá-
sairól. Egyszer teljesen elfogyott a pénze, és 
az ördögtől kért segítséget. Az ördög adott is 
neki, ám Jack becsapta őt is. Miután meg-
halt, a mennyben nem kapott helyet, mivel 
iszákos, kapzsi es csaló életet élt. A pokolba 
pedig az ördög nem engedte be. Csak hoz-
závágott egy izzó fadarabot a pokol tüzéből; 
világítson neki a sötétben. 

Jack egy istállóban húzta meg magát, 
ahol csak egy kupac takarmányrépa hevert. 
Kivájta az egyiknek a belsejét, és beletette a 
tüzet. Azóta bolyong Jack a menny és a po-
kol közti sötétségben.

Régen az emberek a házaiktól akarták el-
ijeszteni a vándorló szellemeket, ezért faragtak 
kivájt zöldségeknek, főleg a töknek vigyorgó, 
torz, ijesztő arcot, amit kiraktak az ablakba. A 
gyertyákat eloltottak, a kandallótűz sem égett, 
nehogy a lelkek a kellemes házban meg akar-
janak telepedni. A halálra vigyorgó töklámpás 
azóta a halloween szimbóluma. 

A halloween csak a kelta kultúra leszár-
mazottainál, azaz az angolszász országok-
ban számít hivatalosan ünnepnek. Európa, 
illetve a világ többi részén csak pár évtizede 
lett ismert a halloween fogalma. Sokan talán 
szeretnék a magyarok közül is, ha lenne itt-
hon halloween, ám ha megnézzük, nagyon 
sok hasonlóságot lehet felfedezni a magyar 
ünnepek es a halloween között. Jelmezekbe 
bújunk farsangkor, lámpást mi is gyújtunk 
ősszel Szent Márton napján, sőt, még hun-
cut Jack története is megtálalható magyar 
népmeseként, ám ott a szereplő a gazdag 
földesúr, aki kicselezi az ördögöt, hogy meg-
tarthassa vagyonát. Azt gondolom, nem kell 
sajnálni, hogy nincs itthon halloween, ugyan-
ezek a klassz dolgok megvannak nekünk is. 

Talán csak emlékezni kell rájuk. 

Molnár Marcsi 
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Művészet–biológia tábor 
a 12. osztályban

Sz eptember első két hetében  
iskolai életünk eltért a szo-

kásostól. Azt hiszem, mindenki ne-
vében elmondhatom, hogy azon a két 
héten sokat tanultunk: a növényekről, 
állatokról, az univerzumról, és ön-
magunkról egyaránt. 

Az első héten a mi csoportunk 
a festő műhelyben dolgozott, té-
mánk a saját világunk, és belsőnk 
megismerése volt. 

Délelőttönként festettünk, és ter-
veztünk, délután pedig pattogtak a 

kődarabok, szikráztak a vésők, és 
szállt a mészkőpor a levegőben. 

Saját magunk terveztük meg a fest-
ményt, és a kőfaragás-művünket is, A 
saját tempónkban haladtunk, és az is 

cél volt, hogy mindenki elkészüljön a 
pénteki kiállításra, amit magunk kö-
zött rendeztünk az osztályban.

Ezek a festmények azóta az osz-
tályunk falát díszítik, ha arra jártok, 
nyugodtan nézzetek be! 

A Biológia-héten az evolúcióról ta-
nultunk, az emberekről, a nővényekről 
és a világról. De nem csak az volt a 
fontos, hogy milyen is a világ valójá-
ban, hanem, hogy mi milyennek látjuk. 

Egyik nap a Hűvösvölgyi Nagyré-
ten kezdtük a reggelt: rajzolással. A fű 

Nagyon élveztem a kis reg-
geli filozofálásokat, a tea-
ivást és a beszélgetéseket. 
A festésben pedig végre tel-
jes szabadságot kaptunk, azt 
festhettük, amit csak akar-
tunk, a lényeg az volt, hogy 
kifejezzük önmagunkat. 

