
                                                                                                                                        Frankfurt, 2011.április 10. 

Egy délután Berg Judit írónővel és Várnai Zsuzsa textilművésszel 

Hollstein Dóra 5. osztályos tanuló élménybeszámolója 

„Mikor lesz végre hétvége?” Ez a kérdés hangzott el egyfolytában a fejemben. Állandóan a 

naptárt figyeltem. Hogy miért volt ez a nagy izgalom? Azért, mert tudtam, hogy a hétvégén 

találkozni fogunk Berg Judittal, a Cipelő cicák írónőjével és Várnai Zsuzsa textilművésszel, aki 

gyerekrajzok alapján gyönyörűbbnél gyönyörűbb textilképeket készít. 

 

Várnai Zsuzsa: Egy kiállítás képei 

Végre elérkezett április 9-e. A  szombati magyar iskola után egy pár órával a Schelmenburg 

épületében gyűltünk össze. Eszterrel, a barátnőmmel éppen ceruzát hegyeztünk, amikor 

betoppantak a várva várt művészek, valamint megérkeztek a tanfolyam résztvevői is. 

Nagy szerencsénk volt Eszterrel, hogy mi is részt vehettünk a felnőtteknek szervezett 

foglalkozáson. Lehetett varrni muffinos tányéralátétet, egy kis dobozkát fa- vagy 

porcelánfigurával díszítve és Cipelő cicákat, amelyeket csak ki kellett tömni biokölessel, 

gyöngyöket kellett fűzni a cica farkára és össze kellett varrni az alját.  A textiltanfolyamon 

megismerhettük a patchwork-technikát. Szerintem nagyon izgalmas volt, mert Eszter és én 

kipróbálhattuk a varrást varrógéppel és varrógép nélkül is. Berg Judit nagyon kedves és sokat 

beszélgetett velünk. Vacsora után Berg Judit néhány könyvet mutatott nekünk, amely 

szerinte nagyon vicces, majd pedig később a saját könyveit mutatta be a hallgatóságnak. 

Közben Eszter és én egy olyan verseskönyvet olvastunk, amelynek „Állatságok” a címe és a 

vicces nevű állatok életmódjáról és jellemzőiről szól. Az előadás végén hazamentünk 

hozzánk, mert Eszter aznap nálunk aludt. Reggel 2 óráig ébren maradtunk és játszottunk a 

Cipelő cicáinkkal, lefényképeztük őket, és amikor az anyukám Barbara -aki magyartanárnőnk 

is a magyar iskolában – hazaért egy szülinapról, akkor vagy egy fél órát nevettünk, de olyat, 

hogy félholtak voltunk. Amíg nevettünk mindig mondott valamelyikünk valami vicceset és 

tovább röhögtünk. A fura csak az volt, hogy másnap nem voltunk fáradtak, annyira… Másnap 

délelőtt egy nagyon vicces filmet forgattunk, ami egy boszorkánynak kikiáltott asszony 

bírósági tárgyalásáról szólt, amely „ A csóri boszorkány” címet viselte. A szereplők a Cipelő 

cicák voltak. Ezt Eszter felvette a mobiltelefonjával. A cicákra zsinórokat kötöttünk és úgy 
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mozgattuk őket. A szöveget egy nappal előtte, a magyar iskolában írtuk meg. Aztán végre 

elindultunk a Saalbau Bornheimba, mert ott volt Berg Judit aznapi gyerekfoglalkozása. 

Aznap minden gyerek kapott egy szalagot és minden szín egy csoportot helyettesített. 

Elkezdődött a program, Berg Judit mesélt a Cipelő cicák című könyvéből azokkal a cicákkal 

bábozott, amelyeket Várnai Zsuzsa textilművész készített. 

 

 

Szerintem Berg Judit nagyon kedves és gyerekekkel kimondottan türelmes, ugyanis egy kisfiú 

állandóan közbekiabált és kijelentette, hogy a „macskaműhelyben” ő Zserbót fogja készíteni. 

Különben ez a kisfiú még azt is széjjelkürtölte, hogy hogyan fog folytatódni a Berg Judit által 

elmesélt történet. De Berg Judit erre csak azt mondta, hogy: ”Igen, igazad van, így volt…”, és 

nem zavartatta magát, tovább mesélte a történetet. A történet után a kékszalagos gyerekek 

a macskaműhelybe vették az irányt. Én készítettem még két Cipelőt és dedikáltattam nyolc 

Berg Judit által írt könyvünket. Az írónő Esztert és engem megismert és azt mondta: 

„Sziasztok, lányok!” Nagyon megörültem ennek. Eszterrel megmutattuk a tegnap készített 

filmünket, amely nagyon tetszett Berg Juditnak. Kaptunk egy Rumini-klubos tagsági kártyát 

is, amelyen keresztül majd emailezni is tudunk az írónővel.  

Végül egy rajzpályázaton vettünk részt. Egy cipelő állatot kellett rajzolnunk.  

Ezután vége is lett a programnak, Berg Judit és Várnai Zsuzsa siettek, hogy elérjék a 

repülőjüket, ami újra Budapestre repíti őket. Még egy fényképet készítettünk velük az 

indulás előtt, azután elbúcsúztunk. Mi még maradtunk és segítettünk összepakolni. 

Este, amikor az ágyamban feküdtem, még egyszer magamhoz öleltem a cicáimat és azt 

gondoltam: „Ezeknek a cicáknak tényleg varázserejük van, de nem úgy, ahogy a könyvben, 

hanem teljesen más módon.” Ezt a hétvégét sohasem fogom elfelejteni. 

 


