
Comenius Project – Las Palmas 2013 

Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy részt vehettünk a project 3. öt napos találkozóján, ami ez 

alkalommal Las Palmasban volt megtartva. Ám, a mi „kalandunk” egy kicsivel előrébb kezdődik. 2013 

május 12.-én, vasárnap kezdtük utunkat (Tumpek Nikolett, Kovács Alexandra, Ledneczky Zoltán, Erős 

Dávid, Steinbachné Horváth Mária tanárnő, Loószné Bernáth Orsolya tanárnő) . A gyülekező május 12.-

én, vasárnap délután volt, és miután mindenki megérkezett már indulhattunk is a pesti repülőtérre. 

Elérkezett a várva várt pillanat, a gépünk felszállt és meg sem álltunk Madridig. Madridba estefelé körül 

érkeztünk meg. Ott a Hotel SHS Aeropuerto-ban szálltunk meg. Szép, igényes hotel volt, persze 

mondanom sem kell, hogy aludni nem igazán tudtunk az izgalomtól. Másnap (május 13. hétfő) reggel a 

hotel előtt gyülekeztünk. A spanyol főváros nyújtotta szépségektől és izgalomtól szinte föl sem fogtuk, 

hogy a java még csak most jön! A reptérre egy kisbusz vitt ki minket, majd a sikeres jegyvásárlás és 

csomagleadás után ismét egy 3 órás repülőút várt ránk Las Palmas-ba. Ezt a repülőutat az osztrák és a 

magyar csapat már együtt élte át. Számomra mindegyik repülőút már önmagában is egy kaland volt, 

mivel még nem repültem előtte. A repülőgépből kipillantva leírhatatlan látványban volt részünk. Persze 

mikor megpillantottuk a pálmafákat és a fönntről oly picinek tűnő szigetet, alig vártuk, hogy landoljunk 

végre. Ezután pörögtek az események, leszálltunk, majd miután megtaláltuk a hotelt (Verol) és 

elfoglaltuk a szobáinkat (két személyes szobák voltak, Dávid-Zoli / Steinbach tanárnő – Orsi tanárnő / 

Niki – én), lenéztünk a tengerpartra, ami mindjárt a szálloda mellett volt. Leírhatatlan látvány fogadott 

bennünket: közel 30 fok, napsütés, kék óceán körülvéve kisebb nagyobb hegyekkel, pálmafák és 

közvetlen helyi emberek. Már önmagában hatalmas élmény, pedig még el sem kezdődött a többi 

Comenius-os csapattal való munka. A parton estig időztünk, majd Nikivel úgy döntöttünk, hogy vacsora 

előtt még körbenézünk a környéken. Vacsorázni 19:00-tól 21:00-ig lehetett a szálloda földszintjén 

található étterembe. Háromfogásos vacsorát kaptunk, az előétel mindig tonhal saláta volt, a főétel 

valamilyen helyi specialitás, desszertként pedig jégkrémet vagy joghurtot választhattunk. Vacsora után, 

Nikivel és a fiúkkal nyakunkba vettük a várost, belepillantottunk a helyiek életébe. Ami egyből feltűnt, 

hogy éjszaka rengetegen jártak az utcán, az emberek többsége pedig ilyenkor sportolt, futott. Kisebb 

séta után visszatértünk a hotelunkba, hogy valamennyire kipihentek legyünk másnapra. A túránk 3. 

napján (május 14. kedd) először reggeliztünk (reggelire általában pirítóst, kiflit, gyümölcsöt és 

croassantot kaptunk, vajjal és eper jam-mel), majd indultunk a helyi iskolába. A Comenius diákok 4 

csoportot alkottak, A, B, C és D. Minden csoportnak volt egy kísérője, aki körbe vitt bennünket az 

iskolában, valamint beültünk órákra. Sajnos a helyiek közül szinte senki nem tudott angolul, vagy ha 

igen, nehezen lehetett megérteni. Az órák 50 percesek voltak, fél órás szünetekkel. Miután vége lett az 

óráknak ebédelni mentünk egy helyi étterembe.. Ezt követően egy jó 1 órás busz utunk volt a 

Maspalomas beach-re. Ez egy nagyon gazdag környék, gyönyörű házakkal, mesés tájjal. A tenger 

látványa már csak hab a tortán. Itt szabad foglalkozásunk volt, mi Nikivel végigjártuk a strandot, és az 

ottani bazársort. Megkóstoltuk az ottani fagyit, ami a triplája volt az itteninek, és hát valljuk be, az íze is 

sokkal finomabb és különlegesebb volt. Ezt követően megcsodálhattuk a homokdűnéket, ami az egyik 

legnagyobb élmény volt számunkra. Mintha a sivatagban lettünk volna, távolban a kék tenger, mesés 

házak. Egyszerűen leírhatatlan. Ezután visszamentünk a szállásra, vacsoráztunk. A sok izgalom és 

kaland után mi Nikivel úgy döntöttünk, hogy inkább pihenünk és majd másnap este megyünk ki a 

többiekkel. Az alvásból nem sok minden lett, de pihenni pihentünk. Másnap (május 15. szerda) a nap 

ismét úgy indult mint mindig, reggeli, majd irány az iskola. A felosztás maradt ugyanaz, mint előző nap. 

