Egyenesen Donyeckből érkezett az AIESEC gyakornok a Kecskeméti Református
Gimnáziumba
A mexikói Fernando Alfonso Del Valle Ponce az utóbbi egy évben Európában tartózkodott.
Több közép- és kelet-európai országot bejárt, mielőtt Kecskemétre utazott, hogy a Kecskeméti
Református Gimnáziumban segítsen a spanyol és az angol nyelvórákon. A Puerto Penasco-i
fiatalember márciusban még az ukrajnai Donyeckben dolgozott fotóriporterként, de az egyre
bizonytalanabb politikai helyzet miatt evakuálták. Rövid olaszországi látogatás után
Kecskemétre érkezett az AIESEC nemzetközi szakmai gyakornokokat közvetítő non-profit
szervezeten keresztül.
Fernandot 2-nyelvű mexikóinak tekinthetjük, családjában leggyakrabban angolul beszélnek,
bár anyanyelve a spanyol.
A diákok örömmel fogadták a 23 éves fiatalembert és a rendhagyó spanyol- és angolórákat.
Leginkább a társalgásban, kommunikációs készségek gyakorlásában kaptak segítséget az
órákon. Bár Fernando formatervezést tanult a Guadalajarai Egyetemen, önkéntesként már
több helyen is kipróbálta tanári képességeit is. Remekül megtalálta a hangot a fiatalokkal.
Saját, idegen nyelvi környezetben szerzett tapasztalatait felhasználva, ügyesen nyitotta meg a
diákokat a beszélgetésre.
„Nekem az tetszett a legjobban hogy közvetlenül tudtunk beszélgetni, nem volt bennünk
feszültség amiatt, hogy valamit rosszul mondunk. Rá voltunk kényszerítve arra, hogy
használjuk a nyelvet, de élvezettel tettük, mert nem szorongtunk, élveztük az egészet. Vele
játék volt a tanulás minden perce! Kihasználtuk a lehetőséget, hogy hozzánk hasonló fiatallal
beszélhettünk! Közben Fernando élményein, személyiségén keresztül beleleshettünk egy tőlünk
távol eső ország kultúrájába, ami szintén nagyon izgalmas volt!”- mondja Dugár Anna, 11-es
tanuló.
A mexikói fiatalember az iskolai órákon kívül szabadidős programokon is részt vett, délután
is szívesen beszélgetett, korrepetálást tartott a hozzá forduló diákoknak. A 12. évfolyam
spanyolosaitól pedig egy közös mexikói vacsora keretében búcsúztunk el. Nagy
meglepetésünkre Fernando kitessékelte a tettre kész, segíteni akaró lányokat a konyhából –
azt mondta, hogy mexikói szokás szerint, ha egy férfi veszi kezébe az irányítást a konyhában,
akkor csak férfiak lehetnek a kuktái is. Az ő hazájában ünnepi alkalmakkor egy-egy ilyen
gesztussal hálálják meg a nőknek a gondoskodást és a finom falatokat, amikkel azok egész
évben kiszolgálják a férfiakat, a családot. Bár a fiúknak a hagymapucolás közben nem annyira
tetszett ez a szokás – volt, aki életében először fogott a kezébe fakanalat – ez az alkalom is
segített ledönteni a bennük lévő sztereotípiákat és gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni, hogy
majd annál büszkébben tálalják fel a lányoknak az általuk készített „burrito”-t.
A diákok sokat faggatták Fernandot az önkéntességről is. Megtudtuk, hogy Mexikóban is
létezik a közösségi szolgálathoz hasonló kötelezettség, de ott az egyetemi diploma
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megszerzésének feltétele a több hónapig tartó szolgálat, aminek célja szintén a társadalmi
felelősségvállalás, szolidaritás előmozdítása. Fernando véleménye szerint minden önkéntes
munka során megújul az ember – ha rosszabb körülmények között szolgál, mint az általa
megszokott, utána hálásabb lesz mindenért, ami számára addig természetes volt, de minden
tapasztalat beépül, és gazdagítja az ember személyiségét. Mindennél fontosabbak viszont az
emberi kapcsolatok, a barátságok, melyek ugyanazokra az emberi érzésekre alapoznak a világ
bármely pontján.
Fernando lakhelye Kecskeméten a református internátus (kollégium) volt, így nemcsak
iskolai, hanem szabadidős és esti programokon is a diákok között élt és sok jóbarátot szerzett.
Közel két hónap elteltével, hétvégén búcsúztunk el Fernandotól, aki néhány nap pihenő után
Újvidéken folytatja majd kalandos Európai körutazását. Szeretne még eljutni Bulgáriába és
Törökországba is. Hátizsákjában hordott egyszerű ruhatárát most már egy „refis” póló is
gazdagítja, de reméljük, nemcsak iskolánk emblémája fogja emlékeztetni az itt töltött hetekre,
hiszen a kapcsolattartás folytatódik a közösségi portálokon keresztül tanárokkal és diákokkal
egyaránt.
Szenes Mártonné Durucz Anna
igazgató
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