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Nyugat-Magyarországi Egyetem 

Apáczai Csere János Kar 

 

 

 

 

 

Erasmus beszámoló 
Varga Fanni Borbála 

 

A 2013/2014-es tanév első félévében lehetőségem nyílt arra, hogy Erasmus ösztöndíjjal a 

portugáliai Universidade de Coimbra egyetemen tanuljak.  

 

Utazás: 

Harmadmagammal indultam neki az útnak, úgy tartottuk a legegyszerűbbnek, hogy Barcelona 

felől közelítjük meg Portugáliát. Barcelona megtekintése már régóta az álmaim között 

szerepelt, Gaudi mester építészeti alkotásaival, Miro szobraival körítve és azzal a csodálatos 

hangulatával, ami egyből beszippantja az embert, ahogy leszáll a repülőgépről. Három napot 

töltöttünk itt, majd továbbrepültünk Portóba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Prat reptér, Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagrada Família 
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Miro alkotása 

 

Güell Park Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megérkezés: 

Mikor megérkeztünk Coimbrába, gond volt a szállásunkkal, de szerencsére hamar 

megoldottuk, addig egy éjszakát az egyik magyar barátnőmnél töltöttünk, aki szintén kint 

tanult Coimbrában. Mivel szombaton érkeztünk, két napunk volt egy kicsit felderíteni a 

várost, mielőtt a hivatalos ügyeket kellett intézni.  

 

Vasárnap beköltöztünk a hostelbe, ahol 3 hónapig laktunk. Összesen 37-en laktunk ezen a 

helyen, mindenféle nációból. Olaszokkal, törökökkel, angolokkal, lengyelekkel, brazilokkal, 

volt ezen kívül belga, egy svájci és még egy afrikai srác is. 

 

 

 

 

 

A csapat egyik 

része 

 

 

 

 

Egyetem-oktatás: 
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Van egy központi iroda (DRI), ahol regisztrálhattunk. A regisztráció 25 euróba került és 

legalább 1 hétbe, mivel nagyon sok papírt kaptunk. Mindent ki kellett tölteni és a központi 

irodából elvinni a karunk erasmus-koordinátorához. Miután mindent elintéztünk, hamarosan 

felvették a portugál tárgyainkat az ottani rendszerben. (Nonio). 

 

A Coimbrai Egyetem 1290 óta működik, Európa legrégebbi egyetemeinek egyike. 

Az egyetem egyik része a hegy tetejére épült, így vált a város kiemelkedő látványosságává is, 

bár a mi karunk a folyó másik partján feküdt.  

 

 

Kicsit nehézkes volt a tanulás, mert az összes 

órát portugálul tartották. Órák után beszéltünk a 

tanárokkal, hogy az egyes tárgyakat hogyan 

tudjuk teljesíteni, de ez is elég nehezen ment, 

mert nem sok tanár beszélt angolul. Sok 

félreértés volt a nyelv miatt, de mindig 

próbáltunk keríteni valakit, aki tudott angolul is 

és portugálul is, hogy tudjon fordítani nekünk és 

persze a tanárnak is. 

 

A csoporttársaink nagyon kedvesek voltak, 

mindenben próbáltak segíteni nekünk.  

 

 

 

 

 

 

 

Coimbra: 

Coimbra Portugália harmadik legnagyobb városa, 

Porto és Lisszabon között található. A várost a Rio 

Mondego szeli ketté. Ez az egyetlen igazi portugál 

folyó, mivel a többi Spanyolországból ered. 

Coimbra egyetemváros, a népesség kb. 60 %-a 

egyetemista. A város egész struktúrája a diákságra 

épül, sohasem áll meg az élet.  

 

 

 

 

 

Szűk, macskaköves utcáin az egyetemisták 

uniformisukban éneklik a fado-t (portugál 

népzene) és sietnek az egyetemre, amihez egy 

monumentális lépcsősor vezet (125 lépcsőfok, 

igen, megszámoltam).  
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A diákság gyakran tart templomok előtt és tereken szerenádokat, amiket fiatalok és idősek is 

szívesen hallgatnak. A városban rengeteg kávézó és pub található, valamint minden sarkon 

találhatunk pastelaria-t, ahol portugál süteményeket és kávét vásárolhatunk. 

 

 

 

A városban az egyetemen kívül a főbb látnivalók 

a Könnyek parkja és a Szent Klára kolostor, de 

az építkezési stílust és a város hangulatát 

önmagában lehet élvezni. 

Coimbra látványa és pezsgő mindennapjai 

nagyszerű választásul szolgáltak arra, hogy itt 

töltsek el 3 hónapot. Aki ide egyszer eljön, 

nehezen hagyja itt a várost. 

