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Ha egy szóval kellene jellemeznem ezt a négy hetes szakmai gyakorlatot, talán azt
mondanám rá, hogy ez maga volt a mennyország. Az első pillanatoktól az utolsóig minden
perce egy csoda volt számomra, mondhatni Spanyolország teljesen elvarázsolt, olyan
élményeket adott, amilyeneket a program nélkül sosem élhettem volna át talán, hiszen azon
túl, hogy rengeteg szoros barátság szövődött, szakmai tapasztalatot is szerezhettem.
Szerencsésnek érzem magam, hiszen nemcsak, hogy elnyertem a lehetőséget, 3
osztálytársammal indultunk neki az utazásnak, ami azért pozitívum, mert tudtam, hogy sokkal
jobban fogjuk magunkat érezni így, hogy eleve ismerjük egymást. Ezen felül az idő múlásával
mindenkivel összecsiszolódtunk, nem voltak nézeteltéréseink, de ha akadt is, mindent meg
tudtunk beszélni.
A gyakorlat része egyáltalán nem tűnt munkának, hiszen mindig érdekes feladatokat
kaptunk idegen nyelven, olyanokat, amiből tudtuk, hogy a későbbiekben sok hasznunk fog
származni. Az angoltudásom érezhetően javult annak köszönhetően, hogy ha szerettünk volna
valamit, egyből meg kellett szólalni és elmagyarázni, hogy miről is van szó. Ezen felül meg is
szerettem a nyelvtanulást, hiszen így, hogy valójában ilyen helyzetbe kerültem, sokkal
nagyobb hatást gyakorolt rám, mintha egy könyvet bújnék és szavakat tanulnék.
A kinti kultúra megismerése is izgalmas tapasztalatszerzés volt, aminek hatására
komolyan elkezdtem gondolkodni a külföldi továbbtanuláson, pedig eddig nem mertem úgy
igazán oda tervezni. Látni azt, hogy hogyan élnek, hogyan viszonyulnak egymáshoz az
emberek teljesen magával ragadott és adott egy olyan új szemléletmódot, amiért nagyon hálás
vagyok. Voltam már számtalan gyönyörű helyen nyaralni, de mivel itt egy hónapot konkrétan
élnünk kellett, ez közel sem egy kategória azzal, amikor csak pihenni megy el az ember egy
turistákkal telezsúfolt helyre.
A szervezett programok megismertették velünk a helyi nevezetességeket, a
legközelebbi nagyvárosok szépségeit. A malagai, granadai és córdobai kirándulások közül
számomra Malaga volt az a hely, ami álomváros státuszba lépett. A parkok, a kis utcák és az
épületek mellett a tengerpart varázsa már csak hab volt a tortán. Kétszer utaztunk ide, egyik
alkalmat sem fogom soha elfelejteni.
Egy szó mint száz, ezek az emlékek egytől egyig felejthetetlenek, és talán a
legértékesebbek számomra. Más emberként jöttem haza, érzem magamon a változást, teljesen
másképp állok számos dologhoz: sokkal pozitívabban, erőteljesebben, mégis lazábban.
Nagyon sokat kaptam ettől, amiért hálás vagyok mindenkinek, akinek ez köszönhető.
Bármikor visszamennék egy újabb hónapra, de akár egy évre is.

