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Vég – szó?

Úgy tűnik igen. 
Mindig arra gondoltam, hogy ha majd egyszer meg kell ír-

nom az utolsó előszót, nehéz lesz írni valamit. Most, ahogy ülök a lap-
topommal az ölemben és ezt fogalmazom, éppen olyan tanácstalan va-
gyok, ahogy azt évekkel ezelőtt elképzeltem. 

Mert hét változatos számot adtunk ki főszerkesztőségem 3 éve alatt. 
Mindenképpen szerettem volna továbbvinni azt a színvonalat, ahol az 
Alaplap előző fejezete lezárult. 

Egyik nap sikerült csodával határos módon elhagynom a készülő 
szám összes cikkét. Egy hosszú pillanatig csak néztem magam elé, arra 
gondoltam, hogy mennyi nehézségen mentem már keresztül az újsággal, 
és mennyi jó dolgon is! Egy pillanatra azt hittem, hogy összedől a világ, 
de aztán nem történt semmi, csak sóhajtottam, és elkezdtem újra ösz-
szeszedni őket, újra átnézni, és kijavítani. Hát látjátok, lett belőle újság!

Köszönöm mindenkinek, aki az évek során a cikkeivel hozzájárult az 
újság megszületéséhez, és nektek, akik olvastátok őket! 

Mindenek előtt, és mindenek után, hatalmas köszönettel tartozom 
Juditnak a sok segítségért, és a támogatásért, de most nem akkora kö-
szönettel, mint amikor néha odaírtam ezt az előszavaim végére, hanem 
most százszor akkorával. 

Az elmúlt hónapokban, mióta végzős lettem, sokan kérdeztétek tő-
lem, hogy kinek adom tovább a főszerkesztői posztot. Az „utódom” kilé-
te még számomra is titok. Egy olyan embernek szeretném átadni a sta-
fétát, aki hasonlóan lelkes, mint én, és aki majd az újság egy következő 
generációját hozza létre, beleviszi a saját személyiségét, és egyre többet 
fejlődik, és egyre jobb munkát végez, ahogy mi is tettük. De ami a leg-
fontosabb: szereti, amit csinál. Ez az egyik dolog, amit a három év alatt 
tanultam, hogy ezt csak úgy lehet csinálni, ha az ember szívvel, lélekkel 
teszi azt. 

 Palya Noémi
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Ezútt al magy arta náru nk,

Ill és Zoltán mesél
“

Palya Noémi interjúja

• Hol születtél?
Tiszalökön születtem, aztán Nyíregy-

házára költöztünk, egy rettenetes pa-
nelházba – a hetedik emeletre –, ami 
a város legmagasabb pontján áll. Ide 
születtek a húgaim, mind a ketten. 
Majd újból Tiszalökön laktunk egy da-
rabig, itt kezdtem az iskolát; itt készült 
rólam az a tipikus gyermekkori kép, 
amikor az olvasókönyv előtt kell kö-
nyökölni, kezedben egy toll, és okosan, 
értelmesen kell nézni a kamerába, hogy 
te már elsős vagy. 

 Ezután költöztünk vissza Nyíregyházá-
ra, ahol az iskolás éveimet töltöttem. 
Onnantól nyolcadikig én voltam az „új 
 ú” az osztályban. 

Az iskola kb. 20 méterre volt a lakásunk-
tól, ezért sokszor utáltak is, amiért elő-
fordult, hogy 7:40-kor nyitottam ki a 
szememet, és úgy is beértem az órára. 

• Hogyan köteleződtél el az iroda-
lom felé?
Az iskolában az irodalmat szerettem 

a legjobban. Képzeld el Ági nénit, az 
irodalomtanárnőt, aki leüvölti a fejed a 
helyéről, hogy ha nem  gyelsz oda. Vol-

tak fokozatok, hogy ki mennyire nem 
 gyel oda, az első a kréta, vizes szivacs, 
fapapucs, és napló, ezeket vágta hozzá 
az emberhez, de mindig célba talált. Ha 
egy nagydumás gyerek rosszalkodott, 
akkor ő már a fapapucsot kapta egyből, 
ha én, akkor én csak a krétát, mert én 
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általában oda gyeltem. Ettől függetle-
nül nála szerettem meg az irodalmat. 

Negyedikben kezdtünk nyelveket tanul-
ni, és ekkor még kötelező volt az orosz. 
Apukám is orosztanár volt eredetileg, 
de egy percig sem dolgozott tanárként. 
Ezért ő támogatta, hogy oroszul ta-
nuljak, de igaza is volt, a mai napig 
bánom, hogy nem nyelvvizsgáztam le 
belőle. Akkoriban második nyelvként 
mindenki a németet kezdte tanulni, de 
nekem az nem tetszett, ezért inkább az 
angolt választottam. 

Ezzel kijelölődött az utam az angol és 
a magyar felé. Direkt olyan iskolába 
mentem tovább, ahol ezekkel tudtam 
foglalkozni. Ez volt a nyíregyházi Zrí-
nyi Ilona Gimnázium, oda járt Fride-
rikusz Sándor, és Pécsi Ildikó (színész-
nő)... Az alatt a négy év alatt, amíg oda 
jártam, menthetetlenül heavy metal-
rajongó és önjelölt költő lettem. 

•  Hogyan lett az életed része a zene?
Volt egy régi akusztikus gitárom, sosem 

volt behangolva. Két-három srác, meg 
én, rendszeresen összegyűltünk miná-
lunk, kiraktuk a magnót, csak annyit 
beszéltünk meg, hogy felvesszük, amit 
csinálunk. Elkezdtünk ökörködni a gi-
tárral, hozzá persiles dobozokon dobol-
tunk… úttörő dalokat „énekeltünk”, 
paródiákat írtunk úttörő versekre, gye-
rekdalokra. Kazettákat gyártottunk, 
amin ilyen ökörségek voltak. Aztán 
egyszer valaki megmutatta, hogyan 
kell behangolni a gitárt (ekkor rá-
csodálkoztam, hogy ez ilyen jól is tud 
szólni), majd egyszer csak ezeket a 
zajongásokat elkezdtük megszervezni, 
hogy hogyan is kellene ezt csinálni, 
és valahogy elkezdett az egész zenévé 
összeállni. Mondhatni magunktól ta-

nultunk meg dalt írni.  Soha egy órát 
nem töltöttem zenetanárnál, amit ma 
a gitáron meg zeneszerzésből tudok, azt 
mind magamtól tanultam. 