 

 

 

 

 

Utazás-szabadidő: 

Portugália gyönyörű ország, érdemes minél többet utazni. Bár elég drága az utazás, de 

mindenképp megéri. Coimbratól nem messze található az Atlanti-óceán. A legközelebbi és 

legelső hely, ahol láthattuk, Figueira da Foz volt.  
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Már az első héten elmentünk, a jó időben pedig fürödhettünk és napozhattunk is.  

 

 

A víz 17 fokos volt, de a napon volt 30 fok is, szóval úgy döntöttem, hogy belefutok a vízbe. 

 

 

Alkalmunk volt még 3 napot Portóban tölteni, a 

Couchsurfing segítségével. Én rendszeresen 

használom ezt az oldalt az utazásimhoz szállás 

szerzésének céljából és persze azért is, mert sok 

érdekes emberrel lehet megismerkedni. Így 

kötöttünk ki Anttonnál, aki egy finn hallgató. Ő 

is Erasmus ösztöndíjjal tartózkodik Portóban. 

 

Nála laktunk 3 napig, és nagyon jól éreztük 

magunkat. Elvittek minket egy vacsorára, ahol 

szintén megismertünk még 15 embert 

(International dinner). Természetesen jó magyarokhoz híven, pörköltet főztünk nekik, el is 

fogyott 10 percen belül, nagyon ízlett mindenkinek. 
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Megnéztük a város nevezetességeit, ellátogattunk Douro völgybe, ahol a világhírű portói bort 

termelik és meg is kóstolhattuk.  

Porto nagyon hangulatos város, különleges épületekkel, gyönyörű hidakkal és a Douro 

folyóval, ahol pici hajókon szállítják a portói bort hordókban a megrendelőkhöz. Porto az 

óceán partján fekszik, így itt újra láthattuk az Atlanti partot. 

 

 

 

 

 

Ha nem utaztunk, akkor Coimbra is megfelelő 

helynek bizonyult. Minden héten kedden, 

csütörtökön és szombaton bulikat tartottak, volt hogy egyetemi szervezésben is. A többi 

napokon főztünk egymásnak. Mi magyarok a mi specialitásunkat főztük meg, a portugálok az 

övéket. De megkóstolhattuk más nemzetek ételeit is. Sokat sétáltunk a városban, utaztunk és 

felfedeztük a látnivalókat. 
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Persze a lángossütés sem maradhatott el. (Szerencsére van benne gyakorlatom, mert 3 

hónapig dolgoztam a Balatonon egy büfében) 

56 darab készült, de csakúgy, mint a pörkölt, ez sem tartott tovább 10 percnél. Mivel 

Portugáliában nincs tejföl, ezért joghurttal helyettesítettünk, de sajt és fokhagyma dukált 

hozzá így is. 

 

Mindenki lángost eszik 
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Hazaindulás: 

December 17-én indultam Németországba, mert a két testvérem ott lakik, és ezt követően 

december 21-én jöttünk haza együtt.  

 

Az utolsó napok, amiket Coimbrában töltöttem igazán nehezek voltak, mivel a barátaimtól is 

el kellett búcsúznom és a várostól is. Az időnk nagy részét lekötötte, hogy minden 

tanárunkkal beszéljünk a tárgyak teljesítéséről. Az utolsó hetekben vizsgáztunk is, így a 

felkészülés is elvette az időnket. Nagyon nehéz volt elindulnom, ott hagynom azt a helyet, 

ami otthonomként szolgált 3 hónapig és ahol ennyire jól éreztem magam. Olyan volt, mintha 

egy darabot ott hagytam volna magamból. Az Erasmus egy csodálatos dolog, mindenkinek ki 

kéne használnia ezt a lehetőséget. Teljesen megváltozik az ember, miután átélte ezt a 

hihetetlen pár hónapot. Igazából úgy éreztem, hogy nem szeretnék hazajönni. Még most is 

nagyon szívesen visszamennék bármikor. 

 

A portugál barátaink meginvitáltak a májusban tartandó Queima das Fitas fesztiválra, ami az 

egyetemi tanévet zárja le. A viszontlátás reményében tele élménnyel és tapasztalattal indultam 

haza. Akik kint voltunk Coimbrában elmondhatjuk, az Erasmus megváltoztatta az életünket, 

más emberként tértünk vissza, mint amikor elmentünk. Életem legnagyobb lehetősége volt ez 

az ösztöndíj, nagyon örülök, hogy elnyerhettem és annak is, hogy Portugáliát választottam. 

