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KARANTÉN  
KIADÁS

 Emberé a munka, Istené az áldás.  
 Ha az Úr nem építi a házat, 
 hiába fáradoznak az építők. 
 Ha az Úr nem őrzi a várost, 

 hiába vigyáznak rá az őrzők. 
 Hiába keltek korán, 
 és feküsztök későn: 

 fáradsággal szerzett kenyeret esztek. 
 De akit az Úr szeret, 

 annak álmában is ad eleget. 

 Zsoltárok könyve 127. egy kis waldorfos átirattal  
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szekérmagazin

ÉPÜLET  
SZÜLETIK
“Az akarat alapgesztusai a megragadás, a hozzáfogás, a cse-
lekvés, mely odafordul a világ felé. Minden odafordulásban 
erő él, amely csak abban a szempillantásban van jelen, ami-
kor felhasználják, de valamilyen konkrét nyomot hagy hátra.

Ahol a gondolati világ felfogható tartalmakkal telített, ott  
a valóságos cselekvés, és nem csupán valaminek az elképzelt 
szándéka az, ami szembetűnő.

A cselekvő szeme előtt mindig egy cél lebeg, de a mozdula-
tokat, melyeket végrehajt, az erőt, melyet bevet, nem tuda-
tosan számítja ki, hanem a helyzet intuitív felmérése alapján. 

Ha az ember egyszer belevetette magát az intenzív cselek-
vésbe, akkor ezzel aligha lehet addig felhagyni, míg végére 
nem járt a dolognak, ez adja az akció dinamikáját, amely ma-
gával ragadja, ameddig el nem fárad.

Ez a dinamika természetesen nem lép működésbe akkor, ha 
az ember szünetekkel töri meg a cselekvést, például azért, 
hogy kitalálja, hogyan bújhatna ki a munka alól.

Az akarat mindenekelőtt akkor jön mozgásba, ha van célja, 
a célból él, az indítékból, és a jövőre irányul, arra, aminek 
lennie kell.”

Ezek a sorok Christoph Lindenberg lenyűgöző élettapasz-
talatát tükrözik, melyre a “Waldorf-iskolák” című könyvében 
leltem.

A sokszori olvasása és még többszöri átgondolása során 
kristályosodott ki előttem az a folyamat, amiben immár 18 éve  
benne élünk. Élünk, mert férjemmel Dimivel 2002 óta dolgo-
zunk együtt az iskola fenntartójaként működő vezetőségben 

A COVID SEM  
ÁLLÍTHATTA MEG  
LEGLELKESEBB 
SZÜLŐTÁRSAINKAT

és azóta, tehát immár 18 éve keresünk többedmagunkkal 
otthont intézményünk számára.

Mikor alapító szülőként az 1996. év augusztusában rátalál-
tunk a Fóti Gyermekvárosban bérelhető épületre, nagyon 
boldogok voltunk, hiszen szinte az utolsó pillanatban si-
került, egy gyönyörű környezetben. Azonban akkor is tisz-
tában voltunk azzal, hogy felnövekvő iskolánknak és óvo-
dánknak saját épületet kell találnunk. Fizikai testet a születő, 
fejlődő iskolalénynek.

Az évek során bejártuk az összes környező települést és Bu-
dapesten is kínálkozott lehetőség. Számtalan önkormány-
zattal tárgyaltunk, Veresen a két éves tárgyalássorozat már 
szinte bizonyossá tette a letelepülésünket, de az sem jött 
létre. 

Ennyi kudarc után a fóti lehetőség szinte hihetetlennek tűnt, 
de az épület első bejárása új lelkesedéssel töltött el. Amikor 
beléptem az épületbe, azonnal a gyönyörű lépcső jött ve-
lem szembe és már szinte láttam a gyerekeket ott üldögélni, 
a termeket, a folyosókat megtöltötte a sok diák.

Hosszú beszélgetések, kitartás kellett ahhoz, hogy meg- 
győzzük a tulajdonost az eladás szükségességéről. 

Az utána következő történések organikus módon áramolva 
és állandóan változva követték egymást, az intuíció, a töb-
biek támogatása, a barátok szeretete segített ahhoz hozzá, 
hogy idáig el tudjunk jutni. Többször érkeztünk a feladás,  
a kétségbeesés határáig, de az ember nem hagyja cserben 
a gyermekét. Az épület valóban, mint a saját gyermekünk, 
állandó szereplője életünknek, folyamatos törődést, figyel-
met, gondoskodást igényel és rengeteg áldozatos munkát.

De a jövőnek épül, ebben a minőségben, ahogy sikerült 
kivitelezni, generációkat szolgál majd ki. Sok gyerek fog a 
folyosói üldögélőn beszélgetni, minden megpróbáltatást ki-
bírnak az acéltokos ajtók, a laminált padló. Jó érzés lesz a 
szép ablakpárkányokra tenni a virágokat, nyitogatni a kiváló 
ablakokat és nap, mint nap gondozni és óvni az általunk, 
mindnyájunk által létrehozott otthonos környezetet. 

Arról mesélnék most, hogy én Waldorf tanárként, hogyan 
kerültem az épület csoportba: természetesen szükség volt 
valakire, aki pedagógiai szempontból rá tud nézni az épü-
letre. Mivel már a harmadik osztályomat viszem, tisztában 
vagyok a Waldorf pedagógiához kapcsolódó fizikai és egyéb 
szükségletekkel. Az építkezés folyamatában kamatoztathat-
tam az elmúlt évtizedek során megépített házaknál szerzett 
tapasztalataimat, művésztanárként a szépség iránti fogé-
konyságomat és azt a bátorságot a cselekvésre, melyre a 
tanárképzéseken igyekszem ösztönözni a hallgatókat.

És közben az a remény éltetett, hogy az Úr építi a házat és 
nem hiába fáradoznak az építők!

Kóró Ágnes

Harmadikos osztálytanító

Szülői oldalról nekik köszönhetjük, hogy 
az építkezés haladni tudott az elmúlt hó
napokban. Ők jöttek, csinálták, intézték,  
koordinálták, megoldották, amit kellett. 
Köszönjük, hogy vagytok, hogy csináljátok, 
és reméljük, minél többen tudnak csatla
kozni hozzátok a munkálatok hajrájában!

