
Gazpacho „nagykövetasszony módra”  

 

Gazpachot készített Őexcellenciája Anunciada Fernández de Córdova a Debreceni 

Fazekas Mihály Gimnázium spanyol kéttanítási nyelvű tagozatának diákjaival. 

Január 29-én került sor a találkozóra, melynek keretében nekünk, tanulóknak 

lehetőségünk nyílt a spanyol ételkülönlegesség receptjének és elkészítésének megfigyelése 

mellett az eddigieknél személyesebb beszélgetést folytatni a nagykövetasszonnyal, aki a 

hozzávalók felvágása közben a jövőre vonatkozó terveinkről kérdezett minket. Többen is 

kivettük a részünket a paradicsom, a paprika, a hagyma és az uborka darabolásából, ugyanis 

ezek adják a mediterrán területeken olyannyira kedvelt leves alapjait, amit már csak ízesíteni 

kell sóval, ecettel és olívaolajjal. Megtudtuk, hogy bár ez egy egyszerű fogás, nagyon figyelni 

kell, hogy autentikus receptet használjunk, mert a Magyarországon készített verzió bizony 

sokban eltér attól, amit a spanyolok megszoktak. Nem is beszélve arról, hogy minden családnak 

megvan a saját receptje és hagyománya, ahogy nálunk a gulyás esetében. Szó esett 

természetesen a hozzávalók beszerzéséről, a felhasznált konyhai eszközökről és a legjobb 

minőségi alapanyagokról, mint például a Jerez területén előállított borecet. Eközben mindenki 

elmondhatta, milyen céljai vannak, hogyan gondolkodik most a pályaválasztásról, mennyi ideje 

tanulja a nyelvet.  

 Ahogy elkészült a gazpacho és mindannyian lehetőséget kaptunk a kóstolásra, 

komolyabb témákban folytatódott a beszélgetés. Ezúttal rajtunk volt a sor, hogy érdeklődjünk. 

Felmerült a kérdés, hogy mi is a nagykövetek pontos feladata, hogyan válik valaki azzá, milyen 

tanulmányokat érdemes folytatni, ha valaki ebben a pályában gondolkodik. Részletes 

tájékoztatást kaptunk a legfontosabb mérföldkövekről, amik a diplomácia útján találhatóak, 

egészen a nagykövetté válásig. Érdeklődtünk az első benyomásról, amit a magyar kultúra tett 

rá, amikor megérkezett, és az azóta Magyarországon szerzett tapasztalatairól. Egy másik kérdés 

az volt, hogy nehezebb-e egy nőnek diplomataként elhelyezkedni, amire válaszként több 

személyes vonatkozású történetet is volt szerencsénk hallani.  

Búcsúzóul a nagykövetasszony megköszönte az iskolánkban tanító pedagógusok 

láthatóan eredményes munkáját és sok sikert kívánt a továbbiakhoz, kiemelve azokat, akik még 

csak szeptemberben kezdték el tanulni a spanyol nyelvet, mégis érették, és válaszolni is tudtak 

a nekik feltett kérdésekre.  

Én, személy szerint, nagyon élveztem a találkozót és a többi résztvevő diák nevében is 

állítom, felejthetetlen élmény Őexcellenciájával tölteni két teljes tanórát, egy a megszokottnál 

kevésbé formális közegben, ahol nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy jó utat választottunk, és 

hogy a jövőre nézve, a lehetőségeink határtalanok. (Terkovics Angéla Letti, 11. B.) 

  



 

 

  



 