Ezt a bandát, akikkel a kazettákat csi-
náltuk, Üvöltő Sakáloknak neveztük. 
Bő három évig működött. Ezek a ka-
zetták még megvannak.  Egyszer 
megmutattam egy haveromnak, aki 
erre azt mondta, hogy nem tudta, hogy 
ilyen mélyről is lehet indulni…

 Visszatérve az irodalomra: egy darabig 
szemlélődtem. Verseket olvastam, és én 
is átéltem, amikor az ember 13 évesen 
először találkozik például Tóth Árpád 
verseivel… milyen jól megfogalmazza, 
milyen szívhez szóló, milyen szépek a 
rímek… de hát ilyet én úgysem tudok 
írni. Ezért kezdetben nem is írtam sem-
mi ilyesmit. 

Akkor köteleződtem el végleg az irodalom 
mellett, amikor apám megrendelte az 
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„A Magyar irodalom arcképcsarnoka” 
c. kétkötetes könyvet, benne 222 írónak 
a portréjával olvasmányos módon. Ja-
nus Pannoniustól Váci Mihályig. Ami-
kor megjött a csomag ezzel a könyvvel, 
én azt rögtön eltulajdonítottam, és tövi-
ről hegyire elolvastam, de nem egyszer, 
hanem többször. Azért, mert érdekelt, 
hogy kik azok, akik a magyar irodal-
mat alkotják. Teljesen lenyűgözött, 
hogy milyen emberek, milyen irányza-
tok, sorsok vannak itt a szemünk előtt, 
amihez csak annyi kell, hogy kinyitod 
ezt a könyvet, és elolvasod. Ez a könyv 
teljesen új kapukat nyitott meg ben-
nem, és egyértelművé tette számomra, 
hogy nekem ezzel foglalkoznom kell. 

Amikor elsős gimnazista voltam, akkor 
történt, hogy elmentem egy nyelvi tá-
borba, a többiek mind kisebbek voltak 
nálam, olyan dolgokat tanultak, amin 
mi már régen túl voltunk, szóval meg-
lehetősen unatkoztam. 

Teljesen el voltam ájulva attól, hogy 
amit írtam, az szabályos, és rímelnek 
a sorok, és hogy egyáltalán én írtam! 

Aztán hirtelen azon kaptam magam, 
hogy sorra írom ennek a kitalált zene-
karnak a nagyon hősies nem létező da-
laihoz a szöveget. De ezek tényleg olya-
nok, mintha a nyolcvanas-kilencvenes 
évek metálzenekarainak a szövegeit 
„loptam volna el”. 

Elkezdtem aztán nem dalszövegeket, 
hanem verseket írni. Ehhez az kellett, 

hogy szerelmes lettem egy osztálytárs-
nőmbe, de nagyon. Ebből a szerelemnek 
gondolt rajongásból születtek az első 
versek. Innentől elhagytam a  dalszöve-
geket, és csak verseket írtam, de nagyon 
sokat, több százat. A kis vacak négyso-
rosoktól a komolyabb szonettekig, min-
dent.  Vicces volt, hogy amikor egy iro-
dalmár a kezébe vette a verseimet, azt 
mondta, hogy minden versről meg lehet 
mondani, hogy melyik költőt tanultuk 
épp az iskolában, amikor írtam. 

A gimiben mi, diákok mindig mutogat-
tuk egymásnak ezeket a saját verseket, 
és egyszer az egyik srác, a Miki, kita-
lálta, hogy csináljunk egy kötetet. De 
hogyan? Kirakunk kézzel írt plakáto-
kat, és várjuk, hogy hozzanak a diákok 
verseket. De előtte kérjünk engedélyt az 
igazgatótól, aki legnagyobb meglepeté-
sünkre azt mondta, hogy rendben van, 
csináljuk, ha összegyűlik az anyag, ő 
kiadja. Így a beérkezett versekből csi-
náltunk egy verseskötetet (Valami el-
indult, 1994.), az igazgató tényleg ki-
adta, és megjelent. Ez a kötet országos 
hírnévre tett szert, a rádiótól is jöttek 
interjúvolni minket. Aztán csináltunk 
egy másik kötetet is (Avartánc, 1995.).  

• Lázadó  atal voltál?
Lázadó persze, lázadó voltam, mert ki 

nem. De nem voltam az az ideális láza-
dó, hiszen egyszerre végtelenül békepár-
ti ember is voltam akkoriban. 

De annyira nem lázadtam például, hogy 
az első szál cigarettámat már egyete-
mistaként szívtam el. (De ezzel az volt 
a baj, hogy aztán rögtön rászoktam.) 
Először negyedikes gimnazistaként rúg-
tam be, én nagyon későn kezdtem ezeket 
a dolgokat. Az osztálytársaim akkori-
ban már rég ezt csinálták minden hétvé-

„Unalmamban elkezdtem 
egy kitalált együttesnek 
egy kitalált dalához írni 
egy kitalált szöveget. 
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gén, én meg a nagy lázadó rocker inkább 
otthon verseket írtam. De mondhatjuk, 
hogy ez volt a lázadás, tulajdonképpen 
a lázadás ellen, hogy nem mentem velük 
berúgni a könyvtár lépcsőjére… 

• Hogyan lettél tanár?
Amikor a felvételi papírokat be kellett 

adni, elmentem megnézni három egye-
temet: Szeged, Debrecen, Pécs. (Buda-
pest nem tetszett, akkor túlzsúfoltnak 
tartottam.) Ezek közül végül Pécsre és 
Szegedre jelentkeztem. Végiglapoztam 
a felvételi tájékoztatót, és minden szak-
ról eldöntöttem, hogy tetszik-e vagy 
sem, kettő maradt: magyar és kommu-
nikáció (újságírás). Végül Szegedre 
vettek fel, magyarra. 