ERŐS ISTVÁNT és  IFJ. SOÓS TIBORT 
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A korlátozások enyhítésével óvodánkba is visszatértek a gyerekek. Nagy örömmel  
köszöntötték a barátokat, szeretett óvónéniket, és vették birtokba újra a csoportszobákat.

A DELFINEK UGYAN 
ELKERÜLNEK MINKET 
(EGYELŐRE, BÁR 
AHOGY AZ IDŐJÁRÁS 
ALAKUL, A SOK ESŐ MÉG 
VÁLTOZTATHAT EZEN), 
DE AZ ÉNEKESMADARAK 
BEKÖLTÖZTEK 
A NAPRAFORGÓ 
CSOPORT SZOBÁJÁNAK 
ABLAKÁBA, A GYEREKEK 
NAGY ÖRÖMÉRE.

2. OSZTÁLY
Számodra mi volt a legnehezebb a karantén során?

Hogy a tesóim folyamatosan rohangáltak és hangoskodtak, 
mikor tanulni akartam. Ők még ovisok, nehéz velük a helyzet.

Történt a teljesen szokatlan alaphelyzet mellet még valami 
különösen szokatlan vagy érdekes veled? 

Új házba költöztünk, és itt laknak mindenféle kedves álla-
tok. Anyának vittem a házba siklót, békát. Annyira nem örült 
neki. Mentettem sünit az autók elől. Békakuruttyolásra ébre-
dek és gyakran látok fakopáncsot. Ezek eddig nem voltak.

Milyen új dolgokat tanultál a karantén alatt, ami nem a lec-
kéhez kapcsolódik?

Nagyon kell vigyázni magunkra. Sokat kell mozogni, sok 
gyümölcsöt és zöldséget kell enni. És a kishúgom mini rol-
lerével nagyon jó ugrásokat tudok csinálni.

Mi az, amit élveztél a karanténban?  

Hogy nagyon sokat játszottunk kint az udvaron, sokat vol-
tunk a Dunánál és kint ettünk a kertben.

SLEZSÁK TAMÁS, 2. OSZTÁLYOS TANULÓ MEGOSZTOTTA VELÜNK ÉLMÉNYEIT AZ OTTHONLÉTRŐL:

ANYUKÁJA, SLEZSÁKNÉ POLGÁR ANNAMÁRIA SZÁMÁRA IS MEGHATÁROZÓ VOLT EZ A PÁR HÓNAP:
Nekem óriási ajándék, hogy itthon én taníthattam Eszter néni útmutatásával a folyóírást Tamásnak. Szerintem ilyen kb.  
a háború óta nem volt jellemző, hogy ezt a gyerekek nem az iskolában tanulták.

A másik dolog, hogy sokkal nagyobb türelemmel voltam mindhárom gyermekemmel a helyzetre való tekintettel, viszont 
megengedtem magamnak azt, hogy néha elgyengülök/tem, és vállaltam, hogy kicsit elegem van mindenből. :) Leginkább 
a kapcsolódások a szülőtársakkal, a reggeli egymásra köszönések és mosolygások hiányoznak.

Fenntartani a láthatatlan szálakat – ez volt számomra az egyik legfontosabb törekvés  
a távoktatás hónapjai alatt. Sok másodikos kitartóan mondta otthon az osztálytársak 
bizonyítványverseit napról napra. Sokan folytatták rendületlenül a levélírást, ami ele-
inte kötelező feladat volt. Közös alkotást készítettünk. Sok szülővel leveleztem rend-
szeresen. Minden héten kis olvasmányokat kaptak a gyerekek a mappájukba, szorgal-
miként ebbe a gyűjteménybe írhattak is. 

Ezekből az írásokból néhány verset osztok most meg az olvasókkal. Fogadjátok szeretettel 
a másodikosoktól!

TÜNDÉR

Egy aprócska tündér
házába kísér.
Rózsában lakik,
szirmok közt alszik.

Tibád Viola  

PIROS

Piros a katica,
piros a pipacs,
piros a rózsa,
piros a tulipán,
piros a szív
és a vidámság.

Ezért az én színem
a PIROS.

Finta Bodza  
TÜNDÉRKERT

Képzeletbeli tündérkertem csodaszép,
virít benne száz meg száz százszorszép,
íriszek és violák, rózsabokrok, ibolyák.
Szeretek én itt lenni,
nincs soha kedvem elmenni!

Koczián Nóri
NYUSZI

Csibe a tojásban,
nyuszi a répásban.
Nyuszi szökken, nyuszi ugrál,
már a káposztásban szaladgál.
Nyuszi megint szökken,
nyuszi megint ugrál:
már a gyerekeknél rohangál.

Halász Juli

TAVASZ

Fák lombjait enyhe szellő simogatja,
selymes füvet a napsugár cirógatja.
Fent egy madár száll,
éneke messzire száll.
Lent szorgos hangyák dolgoznak,
kik az egész világon vannak.

Halász Juli

TAVASZ VAN

Április van, kinyílnak a pipacsok.
Kinyílnak a virágok.
Kinyílik az ajtó, kilépsz rajta,
és végre
tavasz van.

Bodor Panni 

MÁSODIKOS KÖLTÉSZET

AZ IDŐTÜNDÉR
Az Időtündér titokban
minden napot (bár sok van)
ünneppé varázsol.
A hétfőkre is rászól,
hogy „Jól húzd ki magad,
csak tiéd ez a nap,
ha be is borul éppen,
csak fésülködj meg szépen!”

Holnapok sorakoznak,
mindig jön újabb holnap,
jó rendben sorba állnak,
mint a naptárban láttad.
Az Időtündér súgja
sorban mindegyiküknek:
„MA leszel, de csak egyszer!
Legyél igazi ünnep!”

És az ünnep-varázslat
tényleg valóra válhat,
legyen bár kedd vagy péntek.
Ők vissza sosem térnek.

Kertész Eszter
/Amikor a másodikosoknál 

egy csüggedési hullámot 
érzékeltem, akkor írtam nekik 

ezt a verset./

Kertész Eszter
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3. OSZTÁLY

A formarajzban a gyermekek a mozgás minőségét tapasz-
talják meg. Az egyenes és görbe útvonalának bejárásával 
a gyakorlás során külső mozgásokat végeznek, melyek  
a folyamatnak köszönhetően élő, belső mozgásokká alakul-
nak, hozzásegítve őket a képesség felébredéséhez, mely  
a formák megragadásához szükséges. A gyermekek egyre 
erőteljesebben kezdik megérteni és átélni az ember és a ter-
mészet alkotta környezetben fellelhető formagesztusokat.