Úgy gondolom, eddigi életem során az volt a legjobb döntésem, hogy bevágtam ebbe az 

utazásba. 

 

Az utolsó kávé a Praca de Republica-n (főtér) 

 



 9 
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ERASMUS élménybeszámoló 
Portugália-Coimbra 

 

Az Erasmus-programnak köszönhetően szeptember 15-től december 21-ig, három hónapon 

keresztül lehetőségem volt az idei őszi szemesztert Portugáliában töltenem. Nagyon 

megörültem, amikor megtudtam, hogy felvételt nyertem az Universiade de Coimbra-ba, 

Portugália egyik legrégebbi egyetemére. Nem ez volt az első alkalom, hogy tanulmányi úton 

vehetek részt külföldön, mert már Angliában is voltam három hétig a középiskolai éveim 

alatt. A két út között nem csak a kint tartózkodás hosszában volt különbség, hanem abban is, 

hogy Angliában családoknál laktunk, itt pedig a többi ERASMUS-os diákkal, így jobban rá 

voltunk kényszerítve az önállóságra.  A külföldi tanulmányútra rajtam kívül még három 

rekreációs lány is felvételt nyert, akik már harmad évesek. Közülük az egyik lánnyal már 

alkalmam volt megismerkedni a nyári vízi táborban.  

 

Már a nyár közepe táján elkezdtük nézegetni a szálásokat az interneten, hogy még idejében 

megtaláljuk a legmegfelelőbb helyet, ahol lakhatunk az időszak alatt úgy, hogy a foglalás díja 

olcsó legyen, és az egyetemhez is közel legyen. Nem ment ez olyan egyszerűen, mint ahogy 

gondoltuk, mert nagyon sok keresgélés és utána járás árán jutottunk el a végső szálláshelyre, 

ahol végig laktunk. Éppen ezért érdemes minél előbb elkezdeni a szálláskeresést, és nem 

szabad halogatni. Ne az utolsó pillanatban kelljen kapkodni. 

 

Az ösztöndíjunkat már a nyár közepén megkaptuk, így abból fedeztem a repülőjegy árát. A 

kiutazásomat egy kicsit nehézre sikerült megoldanom, mivel az utazási irodában, ahol a 

repülőjegyemet vettem, nem tudtak közvetlen járatot ajánlani Budapestről Portóba, így 

először az ország fővárosába, Lisszabonba, majd onnan átszállással Portóba repültem. Nem 

először ültem repülőn, így már nagyon vártam, hogy újra átélhessem a felszállás élményét és 

azt, hogy láthassam újból a magasból a várost. Bár indulásomkor még sötét volt, a lisszaboni 

átszállásomkor már láthattam, hogyan kicsinyednek le az épületek és az autók, ahogyan 

távolodunk el a földtől. A repülésben kellemetlen dolog, hogy amikor emelkedik vagy süllyed 

a repülőgép, állandóan bedugul a fülem és szúró fájdalmat érzek. Az út alatt a légi utaskísérő 

hölgyek ételt és italt szolgáltak fel az utasoknak. Budapestről a repülőgép hajnali öt órakor 

indult, így már nagyon korán el kellett indulnunk otthonról, hogy biztosan odaérjünk a 

repülőtérre hajnali négy órára. Eredetileg kettő bőröndöt szerettem volna magammal vinni, de 

a becsekkolásnál kiderült, hogy a súlya meghaladta a maximum súlyhatárt, így az egyiket a 

szüleimnek haza kellett vinniük. Ha jól emlékszem, akkor húsz ezer forint lett volna az, hogy 

felvihessem a másik, egyébként kisebb bőröndöt is, de azt mondtuk, hogy ennyit nem ér meg. 

A nagyobbik bőröndbe pakoltuk bele a legfontosabb dolgokat, a legszükségesebb ruhákat, 

azért hogy szükség esetén másik bőröndöt nyugodt szívvel itthon hagyhassam, és ne a 

repülőtéren kelljen válogatni a ruhákat, hogy mit szeretnék elvinni és mit nem. Annak 

érdekében, hogy minél több ruhát tudjak kivinni magammal, a lehető legtöbb ruhát vettem fel. 

Bár Portugália éghajlata melegebb, mint Magyarországé, azért nagyon jól jöttek ott kint a 

pulóverek és a kabátok is. 