Művészeten az tetszett, hogy 
nem voltunk lekötve, önálló-
an alkothattam, a szünetei-
met is magam oszthattam be, 
fontos az volt, hogy alkos-
sak.
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és az ég napfényben fürdött; most már 
biztos vagyok benne, hogy a gyere-
keknek ilyen környezetben kellene ta-

nulniuk. Talán fogékonyabb lenne az 
agyuk a tanulásra… vagy elaludnának 
a fűben, mint egyesek. 

Aztán egész nap az erdőben ka-
landoztunk, igyekeztünk meg -
gyelni minden részletet, ami él és 
mozog. Tartottunk kiselőadást is 
egymásnak, mire az arra haladó 
turisták le-lelassítottak, hogy 
belehallgassanak a mohák, és a kék-
moszatok rejtélyes életébe. Hazafelé 
még szedtünk egy nagy csokor cikó-
riát, azzal az elhatározással, hogy ott-

hon majd macikávét főzzünk belőle. 
Hogy mi lett ezzel a tervvel azóta, azt 
már nem tudom...

Az állatkertben szó szerint szabad-
jára engedtek minket: mindenki meg-
kereste a neki szimpatikus helyet és 
állatot, ami érdekelte, és megpróbált 
minél többet megtudni róla, aztán kör-
bementünk és meghallgattuk, hogy ki 
mire jutott. 

Palya Noémi
és a 12. osztály önkéntes válaszadói

Ez alatt a két hét alatt nagyon 
sok új gondolatom született, és 
sok mindent kezdek jobban ér-
teni, van, amiről pedig ezeknek 
a hatására kezdtem el gondol-
kodni.

Az is tetszett, hogy az egész egy 
beszélgetés volt, együtt raktuk 
össze azt, amit tanultunk.

A biológia héten rengeteg új és 
izgalmas dolgot tudtunk meg az 
evolúcióról és az emberről, és 
itt is érdekes és hasznos be-
szélgetésekben vehettünk részt. 
Kirándultunk és állatkertben 
is voltunk, ami még színesebbé 
és élvezhetőbbé tette az epo-
chát.



Az egész úgy kezdődött,  hogy az anekdota írója 
egy hatásvadász anekdotát akart írni egy hal-
lott esetről, és ennek megfelelően a kritikus 
„elsőmondatot” úgy írta meg, hogy az minden-
képp felkeltse az olvasó érdeklődését. Ettől 
izgalmasan kezdődik az Anekdocska (szerinte). 

Megjegyzés: egyébként nem az első mon-
daton múlik, mert ha a második mondat unal-
mas, akkor mehet az egész a fenébe. 

Na, de az író hallott egy olyan történetet, 
amiből (szerinte) jó anekdotát lehetne csinálni. 

Elég nehéz úgy anekdotát írni, hogy az író 
nem hallott senkit (az illető süket).

Az EGYIK embernek – akitől az író végül is 
hallott egy sztorit –, volt egy jó históriája egy 
MÁSIK emberről. 

Annak a MÁSIK embernek kilétét homály 
fedi, lehet, hogy az egyik ember hazudott a má-

sik emberről, mert mi van, ha a másiknál még 
egy másabb emberrel esett meg, esetleg egy 
másik élőlénnyel/bolygólakóval???

Az író szerint a következő eset bokrokkal 
történt meg: 

a MÁSIK ember, aki az EGYIK emberrel töl-
tötte a baráti kimenőjét, éppen vicces kedvé-
ben volt. 

Valamin nevetett (az író túl lusta, hogy 
kitaláljon VALAMI badarságot) és annyira, de 
annyira, hogy az az asztalhoz vágta (véletlenül) 
a poharat, és a szilánkok a szemébe repültek. 