A tanításban nincs sok különbség a miénkhez képest, az órák menete szinte ugyanaz. A diákok nagyon 



rendesek és segítőkészek voltak.. Az első két óra után ismét szünet következett. A szünetben mindig 

lementünk az udvarra ahol többnyire fotókat készítettünk a helyiekkel és a csapattal. Majd egy 

testnevelés órán vettünk részt, ahol kidobóztunk. Majd a las palmasi városházára mentünk, ami 

természetesen gyönyörű volt. Mikor beléptünk engem elsősorban egy templomra emlékeztetett. Ott egy 

képviselő úr mesélt a hely eredetéről és a tradíciókról. A városházai látogatás után következett az ebéd 

ugyanabban az étteremben mint ahol előző nap voltunk. Ezt követően egy sétálóutcába mentünk, ami a 

Parque San Telmo közelében található. Ott volt alkalmunk ajándékokat, szuvenírokat vásárolni. Az 

egyetlen baj a „bőség zavara” volt, és az idő rövidsége. Rengeteg bolt volt ahová szerettünk volna 

bemenni de az idő rövidsége miatt erre nem volt alkalmunk, visszakellett érnünk vacsorára. Vacsi után 

Nikivel ismét élelemszerző körútra indultunk (nem mintha nem kaptunk volna előtte bőséges vacsorát). 

Szerintem minimum 15 boltban jártunk valamint kihasználtuk az alkalmat, és ismét fagyiztunk. Közben 

találkoztunk az olasz barátainkkal (comeniusosok) és együtt visszamentünk a hotelbe, mivel alig láttunk 

már a fáradtságtól. Csütörtökön (május 16) Minden ugyanúgy indult mint eddig, kelés majd reggeli és 

irány az iskola. Az első órában a diákok spanyol nassolni valókkal és ételekkel fogadtak minket, majd 

pedig játszottunk. Ezután angol órán vettünk részt, ahol szintén játékkal töltöttük az időt. A tanárnő egy 

quizt állított össze nekünk, mi pedig 4 csapatra oszlottunk, és amelyik csapat a legtöbb kérdésre tudta a 

választ, annak a jutalma csoki volt. Számomra ez tetszett a legjobban. Az órák után egy hosszadalmas 

várakozás következett az udvaron. Végül ismét vendégül láttak bennünket helyi specialitásokkal, majd 

búcsút vettünk az iskolától és a helyiektől ami egy picit szomorú volt mert éreztük, hogy lassan vége az 

utunknak. A búcsú után, mi visszamentünk a szállodába és szabad foglalkozás volt. Mi Nikivel 

elterveztük, hogy visszamegyünk oda ahol előző nap voltunk, a sétálóutcába gyalog. A fiúk, Zoli és 

Dávid egy helyi étteremben igyekezett csillapítani étvágyát. Este hiába voltunk hulla fáradtak, utolsó 

este volt, ezért gyorsan rendbe szedtük magunkat és lementünk a strandra a többiekkel. Mindenki lent 

volt a comenius csapatból, rengetek kép készült, végig beszéltük az egész estét, szerintem itt 

szövődtek életre szóló barátságok is.  Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az este sikerült a legjobban, 

de az energiánk már fogyóban volt ezért együtt visszamentünk a hotelunkba, összepakoltunk másnapra 

és aludtunk. Május 17. péntek, az utolsó nap. A végső búcsú ideje. Összeszedtük még az utolsó 

holminkat és lementünk reggelizni. A busz, ami a reptérre vitt minket 9-kor jött értünk. Előtte még 

szomorú búcsút vettünk barátainktól, majd indultunk. Ismét az osztrák társainkkal repültünk Madridba. 

Madridban délután landoltunk. Az idő pocsék volt, ezért úgy döntöttünk hogy mi diákok inkább a 

reptéren várakozunk míg tanárnőink megcsodálták Madrid szépségeit (igaz futólépésben). Ezt követően 

elérkezett az utolsó repülő utunk. Gyönyörű volt este repülni, látni a kivilágított nagyvárosokat, többek 

között az olasz tengerpartot. Az idő nem kedvezett nekünk, esős és szeles volt. A fárasztó utat késő 

este fejeztük be, fölvettük a csomagjainkat, majd jött értünk a kisbusz ami hazavitt minket Paksra. 

Paksra késő éjjel érkeztünk meg, tele élményekkel. Még akkor, éjnek évadján elkezdődött az 

élménybeszámoló. Még mindig hihetetlen számunkra, hogy ez megtörtént velünk és nagyon hálásak 

vagyunk a rengeteg kalandért. Olyan élményekben volt részünk amiket biztos vagyok benne, hogy soha 

nem felejtünk el. Rengeteg barátot szereztünk és remélem ezek a barátságok tovább fognak élni.  
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