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Az élményeim sora rögtön a legelején kezdődött, az első találkozáskor a csapattal és a
tanárokkal. A legjobban a lelki felkészítő tetszett. A tanárnő nagyon jól elmagyarázta a dolgokat és
felkészített szerintem mindenre, amire szükségünk volt. De ugyanakkor mindegyik felkészítő
örömmel és várakozással töltött el. Nagy izgalom volt bennem a készülődés, pakolás,
szervezkedés, ide - oda menés során, ezek fokozták az adrenalin szintet bennem.
Az indulás napján már minden készen állt a nagy utazásra. A nagy búcsúzkodás után
elindultunk. Én egy mikrobuszba ültem három fiúval és két lánnyal. Nem is gondoltam akkor még,
hogy milyen nagyszerű kapcsolatok, barátságok fognak kialakulni. Ez alatt az egy hónap alatt
rengeteg új és nagyszerű dolgokkal találkoztam. A rep ülés az egyik legkiemelkedőbb része volt
ezeknek. Én rendkívül élveztem a fel és leszállást. Az ablakból lenéztem és egy örök emlék maradt,
amit láttam, gyönyörű volt. Az egész napos utazás kimerített, megérkezésnél annyira volt erőnk,
hogy fürödtünk és elmentünk aludni.
Másnap reggel nagyon kedvesen fogadtak minket. A szállás nagyon jó volt szerettem ott lenni.
Nagyon kedves volt a szakács Pepe mindig viccelődött velünk. A sofőrünk Carmen mindig vidám
volt és én az utolsó nap kaptam tőle egy lemezt, amin azok a dalok vannak, amit az autóban
hallgattunk, mikor mentünk éppen valahova. A fiuk nagyon megszerették ezeket a dalokat, mivel
ha mentünk Malagára vagy Córdobába vagy éppen Granadába mi fiúk mindig egy autóban ültünk.
A csapat nagyon jól összekovácsolódott mindenki mindenkivel kijött végig remek hangulat volt.
A városok nagyon szépek voltak és szokatlanul meleg volt, de rendkívül nagy élmény is
egyben. Nekem az is nagyon jó volt, hogy láttam és halhattam élőben egy igazi spanyol gitárost,
láttam festőművészt, aki pillanatok alatt festette meg a képeit kézzel és fantasztikusak lettek. Ki
szeretném emelni Jotaerre Aerre Jesús-t, mert ő az, akit a legjobban megszerettem kint. Az angol
nekem nem nagyon ment, így számomra az is élmény volt, hogy hétről hétre egyre jobban ment.
Megértettem magamat Jadranával és Jesússal, hogy én is gitározok és énekelek. Megbeszéltük,
hogy én elkísérem őket egy dal erejéig, aztán én megmutatom nekik a saját dalom. Hát így is lett.
Az utolsó napra szerveztünk egy meglepetés búcsú dalt Jesussal betanított nekem egy spanyol
dalt ezt énekeltük el nekik az utolsó nap.
Jadrana ő szintén egy ottani dolgozó, mindketten az irodába dolgoztak én, ha szabad időm volt
és a barátaim dolgoztak, épp akkor velük voltam. A munkahelyem egy mindenes bolt volt főnököm
Pabló nagyon rendes volt velem őt is meg kedveltem. Új dolog volt számomra a kasszázás, de jól
esett, hogy ezt rám bízta és nem csalódott bennem.

Minden, amit csináltunk emlékezetes marad esténként mikor kimentünk együtt a srácok
mindig együtt voltunk, mindenhol és ha valaki már épp mélyponton volt a többiek segítettek neki,
de ilyenre szerencsére ritkán került sor. Az utazásnak köszönhetően megismerhettem a spanyol
kultúrát, szokásokat, fűszereket, a sajtokat, az ottani embereket, akiket nagyo n megszerettünk.
Valamint egymás között is rendkívül jó kapcsolatok alakultak ki. Mindenkit nagyon
megkedveltem, lett egy nagyon jó barátom és a tanárokkal is nagyon jó kapcsolatok szövődtek. Az biztos, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodtam. Nem fogom elfelejteni soha, Martos egy
nagyon kedves hely mindig örömmel fogok visszaemlékezni erre a városra, ezekre a spanyol
emberekre és tanárokra egyaránt, valamint a diákokra a közös reggelikre- vacsorákra, az együtt
töltött egy hónapra.