Kiműtötték a vicces kedvű MÁSIK ember 
szeméből a szilánkokat, de az EGYIK ember 
szomorúan mesélte, hogy a MÁSIKNAK azóta 
üveges a tekintete. 

Lénárt Flóra

Anekdocska – or osz módra
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Magyar siker Németor szágban
Az Erasmus+ program 

 második nagy találko-
zójának helyszíne Németország volt. 
Akik júnisuban élvezhettük az egy hét 
változatos eseményeit a walhauseni 
Waldorf iskolában: Dancsó Zsó , Nagy 
Lídia, Rostás Eszter, Bíró Anna, Fabulya 
Fernanda, Fehér Gergely, Nemoda Soma, 
Adorján Bálint,  Bíró Marcell, Hegyesi 
Koralli, Horváth Levente, Kovács Gergely, 
Liszka Eszter, valamint Janovics Judit és 
Vargyas Enikő. 

Számos angol, német, török és 
francia diák, tanár vett részt velünk 
együtt a „Reise, Tourismus, Regionen” 
elnevezésű projekten.

Mit is csináltunk? Kirándultunk, 
hegyet másztunk, sok nyelven énekel-
tünk, sokfélét táncoltunk, métáztunk, 
vaskohót látogattunk, Trierben sétál-
tunk, drágakő-feldolgozó üzemben 
jártunk, néha kicsit fáztunk, németül 
(és angolul) beszélgettünk, jókat et-
tünk, sokat kacagtunk! Legjobb pil-
lanataink a nemzetek bemutatkozó 
estjein voltak. 

A magyar est remekül sikerült, Bu-
dapestet bemutató kis lmünket itt le-
het megnézni: 
https://youtu.be/r06pGUg3JLc

Bemutató táncunkat pedig itt: 
https://youtu.be/QBKXRnuV1JY

Ezúton is szeret-
nénk megköszönni 
Németh Jankának, 
hogy türelmesen 

meg tanította nekünk a koreográ át és 
szerzett nekünk csodaszép ruhát! 

Akit érdekel, nézze meg az angol-
német nyelvű összefoglalónkat, mely 
remek összegzése a projekthét tevé-
kenységeinek, eseményeinek:
https://youtu.be/z6n6AzvWBOE

t ít tt k



15



16

Erasmus+ Nemzetközi Projekt 2014–2017

Összefoglaló
Mint tudjátok, iskolánk sikeresen pályázott  négy másik országgal együtt egy három éves 
Európai Unió által fi nanszírozott nemzetközi együttműködési projektre. Sokatok kérésére 
most összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, hogy áttekintést kapjatok arról, mi törté-
nik ennek a közös munkának a keretében.

A résztvevő iskolák:
Ringwood Waldorf School Southampton, Anglia http://ringwoodwaldorfschool.org.uk/

Ecole Micael Strasbourg, Franciaország http://www.steiner-waldorf.org

TED Aliaga Koleji Vakfi 
Ozel Lisesi Izmir, Törökország

http://www.tedaliaga.k12.tr
Ozel Ortaoukulu Izmir, Törökország

Freie Waldorfschule Saar–Hunsrück, Walhausen, Németország http://www.waldorfschule-saar-hunsrueck.de

Óbudai Waldorf Iskola Budapest, Magyarország http://waldorf-obuda.hu/

A projekt magyar szervezői: Janovics Judit, Veszprémi Lilla

A projekt szlogenje: Achieving together (Együtt elérjük)
Célunk, hogy a diákok az idegen nyelvek gyakorlása és használata közben megismerhessék 
egymás kultúráját, szokásait. A találkozások során különböző közös tevékenységeket foly-
tatnak, gyakorolják az egymás iránti toleranciát, együttműködést. Közös munkanyelv: angol, 
német.
A kialakult migráns helyzet miatt a résztvevő országok képviselői a Törökországban megtar-
tott találkozójukon azt a döntést hozták, hogy az Angliában elindított jótékonysági témát 
továbbviszik és mind az 5 ország összefogásával a projekt ideje alatt a találkozók helyszíne-
in jótékonysági vásárt szerveznek, melynek bevételével a németországi  Help! jótékonysági 
szervezetet támogatják.  