Tehát kezdetben a formarajz célja az, hogy felébressze 
a gyermek formaérzékét, ezt használják az írni és ol-
vasni tanulásnál. A formarajz olyan képességeket készít 
elő, melyre a mindennapi életünk során szükségünk van. 
Emellett azonban a lelki vonatkozása sem elhanyagolha-
tó, bevonz az alkotás, a vonalak magukkal sodorják alko-
tóikat, a színek áldásos folyamatokat generálnak, segítve 
az elmélyülést, a kiegyensúlyozottság megtalálását.

A tengelyes szimmetria után harmadik osztályban el-
kezdhetnek szabad “asszimetrikus” szimmetriákkal dol-
gozni. Ez hozzásegíti őket a stílusérzékük fejlődéséhez, 

A közelmúltban hallottam az elmúlt időszak talán egyik 
legtalálóbb mondatát. “Ha egy ajtó bezáródik, akkor az 
az ajtó zárva van.” Azt hiszem, valami ilyesmi történt ve-
lünk. Nem tudom, hogy ki, és hogy pontosan miért, de 
igazi nagy lendülettel ránk csapott egy ajtót. 

Bezártak! Elzártak! Kizártak! Lezártak! Sokunkat, mind-
annyiunkat. 

Az ajtócsapás utáni időszakban, amikor még visszhang-
zott a fejemben a csapódás keltette döngés, zavar, féle-
lem és tehetetlenség lett úrrá rajtam. Gyerekeken, nagy-
szülőkön, szülőkön egyaránt. 

Egy alkalommal, amikor a gyerekek elől a mosdóba zár-
tam magam, hogy végre egyedül lehessek, rájöttem, 
hogy bármennyire is vicces a fenti mondat, mégis csak 
az eredeti verziója az igaz. Meg kell találnom a töb-
bi, eddig rejtett ajtót, vagy a karantén végén itt talál-
nak rám a WC-be bezárva. Úgy éreztem magam, mint  
Parti-Nagy Lajos Mauzóleumának szereplői, akik végig 
azt hiszik, hogy egy zárt kapu mögött kell megoldaniuk 
a problémát, miközben az ajtó végig nyitva állt! Azt hi-
szem, mindez azért történt, mert mindig egyszerűbb és 
könnyebb elfogadni azt, amit kívülről ítélnek ránk, mint 
tenni a változásért.

Ezt követően minden reggel kilenc órakor becsengettem 
a zenélő dobozunkkal. Megtanultam, hogy “Egyenesen 
állok, mint a tölgyfa”, amire egyébként mindig is vágy-
tam titokban. Énekeltünk, furulyáztunk, amitől a kutya 
minden alkalommal idegrohamot kapott, és gyertyát 
gyújtottam. Csak ezután álltunk neki a napi feladatnak. 
Elkezdtem élvezni, hogy minden nap főzök a négytagú 
családnak, mintha mindig szombat lenne. A mindig val-
lott “Fusson az, aki menekül” elvemet ugyan nem adtam 
fel, de futási undorom legyőztem, és megtanultam futni. 
Hat hét után 5-6 kilométereket róttunk a használtan vá-
sárolt futóbabakocsinkkal. 

Elkezdtem érteni a fiam versengési lázát, s végre tudtam 
neki segíteni. Az addig előttem rejtett készségeit fel tud-
tam fedezni, s úgy tudtam dicsérni, ahogy előtte soha.  
A férjem pedig végre összerakta első önálló albumát.

Úgy éreztem magam, mintha egy elvarázsolt kastély fo-
lyosóján sétálnék végig, ahol az egyik ajtóból mindig nyí-
lik egy másik, és egy másik, és egy másik…

Azt hiszem, szerencsés vagyok. Megmaradt az egészsé-
günk, megmaradt a családunk, megmaradt az otthonunk, 
a munkánk, ha kicsit csorbult is, de lettek új vágyaink, 
és megtanultuk legyőzni a félelmünket a láthatatlannal 
szemben.

Van még egy ajtó…, amin biztosan tudom, hogy be kell 
lépnem. Azt mondják, hogy a helyzet miatt Olaszország 
tengerpartjainál egyre többször látnak delfineket kiug-
rálni a vízből. Ha belépek, akkor megígérem, hogy han-
gosan suttogva odakiálltok neki: Arrivederci!  

Kmety-Molnár Györgyi

van lehetőségük szabadon felfedezni az egymáshoz illő 
formákat, kiegészíteni, átalakítani, szabadon alkotni ve-
lük. Különböző módon juthatnak el a kiegyensúlyozott 
kompozíciókig, saját ízlésüknek megfelelően választhat-
nak színeket. A viaszkréta használata mellett élhetnek  
a színes ceruza által nyújtott sokrétű lehetőségekkel.

Az online tanítás során izgalmas feladatként merült fel  
a formarajz epocha. Nagyon szerencsésnek mondhat-
tam magam, hiszen két és fél év gyakorlat volt már ekkor  
az osztály háta mögött és egy igen termékeny idő-
szakban kerültünk ebbe a helyzetbe. Így PowerPoint 
anyagokat készítettem, melyekben fázisokra bontva és 
megfelelő magyarázattal kiegészítve, lépésről-lépésre 
készíthették el a gyerekek a munkákat.

Természetesen ez a sok csodálatos alkotás nem jött vol-
na létre a szülők szerető figyelme és támogatása nélkül! 
Ezúton is szeretném megköszönni nekik áldozatos mun-
kájukat!

Kóró Ágnes

A FORMARAJZ ÉS A HARMADIK OSZTÁLY
„KÉRJÜK 
VIGYÁZZANAK! 
AZ AJTÓK 
ZÁRÓDNAK!”
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5.B OSZTÁLY 6.B OSZTÁLY

Hosszú, fárasztó és eddig nem tapasztalt időszak áll min-
denki mögött, különösen a gyermekes szülők mögött. Tu-
dom, tudom, teher alatt nő a pálma, meg minden, és még 
mindig jobb, mintha atomháború tört volna ki, de akkor is 
nehéz volt. Mindenkinek. Szülőnek, gyereknek és a taná-
roknak egyaránt.

