6 hónap Andalúz nyár
A történet 2017 áprilisában kezdődött, amikor is úgy döntöttem, hogy élek az Erasmus adta
lehetőséggel, és az államvizsgát követően 6 hónapos szakmai gyakorlatot fogok eltölteni
Spanyolországban. Miután sikerült elnyernem a pályázatot, belekezdtem a gyakorlati hely
keresésébe, melyet pár héten belül egy közvetítő cég segítségével meg is találtam
Andalúziában, Torremolinosban. Korábban nem ismertem ezt a várost, de az itt eltöltött 6 hónap
után úgy gondolom, a lehető legjobb helyre sikerült eljutnom, annak ellenére, hogy egyedül
vágtam neki az útnak spanyol nyelvtudás nélkül. Tudtam, hogy az elején nem lesz egyszerű
dolgom, de sosem lehet tudni, mikor adódik még ilyen lehetőség az életben, így hát belevágtam.
Márciusban érkeztem Torremolinosba, ami Malagától 10 percre található Andalúziában. A
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megszámlálhatatlan étterem és szórakozóhely található itt. A helyiek kedvesek, barátságosak,
nyitottak és láthatóan élvezik az életet. Szinte lehetetlen unatkozni, hiszen minden nap van
valamilyen rendezvény vagy fesztivál a tengerparton és a belvárosban is egyaránt. Itt igazán
megismerheti az ember a spanyol mentalitást, a kultúrát és a gasztronómiát is egyaránt. Aminek
a legjobban örültem, az a város elhelyezkedése - hiszen minden nagyon közel van, a
tömegközlekedés nagyon fejlett és olcsó, így szinte bárhová el lehet jutni egy pár óra alatt- és
természetesen a délutáni szieszta. Három eltöltött hónap és rengeteg élménybeszámoló után az
unokatestvérem is úgy döntött, hogy kijön dolgozni, ami még jobbá tette az egész nyarat. A
szállodában mikor lehetőség volt rá, figyeltek arra, hogy a szobatársaimmal és a barátaimmal
közös szabadnapot kapjunk, így szerencsére sok gyönyörű helyre el tudtunk menni együtt.
Jártunk Sevillában, Rondában, Marbellában, Malagába, Fuengirolában, Benalmadénába, és ami
régóta nagy vágyam volt Gibraltárba is. A szezon befejezése után pedig az itt megismert
barátaimmal látogatjuk meg egymást Franciaországban, Londonban és Budapesten.
A munka nem volt a legegyszerűbb, de ha barátkozós és közvetlen vagy, nagyon hamar a csapat
része tudsz lenni, és még a nehezebb napok is könnyebbé válnak, ha jó a légkör, és a
munkatársaiddal mindig találtok valami jót a rosszban is.
Mindent összegezve életem egyik legjobb döntése volt, hogy belevágtam, olyannyira, hogy pár
hónapos otthon tartózkodás után jövök is vissza. Tehát mindenkit csak bátorítani tudok, hogy
vágjon bele, akár egyedül, akár barátokkal, mert megfizethetetlen élményeket szerezhet itt.
És végül néhány kép, amitől remélem, kedvet kaptok Andalúziához…
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