Tevékenységek (2014–2017):
• 8 nemzetközi találkozó  megszervezése különböző témakörök mentén
• 3 hetes egyéni tanulmányutak Angliában és Németországban
• A projektben résztvevő tanároknak találkozók, tapasztalatcserék

A projekt eddig megvalósított találkozói: a projektindító első előkészítő tanári megbeszé-
lés (5 nap) helyszíne Budapest volt (2014. november), 8 külföldi és két magyar tanár rész-
vételével 

Az első találkozó színhelye : Ringwood, Anglia (2015 február ) volt. Fő téma: befektetések, 
jótékonyság. Iskolánkból 12 diák és egy tanár vett részt a találkozón. Beszámolójukat egy 
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korábbi számunkban olvashatjátok. A projekthét tevékenységeit bemu-
tató videó az alábbi linken megtekinthető:
http://waldorf-obuda.hu/faliujsag/erasmus-projekt 

A második találkozót Walhausenben, Németországban tartottuk, 
2015 júniusában. Témakör: sport, turizmus. Iskolánkból két tanár és ti-
zenkét diák vett részt ezen a találkozón. Képes beszámolójukat ebben 
a számban olvashatjátok. Az időközi tanári találkozón és megbeszélésen Törökországban 
(2015. október 9–13.) iskolánkat 3 tanár képviselte: Janovics Judit, Vargyas Enikő, Veszp-
rémi Lilla.

Egyéni tanulmányutak 2014/2015:
• 8 diák vehetett részt 3 hetes tanulmányúton Angliában
• 3 diák utazott Németországba 3 hetes tanulmányútra

A harmadik találkozó helyszíne: Budapest lesz! 2015. november 15–21.

Témakör: különbségek és hasonlóságok a kultúrák között – a művészetek megközelítésével: 
dráma, képzőművészet, ének, tánc

Vendégek: 12 diák, 2 tanár (Anglia), 12 diák, 3 tanár  (Németország), 7 diák, 1 tanár (Francia-
ország), 8 diák, 2 tanár  (Törökország), 12 diák, sok tanár  (Magyarország)

Tervezett programok 2016–2017
2016 január–március: Anglia – 3 hetes egyéni  tanulmányút lehetősége 8 diák számára
2016 tavasz: Törökország – egyhetes projekt, téma: Képes Olvasókönyv készítése (keret-
létszám: 11 diák + 2 tanár)
2016  június: Franciaország – egyhetes projekt, téma: főzés (keretlétszám: 6 diák + 2 tanár)
2016 október: Németország – egyhetes projekt, téma: matematika és természettudomány 
(keretlétszám: 9 diák + 2 tanár)
2017 január: Anglia – egy hetes projekt, téma: a munka világa (keretlétszám: 9 diák+2 tanár)
2017 január–március: Anglia – 3 hetes egyéni tanulmányút lehetősége 8 diák számára
2017  március: Németország – tanári továbbképzés (keretlétszám: 3 tanár)
2017 április: Magyarország – záró találkozó (keretlétszám: 12 diák )
2017 június: Franciaország– projektzáró megbeszélés (keretlétszám: 3 tanár)

Folyamatos programok: évente 5–6 diák mehet Németországba 3–4 hetes egyé-
ni tanulmányútra a közösen kiválasztott időszakban. 

További kérdéseitekre szívesen válaszolunk! Novemberi projekthetünk szervezése miatt a 
2016-os programokra való jelentkezésre csak november 22-től lesz lehetőség.