Amikor március idusán kiderült, hogy nincs iskola pár hé-
tig, azt gondoltam, hurrá, hurrá, itthon leszünk együtt, de jó, 
de jó lesz, végre együtt lehet a család hétköznap! Nem kell 
órákig a dugóban araszolni, mert homofiszolhatok,  nem kell 
aggódnom a fiúkért, mert nem buszoz-
nak egyedül.

A kép az első nap, első fél órájában ké-
szült. Itt még vidáman nézek a kame-
rába, mit sem sejtve az előttünk álló 
nehézségekről. Az újdonság varázsa 
lekötötte a fiúkat, érdekes volt, hogy 
együtt a nagy asztalnál dolgozunk, ki-ki 
a saját feladatán. 

De már az első óra után biztos voltam 
benne, hogy ez így, hát khm, finoman 
szólva rázós időszak lesz: „Anyaaaaa, 
ez mi? Anyaaaaaaaaa, ezt hogy kell? 
Anyaaaaaaa, nincs kedvem! Anyaaaa  
elfáradtam! Anyaaaaaaaaaaaaa, éhes 
vagyok!” Közben meg meeting ment 
élesben  (Viki, bekapcsolva maradt  
a mikrofonod…), a fiúk összevesztek, ker-
getőztek, minden volt, csak tanulás nem. 
De munka közben számomra nehéz fela-
dat – türelmesen terelgetni a gyerekeket.

Végül a fiúkat a saját szobájukba küld-
tem tanulni. Megnéztem volna magam  
a 3 szoba között lavírozva: itt egy kis olasz, ott egy kis he-
lyesírás, amott egy kis történelem. Délután meg tornaóra  
a kertben. Az ember mindig fejlődik: osztott figyelemből je-
lest kapnék. Pedig olyanom nekem nincs is.

Nem szépítem, nálam voltak pillanatok, amikor azt hittem, 
megőrülök. Először haragudtam magamra, amiért úgy érez-
tem, nem megy, nem bírom, nem is akarom, és nem lehetek 
ilyen béna, nincs is kedvem ehhez az egészhez, unom a küz-
delmet, hagyjon már mindenki békén! Aztán haragudtam  
a világra, hogy a francért most jött ez a vírus (mondjuk bár-
mikor jön, rosszkor jön), ez hiányzott még, így is alig bírom 
a hétköznapokat, aztán végül haragudtam a gyerekeimre 
(leginkább a két kisebbre), hogy miért nem képesek meg-
csinálni a feladatokat?? Kinyomtatom, megmondom mit és 
hogy és mikorra kell, a szájukba rágom, nem sok a feladat, 
nem nehéz, csak csinálni kéne, ez Waldorf, ahol gyerekbarát 
minden tananyag. Nekem bezzeg bírni kell, még este 11-kor 
is töltögetni a nagy nehezen kicsiholt munkákról a képe-
ket a teamsbe, meg nyomtatni a következő napi adagot, ja,  
a mosógép lejárt már 4 órája, ja és dolgozni és kéne valamit, 
mert a cég nem a gyerekmegőrzésért fizet… 

És amikor a középsőm, akivel a legtöbbet vívtam a hala-
dásért, kőkemény csörtéket, közölte, hogy utál engem, és 
utál itthon lenni – kvázi tükröt tartott elgyötört anyja elé – 
elgondolkodtam. 

Basszus, kaptunk pár hét együttlétet, lehetne ezt úgy is töl-
teni, ahogy az elején gondoltam, hogy tölteni fogjuk: béké-
ben, harmóniában, hogy szép és különleges emlék legyen 
ez az időszak. Így beletörődtem, hogy most ez van, hiába 
hisztizek, nem tudom megváltoztatni a feltételeket, ebből  
a helyzetből kell kihozni valami elfogadhatót. Elengedtem 
hát a határidőket a tanulásban, a munkát is. Sajnos a rend-
szer, hogy mondjuk 9-12-ig tanulunk, nálunk nem tudott 

működni. Igény szerinti beosztás kö-
vetkezett, hosszabb-rövidebb pihenők 
beiktatásával. Ha nem csináltunk meg 
hétköznap egy-egy feladatot, akkor pó-
toltuk másnap vagy hétvégén, de pró-
báltam nem idegeskedni. Nem mindig 
sikerült, de így a végére egész jól bele-
jöttünk. Úgy érzem, mintha megmász-
tunk volna egy nagy hegyet és büszkén 
visszatekintenénk a  megtett útra: „Meg-
csináltuk.” És erősödtünk, többek lettünk 
ettől a „kirándulástól.”  Én szó szerint 
több lettem, kilóban legalábbis, pedig 
ígéretes életmódváltásba kezdtem feb-
ruárban, de ez egy másik történet.

És már csak két, remélhetőleg laza hét 
van hátra. Aztán jön a hosszú, forró nyár, 
de az már végső soron sétagalopp lesz 
ehhez képest, mert „csak” a gyerkőcök 
felügyeletét kell megoldani a családoknak.

Kitartást minden szülőtársamnak a vé-
gére, és nagy köszönet drága tanáraink-
nak, akik szintén erőn felül dolgoztak, 

adtak visszajelzéseket, küldtek változatos feladatokat, hogy 
meglegyen ez a féléve a gyerekeknek!

Batki Viktória
2020. május 31.

Válogatás a tanulók munkáiból

Így éltem túl a karantént  
3 gyerekkel

Ez az egyik kedvenc mémem pontosan 
kifejezi az akkori érzéseimet.
Nálunk így nézett ki a karantén képlete:  
3 fiú + 5 különböző habitus  
+ 2 homofiszos szülő = őrület 3

A hét elején találkoztam az osztályommal majd 3 hónap után. 
Nem tudtam könnyek nélkül megélni ezt a pillanatot. Mennyit 
nőttek! Hogy megilletődtek, mikor meglátták egymást! Furcsa 
volt az a pillanatnyi csend, a tétova mozdulatok, a szabad-e 
közeledni bizonytalansága. De a társalgás hamar elindult,  
a nevetés, egymás ugratása. A beszélgetések nem a karantén 
körül forogtak, kevés szó esett arról, hogy mi történt ebben  
a három hónapban. De hát cikket írunk az iskolának, hát mi-
lyen volt a karantén?

– Jó volt, hogy lehetett pihenni, de a tesóim sokat veszeked-
tek. – Semmi különös. – Lehetetlen volt tanulni, mert egy gép 
van négyünkre, és nem jutottam oda soha időben. – Mi nem 
mentünk sehova. - Sokat horgásztam. – Új trükköket tanultam  
a bicajon. – Össze kellett szoknunk.