Hogy miért nem vettek fel kommunikáció 
szakra, az egy régi történet: összevesz-
tem a felvételiztetővel. Ehhez tudni kell, 
hogy a HVG minden pénteken jelent 
meg, nekem is pénteken volt a felvéte-
lim, de mi, elő zetők, már csütörtökön 
megkaptuk. Tudtam, hogy a felvételihez 
jártasnak kell lenni a napi politikában, 
ezért elolvastam a HVG-t, és mindenfé-

le napilapokat, és hát a friss HVG-ben 
volt egy jó interjú egy kisgazda politi-
kussal. A Havas Henrik felvételiztetett, 
és tényleg kellett aktuálpolitikáról be-
szélni, a Kisgazdapártról. Történetesen 
elmondtam azt, amit előző nap az in-
terjúban olvastam, mire ő mondta, hogy 
ez kizárt dolog. Én meg erre benyögtem, 
hogy: „De hát a tegnapi HVG-ben volt, 
nem olvasta a tanár úr?” Ez valószínű-
leg annyira rosszul esett neki, hogy pont 
annyi pontot kaptam, hogy éppen nem 
értem el a felvételi ponthatárt. Így nem 
lettem kommunikáció szakos. 

Négy-öt éves koromban már tudtam ol-
vasni, megtanultam magamtól, mindig 
kérdezgettem, hogy melyik milyen betű, 
míg a szüleim egyszer csak észrevették, 
hogy mindet megjegyeztem. Az óvodá-
ban az óvónénik nem hitték el, hogy 
tudok olvasni, a kezembe nyomták a 
Népszabadságot, hogy „Zolika, akkor 
olvassál!” és én hangosan felolvastam 
nekik.

Apám és anyám is pedagógus volt. De 
apám nem pedagógusként dolgozott, 
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hanem rendőrként. Anyukám óvónő 
volt. Két húgom van, az egyikből szin-
tén óvónő lett. Ők nagyon szerettek
kirándulni, és ez valahogy rám is átra-
gadt. 

Megvolt nekünk otthon a Búvár zseb-
könyvek sorozat, az összeset rendsze-
resen átlapoztam az elejétől a végéig. 
Emellett feltűnt a szüleimnek, hogy 
az egyik Búvár zsebkönyvet különösen 
sokszor olvasgatom, ez volt az Ásvá-
nyok című kötet. Anyámnak volt egy 
ismerőse, aki geológus volt, egyszer 
elvitt hozzá, a Béla bácsihoz, aki mu-
tatott testközelből is ásványokat. Én 
meg teljesen le voltam nyűgözve, és 
eldöntöttem, hogy ezzel foglalkozni 
akarok. Be is iratkoztunk a nyíregy-
házi ásványgyűjtő szakkörbe, mindig 
hoztak különféle ásványokat, eljár-
tunk kiállításokra. Már tíz éves el-
múltam, amikor aztán egyszer végre 
elmentünk terepre ásványt gyűjteni, 
egy szervezett kirándulásra. Onnantól 
ez teljesen meghatározta az életemet, 
minden adandó alkalommal mentünk, 
még felnőttként is sokat jártam. 

Még egy meghatározó dolog az életem-
ből, ami a mai napig kísér: a gom-
bák. Anyám mondta, hogy gombát 
hamarabb rajzoltam, mint napocskát. 
Bárhová mentünk, mindig megta-
láltam a gombákat, az összes gom-
bász könyvet elolvastam, ami csak 
létezik, az összeset kívülről tudtam. 

Már régóta el akarok végezni egy 
gombaszakértői tanfolyamot, hogy 
papírom is legyen róla… és akkor le-
hetnék gombaszakellenőr. Mellékesen, 
hétvégente, valamelyik piacon.  

• Mi volt a legőrültebb dolog, amit 
valaha csináltál? 
Kamasz koromban egyszer előfordult, hogy 

egy napon belül háromszor voltam mozi-
ban. A gimnáziumok a téli szünet előtti 
utolsó nap, mintegy karácsonyi ajándék 
gyanánt elmentek moziba csapatostul. 
A Krúdy moziban levetítették nekünk a 
Sok hűhó semmiért-et. Amikor jöttünk 
kifelé a moziból, ott állnak a srácok egy 
másik gimiből, volt köztük pár ismerős, 
kérdeztük tőlük, hogy mit néznek, mire 
felelték, hogy ők a Forrest Gump-ra 
jöttek. Belógtunk velük egy páran, így 
egyhuzamban két  lmet néztünk meg. 
Ezután hazamentem. Aznapra meg volt 
hirdetve a városban egy Republic kon-
cert, amit meg akartunk nézni a legjobb 
barátommal, Pityuval. De aztán ami-
kor odaértünk, kiderült, hogy a koncert 
valamiért elmarad, mire bánatunkban 
beültünk az egyik borozóba… enyhén 
megittasodva úgy döntöttünk, hogy ak-
kor csináljunk valami hasznosat, így hát 
elmentünk moziba: aznap én már har-
madszor. Beültünk egy random moziba, 
egy random  lmre: A szabadnapos baba 
című nem túl mély értelmű és minőségű 
vígjátékot sikerült megnéznünk. És még 
egy tucatnyi szerencsétlen embernek is, 
akik jegyet váltottak erre a  lmre. De 
nekik legalább amiatt szerencséjük volt, 
hogy mi ketten kissé illuminált állapot-
ban végig audiokommentáltuk a  lmet. 
Az emberek ezen nevettek, nem a  lmen. 
Ezek pici őrültségek. 

