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Egyre közeledett az április 9-10-ei hétvége. Már napok óta izgultam Berg Judit, híres magyar 

írónő és Várnai Zsuzsa textilművész látogatása miatt. 

Szombat délután Dóri barátnőm és én a szombati magyar iskolai foglalkozások után a 

szüleinkkel együtt Várnai Zsuzsa textilfoglalkozásán vettünk részt. Foltvarrásos technikával 

varrott dobozt és mintás tányéralátétet lehetett készíteni tetszés szerint. Nekem nagyon 

megtetszett a varrás, így mostantól otthon is szeretnék majd varrogatni. A foglalkozás végén 

készítettünk Cipelő cicákat is, melyek nekem és Dórinak is nagyon tetszettek. Mivel aznap 

Dóriéknál aludtam, ezért egész este azokkal tudtunk játszani. Nagyon könnyen el lehet 

készíteni őket és nagyon édesek, így elterveztem, hogy otthon is megpróbálok varrni egyet. 

 

A textilvarrás után Berg Judit drámapedagógiai előadást tartott és bemutatott sokféle 

könyvet, amelyek közül néhány igen szórakoztató volt, mint például Kiss Ottó: Emese almája 

című kötete. Ez a könyv egy óvodás kisfiú gondolatait tartalmazza ábécérendben, 

címszavakba szedve. A másik könyv, ami még nagyon tetszett, az az  „ Állatságok” címet 

viselte és humoros kis versekben írta körül a fura nevű állatokat, akikről a vers szól. Berg 

Judit előadása szerintem nagyon jól sikerült. 

 

 

 

 

 

 

 



        Másnap délelőtt egy nagyon vicces filmet forgattunk Dórával, ami egy „boszorkány” 

bíróság előtti tárgyalásáról szól Könyves Kálmán király idejében és csak véletlenül lett olyan 

nevettető. Amikor megnéztük a filmet, én, Dóri és Barbara, aki magyartanárnőnk és Dóri 

anyukája, félholtra nevettük magunkat. Barbara azt javasolta, hogy délután mutassuk meg 

Berg Juditnak is. Meg is egyeztünk ebben és elindultunk Bornheimba, ahol az aznapi program 

volt. Az úton az elmaradhatatlan Cipelő cicákkal játszottunk, melyek közül az egyiket 

odaadtam a tesómnak, Tímeának. Timi nagyon örült a cicának és azt mondta, hogy ő is majd 

megpróbál varrni egyet a délután folyamán.  

        Hamarosan megérkeztünk a Saalbau nevű épülethez, amely kultúrházként működik. Fel 

kellett először is cipelni a cuccokat az emeleti csarnokba, a székeket felállítottuk félkör 

alakban és kiakasztottunk néhány plakátot a magyar egyesületünkről, a Lingua Hungaricáról. 

Azután már kezdtek is szállingózni az első vendégek. Minden gyerek színes karszalagot 

kapott, így osztottuk őket csoportokba. Először én is segítettem a karszalagosztásban, de 

utána anyuval pakoltuk ki a könyveket. 

Mikor megérkezett Berg Judit, akkor rögtön elkezdte 

dedikálni  a vendégek által hozott vagy a könyvvásáron 

újonnan vásárolt könyveket. Miután mindenki elfoglalta a 

helyét, a gyerekek a szőnyegen, a felnőttek a székeken, akkor 

elkezdődött az előadás. 

Berg Judit írónő bemutatta a könyveiből jól ismert Cipelőket: 

Cirót, Pepét és Lőrit. Eljátszott velük néhány varázslatos 

történetet, mivel köztudottan elég egy csettintés a 

gyöngyökkel a cipelő cicák farkán és már kezdődhet is a 

varázslat… Berg Judit szerintem nagyon kedves a 

gyerekekhez, akármilyen idegesítőek is. Egy kisfiú az előadás 

közben folyton bekiabált és szétkürtölte, hogy mi fog most történni, de Berg Judit akkor is 

csak azt mondta,hogy : „ Igen, így volt, igazad van.” és mesélte tovább a történetet. Ezután a 

kékszalagos gyereksereg, akikhez én is tartoztam, elmehetett a „Cipelő cica műhelybe” és 

készíthetett cicát, így én is megvarrtam Pepe cicát. Várnai Zsuzsa mindenkinek szívesen 

segített és az összes cica gyönyörű lett.  

Ezután egy izgalmas rajzpályázat várt minket. Meg kellett terveznünk egy cipelő állatot, 

amelyek közül a három legötletesebbet Várnai Zsuzsa el fogja majd készíteni és el is küldi a 

tervezőjének. Én az egyik kedvenc állatomat, egy denevért rajzoltam. Az utolsó fél órában 

bemutattuk Berg Juditnak a Boszorkánycicás filmünket, ami neki is nagyon tetszett.  

Miután elmentek a meghívott vendégek mi még sokáig maradtunk, mert még segítettünk 

elpakolni. Aznap este fáradtan és boldogan dőltem az ágyamba és elalvás előtt még 

magamhoz öleltem a Cipelő cicáimat. 

 


