Beszámoló
(4 hónap a Smaragd-vidéken…)

Kedves Érdeklődő Olvasó…
Kezdjük ott, hogy már azért is érdemes volt kimenni Írországba, mert egy
felejthetetlen meglepetés „Say good bye partyt” kaptam elmenetelem előtt 3
nappal.: )
Érkezésünk nem volt zökkenőmentes az ír faluba, Dunsany-be. Az ír dialektus,
az emberek újfajta személyisége-gondolkodásmódja, az ír gasztronómia, és
főleg az esős időjárás hirtelen „váltásra” kényszerített bennünket!
Úgyis mondhatnám, hogy egyenesen a ’mélyvízbe’ csöppentünk. De ugyebár
így tanul meg úszni igazán az ember. Küzdelmes kezdet után mindig jót hoz az
élet… Így is lett!
Egy hónapot a Dunsany Nationaly
Schoolban töltöttünk, ahol megismertük
az

ír

tanórák

különösen

újszerű

rendszerét, a gyerekek és tanáraik
nyitottságát és az élethez való pozitív
hozzáállását.

Zenés

foglalkozásokat,

alternatív zenepedagógiát és furulya (tin-whistle) órákat tartottunk nekik napi 2
órában. (Kevésnek hangzik, de angolul egészen máshogy telik az idő!!  )

Ez persze nem fedi le aktivitásunknak felét sem, mindenesetre elég annyi, hogy
új módszerekkel és - ami engem nagyon megérintett – egy újfajta
gondolkodásmóddal találkozhattam ottlétem során, ami meglehetősen

pozitívabb,

mint

szegény

országunkban.

Egy

megérdemel,

külön
hogy

mondatot
egy

azért

jótékonysági

rendezvényen csapatkapitánya lehettem
a

PUSKÁS

53’

gyerekekből

álló

focicsapatának!
Iskolai rendezvényeken, órákon, falubeli
összejöveteleken részünk lehetett kiemelt
szeretetben, odafigyelésben s nem mellesleg fellépési lehetőségeket is
biztosítottak a tanárok, a kedves falubéliek.
Hangsúlyt érdemel az a történet, amikor az igazgatónővel és családjával már
annyira jól összeismerkedtünk, hogy ingyen és bérmentve elvitt minket és
családját Észak-Írországba, (Greyabbey) aranyos kis falujába. ott egy ún.
Cottege-ban (Barnwell Farm Cottages) laktunk, ahol kifejezetten családok
részére kialakított szobák, konyhák, sőt külön játékterem is várta a látogatókat.
Gyönyörű vidéken terült el a szállásunk, s
hát a friss levegőről nem is ejtek szót. Ebben
a csodálatos egy hétben lehetőségünk volt
elmenni az
„óriások
földjére”,
(Giants Causeway) egy 30 méter magasan
elhelyezkedő zöld füves, sziklás tengerparttal
körbeölelt függőhídon is átkeltünk, (Carricka-Rede Rope Bridge), voltunk Belfast városában, s egy ún. speciális (Lighthouse)
nyári táborban is, ahol két nap erejéig muzsikánkkal tettük szebbé az ottani

„special needs” childrenek életét. (A zárójelbe rakott angol nevekre kötelezően
ajánlott rákeresni a google-ben!!!  )

1 hónap után beköltöztünk Navanba, egy Kecskemét-méretű városba. Ott a
pubok,a városi fiatalság, a zenei kultúra magával ragadó sokszínűségével
találkoztunk. A Gospelesk nevű kórusba is beléptünk, s voltak sikeres
fellépéseink is. Többször is jártunk Dublinban, ahol először -nagy
meglepettségünkre - egy iskolai pályázat támogatásával részt vehettünk a
tanári karral egy élő RIVER DANCE show-n!!! (Tudjátok az a Májköl Fletli-s ír
zenés sztepptáncos cucc!! ;) )
Voltunk a Once c. filmből méltán híressé vált hangszerboltban, a Temple Bar
nyüzsgő és élő zenéitől hangos pubjaiban, a Guiness gyárban, elutaztunk
Galway kikötő városába is 3 napra, ahol szinte minden 2 saroknál
utcazenészekkel találkoztunk.
Nem titok, hogy az összespórolt pénzünkből
(+magántanítványok, 2 hetes furulyatábor, amiért
a szülőktől külön kaptunk eurót) jutott egy
felejthetetlen 7 napos Spanyolországi útra is! S,
hogy

miről

szólna igaziból az
Erasmus program? Talán pont erről; hogy
kölcsönös kapcsolatokat építsünk! Hiszen
Spanyolországban szintén Erasmusos diákok
fogadtak minket, akik már egy évet tanultak
Kecskeméten,

így

egy

csomó

pénzt

spórolhattunk

csupán

a

vendégszeretetükkel…, beleértve az olcsóbb/ingyen szállást és kosztot,

utaztatást, s nem beszélve az ott szerzett barátságokról! Ez az egy hét megérne
egy külön beszámolót, de talán képzelhetitek mennyire jól éreztük magunkat
(Cordóba, Malaga, Sevilla városaiban)! Talán csak körvonalazó szavakban:
Argentín tengerparti éttermek hangos kavalkádja, strand, monumentális
templomok, nyüzsgő, dallamos spanyol nyelvvel megtelített utcák, egész napos
vidámpark, udvarban medence a családoknak a hőség miatt, bikaviadal,
spanyol tánc és flamenco zene!! ) Ezeket úgysem lehet leírni, érezni kell és
kipróbálni, megélni!! SOK SIKERT!

Visszautazásunk után még két utolsó küldetés várt minket, hiszen a navani St.
Ultan’s

Special

meghívtak

zenés

School-ba

is

foglalkozást

tartani az ottani autista, Downszindrómás..stb. gyerekeknek, sőt
az ottani idősek otthonába is
muzsikáltunk! Felemelő érzés volt!
Életre szóló barátságok kötődtek,
s emiatt nehéz volt a búcsúzás és
a hazajövetel! Észrevehettétek, hogy Tsz./1
személyben írtam beszámolómat. Szabó Klári
kedves útitársammal együtt „küzdöttük” meg
ezt a 4 hónapot, de ő még a tanulmányi
ösztöndíjat is megpályázta, úgyhogy ő még kinn
marad még három hónapot.

Zárásképpen miért éri meg az Erasmus program?
 ÖNISMERET szempontjából a legjobb tréning
 megtanulhatsz főzni!!! 
 új emberek, új gondolkodásmód, új … megismerése
 megtalálhatod igazi célodat, s kicsit felnőtté is válhatsz közben
 kaphatsz referenciákat, amivel önéletrajzod értéke meglehetősen megnő
 megtanulhatsz a pénzzel bánni/spórolni
 életre szóló,s kölcsönösen segítő barátságok születése
 egyszóval: …hogy KIHASZNÁLD !
Ha van kérdésed, esetleg már csak az utolsó döntés hiányzik a repülőgép
foglalásához, akkor bátran megkereshetsz fészbukon, vagy írhatsz e-mailt:
szamatyka@gmail.com

Szabó Mátyás