• Köszönöm a beszélgetést!

„Aztán valami egészen 
más is elkezdte 
meghatározni ezeket 
a kirándulásokat.
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Összmunka
A tizenegyedikes szóló-

esten  mi is részt vet-
tünk, még akkor is, ha amit végez-
tünk, nem voltak túl nagy munkák. 
Egy angol óra alatt negyedmagam-
mal felzargattak gyümölcssalátát 
készíteni. Adva volt minden: tál, 
kések, gyümölcs, vágódeszka, hát 
nekiláttunk. Sokat dolgoztunk 
vele,  gyeltünk a színekre, az ízre, 
még arra is, hogy szépen karikáz-
zunk fel mindent. S ha már lúd, 
legyen kövér: a tál legyen púpos-
ra rakva. Ahogy csináltuk, közben 
eszegettünk is persze, egy-két sze-
let banán, kivi elcsenődött a desz-
káról. Szünet végére megkérdez-
ték, hogy hogy állunk. Mondtuk, 
hogy jól, legfeljebb egy alma kéne 
még bele. Örültek neki, az osztá-
lyunk másik felét is ráküldték a 
feladatra. Tökéletesen befejezték, 
csak ezután elvették belőle jogos 
jussukat. Felbátorodva a „készítse-

tek salátát” kezdetű utasítás mellé 
elejtett félmondaton, miszerint: 
Nyugodtan egyetek gyümölcsöt… 
Az edény a következő szünetre ki-
ürült! Ellenben sok mézes, rostos 
pohár maradt a rövidéletű alkotás 
után. 

Mindenki jókedvű volt, örül-
tünk ennek a programnak, csak 
mikor ezt a tanári kar megneszelte, 
kaptunk a fejünkre rendesen, hogy 
most mégis mit adunk a tizenegye-
dikeseknek?! Így neki kellett áll-
ni megint, de most már sem idő, 
sem elég változatos alapanyagunk 
nem volt, egyedül narancs maradt. 
Ha egyszerre húsz ember áll neki 
narancsot pucolni, az eredmény 
képzelhető: három perc alatt túl 
sok lett, és hiába  nom, annyira 
nem művészi. (Bár nem kaptunk 
visszajelzést arról, hogy ne ízlett 
volna. ) Elkedvetlenedtünk, le-
lombozódtunk, s a jól sikerült la-
koma után narancsot már látni sem 
akartunk.

Sáfrány Sába 

alaplap2017 tavasz csutortok indd 11 28/03/17 16:56



12

Pilisi túra 
Vízkeresztkor 

A karácsonyi szünet  után, 
a már hagyománnyá vált 

vízkereszti kirándulással kezdtük az 
évet. Amikor reggel odaértem a meg-
beszélt találkozási helyre (pomázi 
HÉV megálló), még csak páran voltak 
ott. A hidegben fagyoskodva vártuk, 
hogy feljöjjön a nap, és hogy megér-
kezzenek a többiek. Hogy őszinte 
legyek, nem sokunknak volt kedve a 
kiránduláshoz…

Egyre gyűltünk-gyűltünk, a 
hangulat is oldottabb lett, és végül 
mindenki megérkezett a 9. és a 12. 
osztályból is. Utunk egy közeli busz-
megállóhoz vezetett, ugyanis a túrát 
Dobogókőn szerettük volna kezdeni. 
Már rögtön az elején egy izgalmas 
nehézségen kellett magunkat átküz-
denünk: nagyon nehezen fértünk fel a 
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buszra. Minden apró helyet elfoglal-
tunk, én például a keréken álltam, ott 
ahol se ülő, se álló hely nem létezett. 
Így, lapra préselődve utaztunk fel Do-
bogókőre.

Fent, amikor megállt a busz, min-
denki megkönnyebbülten szállt le 
róla, ki, a zúzmarás tájba. Bármerre 
néztél, zúzmara fogadott. Kimentünk 
a kilátóra is, ahonnan a fák koronája 
fölött messze el lehetett látni.  A ta-
nárok ezután elmondták, hogy szin-
te csak lefelé fogunk menni, az úti 
cél: Pilisszentkereszt, Mária-forrás. 
A könnyű túrának megörülve el is 
indultunk a kék-túraútvonalon. Kis 
csoportokra szakadtunk, és az egész 
túrát végigbeszélgettük. Ahogy ha-
ladtunk egyre lejjebb és lejjebb, a zúz-
mara egyre fogyni kezdett. Végül már 
egy őszi erdőben baktattunk.

A túra kétharmadánál már annyi-
ra szét voltunk szóródva, hogy egy 

elágazásnál pihenőt tartottunk, és be-
vártunk mindenkit. Itt a tanárok két 
részre osztották a csapatot. Az elsőbe 
azok kerültek, akik szívesen léptek ki, 
hogy elérjék a korábbi buszt, a máso-
dikba pedig azok, akik inkább lassan, 
beszélgetve szerettek volna haladni. 
Én az első csoportba soroltattam ma-
gam. Innentől kezdve tényleg nem 
maradt idő beszélgetni, tartani kellett 
az iramot. Nemsokára megérkeztünk 
a Mária-forráshoz, ahol csak meg-
töltöttük a palackjainkat friss, hideg 
vízzel és már mentünk is tovább a 
pilisszentkereszti buszmegállóhoz. 

A visszafelé úton már senki sem 
bánta, hogy ki kellett jönni egy kicsit 
a természetbe! Kellemes volt a frissítő 
hidegben túrázva megbeszélni a téli 
szünet eseményeit. Remélem, ez a ha-
gyomány még sokáig megmarad!

Vajda Gergely
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Sítábor 
egy gimis és egy 
alsós szemével

Juli: Mint tavaly, idén is a Hochkarra men-
tünk síelni Ausztriába az iskola szervezésével. 
Hollensteinben – egy kicsi osztrák faluban – száll-
tunk meg egy kedves cserkész-szálláson, jó messze 
a pályától. Kellemes hangulatú szobák, meleg kö-
zösségi hely (és persze a ping-pong asztal) fogadott 
minket a hosszú buszút után. 