És az idő? Mennyi ideje lett a családnak?

– Nekünk sokkal több. Többet voltunk együtt. - Nekünk nem 
lett több időnk. 

Az osztály fele így, fele úgy nyilatkozott.
És mi az, ami a jó oldala volt ennek a három hónapnak?

– Rengeteget olvastam. – Jó volt pihenni, de a tesóim nagyon 
sokat veszekedtek. – Ráirányította a figyelmemet a környezet-
védelemre. Többet fogok biciklivel járni. – Tisztább lett a levegő. 
– A nagyszüleim biztonságban vannak. – Apa épített nekem egy 
házat az udvarban. Eddig nem volt ideje, de most igazán sok 
ideje lett. 

És én csak néztem őket, és olyan jó volt, hogy végre arra van 
időm, azzal tölthetem az időmet, hogy csak nézzem őket!

Tornai Tünde
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Naplóbejegyzésem január 26-án:
,,Szombaton anya testvére, Gergő is eljött a mamáék-
hoz. Én eléggé unatkoztam, mert csupa felnőtt témáról 
beszélgettek, meg arról, hogy Gergő menne előadni 
Kínába egy egyetemre a kutatásáról, csak ott most van 
ez a koronavírus, és akkor menjen-e, vagy sem? Mi lesz, 
ha elkapja? És ha nem engedik vissza a reptérről? Na, 
szóval bonyolult ez az egész, de én nem szeretném, 
hogy menjen.” 

Gergő végül nem ment előadni a kínai egyetemre, de ak-
kor még nem is gondoltam volna, hogy bő másfél hónap 
múlva a kijárási korlátozás és az iskolák bezárása miatt 
online fogunk tanulni.

Én a számítógépet nem tartom ,,ördögi kütyünek” 
csupán nem nagyon értek hozzá, hiszen nem haszná-
lom. Ez alatt a bő kettő és fél hónap digitális iskola 
alatt elég jól beletanultam a kezelésébe. Hamarosan 
az egész család átállt home office üzemmódba, a kor-
látozott boltba járás pedig anya és az én házi pék pá-
lyafutásunk kezdetét jelentette.

Minden reggel fél kilenckor (az utóbbi időben már csak 
hetente kétszer, kilenckor) online órám volt. Jó volt ilyen-
kor hallani kicsit a többieket és Ági nénit is, ha már nem 
találkozhatunk.

Az első karanténban töltött epochán történelmet tanul-
tunk. Ez volt számomra szerintem a legnehezebb idő-
szak. Nem csak azért, mert még új volt az egész helyzet, 
hanem azért is, mert úgy száguldottunk a történelem-
ben, mintha csak egy időgéppel utaznánk.

Naplóbejegyzésem március 17-én:
,,Az elmúlt két napban nálunk már beindult a digitális okta-
tás. Szerintem jóval több a feladat, mint amúgy volna. Még 
németet és euritmiát is kaptunk! Nap végére elég rendesen 
kiborultam.“

Az első pár hetet nem volt egyszerű átvészelni, de a tu-
dat, hogy nem vagyok ezzel egyedül, mindig megnyug-
tatott. Engem is vigasztalt a barátnőm, én is vigasztal-
tam őt. Volt, hogy együtt szidtuk az egész világot, olyan 
is, hogy közösen nevettünk.

Szinte sosem éreztem olyat, hogy vánszorog az idő. Sok-
szor azon kaptam magam, hogy azta, már tényleg ennyi 
hét eltelt? És ami az elején annyira furcsának tűnt, a végén 
már teljesen hétköznapivá vált. Egyáltalán nem tartottam 
már meglepőnek, hogy éppen fuvolaórám van telefonon 
keresztül, vagy hogy egy interneten kitölthető teszt a tu-
dáspróbám

Naplóbejegyzésem május 22-én:
,,Vége ennek a hétnek is, a fizika epochának is. Már csak 
tizenöt nap van a nyári szünetig.”

Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy mit adott nekem a 
karantén, biztosan nem  válaszolnám azt, hogy semmit. 
Igenis adott türelmet, kitartást és sok-sok új lehetősé-
get mind a sütés-főzés, mind az informatika terén. És ha 
néha még irigyeltem is a harmadikos öcsémet, amiért 
neki nem kell reggel korán kelni és órára bejelentkez-
ni, utólag szerintem sokkal jobb, hogy nekünk kellett, és 
pont ezeknek az óráknak köszönhetően megmaradt ben-
nem egy napi rutin, és az osztályt sem hagyta teljesen 
széthullani.

7. OSZTÁLY
KARANTÉNBA ZÁRVA
Ez már a 6. hét, hogy karanténban vagyunk
Eszünk, iszunk, unatkozunk, nem használjuk agyunk.
Először még jópofa volt, az állandó itthonlét,
De most már szenvedés lett ez az elmúlt néhány hét.
Magam sem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani,
De jobb lenne a suliban, álmos fejjel tanulni.
Vagy ami a legjobb lenne, ha mehetnénk edzésre,
És nem idegelne senkit halálra a testvére.
A szülők csak jót akarnak ezért vagyunk kordában,
De már nagyon sok belőlük 0-24 órában.
Györfi Pál már idegesít, mert mindenhol látom,
Biztos, hogy a jövőben, nem lesz a barátom.
Remélem, hogy most már hamar véget ér a karantén,
S a felgyülemlett feszültséget, levezetem karatén.

Kapitány Barnabás

A VILÁGOT MOZGÁSBAN 
TARTÓ ERŐK

Az ARANY BALLADÁK epochán 
szebbnél szebb portrék is készültek 
Arany Jánosról, íme az egyik: 

Két híres Arany János ballada feldolgozása is 
elkészült a karantén alatt:

A fizika epocha végén – ahol  
a mechanika volt a tananyag – a fenti 
címet kapták a gyerekek. Összefüg-
gésbe hozták az eddig tanultakkal 
és még sok erőfajtát találtak, ame-
lyekről nem is tanultunk. Filozófiai 
mélységektől kezdve a humorig, min-
den benne volt a fogalmazásaikban. 
Ízelítőül néhány részlet.