Janovics Judit,  Veszprémi Lilla,  Vargyas Enikő
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Jelöld be, mi az, amit az alábbi helyzetekben 
leginkább tennél:

1.  Ha felbosszantanak az osztálytársaid:
•  Mosolyogva megöleled őket, és megköszö-

nöd a kritikát.
  SZ
•  Leugrasz az asztal tetejéről, miközben azt 

énekled: I believe I can fl y! és keresel egy jobb 
társaságot. 

  M
•  Hozzájuk vágod, ami a kezed ügyébe kerül.  
  K
•  Vállat vonsz és arrébb slisszolsz. 
  F

2. Ha a pékségben lekváros buktát veszel, de 
rájössz, hogy talán mégsem kellett volna:
•  Rásózod a haverjaidra, és jó étvágyat kívánsz 

nekik.
  SZ
•  Eldobod az út szélére, aztán nézed, mi megy 

át rajta. 
  K
•  Odaadod egy fi únak/lánynak, aki tetszik ne-

ked. 
  F
•  Bezárkózol a szobádba, és esszét írsz a buktáról. 
  M

3.  Ha a dolgozatod a vártnál rosszabbra si-
keredett:

•  Sírógörcsöt kapsz, emiatt előjön a depresz-
sziós egód, és azt suttogja a füledbe, hogy a 
tanár biztos utál. 

  M

•  Legyintesz egyet, és előveszed a könyvedet 
vagy a kütyüdet, hogy elfoglald magad. 

  F
•  Súlyosan megbántódsz. Kiállsz a gyermekek 

elnyomása ellen, és szavazati jogot köve-
telsz under 11. 

  K
•  Összepacsizol azokkal, akiknek jól sikerült 

a dolgozatuk, azokat pedig, akiknek rosz-
szul, elhívod moziba, hogy megvigasztalód-
janak.  

  SZ

4.  Ha a dolgozatod a vártnál jobbra sikeredett:
•  Legyintesz egyet, és folytatod a mobilozást. 
  F
•  Mindenkit meghívsz, hogy bulival ünnepeljé-

tek meg a jó dolgozatot. 
  SZ
•  Diadalmámorban úszol, kihúzod magad, 

másképp látod a világot. 
  M
•  Kezet fogsz a tanárral, és megköszönöd neki, 

hogy ilyen sokat tesz a jövő érdekében. 
  K

5.  Ha elromlott a vécé zárja, így sajnálatos 
módon beragadtál (vagy az is lehet, hogy 
bezártak…):

•  Írsz egy posztot a világ összes létező közös-
ségi hálójára, és még fotót és csatolsz. Aztán 
élvezed, hogy mindenki lájkolja. 

  SZ
•  No, sebaj, van wifi , mobil, kaja, berendez-

kedsz hosszabb időre és jól érzed magad. 
  F

(Csak semmi komolyság!!! 
) 

Erős idegzetűeknek, csak saját felelősségre!

Temperamentum Teszt 
(szubjektíven)
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•  Halálfélelmed lesz, és fuldoklást kezdesz 
imitálni, hogy szabadítsanak már meg végre, 
mielőtt még meghalsz. 

  M
•  Mivel a legjelesebb shaolin mestereknél ta-

nultál 89 évet, egy egyszerű rúgással lete-
remted a vécéajtót, és kibukfencezel. 

  K

6.  Ha a kiszemelted visszautasít:
•  Még nem voltál ilyen helyzetben, hogy visz-

szautasítanak, annak köszönhetően, hogy 
egy okos, bájos, jóképű fi atalembernek/ 
lánynak hiszed magad. 

  SZ
•  Már mész is, hogy elgitározd a melankóli-

ádat, az csak mellékes, hogy tudsz-e gitá-
rozni.  

  M
•  Megdicséred, hogy vállalta a másságát.  
  F
•  Nem történt még veled ilyen önbizalom 

romboló esemény, mert eddig mindenkit te 
utasítottál vissza.  

