
A spanyol nagykövet látogatása iskolánkban 

2023. február 21-én iskolánkba látogatott Spanyolország 2022 októberében kinevezett 

magyarországi nagykövete, Alfonso Dastis. Gimnáziumunk spanyol két tanítási nyelvű 

tagozatának egyes tanulóinak lehetőségük nyílt találkozni vele egy rendhagyó tanítási óra 

keretein belül. 

Az óra elején intézményünk diákja, Gál Bíborka előadásában hallgathattuk meg a Margaret 

Island együttes Hóvirág című dalát, mely nem csak ízelítőt adott vendégünknek a magyar 

könnyűzene világából, hanem kiváló hangulatot is teremtett. Ezt követően Kircsi Hanna 12.B 

osztályos tanuló prezentációt mutatott be a spanyol nyelvben előforduló nemi 

egyenlőtlenségről, mely egyre többeket foglalkoztat. Az előadás után a nagykövet úr is 

kifejtette véleményét a témáról, ezt követően pedig alkalmunk nyílt feltenni számos minket 

foglalkoztató kérdést a munkájával, illetve Spanyolországgal kapcsolatban. Megtudhattuk, 

hogyan válhat valakiből nagykövet, milyen előnyei és hátrányai vannak ennek a hivatásnak, 

emellett pedig az országunkról kialakuló első benyomásairól is mesélt nekünk. Elmondta, hogy 

nagyon szimpatikus számára a magyar emberek munkamorálja és ő maga is meg szeretné 

tanulni rendkívül nehéz anyanyelvünket.  

Mindezek mellett hangsúlyozta, nagyon örül annak, hogy fiatalok százai ilyen magas szinten 

tanulják a spanyol nyelvet, a látogatás végén pedig továbbtanulási tanácsokkal is ellátott 

bennünket.  

Bátran kijelenthetem, hogy mindannyiunk számára nagy megtiszteltetés volt megismerni egy 

ilyen magas pozíciót betöltő személyt és remélem, hogy a jövőben is nyílik rá alkalmunk.  

 

La visita del embajador de España en el Instituto Fazekas Mihály de Debrecen 

El 21 de febrero de 2023 Alfonso Dastis, el embajador de España en Hungría, visitó nuestro 

instituto y algunos de los alumnos de la sección bilingüe de español tuvieron la posibilidad de 

conocerlo dentro de una clase informal.  

Al principio del encuentro escuchamos una canción húngara, titulada “Hóvirág” (“Campanilla 

blanca”), interpretada por una alumna de nuestro centro, Bíborka Gál. El espectáculo no sirvió 

sólo para dar una muestra de la música pop húngara, sino también para crear un buen ambiente. 

Después Hanna Kircsi, de la clase 12.B, nos dio una presentación sobre el lenguaje inclusivo, 

que es un asunto cada vez más polémico entre los españoles. Tras la presentación, el embajador 

también nos expuso su opinión sobre el tema y después de eso tuvimos la oportunidad de hacerle 

preguntas de cualquier cosa que nos interesaba, pero, sobre todo, de su trabajo y de España. 

Supimos cómo podíamos llegar a ser embajadores, cuáles eran las ventajas e inconvenientes de 

su profesión y también compartió con nosotros su primera impresión sobre Hungría; dijo que 

le parecía muy simpática la moral de trabajo de los húngaros y que le interesaba mucho la 

lengua húngara. 

Además, destacó que se alegraba mucho de que cientos de jóvenes estudiaran el español en un 

nivel tan alto y, al final de la visita, también nos dio algunos consejos sobre la continuación de 

nuestros estudios.  

Puedo afirmar que fue un honor para todos nosotros conocer a una persona que ejerce un cargo 

tan alto y espero que podamos volver a darle la bienvenida en un futuro próximo. 
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