Noémi: Ahogy az előző években is, én már 
jóval a busz előtt ott voltam a cserkészházban. 
Amikor befut a busz, a ház egy nagy hangyaboly 
lesz. Mindenki izgatottan keresgéli a szobáját. 

Nekünk, hetünknek gimis lányoknak 12 
ágyunk volt. 

A meleg vacsorát székely nénik főzték. Síléc, 
sícipő, síbot, és sí sisak bérlésére is volt lehetőség 
ott helyben.

Az első reggel mindenki állított ébresztő-
órát, de mindenki máskorra. Felváltva csörög-
tek öt percenként. 

Kora reggel keltünk, és reggeli után indult is a 
busz az egyik síoktató vezetésével a pályára.

Fél órát utaztunk a hegyi szerpentineken haj-
tű-kanyarokat véve.  Mikor végre megérkeztünk, 
már csak a sícipőt kellett felküzdeni a lábunkra, és 
indulhattunk is a változatosabbnál változatosabb 
pályákra csúszni, és élvezni a +7 fokos telet. 

Igen, nagyon szép meleg és napos 5 napunk 
volt. Ilyenkor a legjobb síelni, mert nem fázik az 
ember. A szabadban ebédelhetünk a hegy tete-
jén. 

Délelőtt mindenki tudásszintjének megfelelően 
oktatásban vett részt. Az öt oktató – Pannikalilla, 
Niki, Bogyó, Sky és Maugler – hatalmas odafi gye-
léssel vezette a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. 
Maugli a haladókkal száguldozott, Pannikalilla a 
„fontoltan haladó” felnőttekkel szelte a havat, Sky 
a „majdnem haladó” gyerekekkel süvített a bucká-
kon, Bogyó a legkisebbekkel csúszott, Niki pedig a 
kezdőket tanította síelni.  Én csak Sky oktatásáról 
tudok ennél részletesebben beszámolni, mivel az ő 
csoportjában voltam, akárcsak az elmúlt négy év-
ben.

Többnyire nem vettem részt az oktatáson, 
inkább a családommal, illetve azzal síeltem, aki 
éppen velem tartott. Azokat a részeket sze-
retem a síelésben, amikor reggel a még nem 
buckás, jeges pályán síelünk, még szép sima, és 
lehet suhanni rajta. 

Sky – eredeti nevén Tamás, fantázianevén 
Szkájwóker – egy laza fi ckó, teljes nyugalommal 
vezette a csapatát. Simán bevitt minket a fák közé, 
letérve a pályáról, és az sem zavarta különösebben, 
ha már olyan mélyre hatoltunk a szűz hóban, hogy 
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ő sem tudja, hol vagyunk, mert „elég csak lefele 
csúszni, egyszer csak úgyis kilyukadunk egy pályá-
nál...”. 

Délben volt egy 1 órás szünet, amit ki ebéde-
lésre, ki síelésre használt fel.  A Vorgipfel-csúcson, 
mintegy 1770 méter magasan volt egy jó ebéde-
lő-hely, de mi legfőképp a gyönyörű kilátás miatt 
szerettük. 

Mi is mindig ott ettünk! 
Délután újra volt lehetőség oktatásra menni. 

Ilyenkor mindig kevesebben voltunk, mert a több-
ség a szüleivel élvezte a síelést. Ez persze nagyobb 
könnyebbséget jelentett mind Skynak, és mind ne-
künk is, mert nem kellett 5-10 perceket várnunk 
sem a francia himnuszt éneklő, sem a bohóckodó 
csapattagokra. Sokat ugratóztunk, – szintén lehe-
tetlen helyeken – amiket én kifejezetten élveztem. 

Háromtól négyig megint lehetett szabadon 
síelni – vagy pihenni. Ilyenkor már erős szél 
fújt, így egy kicsit nagyobb erő kifejtése árán, 
szembeszegülve és dacolva a jeges széllel lehe-
tett csak lejutni.  Voltak olyan napok, amikor 
délután alig tudtunk lejönni a hegyről. Kezün-
ket-lábunkat széttártuk, menetirányba fordul-
tunk, és a lefele helyett felfele haladtunk, mert 
a szél arra lökött bennünket.

Negyed öt körül már Sky vadiúj buszában ül-
tünk, és óvatosan száguldottunk le a szerpentine-
ken. (Merthogy ő volt a buszvezető is egyben.)  A 
szállásra érve az ebédlőben Pannikalilla vezetésével 
le lehetett nyújtani. A meleg vacsorát (amiben kivé-
tel nélkül mindig volt mirelitrépa) a férfi (!!) oktatók 
szolgálták fel. A hangulat a vacsora után hágott a 
tetőfokára. 

Mindenki tetszése szerint foglalta el magát. 
A fi úk az apukákkal ping-pongoztak, a tanárok a 
szülőkkel és a gyerekekkel társasoztak, volt, aki 
Bayern-Arsenal illetve Nápoly-Madrid meccset né-
zett, volt, aki olvasott (Az én voltam!) és volt, aki 
csendes eszmecserét folytatott a sarokban. Egy-
szóval mindenki jól érezte magát.

Vacsora után sokszor elmentünk a faluba 
sétálni. Kedvenc helyünk a „rózsaszín temp-
lom” volt, ahonnan kilátás nyílt a völgyre, és a 
környező hegyekre. Bár hó már csak részletek-
ben volt, és inkább volt jég, de így is volt, aki hó 
csatázni (illetve jégcsatázni) kezdett. 

Máskor végigtársasoztuk az estét egy nagy 
doboz édesség mellett. 