  K

7.  Ha diplomataként megbeszélésen vagy a 
környező országok nagyköveteivel:

•  Azon gondolkodsz, hogy a teszt írója rogy-
gyantagyú-e, vagy csak simán hülye 
kérdést tett fel.  

  F
•  Hátba veregeted mindegyiket, 

lepacsizol velük.  
  SZ

•  Minden úgy van, ahogy te mondod. Annyit be-
szélsz, hogy a hasonló vérmérsékletű társaid is 
megfeledkeznek a diplomatikusságukról.  

  K
•  Soha nem leszel diplomata. Nem leszel olyan 

jó. (A teszt írója is egy rém diplomatikus em-
ber, de ebben egyetért veled. )  

  M

8.  Hogyan viszonyulsz az állatokhoz?
•  Imádod őket, mindenhova elviszed a kis-

macskádat, még a moziba is, ahol a premie-
ren természetesen mindenki vele foglalkozik, 
akkor is, ha Justin Bieber áll a pódiumon.  

  SZ
•  Attól függ, melyikhez – megpróbálod elsütni 

ezt a poént, de sajnos már nem menő az osz-
tálytársaid kifi gurázása. 

  M
•  Az állatok nem váltanak ki belőled fi zikai 

vagy hormonális változást, de még a mentá-
lis életedre sincsenek hatással. 

  K
•  Az állat az jó. 
  F

Az eredményedet megnézheted 
a következő oldalon.
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Temperamentum Teszt 
(eredmény) 

Most pedig számold össze, kérlek, melyik betűből 
van a legtöbb. Itt olvashatod a végeredményt:

HA A LEGTÖBB BETŰD SZ:
Szangvinikust jelent. Tudom, hogy nem sértődsz meg ezen, 
mert egy könnyed személyiség vagy, aki kissé felszínes, és 
egy igazi barátja sincs, de van ötvenmillió haverja, és állan-
dóan a népszerűséget hajkurászod, ahelyett, hogy valami 
értelmessel is foglalkoznál. Értem én, hogy ez jó, persze, 
én is imádok középpontban lenni, és igen, nagyon elbűvölő 
személyiség vagy, aki könnyen köt barátságot.
HA A LEGTÖBB BETŰD K:
Igen, ez a Kolerikus. Ezen az írásomon biztos felhúzod ma-
gad, és elkezdesz engem kritizálni, mert nagyon biztos vagy 
magadban, gyakran olyankor is, amikor semmi okod nincs 
rá. Sokan felnéznek rád, mert bátor vagy. Hajlamos vagy vi-
lágmegváltónak hinni magad, de valójában egoistább vagy, 
mint a nyolcvankilenc éves dédnagyanyám. Előfordul, hogy 
agresszív vagy, nem kéne annyit ordítoznod és csapkod-
nod, akkor mások számára is elviselhetőbb lennél. Nehezen 
jössz ki a hasonlóan kolerikus társaiddal.
HA A LEGTÖBB BETŰD M:
Bocs, de a melankolikus az a temperamentum, amelyikkel a 
legtöbb bajom van. (A szangvinikus után.) Ettől nem kell azt 
hinned, hogy utállak, ahogy az a szokásod. Állandóan rém-
képeid vannak arról, hogy nem szeretnek az emberek. Légy 
egy kicsit optimistább, és ne akard magad a depresszióba 
süllyeszteni, mert az élet nem fekete-fehér. Véleményem 
szerint rengeteget kritizálsz másokat, olyan vagy, mint Fü-
les a Micimackóból. Mindenki tudja rólad, hogy szereted 
magad sajnáltatni, ezért ne tedd!
HA A LEGTÖBB BETŰD F:
Akkor téged szeretlek, te kis Flegma. Jól jártál, hogy ilyen 
temperamentummal áldott meg az ég. Lassú vagy, ezért jó 
veled versenyezni, mert úgyis tudom, hogy nyerni fogok. Ha 
valaki jobb nálad, nem rendezel hisztijelenetet. Rendkívül 
jó, száraz humorod van, amin mindenki röhög, csak te nem, 
mert képtelen vagy mosolyogni, vagy érzelmeidet kimutatni 
az emberek iránt. Sajnos a tűz hiányzik belőled. Ráadásul 
semmi iránt nem érdeklődsz nagyon, de ne aggódj, senki 
sem lehet tökéletes. 

