
Hosszú hétvége spanyolul 

 

 2020. június 27-29 között, két hónappal a tervezettnél később ugyan, újabb csodálatos 

lehetőséget kaptunk a spanyol nyelv gyakorlására. Néhány diáktársammal és Kiss Zsófia 

tanárnővel egy Budapesthez közeli faluba, Tinnyére látogattunk, ahol gyönyörű 

körrnyezetben tudtuk szórakozva csiszolni nyelvtudásunkat. A tábort korábbi spanyol 

lektorunk Sara Toro Ballesteros és a spanyol író és rendező, Carlos Rodero szervezte.  

 

 A hétvégét a hatalmas kert közepén álló cseresznyefa mellett változatos programok 

sorozata tette felejthetetlenné. Első este az otthonról hozott tradicionális spanyol 

ételkülönlegességek elfogyasztása mellett ismerkedtünk meg a többi résztvevővel, amit 

filmnézés követett. A Diecisiete című spanyol filmet néztük, aminek tartalmát később 

részletesen megvitattuk. Szó esett benne a testvéri kapcsolatok fontosságáról és minőségéről, 

erkölcsi dilemmákról, prioritásokról és a család illetve a nevelés szerepéről. A hosszú esti 

beszélgetés során lehetőség adódott tapasztalatcserére, csilagnézésre, jövőbeli tervek 

megosztására.   

A következő két nap gyorsan elrepült. Az eneagrammokkal való munka saját magunk 

mélyebb megismerésére adott lehetőséget, 9 személyiségtípus használatával világítva rá belső 

tulajdonságainkra. Az irodalmi szövegek megvitatása során a világról alkotott nézeteink és 

emberi értékeink kerültek előtérbe, de fantáziánkat is kibontakoztathattuk egyes novelláknak 



alternatív befejezést kerekítve. Meséltünk történeteket általunk választott képek alapján és 

készítettünk interjút híres embereket megidézve. Megszólaltattuk többek között Frida Kahlot, 

Teréz anyát, Evita Peront, Cristiano Ronaldot és a Dalai Lámát is.  

A tábor fénypontja a szombat esti vetélkedő volt amikor is szórakoztató feladatokat 

hajtottunk végre, például életre hívtuk a spanyol történelem és művészet legfontosabb alakjait, 

szópárbajoztunk, latin ritmusra táncoltunk illetve verseket olvastunk. Az utolsó 

zenehallgatással és beszélgetéssel töltött esténket a galíciai hagyományokra épülő Queimada 

szertartása koronázta meg.  

 

Ugyan csak három napot töltöttünk együtt, mégis nehéz volt elbúcsúzni a nyugodt, 

idillikus hangulattól, az újonnan megismert társainktól és a régi ismerősöktől. Néhányan már 

a következő találkozó időpontjával távoztunk, másokkal a szerencsére bíztuk a mielőbbi 

viszontlátást. Biztos azonban, hogy mindannyian új élményekkel, tapasztalatokkal és 

gazdagabb szókinccsel bővült spanyoltudással hagytuk el a tábort.   



 

 Összeségében elmondhatom, hogy nagyon sok értékes pillanattal gazdagodtam a 

hétvége folyamán, és remélem, hamarosan újabb ehhez hasonló lehetőség adódik.  
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