Élménybeszámoló Portugáliáról
2015 augusztusában lehetőségem adódott az Erasmus+ programmal Bragaban Portugália harmadik legnagyobb városában - 4 hetet eltöltenem. Amikor megtudtam, hogy
én lehetek az egyik szerencsés kiutazó a 8 közül, óriási hálát és izgalmat éreztem. Nem
féltem semmitől, tudtam, hogy ez egy életre szóló élmény lesz. Az is lett.
Július 29-én este indultunk a budapesti repülőtérről Lisszabonba, azután átszállva ott,
Portoba repültünk. Portoból a szervező csapat egyik tagja elvitt minket a szálláshelyre, ami
egy három csillagos hotel volt. Már az első nap jó viszonyt teremtettünk a társainkkal,
segítettük egymást és együtt örültünk.
Az első héten portugál-angol nyelvórákon vettünk részt. A tanárainkkal Julianne-nel és
Helderrel szórakoztatóan és hasznosan teltek az órák. Különösen élveztük, amikor
feladatként a városban kettes csoportokban a kezdetleges portugál nyelvtudásunkkal kellett
boldogulni. De nem csak ez volt számunkra felejthetetlen. A Braga Mobility Open - akik
lebonyolították a program szervezését - mindent megtettek annak érdekében, hogy
fantasztikusan érezzük magunkat. Bármikor, bárhol segítettek. Csodálatos élményekkel
gazdagodtam a hétvégi kirándulásokon, a hétköznapi munkaidőben, a délutáni szabad
programokon, az esti kártyázásokon. Igen, a munkaidőben is. Ugyanis az első hét után
irodai munkákat bíztak ránk egy-egy vállalatnál. Molnár Tomi és én egy körzet környezetéért
felelős cégnél dolgoztunk, ahol a feladattal ellátók nagyon kedvesek voltak hozzánk.
Próbáltunk angolul és portugálul is társalogni velük, több-kevesebb sikerrel. A munkahelyen
dolgozók megmutatták nekünk Braga nevezetességeit és hasznosabb pontjait.
A hétvégi kirándulások alkalmával lehetőségünk nyílt meglátogatni Portugália turisztikai
központjait. Voltunk Lisszabonban, Portoban, Fátimában, Geresben, Valencában és Vigoba,
ami már Spanyolország. Kivétel nélkül lélegzetelállító látványt nyújtottak. Ezek közül mégis a
kedvencem Porto volt jellegzetes épületeivel, a hajó úttal a Douro folyón, borkóstolással.
Ugyanakkor elvittek minket az Atlanti-óceán partjára is. Esposendében és Viana do
Casteloban mindannyian megmártózhattunk a sós óceánban. Röplabdáztunk, napoztunk, a
hullámokban ugráltunk. Ezek az élmények is a kedvenceim közé tartoztak, mert azelőtt még
sosem volt lehetőségem még tengerparton sem fürdeni.
A munkán és a kirándulásokon kívül sokszor sétáltunk Braga városában. Kipróbáltunk
portugál ételeket és italokat, megismertük az ottani szokásokat, és a város történelmét. Egy
percig sem unatkoztunk és az ott lét minden pillanata álomszerű volt. Különösen örültem a
társaság miatt, hiszen nem voltak összetűzések, minden békében és jó hangulatban telt.
Bármikor eltölteném velük azt az időt még egyszer. Ugyanez igaz a kísérő tanárainkra is.
Kedvesek, figyelmesek és közvetlenek voltak velünk. Hagyták, hogy önállósodjunk, de
sosem hagytak volna cserben. Végül szeretném a szervező csapatot is megemlíteni, hiszen
nélkülük semmi sem lett volna. Nagyszerűen éreztem magam a szervezésük alatt: a hotel
kifogástalan volt, az ételek finomat voltak, a kirándulások tartalmasak, élménydúsak, ők
maguk, a szervezők pedig végtelenül barátságosak, bohókásak és segítőkészek voltak.
Akárhányszor visszagondolok az ott töltött időre, kifejezhetetlen hálát érzek. Hálás
vagyok a társaimnak, a kísérő tanárainknak, a szervezőknek és leginkább az iskolámnak,
amely megírta a pályázatot. Az iskolám nélkül soha nem lehetett volna ilyen élményben
részem, egy álom vált valóra. Köszönöm!
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