LÉNÁRT FLÓRA ÖTLETEINEK FELHASZNÁLÁSÁVAL: 
a szerkesztőség

Főleg a hölgyek esetében teljesen 
egyértelmű, hogy ha valaki meg-
markolja táskáját, vagy azt a tár-
gyat, ami előtte van, korlátot hozva 
létre önmaga előtt, az illető gyen-
gének érzi magát, vagy azt gon-
dolja, hogy veszélyben van. Ez az 
önmegerősítés gesztusa. Ugyanígy, 
ha maga előtt megmarkolja a saját 
kezét – az emberek nagy része nap 
mint nap teszi ezt –, az tudat alatt 
arra emlékezteti, amikor kisgyer-
mekként az anyukája megfogta a 
kezét, és ez bátorságot ad. 1

Megmarkolja-e a táskáját?

Beszélgetőpartnerünk 
keresztbe fonja a karját?
Bár sokan vélik úgy, hogy ők 
csupán kényelemből fonják ke-
resztbe a karjaikat, de az em-
berek 90%-ánál ez elzárkózás 
egy burok mögé, a védekezés 
jele. 2

7 testbeszéd-tipp
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Rimóczi Eszter

Nyitva van-e a tenyere?
Az őszinteség és a nyitottság 
jelképe, amit az emberekből a 
legkevesebbszer látunk. 7

A.   Intim zóna (kb. 15–45 cm között): álta-
lában a hozzánk érzelmileg közel állókat 
engedjük csak be ebbe a térbe  (szülő, 
gyerek, családtag, közeli barát).

B.  Személyes zóna (45 cm–1,2 m): ez a tá-
volsága egy társalgásnak a suli folyosó-
ján. 

C.  Társadalmi zóna (1,2–3,6 m): idegenekkel 
tartjuk ezt a távolságot, akikkel akkor ta-
lálkoztunk először.

D.  Nyilvános zóna (3,6 m felett).

6Merre mutat a cipő?

Ha emberek állnak egy cso-
portban, és hallgatnak vala-
kit, érdemes megfi gyelni, hogy 
a hallgatók cipője (általában 
jobbkezesnél a jobb cipője) mi-
lyen irányba mutat: általában 
arra, amerre a fi gyelmük irányul. 
Ugyanez igaz a térdükre is. 3

Mindkét kezét a feje 
mögé teszi?
Figyelj oda rá, biztos, hogy olyan 
okosnak érzi magát?5

Figyeljük meg a távolságot!

Nem mindegy, hogy ha 
megszólítunk valakit, aki 
felénk jön, elé állunk-e 
teljes testtel, vagy kissé 
oldalirányba helyezzük tes-
tünket, mert így kevésbé 
számíthatunk elutasításra, 
bármiről is legyen szó, nem 
érzi úgy, mintha letámadtuk 
volna. 4

Ne álljunk teljes testünkkel 
a másik elé!
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Az idei 10. osztály is eljutott Döbröntére. Zoli bá jóvoltából néhány fotó 
bizonyítja, milyen jól bántak diákjaink a szerszámokkal. A kedvezőtlen 
időjárás ellenére a földmérés- és erdészeti praktikumot szemmel látha-
tóan jó hangulatban teljesítették. 