„A legelső gondolatom erre a címre az volt, hogy egyál-
talán mi az a VILÁG? Hogyha a világnak a mi naprend-
szerünket vesszük, akkor eszünkbe juthat a keringés.  
(A naprendszerünk bolygói keringenek a Nap körül.) Ez 
abból adódik, hogy a Nap vonzza őket, és így zuhannak is, 
de közben érintő irányú egyenletes mozgást végeznek…” 

• Mácz Kende Boldizsár

„Szerintem az erő egy fantasztikus dolog, mivel minden 
egyes mozdulatunkról és minden egyes tárgy elmozdulá-
sáról ő „tehet”, amibe szinte ijesztő belegondolni….
…Ezen felül ezek az erők tartják egyben az Univerzumot, 
ami felfoghatatlan.” • Bartus Áron

„A gravitációs erőnek köszönhetjük, hogy a földön élünk. 
Ha az nem lenne, csak lebegni tudnánk. A gravitációs erő, 
a súrlódási erő, az izomerő, és a tapadási súrlódási erő 
teszi lehetővé, hogy járni tudjunk. A járás szinte mindennek 
az alapja...” • Illés Lili

„…Ha belegondolunk, mindenfajta erő mindig velünk van 
a hétköznapokban, a napjaink része, csak annyira termé-
szetesnek érezzük, hogy észre sem vesszük.” 

• Kinczli Emma Luca

„Sokat gondolkodtam, hogy mi az erő, és arra jutottam, 
hogy az életünket átjárja, mozgatja, folyamatos változást 
idéz elő...” • Kássa Vanda

„…Sok-sok évszázad alatt rengeteg tudós és feltaláló élt. 
Az ő akaraterejük „teremtett” minden találmányt és azok 
működésének fizikai magyarázatát. Nélkülük most nem 
lenne semmiféle labda, bicikli, de még korcsolya és szörf-
deszka sem...”  • Lévay Luca Sára

„…Aztán itt van a lelki erő. Ez az erő mindenkiben benne 
van. Nem érdekes, ha nem vagy izmos, erős, a lelki erőd-
del is el tudsz érni bármit, csak bíznod kell magadban és 
az erődben. Vagyis az erő legyen veled! Na de ez nem egy 
lelkesítő beszéd, szóval visszatérek az erőhöz...” 

• Sinkó Leonóra Léna

„…Ezt a szöveget is akaraterővel írom, (no, meg fizikaival is)...” 
• Szabó Dániel

„…Életünk minden tevékenységéhez szükségünk van  
az izmok munkájára, az izomerőre.
A szívünkben lévő izomcsoport, ami a vért pumpálja meg-
állás nélkül a testünkben, éjjel-nappal dolgozik, sosem áll 
meg…” • Kapitány Barnabás

„…Ha jobban belegondolunk, a világot mozgató erők közé 
sorolhatnánk a pénzt is, hiszen a mai világban nagyon sok 
minden függ a pénztől. Jó és rossz dolgok: kutatások,  
a természet védelme, iskolák, a technika, háborúk, fegy-
verfejlesztések és a bűnözés is.
Akár mondhatjuk azt is, hogy mindent a pénz irányít.
Szóval az, hogy mik a világot mozgásban tartó erők, az egy 
igen érdekes és nagy keretekben megválaszolható kérdés.”

• Papp Olivér

„…A jedi erő az, amely az egész galaxist behálózza.  
A jedi erő mindenhol ott van. Áthatja az univerzumot és 
az embereket. Kellő kitartással és szorgalommal uralni le-
het a jedi erőt és csak jóra szabad használni. A jedi erőt 
a gondolat által is lehet alkalmazni; tárgyakat lehet vele 
mozgatni, izomerő kifejtése nélkül.
NE ÁLLJ ÁT A SÖTÉT OLDALRA!” • Horváth Belián

„…Végülis az erő a mi hasznunkat szolgálja, ennek ellenére 
szerintem nem az ember a világ közepe, és nem miat-
tunk vannak ezek az erők. Ugyanis az állatokért és a töb-
bi bolygóért is. És az emberek nem hálásak ezért, pedig 
kéne. Talán majd a vírus után jobban fel fogják ismerni  
a dolgokat!” • Weisz Tamara

Lévay Luca Sára - 7. osztály

Kocsis Mihály rajza

Mátyás anyja

 A Walesi bárdok

Kattintson a meghallgatásához

Kattintson a meghallgatásához

https://soundcloud.com/user-807588045/matyas-anyja/s-YViU2hE0LTP?in=user-807588045/sets/foti-waldorf-7-osztaly-arany-janos/s-5PH57y4QEW0
https://soundcloud.com/user-807588045/a-walesi-bardok/s-QhdwnPc3x8w?in=user-807588045/sets/foti-waldorf-7-osztaly-arany-janos/s-5PH57y4QEW0
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8. OSZTÁLY 9. OSZTÁLY
KARANTÉNRIPORT
•  Mi volt az első gondolatod, amikor meghallottad, hogy bezárják 

az iskolákat?
Jázmin: Őszintén, én nagyon meglepődtem. Még az utolsó napok-
ban sem hittem volna, hogy ez itt is megtörténhet. Nagyon izgal-
mas volt, és azt hittem, hogy most aztán mindenre lesz időm.
Hunor: Amikor meghallottam, hogy bezárják az iskolát, megörül-
tem, hogy nem kell majd bejárni, de legfőképpen az okozott örö-
met, hogy az érettségiző barátaimnak ez pont jól jött ki (eleinte). 
Később belegondoltam a sok negatív dologba, amit magával ho-
zott a vírushelyzet…
Zoé: Az első gondolatom az volt, hogy tök jó, hogy itthon leszünk, 
és nem kell majd sokat tanulni. Hogy én oszthatom be az időmet, 
hogy nem szól bele senki, hogy hogyan csinálom a dolgaimat. 
Aztán elkezdődött az első hét, és azt éreztem, hogy megőrülök. 
Össze-vissza kapkodtam egyik feladattól a másikig, és mindent jól 
szerettem volna csinálni.
• Mi volt számodra a legnehezebb a vírushelyzetben?
Bori: Egyértelműen az, hogy sokáig nem találkozhattam a baráta-
immal és a családtagjaimmal.
Luca: Az informatikai rész használata: semmi nem úgy működött, 
ahogy akartam.
Jázmin: Rendszert kialakítani (ez máig se sikerült), és úgy általában 
bármit csinálni a semmittevésen kívül.
Hunor: Számomra az volt a legnehezebb, hogy nem találkozhattam 
másokkal, és az életterem leszűkült.
Zoé: Az első hét volt a legrosszabb. Nagy nehézséget okozott, hogy 
nem nagyon tudtam kezelni a számítógépet, és sok mindent meg 
kellett tanulnom. Most már viszont nagyon profi vagyok benne:  
tudom, mit hova kell feltölteni, menteni, fájlokba rakni.
• Milyen élményeid voltak, amikre jó lesz majd visszaemlékezni?
Luca: A sok-sok videó-chatelés, a tanárok támogatása, a közös 
edzések a szüleimmel, amikre egyébként nem nagyon lett volna 
lehetőség.
Jázmin: A kedvenc napjaim a karantén alatt azok voltak, amikor 
itthon volt az egész család, és pizsamában töltöttük a napot. 3 órát 
töltöttünk el a reggelizőasztal mellett, és jól szórakoztunk egymás 
óráin (kialakult egy új tantárgy: fizöri), vagy pedig közösen, 6 lap-
topon írtuk a bátyám online vizsgáit.

