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Ciklus - Show

Február 16-án a 6. és 7. osztályos lányok-
nak  projekt  napot  szerveztünk,  mely  Ciklus-
show néven vált ismertté. 

A 2010-2011-es  tanévnek nagy elhatáro-
zásokkal indultunk neki. Köztük volt azon törek-
vésünk is, hogy a kamaszodásnak indult gyerme-
keinknek segítséget nyújtsunk abban, hogy meg-
ismerjék,  mi  játszódik  le  szervezetükben,  ami 

nagy változást hoz testi, lelki és érzelmi életükbe. Tisztában voltunk vele, hogy nem vágtuk 
könnyű fába a fejszénket, mert ez az a téma, amiben nem könnyű tizenéveseket szóra bírni és 
nekik tanácsokat osztogatni. Ezért határozott úgy az iskola vezetősége, hogy védőnőnk és ta-
náraink mellé külső segítséget is hívunk.

 Reméljük, hogy a legjobb segítsé-
get kapták a Ciklus – show keretében, ahol 
szakemberek segítségével ismerhették meg 
a szervezetükben hónapról-  hónapra vég-
bemenő biológiai folyamatokat, hormoná-
lis  változásokat.  Megtapasztalták,  hogy 
ebben a korban sokukat ugyanazok a kér-
dések foglalkoztatják. Interaktív módon ta-
nultak  és  értettek  meg  szakkifejezéseket. 
Ráébredtek, hogy a szervezet már milyen 
fiatal  korban  felkészül.  illetve  készülget 
arra, hogy egykor - ha elég éretté válnak 
értelmileg is - édesanyák lehessenek. Megtanulták, hogy a szervezetnek sok idő kell, hogy jól 
előkészüljön egy boldog családi életre. Nagyon megható volt látni őket, ahogy a program zá-
rásaként szüleik és tanáraik előtt bemutatót tartottak az aznap megszerzett ismereteikről. A 
közösen eltöltött délután, a nyílt beszélgetések a félelmeikről, erősítették és tovább formálták 
a közösséget. Megnyugtató érzés, hogy a gyerekek jó időben megkapták a koruknak megfele-
lő felvilágosítást és tájékoztatást. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a továbbiakban nem 
kellene velük sokat beszélgetni a helyes életmódról, de biztosak lehetünk benne, hogy a prog-
ram hozzájárult ahhoz, hogy mint nők értékelni tudják önmagukat. 

Köszönetet szeretnék mondani Mariann védőnőnek, aki a gyerekekkel sokat foglalko-
zott  és beszélgetett,  amivel  remekül  előkészítette  a Ciklus- show-t, így tanulóink igazi  él-
ményhez juthattak. 

Vida Tamásné Trinn Ágota
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 „Fiúk napja”

A 12-13 éves fiúk között igen nagy a „szórás”. Egyesek még mindig a boldog alsós-
éveiket próbálnák folytatni – több-kevesebb sikerrel -, míg másokra teljes erővel nehezedik a 
„felnőtté válás” súlya. Egy biztos: akárhol is tartsanak, bizonytalan a lábuk alatt a talaj. A te-
mérdek változás, melynek csak egy része kézzel fogható, akarva-akaratlanul is befolyásolja 
mindennapjaikat, tanulmányi eredményeiket, társas kapcsolataikat.

Az iskolánkban tartott „fiúnap” célja az volt, hogy szavakba öntse ezeket az érzéseket. Utat 
nyisson a régóta ott feszülő kérdéseknek, és így elfogadhatóbbá tegye a kamaszkor átmeneti, 
de annál fontosabb állapotát.

A délelőtt során, a fiúk több megközelítéssel is találkozhattak és így nem csak okosodtak, ha-
nem az érzelmeknek is teret engedhettek. Persze, csak amúgy „fiúsan”. Következzen most 
Gőbl Tamás írása az eseményről:

Egy fiúnap margójára

...az előző - biológia óra - tanítható megkö-
zelítés után, jöttek a titkos, szívbéli,  érzé-
sekkel teli- dolgok. Furcsa ez a kamaszuta-
zás…  Időnként  leállíthatatlanul  röhögős, 
egyes szakaszain hihetetlenül „depis”, láb-
lógatós,  de  egy  biztos:  minden  abba  az 
irányba tart, hogy a bábból pillangó, belő-
lünk férfi lesz. 

Különös  -  általában   gömbölyű  - 
formák,  illatok,  álmok  hálójában  találjuk 
magunkat. Mi lesz ebből? Nyugi!...

1974 júliusában lettem 13 éves. Azokban a 
napokban  született  meg  ,,Egérke"  azaz 
Egerszegi  Krisztina,  akkor  ugrott  ki  egy 
megállíthatatlan vonatról a mozdonyvezető 
Budapest és Vác között,  mi  srácok pedig 
azon  a  nyáron  vizsgálódtunk  legélesebb 
szemmel  a  Balokányban.  Ha  én  is  egy 
ilyen  klassz  suliba  jártam  volna,  minden 
bizonnyal nem törtek volna rám ilyen erő-
vel a dolgok, mert tudhattam volna a föl-
gyorsult, "nagyképernyős" utazásról. 

Ma közösen megismerhetjük, megtanulhat-
juk ennek a különös időszaknak a jellem-
zőit,  titkait,  fontosságát,  hogy  kész  vála-
szaink legyenek a testünk változásaira - a 
pattanásos arc, a zsíros haj, a testrészeink 
méretváltozásai -, a képességeink kibonta-
koztatására,  a  csoportban  tapasztalt  nyo-
más,  sodródás, magány elviselésére.  Kész 
válaszok,  választások,  mégpedig  olyanok, 
amik  későbbi  időkből  is  vállalhatók,  bár-
mennyire gyerekesek, vagy épp "gázok".

Többről,  titkokról  nem  beszélhetek,  csak 
egy kis játékról a végén. Előre elkészített 
ábrák,  képek sokaságából a hozzám "leg-
közelebb" állóból igyekeztünk megfejteni: 
akkor hát ki is vagyok ÉN? Mik lehetnek 
az  erősségeim,  gyöngéim?  Az  enyém  - 
cikkíró  apuka  -  pl.  hogy  azt  gondoltam, 
ezekre a témákra elég a 45 perc…

Elég  nem  lett,  de  hogy  közel  kerültünk 
egymáshoz, az biztos!

      Molnár Gyula, Gőbl Tamás
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