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2014. november 7-én a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumba látogatott José Ángel 

López Jorrín, a Spanyol Királyság magyarországi nagykövete és felesége; Antonio Pérez-
Hernández Durán kulturális tanácsos és Rosa María Sánchez Cascado-Nogales asszony a 
budapesti Cervantes Intézet igazgatója. 

 

 
 
A gimnáziumban Pappné Gyulai Katalin Debreceni Tankerületi Igazgató asszony és Aranyi 

Imre intézményvezető köszöntötte a spanyol delegációt, majd a vendégek a könyvtárban beszélget-
tek a két tanítási nyelvű tagozaton tanító tanárokkal és az ott tanuló diákokkal a spanyol nyelv 
fontosságáról, annak kulturális szerepéről és a diplomaták életéről.  

 

 



 
 

Nagykövet Úr elmondta, hogy az idegen nyelvek tanulásakor a kultúrához is közelebb ke-
rülünk, és megtanulhatjuk, vagy legalábbis megérthetjük az adott nyelv beszélőinek gondolko-
dásmódját. Szó esett a spanyol-magyar kapcsolatok fontosságáról és a spanyol kultúra jelenlétéről 
Magyarországon illetve Debrecenben. 

 

 
 

Ezután a diákok tehettek fel kérdéseket. Seres Vanda, 13.B osztályos tanuló arra volt kí-
váncsi, hogy milyen az élete egy nagykövetnek, mivel ő is gondolkozik a diplomata pályán. A 
nagykövet elmondta, sokan azt gondolják, hogy a nagykövet csak reprezentál, nem dolgozik so-
kat, viszont minden luxust megkap (autó, lakás, stb.). De ez természetesen nem így van. Munkája 
sok utazást és szervezést igényel. A nagykövet tárgyalásokon, rendezvényeken képviseli hazáját, 
jelentéseket, beszámolókat készít. José Ángel López Jorrin több országban is dolgozott már nagykö-
vetként: Bosznia-Hercegovina, Szlovákia, Bulgária, Peru és Venezuela. A kedves, közvetlen hang-
nem szinte családias hangulatot varázsolt a diplomata és a diákok közé, s a könyvtárt elhagyva a 
beszélgetés kis csoportokba verődve a folyosón is folytatódott.  

 

 
 



Nagykövet Úr a gimnázium aulájában megnyitotta az Angel Sanz-Briz életét és munkás-
ságát bemutató vándorkiállítást. Aranyi Imre köszöntőjében hangsúlyozta, hogy másfél évtizedes 
kapcsolat köti össze iskolánkat a spanyol nagykövetséggel, melynek segítsége nélkül a két tanítási 
nyelvű képzés nem működhetne ilyen sikeresen.  

 

 
 

Angel Sanz-Briz történetéről, aki 5200 magyar zsidó életét mentette meg a holokauszt 
borzalmaitól, kevesen tudnak Magyarországon. Embermentő tevékenysége, melyért megkapta a 
Világ igaza kitüntetést, mindnyájunk számára fontos üzenetet közvetít. A szív parancsának üzene-
tét, amely fölülír minden földi parancsot, akkor is, ha a parancsoló hatalom magát erősnek, té-
vedhetetlennek és legyőzhetetlennek hiszi. Ennek a parancsnak engedelmeskedett Angel Sanz-Briz, 
vállalva azt, hogy önmagát is bajba sodorhatja. Ez a kiállítás Budapest angyalának, Angel Sanz-
Briznek történetét és üzenetét osztja meg velünk.  

Kóródi Katinka, 10.B osztályos tanuló egy gyönyörű darabot, a Schindler listája c. film fő-
címdalát adta elő hegedűn, illetve Sinka Andor Dénes 12.B osztályos tanuló felolvasta Radnóti Mik-
lós Hetedik ekloga című művét Marta López Vilar fordításában, aki iskolánk anyanyelvi lektora. 
 

  
 



A spanyol nagykövetet rendkívül nyitott, közvetlen, kedves és szimpatikus embernek is-
mertük meg, aki szívén viseli a spanyol nyelv és kultúra sorsát hazánkban és igyekszik annak érté-
keit és kincseit Budapesten kívül is megismertetni. Reméljük, hogy jelenlétével hamarosan újra 
megtiszteli iskolánkat és a párbeszéd tovább folytatódik! 
 

 
 

 
 
 
A beszámolót írta: Szabó Dóra, 10. B 
Képeket készítette: Kiszely Ildikó 
 
 

 
 
 
 

 