Zoé: Próbáltam úgy felfogni ezt a helyzetet, mint egy kalandot, 
amit nem mindenki él át az élete során. Mi voltunk a szerencsések. 
Persze, voltak mélypontok, amikor azt éreztem, hogy nem bírom 
tovább, és elegem van az egészből, de összességében nem volt 
olyan rossz.
•  Milyen új dolgokat tanultál meg a karantén alatt, amik nem  

a leckéhez kapcsolódnak?
Luca: Türelmet. Talán megtanultam valamennyire beosztani az idő-
met, és tanultam jó sok társadalomismeretet.
Hunor: Úgy gondolom, hogy ennek az egész helyzetnek vannak 
nagyon jó oldalai is, amikből szerintem mindannyian sokat tudtunk, 
tudunk tanulni. Nekem az egyik ilyen tanulásom, fejlődésem a saját 
magam jobb megismerése volt. Megtudtam magamról olyan dolgo-
kat, amiket nem is sejtettem, és tudatosultak olyanok is, amik eddig 
is ott voltak, csak a háttérben. Megtanultam jobban rendszerezni  
a napjaimat.
• Mi az, amit élveztél a karantén idején?
Luca: A sok időt, ami az új tanrend miatt lett, és a szabadságot, 
hogy nem vagyok a sulihoz kötve.
Hunor: Élveztem, hogy olyan dolgokra fordíthatok több időt, amiket 
fontosnak érzek, vagy kedvesek nekem. Ilyen például a zene.
Zoé: Azt gondolom, sokkal több jó dologgal jövök ki ebből a hely-
zetből, mint rosszal. Sokszor elgondolkodtam azon, hogy miért 
kaphattunk ezt a helyzetet, mert szerintem semmi sem véletlen. 
Nagyon jó volt elgondolkodni a világról, az emberekről, magamról 
és a körülöttem történő dolgokról. Izgalmas volt!
• Van valamilyen tanulsága számodra az elmúlt hónapoknak?
Bori: Ez a helyzet rádöbbentett arra, hogy nagyon meg kell becsül-
nöm azokat az embereket, akiket szeretek.
Luca: Ne akarj karanténba kerülni 3 kistesóval! ;) Megtapasztaltam, 
hogy nagyon nagy ereje van a közösségnek, és azt is, hogy nagyon 
nehéz a tesókkal tanárnénit játszani. 
Jázmin: Több időt kellene a családommal töltenem. Sokkal többet. 
Imádom őket.
Hunor: Számomra igen sok tanulsága van az elmúlt hónapoknak. 
Egy szomorú felismerés, hogy valami hatalmas dolognak kell tör-
ténnie, hogy az emberek felismerjék a helyzetüket, és mondjuk job-
ban odafigyeljenek másokra és segítsék egymást. Szerintem az egy 
jó tanulság, hogy mindenki mindenkiért felel, és a dolgok következ-
ményei nem csak saját magunkra hatnak ki.

Ülök a szobámban. Most épp nincs semmi dolgom. Hova
tovább, unatkozom. Az egyetlen szórakozásom, amiben örö
mömet lelem, a fülesem, ami a fejemen van, és a kedvenc 
dalaimat hallgatom.

Azután... Egy kattanás, aztán csend. Lemerült.
Azt hiszem, ilyenkor szokás mondani, hogy @#&$%*!!!
Kicsit lehangoló, hogy ezen képes vagyok kiakadni. Annak 

a biztos jele, hogy mentális egészségem felborulóban van.
Vagy egyszerűen egy aktív tinédzser vagyok, akit szoba

fogságra ítéltek.
Eleinte nem nagyon filozofáltam. Szeretem az új helyeket, 

embereket, ingereket, de alapjáraton egy introvertált, udva
rias tüskegombóc vagyok. Maradjunk otthon? Áááá, nem is 
készültem sehova...

Minden nap kicsípve, energiával telten ültem a gép elé, 
hogy akkor home officera fel! Egyszer még ki is sminkeltem 
magam. Komolyan.

De most már ott tartok, hogy csak magam elé veszem  
a laptopot, felcsapom, és ott helyben, a takaróm alól kiku
kucskálva ülöm végig az óráimat.

Utána, déli tizenkettő körül levonszolom a belem a kony
hába, álmosan, mosdatlanul, olyan fejjel, amelyet Billie Eilish 
vág, mielőtt teljesen kinyitja a csipáját.

Az első hónap végén azon kaptam magam, hogy elnevez
tem a laptopomat. Mégpedig egy angol szappanopera egyik 
szereplője után. No comment.

Életemben először úgy érzem, hogy haszontalan va
gyok. Amíg iskolába jártam, legalább tudtam, hogy nekem 
per pillanat ez a dolgom. Ráér később is a világ megmen
tése, a lehetőleg több Oscardíj legjobb női főszereplő 
kategóriában, az irodalmi Nobeldíj és az új hibajavító (el
hagyható).

Ha egyedül élnék, szerintem rég csináltam volna valami 
hülyeséget. Mondjuk elmentem volna a sarokig. 

Lol, ugyan már! Eszemben sincs ekkora utazást tenni  
15 évesen. Majd gimnázium után egy évre.

Igen. Egy évig álldogálok a sarkon.
MENTSETEK MEG!!!!!!!!!