És másnap ugyanez kezdődött elölről… 
Ugyanaz volt a napirend minden nap, és még-

sem untam meg.  Minden nap más és más érdekes 
dolog történt, más és más pályákon csúsztunk. Volt, 
hogy beleragadtunk csapatosan a szűz hóba, volt, 
hogy a felvonóról lepottyant síbotot keresgéltük 
órákig, és volt, hogy Sky videót készített.  Felvette 
a GoPro-jával, ahogy ugratunk, majd összevágta 
őket, és zenét tett aláfestésképpen a videó alá.  

A többi oktató is csinált videót a csapatáról, 
de nem szórakozás céljából, hanem levetítették a 
tagoknak, és újranézhették magukat, tanulhattak 
a pontatlanságaikból. 

Utolsó nap még volt lehetőség a síelésre, de 
kettőkor már útban voltunk Magyarország felé.

Nem tudom, te hogy vagy vele, de én elfá-
radtam. De már várom, hogy jövőre is jöjjünk… 

Palya Noémi és Papp Júlia
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Egy január végi délelőtt  Wizz-
airrel repültünk Londonba, 

ami teljesen rendben ment, és az aján-
déktárgyak között lévő 10 000 Ft-ba 
kerülő koszos macikból sem vásárol-
tunk, ugyanis felismertük, hogy lehet, 
hogy nekünk nincs erre szükségünk. 
Volt ott kicsi Wizzair repülő makett is, 
amin már elgondolkodtunk, ám végül 
otthagytuk. Landolás után 3 óra kel-
lemes buszút következett, ami lehet, 
hogy igazából csak kettő és fél óra volt, 
de így jobban hangzik, és amúgy elég 
hosszúnak tűnt. Szülők vittek minket 
két kisbusszal Anglia déli részére.

Miután megérkeztünk, jött a felis-
merés, hogy nem valami (beígért) fahá-
zakban fogunk lakni, hanem egy igen 
különleges, régi angol „Kalendárium”-
házban, aminek 365 ablaka, 52 szobá-

ja, 12 kéménye, 7 bejárata és 4 szárnya 
volt (utalván a napokra, hetekre, hóna-
pokra, évszakokra).  A házzal nem is 
volt sok probléma, ami pedig említésre 
méltó, az mind túlélhető. A zuhany pél-
dául olyan volt, hogy ahol a zuhanyró-
zsa a saját rendeltetésének megfelelően 
működött, ott nem volt meleg víz, ahol 
viszont volt meleg víz, ott nem tudott az 

Project Week
in Ringwood Waldorf School
Óbudai diákok viszontagságai és örömei külhonban
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ember  a úgy állni, hogy őrá is jusson 
valami. Az ablakok is működtek, miu-
tán leszigszalagoztuk őket.  

Napjaink a felkelés után kellemes 
reggelivel kezdődtek, majd az iskolába 
buszoztunk. Már az odautak is érdeke-
sek voltak, ugyanis az utak mentén tel-
jesen szabadon tartott lovak és egyéb 
állatok legelésztek. Minden nagyon 
békésnek tűnt.

Délelőttjeink csoportos munkákkal 
teltek. Ezek általában nem voltak túl-
ságosan merevek és vezetettek. Volt, 
amikor rajzolnunk kellett valamit, és 
volt, amikor csak az időt ütöttük el. 
Vegyesen voltunk a többi nemzet di-
ákjaival keverve, és többnyire a helyi 
diákok tartották a foglalkozásokat.

Az egyik délután elmentünk az 
ikonikus Stonehenge-hez, és az ottani 
érdekes múzeumot is megnéztük, ám 
a mi  gyelmünket a múzeum mögött 
lévő nagy kő kötötte le. Ez a Stone-
henge köveihez hasonló – ám mester-
séges – kő volt. Egy kötél lógott ki a 
végéből, ami, mint később kiderült, 
arra szolgált, hogy ha az ember meg-
húzta, akkor mutatta, hogy hány száz 
plusz emberre volna szükséged, hogy 
elhúzzatok egy Stonehenge követ. Ez-
után mentünk oda a valódi kövekhez. 

Na, ez tényleg érdekes volt! A kövek 
tényleg hatalmasak! Addig-addig cso-
dáltuk, míg végül a nap is kisütött.

Londonban egy egész napot töltöt-
tünk. Hajóztunk a Temzén, megnéztük 
a Tower hidat, majd egy szaladós város-
néző gyalogtúrát tettünk a belvárosban. 
A főbb nevezetességek megtekintése 
után viszonylag sok szabadidőt is kap-
tunk. Volt, aki vásárolni ment, volt, aki 
folytatta a városnézést vagy múzeumba 
ment, és voltak, akik (például szerény 
személyem is) ebédeltek egy jót. 

Végül a Buckingham Palotánál 
találkoztunk újra mindannnyian, és 
mentünk együtt az óriás buszunkhoz.

Az utolsó esténken volt a záróün-
nepség, aminek a szervezésével – lévén 
a legidősebbek – minket bíztak meg. 
Ez úgy nézett ki, hogy mi kitaláltuk, 
hogy hogyan lenne jó a program, és az 
angol tanárok és a felsősök megvalósí-
tották. Az MC Pisti (Füle István) lett, 
és hatalmas sikere volt! Minden ország 
delegációja bemutatta a produkcióját, 
de természetesen a magyaroké volt 
a legsikeresebb. Énekeltünk, táncol-
tunk, és óriási tapsot kaptunk! 

Ezután jött a könnyes búcsúzko-
dás, és elmentünk a szálláshelyünkre, 
ami aznap már egy tengerparti szállo-
dában volt. Jó volt, szép volt, örültem, 
hogy ott lehettem! 

Amár-Kvassay Milán

„Belefutottunk 
egy tüntetésbe is, 
ahol a borzok irtása 
ellen tüntettek
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Németország
H árom hét itthon  nem kevés, 

de azt vettem észre, hogy 
Németországban, azon belül a Saar-vidé-
ki Walhausenben rettentő gyorsan telik. 
Január 14-én indultam el egyedül a Liszt 
Ferenc reptérről a Frankfurt Hahn nevű 
aranyos méretű reptérre. A repülőutak 
oda-vissza nagyon jól teltek, mindig akadt 
beszélgetőtárs, hol magyarul, hol meg né-
metül. Kellemes kalandvággyal vágtam 
neki ennek az utnak. 

