
Napló a spanyolországi útról 
 
 

Vasárnap: 
 
Reggel indultunk egy kisbusszal Bécsbe, onnan repülővel Barcelonába (sajnos csak a 
repülőteret láttuk), majd egy másik repülővel La Coruñába. Nekem fantasztikus volt a 
repülés, mivel először voltam a felhők felett! Meseszép volt. Este, amikor megérkeztünk, a 
családok már a reptéren vártak ránk, gyorsan megpusziltuk egymást és megvártuk a Ciprusról 
érkezőket! 
Mielőtt „haza” mentünk volna, útba ejtettük a tengerpartot, majd utána érkeztünk, Mino-ba 
(Mino kb. 11km-re van Betanzos várostól, ahol az iskola található). Vendéglátóimnak nagyon 
szép, ízlésesen berendezett lakásuk volt, egy a nappaliból nyíló erkéllyel, ahová minden nap 
kimentem, mert felemelő érzés volt reggelente látni az óceánt! :) 
Nekik az iskola 8:30- kor kezdődik, ami számomra nagyon furcsa volt, főleg, hogy ők 3 éves 
kortól (ovitól), 18-19 éves korig (érettségiig) járnak oda. 
 
 
 

Hétfő: 
 
Mi 8:10-kor indultunk otthonról kocsival, 8:30-ra értünk az iskolához. Először mindenki a 
„gyülekezőbe” ment, ahol együtt imádkoztunk, utána közös reggeli következett. 
Visszamentünk a gyülekezőbe és egy kb. 2 órás műsort nézhettünk meg, tradicionális 
táncokból, énekekből és zenékből összeállítva, majd a kicsik adtak elő egy színdarabot. Persze 
vicces videókra is sor került minden országról, és a mi korábbi franciaországi beszámolónkat 
is megnéztük. 
11-től 14 óráig PUBLIC SPEAKING volt az Erasmus+ -ban résztvevőknek Mr. Leonidassal, ahol 
előadtuk a bemutatkozásainkat, majd mindenkit külön odahívott és elmondta a véleményét 
az előadásáról. 
Ezután ebéd következett, amit mindenki ideiglenes otthonában a vendéglátókkal fogyasztott 
el. 
Délután a polgármesteri hivatalban találkoztunk, ahol polgármester köszöntött minket egy 
rövid beszéddel. Szívbemarkoló volt, hogy ilyen fontos ez az egész a városnak! 
Majd egy kedves idegenvezető kalauzolt minket körbe Betanzosban, aki érdekes 
történeteket, adatokat mesélt a városról és a templomokról. 
A közös program után elmentünk sétálni, majd beültünk egy kávézóba beszélgetni, hogy 
jobban megismerjük egymást. Este jöttek értünk a szülők, otthon megvacsoráztunk, majd én 
neki is álltam tanulni. Azt a feladatot kaptunk, hogy építsünk fel egy beszédet arról, hogy 
miket szeretnénk elérni az életünkben 10 év múlva. 
 
 
 



 

Kedd: 
 
Otthon reggeliztünk a családdal, 8:30-tól imádkoztunk, majd mind a 4 nemzetnek le kellett 
rajzolnia külön-külön lapokra a saját országát és nevezetességeit, híres embereit, nyelveit. 
Utána ismét Mr. Leonidassal volt óránk, ahol mindenki előadta, amit csinált a 10 éves 
terveiről, és Mr. Leonidas kijavította a hibáinkat. Az órák után nem nagyon folytattuk a rajzot, 
hanem beszélgettünk, tanítottuk egymást a saját nyelvünkön. Én a vendéglátómmal az 
iskolában ebédeltem. Délután együtt mindannyian papírt hasznosítottunk újra, nagyon 
érdekes és vicces volt. Iskola után a diákokkal ismét sétáltunk és beültünk egy kávézóba. 
 

Szerda: 
 
Reggel a közös ima után együtt reggeliztünk az iskolában. 
Azután mentünk az „óránkra” Mr. Leonidashoz, de most nem adtunk elő semmit, hanem 
együtt zenéltünk különféle gitárokkal, dobokkal és csörgőkkel, majd valamivel később 
mikrofonnal a kezünkben egyenként előadtuk a 10 éves terveinket az egész iskola előtt. Az 
elején gyomorgörcsöm volt, de ránéztem Mr. Leonidasra, majd a többiekre és máris 
gördülékenyen ment. Mindenki kapott oklevelet, majd kiválasztották az 5 legügyesebb diákot 
a résztvevők közül. 
Mindezek után busszal elmentünk La Coruñába, ahol ebédet követően egy idegenvezető 
mutatta mega helyi látványosságokat, mint például a Herkules-tornyot, és egy régi katonai 
bázist. Azután busszal tovább mentünk egy hatalmas bevásárló központba, a Marineda city-
be, ahol hatalmas leárazások voltak és jelentős árkülönbségek az itthoni árakhoz képest. 
 A nap végén busszal visszamentünk Betanzosba, ahol a diákok külön egy étterembe 
elmentek vacsorázni. 
 

Csütörtök: 
 
Reggel imádkozás és reggeli az iskolába. Majd régi számítógépekkel volt feladatunk, előbb 
szétszereltük őket, majd össze. Unalmas volt, és ezt látta rajtunk a tanár is, így elmentünk egy 
hosszú sétára a folyóparton, hogy eltöltsük az időt. 
A délutánt mindenki a fogadó családdal töltötte. Én a nagymamánál ebédeltem, amit nagyon 
élveztem. Utána a környező kisvárosokat és azok nevezetességeit néztük meg. Elmentünk 
sétálni az óceánpartra, majd La Coruñába, ahol több osztálytársunkkal is találkoztunk. Mi egy 
másik családdal folytattuk utunkat a nap további részében. Este a családok együtt 
vacsoráztak. 
 

Péntek: 
 
Mindenki otthon reggelizett, mivel 8:30-kor indultunk is Santiago de Compostela-ba. 
Megnéztük a Catedralt és a környékét, majd idegenvezetővel végigsétáltunk a tetején, ami 
fantasztikus érzés volt, eszméletlen kilátással. Együtt ebédeltünk a Catedrallal szembeni 



étteremben, utána volt egy pár órás szabadidő, amikor mi kicsit eltévedtünk. Visszamentünk 
Betanzosba, ahová értünk jöttek a szülők, és elmentünk egy kis faluba vacsorázni. Nagyon 
későn értünk haza, elbeszélgettük az időt. 
 

Szombat: 
 
Reggel keltünk, vitt ki a család a La Coruñai reptérre. Ott nagyon megható volt a búcsúzkodás. 
Felszálltunk a repülőre, majd Madridon át, Bécsben érkeztünk, ahol még másfél órát 
időztünk, mert az egyik lánynak Madridban maradt a csomagja. Éjfél körül értünk haza. 
 
 
Az ennivalók nagyrészt isteniek voltak, csak 1-2 dolog volt, ami nem ízlett. 
Kóstoltam kagylót, rákot, polipokat még nyersen is. Az én vendéglátóim próbáltak figyelni 
arra, hogy nevezetes ételeket egyek mindig, amiket itthon nem tudok. 
Nekem ez egy hatalmas élmény volt, nagyon sokat tanultam Mr. Leonidastól és a többiektől 
is, felejthetetlen volt és nagyon izgatott vagyok, hogy mikor láthatom őket újra! 
Szerintem ez a legjobb módja a nyelvtanulásnak, nyelvgyakorlásnak, mert ilyenkor úgy 
tanulnak a diákok, hogy észre sem veszik. 
 
 

Szűcs Emese Barbara 10.a 