HOGYAN ÉLTEM MEG A KARANTÉNT?
Bardócz Panni, 9.osztály
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Számodra mi volt a legnehezebb a karantén során?
1. Különösen semmit nem találtam nehéznek, mindig sikerült 

végeznem a számomra eltervezett feladatokkal és egye-
bekkel, viszont, ha kell valamit mondanom, akkor az volt,  
hogy nem találkozhatok fizikailag a barátaimmal.

2. Mivel egy tipikus 10. osztályba járó diák vagyok ezért  
a családfakutatás volt a legnehezebb. Jöhet a kérdés: 
hogy miért? Mert nem tudtam jól beosztani az időmet 
úgy, hogy erre a projektre is maradjon kapacitásom. 

3. A tétlenség, nagyon nehéz és frusztráló volt, hogy nem 
csinálhatok semmit, nem  találkozhatok olyanokkal, aki-
ket szeretek.

4. Az volt a legnehezebb nekem a karantén alatt, hogy 
nem találkozhattam a barátaimmal.

5. Nekem az online tanulásba volt nehéz beleszokni, mert  
a suliba, ha valamit nem értettem, meg tudtam kérdezni  
a mellettem ülőtől, viszont így online órán sokszor lema-
radtam, ami nem volt jó, összefolyt az, hogy mikor tanu-
lok és mikor nem, mivel ugyanott történt mind a kettő, 
a másik ami nehéz volt, hogy nem találkoztam senkivel, 
nem csak a suliból, pedig azt hittem, hogy ez nem lesz 
nehéz, és igazából egyedül is elvagyok, de azért hiány-
zik rengeteg ember.

6.  A legnehezebb dolog a  karantén során az volt számom-
ra, hogy a családtagokat és a barátokat nem láthattam.

7. A karantén során igazából nem volt nehézségem, csak  
a végén, mégpedig a nyitás miatt, amikor mindenben 
segítenem kellett, és a családfakutatással is haladni kel-
lett volna. 

8. Nekem a legnehezebb az volt, hogy nem lehetett akár-
hova menni és ez rossz volt.

9.  Talán az az egyik legnehezebb, hogy mindennel elmara-
dok ilyen tanulás mellett, ami persze az én hibám…

10. Én úgy gondolom, hogy mindent próbáltam a legjobban 
véghezvinni, ezért nem adódtak különösebben nehéz 
helyzetek.

Történt a teljesen szokatlan alaphelyzet mellet még valami 
különösen szokatlan vagy érdekes veled?
1. Nem emlékszem semmi szokatlanra, kivéve, ha szokat-

lannak lehet nevezni azt, hogy szakállat növesztettem.
2. Furcsa, hogy az emberek még a tények ellenére is ösz-

szeesküvés elméleteket szőnek bármire, ami éppen fó-
kuszba jön a mindennapokban. Mondjuk ez nem egy 
nagy meglepetés, lapos föld hívő barátaim.

3. Érdekes volt, hogy sokkal nagyobb motivációm volt, és 
olyan dolgokkal lettem időben kész, amikkel általában 
csak az utolsó napokban.

4. Semmi különös nem történt velem ezidő alatt.
5. Nem hiszem, hogy történt szokatlan ebben az amúgy is 

furcsa helyzetben.

Milyen új dolgokat tanultál a karantén alatt, ami nem  
a leckéhez kapcsolódik?
1. Úgy gondolom, elég sok dolgot tudtam meg a karantén-

nak „köszönhetően”.
2. Elkezdtem edzeni, sütni, a kertben tevékenykedni.
3. Sokkal több időt tudtam foglalkozni olyan dolgokkal, 

amit szeretek csinálni, és a jövőben jobban fogok kon-
centrálni erre.

4. Több időm volt tanulni, festeni, rajzolni, beszélgetni,  
csak úgy lenni, és nem csinálni semmit. Sokkal türelme-
sebb vagyok, mint ezen időszak előtt.

5. Azt tanultam, hogy az emberi közelséget nem lehet pó-
tolni az online érintkezéssel.

6. Megtanultam burkolni meg fugázni.
7. Megtanultam jobban egykerekezni biciklivel.

Mi az, amit élveztél a karanténban?
1. Olyan ütemben és időpontban csináltam az assignment-

eket a megadott időben amikor csak kedvem tartotta. 
Nem kellett - saját véleményem szerint - embertelen ko-
rán felkelni, és további időt pazarolni a reggeli közleke-
déssel. Kényelmesebb az órákon részt venni a saját asz-
talom és székem kényelmében, mint az iskolapadban.

2. Mivel introvertált személyiségnek tartom magam, ezért 
nem jelentett különösebb fájdalmat, hogy nem láthatom 
azokat az osztálytársaimat, akikre alapból sem vagyok 
kíváncsi. Akik pedig fontosak, azokkal tartottam a kap-
csolatot. Nekem ez kb olyan volt, mint a nyár medence 
és meleg nélkül.

3. Élveztem, hogy egy kicsit egyedül lehettem, csendben, 
és nyugiban. Nem kellett állandóan rohannom, és így 
megállhattam egy kis időre. A pihenés már nagyon hi-
ányzott a pörgős mindennapjaimból.

4. Talán azt élveztem leginkább, hogy nem kell utazgatni, 
korán kelni, nem az a tipikus, rohanó hétköznap van, bár 
a másik oldaláról viszont picit unom is már ezt...

5. Több mindenre jutott időm itthon, tudtam a családom-
mal lenni többet, ami nagy szám, mert előtte sokkal ke-
vesebbet voltunk együtt, elkezdtem új dolgokat kipró-
bálni.

6. Élveztem, hogy később lehetett kelni, hogy otthon le-
hettem egy csomót, meg az egész egy kihívás, hogy 
mennyivel többet kibírsz, mint gondolnád.

7. A legjobb, amit élveztem ebben az egész karanténban 
hogy több időt tölthettem a szüleimmel és a tesómmal.

8. Ha azt írnám, hogy azt élveztem, hogy nem kellett isko-
lába menni, akkor hazudnék. Inkább azt élveztem, hogy 
még több időt tölthettem a családommal (de kár, hogy 
ilyen áron).

9. Kellemes ez a pihenéses tanulás.
10. Élveztem, hogy nem kellett olyan hamar felkelni, mint 

suli időben, és elég volt 8-8:30-kor felkelni.

10. OSZTÁLY
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