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A spanyolországi élményeimről egy egész könyvet tudnék írni, ezért elég nehéz feladat
ezt egy oldalon összefoglalni. Elsősorban, azzal szeretném kezdeni, hogy a lehető legjobb
csapattal volt alkalmam eltölteni ezt az egy hónapot, mert nagyon jó embereket
ismerhettem meg a társaim személyében. A kísérőtanárainknak is külön köszönet jár, mert
rengeteget dolgoztak azon, hogy megkönnyítsék a kint létünket és mindemellett, még
felejthetetlenebbé tegyék azt.
Amint megérkeztünk Madridba, egyből sikerült megtapasztalnom a spanyol mentalitást.
Ez a fantasztikus sofőreinknek volt köszönhető, akik biztosítottak bennünket arról, hogy az a
négyórányi utazás, ami ránk várt, olyan élmény legyen, amire mindig boldogan gondol vissza
az ember. Soha nem felejtem el azt a pillanatot sem, amikor megláttam annak a hegynek a
sziluettjét, ami Martos városa fölött terül el, jelezve hogy végre megérkeztünk a célunkhoz.
Az első pár napban még csak ismerkedtünk a hellyel és kihasználtuk a hétvégét, hogy
felfedezzük a várost. Ebben segítségünkre voltak az AC Traductores munkatársai, akiknek
egyébként rengeteget köszönhetünk, mert azon kívül, hogy kiváló programokat szerveztek és
élvezetessé tették a mindennapjainkat, bizalommal fordulhattunk hozzájuk bármi okból
kifolyólag és ők rögtön segítettek nekünk. A spanyolórák érdekessége az volt, hogy angolul
tartották őket, ezért személy szerint mindkét nyelvből sokat tudtam fejlődni, ami a
hasznomra is vált az elkövetkezendő hetekben. Az ételek, amiket kóstoltunk, sokban eltértek
az otthon megszokottól, de különleges ízük miatt, szinte mindig minden elfogyott.
A munkahelyem a Hotel ciudad de Martos névre hallgatott, ahol recepciósként
alkalmaztak. Megtanultam az alapokat, miszerint hogyan fogadjam a vendégeket, mit
mondjak nekik és hogyan kezeljem az iratokat, amik a foglalásokról szólnak. Meg kellett
tanulnom azt is, hogy melyik szoba hány fő befogadására alkalmas és mennyibe kerül egy
éjszakára. Kiderült számomra, hogy mennyi munka van abban, hogy egy hotelban minden
zökkenőmentesen működhessen, amit vendégként talán sohasem tapasztalhattam volna
meg. Amikor a recepción nem volt munka, besegítettem a kávézóban, aminek köszönhetően
a vendéglátás alapjaiba is betekintést nyerhettem. Rengeteget beszélgettem a
munkatársaimmal, ami remek alkalom volt arra, hogy többet megtudjak róluk, a városról, a
spanyol szokásokról és az országaink közti különbségekről, valamint hogy fejlesszem a
kommunikációs képességemet.
A hétvégi kirándulásaink alkalmával, sokat megtudhattunk az Andalúziában található
nagy városokról és híres helyeikről. Volt szerencsém megcsodálni Córdobát, Granadát és
Malagát is. Az utóbbi akkora sikert aratott, hogy egy utazási irodának köszönhetően még
egyszer meglátogattuk az utolsó hétvégénken.
Mindent összevetve azt mondhatom, hogy életem eddigi legjobb hónapját töltöttem
Spanyolországban. Sok olyan embert ismerhettem meg, akik még jelenleg is motiválnak a
mindennapjaimban és remélem, hogy nem utoljára láttam őket és a helyet, ahová ez a
temérdek élmény köt, Martost.