A szerkesztőség
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A 2015-ben végzett diákok 
továbbtanulása és érettségi vizsgaeredményei 

OSZTÁLYLÉTSZÁM 30 fő
Egyetemre, főiskolára jelentkezettek száma: 20 fő
Egyetemen, főiskolára felvételt nyert 19 fő* 

K
öz

ül
ük

Budapesti Műszaki Egyetem 3 fő 
Budapesti Gazdasági Fősikola 2 fő 
Budapesti Kommunikációs és Üzleti 
Főiskola

2 fő 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem 6 fő 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 fő 
Budapesti Corvinus Egyetem 1 fő 
Óbudai Egyetem 2 fő 
Széchenyi István Egyetem, Győr 1 fő 
Dán egyetem (Viborg) 1 fő

A
 t

ov
áb

bt
an

ul
ók

 
sz

ak
on

ké
nt

i m
eg

os
zl

ás
a Műszaki 8 fő

Kommunikáció 3 fő
Gazdasági 2 fő
Pedagógia 2 fő
Bölcsész+Természettudomány 2 fő
Jog 2 fő
OKJ-s képzésen vesz részt 2 fő** 
Külföldön dolgozik, 
később továbbtanulni szándékozik

2 fő

TANTÁRGYANKÉNT

matematika

középszint (24 fő) 58,96%

jegyek átlaga 3,54

emelt szint (5 fő) 76,2%
jegyek átlaga 4,8

magyar nyelv 
és irodalom

középszint (30 fő) 73,73%
jegyek átlaga 4,23

történelem

középszint (25 fő) 76,58%
jegyek átlaga 4,35
emelt szint (5 fő) 65,2%
jegyek átlaga 4,6

angol

középszint (24 fő) 77,42%
jegyek átlaga 4,46
emelt szint (7 fő) 68,14%
jegyek átlaga 4,57

német

középszint (4 fő) 80,5%
jegyek átlaga 4,5
emelt szint (2 fő) 73,5%
jegyek átlaga 5

francia
emelt szint (1 fő) 91%

5

biológia
középszint (2 fő) 70,5%
jegyek átlaga 4

TANTÁRGYANKÉNT

fi zika 
emelt szint (3 fő) 83,67%
jegyek átlaga 5

kémia 
középszint (1 fő) 93%

5

informatika

középszint (3 fő) 65,33%
jegyek átlaga 3,67
emelt szint (3 fő) 62%
jegyek átlaga 4

rajz és vizuá-
lis kultúra 

középszint (4 fő) 89,5%
jegyek átlaga 5

testnevelés
középszint (4 fő)  84,25%
jegyek átlaga 4,75

A 2015-ben végzett osztály korábbi években 
tett, előrehozott nyelvi érettségi vizsgáinak 
eredményei:

angol

középszint (8 fő) 
jegyek átlaga 5
emelt szint (6 fő) 
jegyek átlaga 5

német
középszint (6 fő) 4,83
jegyek átlaga

ÉRETTSÉGI EREDMÉNYEK (CSAK AZ IDEI 
VIZSGAEREDMÉNYEK ALAPJÁN)
Középszinten összátlag 4,2%
Emelt szinten összátlag 4,65%
Összes vizsga 148

ebből

jeles  75
jó 47
közepes 19
elégséges 7

* a jelentkezők 95%-a **fi lm: 1 fő edzői: 1 fő

Összeállította: 
Németh Niki segítségével 

Janovics Judit
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Közreműködtek: • Marikovszky Andrea • Kassai Szilvia • Nagy Kristóf (12.) 
• Bozsó Tünde (10.) • Tizenkettedik osztály

Nyomdai munkák: Horváth Pál

Aktuális
 november 11. du.:  Márton-nap a gimiben

 november 16-20.:  Nemzetközi projekthét a gimiben

 november 20.:  Záróest, jótékonysági vásár

 november 30-december 4.:  13-os vizsgahét

 december 19-január 3.:  téli szünet

 január 16.:  szalagavató

 február 6-14.:  síszünet





Óbudai Waldorf Iskola
Budapest