A fogadó családom várt rám, nagyon 
kedvesek voltak már első látásra is. Ezek 
után egy órás „ők beszélnek, én meg pró-
bálom megérteni és válaszolni” hazaút kö-
vetkezett. A család Sankt Wendelben la-
kik, egy nagyon nyugodt és szép kertvárosi 
részen. A saját birodalmam az alagsorban 
lévő vendégszoba lett, ahol minden adott 
volt egy tökéletes három hetes kintléthez.

Az első héten jó kis téli időjárás volt a 
környéken, reggel autóval, délután vonat-
tal közlekedtem a suli és az otthonom kö-
zött. A suli nagyon szép és praktikus, igen, 
azt hiszem ez a megfelelő szó rá. Ez az isko-

la már Waldorf-iskolának épült, és ez lát-
szik is rajta, egy igazi gyerekparadicsom. A 
tanárok segítőkészek és kedvesek, foglal-
koznak velünk „Erasmusschülerekkel” is. 

Remek volt az első hét a suliban, hét-
végén pedig belekóstolhattam az ottani 
 atalok hétvégi életébe. Dancsó Zsó  
(osztálytársam) volt kint velem együtt, és 
ő már járt kint többször is, ezért ismert egy 
jó pár embert. Velük voltam egy kellemes 
vizipipa-bárban, ahol a város  ataljainak 
színe-java töltötte a péntek késő délutánt/
estét. A fogadócsaládommal hétvégente 
szánkózni, kirándulni, egyszer síelni/snow-
boardozni voltunk (én snowboardoztam), 
remekül teltek a hétvégék is. Az idő retten-
tő gyorsan elszaladt, délutánonként edzet-
tem a helyi konditeremben, sok új barátom 
lett az iskolában is. Hazafelé ugyanazon az 
útvonalon jöttünk, mint ahogy mentünk 
három héttel korábban és ezt kissé fájó 
szívvel, de azért már egy kis honvággyal 
tettük.

A német nyelvű életbe a harmadik na-
pon jöttem bele, úgy igazán pedig az első 
hét végére. Ennél szerintem kevés jobb 
érzés van, mint amikor egy teljesen isme-
retlen helyen, nem a saját anyanyelveden 
tudsz érvényesülni és ki tudod fejezni ma-
gad. Ez tud hatalmas motivációt adni az 
embernek a nyelvtanuláshoz.

Összefoglalva, ez volt életem egyik 
legjobb három hete, nagyon élveztem, és 
gondolkodás nélkül kimennék megint, ha 
adódik rá lehetőség.

Tallós Farkas Pál
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K alandunk január 29-én  kez-
dődött, amikor felszálltunk 

a londoni Luton reptérre tartó gépre. 
Körülbelül 2,5 órás repülőút után ér-
keztünk meg, majd busszal mentünk 
tovább Heathrowra. Onnan átszállás 
után még jó 2 órát buszoztunk. Este ki-
lenckor érkeztünk Ringwoodba, ahon-
nan a fogadó családok vittek minket 
haza. Jómagam Southamptonban lak-
tam, ami autóval durván 30 percre van 
a sulitól, de ez nem volt probléma, Mar-
csi viszont 10 percre lakott a sulitól, ami 
eléggé hasznos volt a család számára is.

Másnap reggel rendkívül izgal-
masnak ígérkező első napnak néztünk 
elébe. Én már ismertem néhány lányt 
a 10. osztályból, így nekem, mondhat-
ni, könnyebb dolgom volt a beillesz-
kedéssel. Tudni kell, hogy rendkívül 
családias az ottani osztály és lénye-

gében az egész iskola is, tehát nem a 
legkönnyebb a beilleszkedés egy ilyen 
társaságba, de mindenki nagyon ba-
rátságos volt. 

Közülük is ismertem néhányat a 
korábbi budapesti, illetve a németor-
szági projekthét miatt.

Az osztály létszáma 25 körül le-
hetett, mivel kb. ugyanannyi külföldi 
látogató diák volt, mint ahányan a he-
lyiek az osztályban. Voltak Németor-
szágból, Svájcból, Franciaországból 
és ugye Magyarországról. Nem min-
denki volt olyan rendkívül szociális, 

„A tanárok is mind 
nagyon nyitottak voltak

Kalandozás Angliában
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a külföldi diákokkal néha kicsit nehe-
zebb volt az együttműködés, de volt 
időnk ezt megoldani.

A kint töltött időnk alatt kémia-
epochánk volt. Megértése meglepően 
könnyű volt ahhoz képest, hogy mire 
számítottam. Mivel hosszabb szak-
óráik vannak, így kevesebb fér bele 
egy hétbe. A legérdekesebb óra talán 
a pénteki úgynevezett „craft” óra volt, 
ahol három héten át könyvet kötöt-
tünk, amit mindenki élvezett. Ennek a 
„craft” órának a témája három hetente 
változik. 

A második hétre sikerült rendesen 
beilleszkedni, ami azzal járt, hogy lé-
nyegében közéjük tartoztam, ami na-
gyon fura volt, mivel itthon nincsen 
ekkora családiasság. Ők bármikor 
támaszkodhatnak egymásra, ami szin-
tén nagyon fura így egy osztályon be-
lüli társaságban. 

Az osztályon belüli szocializáló-
dást magunk megoldottuk, például 
egy közös kajálással meg vásárlással 
Bournemouthban (ami amúgy gyö-
nyörű hely a tenger mellett!). Itt min-
denki kicsit jobban összerázódott, így 
még jobb lett az együttlét. A hazaút 
alatt Ringwood után éreztem egy kis 
honvágyat, persze enyhe túlzással. 
Őszintén, szerintem ez volt életem 
legjobb három hete!

Nagy Tibor

„Lyukasóráik
nincsenek egyáltalán (!)
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Egyedül…

Egyedül maradtam,

Én és a kutyám,

Ám szerencsére

Tele a bukszám.

De mivel a pénzt

Nem lehet megenni,

Azonnal indulok

A kecskémet megfejni.

Mikor a fejéssel 

Végre elkészültem,

Fázva gondolkodtam

Én, a hideg télben.

A nyárra gondoltam,

Hol virágzik minden,

S a kedvesemre,

Ki nincsen itten vélem.

Ám itt mostan tél van,

Csak jégvirág virít,

Csak hó és zimankó…

Itt halok meg én, imitt…

 Pető Ambrus

Arany levele Petőfihez: Mélyen Tisztelt Petőfi!

Mélyen Tisztelt Petőfi!
Merre tetszik vergődni?
(Tudom, hogy ez illetlen,
De hogy beszéljek rímekben?)

Nagyra tartom mostan magát,
Olvastam pár kéziratát,
Mind nagy bölcsességre hívat,
De verseitől nyomtam hidat!

Azok mind-mind gyönyörűek,
Régiek, vagy újszerűek,
De van egy verse: mámort idéz,
Melynek címe: János Vitéz.

Azt olvasván elájultam,
S mindenkinek elárultam,
Ahhoz képest én egy semmi,
Nagy költőnek tetszik lenni!

Még nem adtam fel a reményt,
�n is írok olyan regényt,
De elég teher vállamon,
Hogy eltartom a családom.

Jöjjön el majd egyszer Pestre,
Délután, vagy egyik este,
Gyönyörű, de pazar város,
Üdvözlettel: Arany János

 Papp Júlia
Egyedül maradtam…
Mikor éppen vigadtunk valamin,
Édesapám felkiáltott valamit:
,,Kedves fiam, most akkor én útra kelek,
Ha segítség kell, csak kiálts,
Én ott leszek!”

Hát nekem sem kellett egyéb,
Rögvest torkomon akadt e kenyér,
Könnyes szemmel nyújtám át a botot,
De erőt véve magamon,
Kitessékeltem a kapun.

Bevallom, féltem is kicsit,
A szomorúságot kell tagadni,
Egyetlen társam, ki sohasem hagy cserben,
Bolhára hallgatódzik,
Utolsó reménységem csak miatta éledezik.
Másnap reggel úgy keltem,
Hogy emberekkel telt meg a kertem,
Kicsit megijedtem a tömegben,
De a jókedv kenyerét
Már nem kellett keresnem!

 Molnár Eszter Sarolta

%
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{ Bemuta tkozik tesi ta náru nk}
S

Barka Niki
A gimiben persze mindenki ismeri. De hogy került hozzánk? És mit 
gondol a sulinkról?

• Miért épp testnevelés tanár lettél?
Tulajdonképpen hat éves korom óta spor-

tolok, a sport az egész életemet végig-
kísérte, így lehetőséget láttam abban, 
hogy megmutassam, a mozgás mekkora 
érték. Az elmúlt évek alapján rájöttem, 
mennyit számít, hogy már az iskolá-
ban megszeressék a gyerekek a mozgást, 
mert ez kihat a felnőttkorra is.

• Mindig ebben a szakmában dol-
goztál?
Igen, Szegeden kezdtem, az ottani Wal-

dorfban 6 évig voltam, ez a hetedik évem 
Waldorf iskolában.

• Mi hozott ebbe az iskolába?
Szerettem volna új utat járni.
• Miben más ez, mint a régi sulid?
Sokkal több diák van itt, maga a létesít-

mény is más, mások a lehetőségek, itt 
jóval több mindent ki tudok próbálni.

• Mit vársz ettől az iskolától?
Fel szeretném lendíteni a sportéletet, ami 

eddig, úgy néz ki, sikerült. Andrással so-
kat dolgozunk azon, hogy minden délután 
több órányi lehetőség legyen a sportra.

• Van valami célod?
Azt szeretném megmutatni, hogy a világ-

ban sok lehetőség van, hogy lehet min-
dent más szemmel is nézni. Megmutat-
ni az embereknek, hogy a mozgás által 

nagyon sok mindent megtapasztalhat-
nak magukról.

• Tesitanár létedre sokat látni téged 
szép szoknyában. Van ennek valami 
különösebb oka?
Ha beállok, átöltözök, de azt képviselem, 

hogy attól még, mert tesitanár vagyok, 
lehet stílusom. Minden tanár más, azt 
vesz fel, amit akar, így én is, és ez nem 
akadályozza a munkámat. 

• Köszönöm a beszélgetést!

Sáfrány Sába

alaplap2017 tavasz csutortok indd 23 28/03/17 15:50



24

Impresszum

Főszerkesztő: Palya Noémi (13.)
Segítő tanár: Janovics Judit

Tördelőszerkesztő: Lellei Ágnes
Borító: Csizmazia András (13.)

Szerkesztők: 
Papp Júlia (6.) • Sáfrány Sába (9.) • Vajda Gergely (9.)

Közreműködtek: 
Amár-Kvassay Milán (10.) • Barka Niki • 

Illés Zoltán • Molnár Eszter Sarolta (6.) • Nagy Tibor (10.) • Pető Ambrus (6.) 
• Tallós Farkas (10.)

Impresszum

Főszerkesztő: Palya Noémi (13 )

Aktuális
 Április 3-7.  Erasmus Projekthét Budapesten, 

  az Óbudai Waldorfban!!!

 Április 13.  Húsvéti kirándulás

 Április 14-20.  Tavaszi szünet

 Április 21.  Diáknap

 Április 22.  Szent György nap

 Május 5.  Ballagás

 Május 8-tól  de. írásbeli érettségik, 

  12 órától 12.-es éves munka előadások

 Június 5.  Pünkösd hétfő

 Június 15.  Utolsó tanítási nap

 Június 25.  Tanévzáró

 Június 27-30.  Érettségi szóbeli vizsgák
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