 

A portói repülőtéren találkoztam a lányokkal, ahonnan már együtt mentünk a szállásra. Azért 

nem együtt utaztunk, mert ők néhány nappal előttem Spanyolországba repültek egy 

ismerősükhöz. Megérkezésünkkor nagy örömmel fogadtak minket az addigra már beköltözött 

diákok. A mi szállásunk is közel volt a város központjához. Mi egy tipikus régi portugál 

bérházban laktunk, ahol csak erasmusos diákokkal éltünk együtt. Akkor még sok szoba kiadó 

volt, így kiválaszthattuk a nekünk megfelelőt. A szobaárak nagyság és az ágyak száma szerint 

változtak. A lányok négyágyas szobát vettek ki, én pedig egyszemélyes szobában laktam, 
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amiért 175 eurót fizettem havonta. Egy kicsit elhamarkodott volt a szobaválasztásom, mert a 

későbbiek során kicsinek találtam, de a végére már teljesen megszoktam. A szállással meg 

voltam elégedve. Négyemeletes nagy ház volt, a harmadik emeleten egy utcára néző terasszal, 

és a tetőtéren egy terasszal. Itt található a mosó és a szárítókötelek, de volt egy szárítógép is, 

amibe csak beletettük a kimosott ruhákat, és a program lejárta után egyből el lehetett pakolni 

a szekrénybe. Egy nagyobb és egy kisebb konyha volt a házban teljesen felszerelve 

mindennel, ami a főzéshez kell. A bejárati ajtó ujjlenyomat leolvasással működött, így tényleg 

csak az juthatott be a házba, aki oda tartozik, vagy akit egy ott lakó beengedett. 

 

Már az első nap elkezdtem megismerkedni a többiekkel, akikkel egész idő alatt nagyon jól 

kijöttem. Nagyon aranyos és kedves volt mindenki. Körülbelül nyolcvanan laktunk a házban. 

Nagyon sokféle országból jöttek ide tanulni a diákok. Jöttek Törökországból, 

Lengyelországból, Szlovákiából, Olaszországból és még Brazíliából is. Amíg jó idő volt, 

nagyon sok időt töltöttünk el együtt a ház teraszán akár hajnalig is, ahova kiültünk 

beszélgetni. 

 

Hétfőn egyből az International Office-ba vezetett az utunk, ahol bejelentkeztünk és elintéztük 

a hivatalos papírokat. A Sport Intézeti Tanszékre csak harmadik nap jutottunk el. A tanszéki 

koordinátor nagyon segítőkész volt és minden oktatással kapcsolatos tájékoztatást megosztott 

velünk. A papírmunkák elintézése és a tantárgyfelvétel elég időigényes volt, de végül sikerült 

elintézni és a következő héten már járhattunk az órákra. Az órákat természetesen portugálul 

tartották a tanárok, de a szükséges tanulnivalókat megkaptuk angol nyelven és külön órákat is 

tartottak a külföldi diákoknak. A Sporttudományi Intézet elég messze esik a belvárostól, 20- 

25 percre a folyó túl oldalán. Mi nem vettük igénybe a tömegközlekedést, ahova csak lehetett 

gyalog mentünk.  

 

Az intézmény jól felszerelt, sok csarnoka van és külső létesítményei: rengeteg teniszpálya, 

futballpálya, kosárlabda pálya, szabadtéri tornaeszközök. Az összes tanár viszonylag jól 

beszélt angolul és nagyon készségesek voltak velünk. A portugál ’szaktársaink’ is nagyon 

barátságosak és segítőkészek voltak. 

A választható sport tantárgyak közül evezést és atlétikát vettem fel. Az evezés óra nagyon 

tetszett. Az első két hétben elméleti oktatás volt, majd az óra a folyón folytatódott. Először 

ültem ilyen hajóban, úgyhogy az első két alkalommal bele is borultam a vízbe, de aztán a 

következő héten, amikor már ráéreztem a dologra, hogy hogyan kell egyensúlyozni a hajót, 

hogy ne dőljek el, és hogy hogyan kell húzni az evező lapátot, onnantól kezdve már ki sem 

akartam szállni belőle, és hétről hétre egyre jobban ment. A három magyar lány közül csak az 

egyik választotta az evezést. Neki már volt tapasztalata a dologban, mert korábban járt evezni, 

így neki az első pillanattól kezdve jól ment. Az atlétika órát egy nagy bevásárlóközpont 

melletti futballstadionban tartották, ami elég messze volt a szállásunktól. Az óra kilenc órakor 

kezdődött, szóval nem kellett korán kelni.  

 

A többi tantárgyra elég sokat kellett tanulni és szótárazni az idegen szavakat, mert az volt 

bőven a szövegekben. Az anyagot angol nyelvű könyvekből lefénymásolva szereztük meg. 

Nagyon sok időt töltöttem el a lefordításukkal. A többi tantárgyból beadandó dolgozatot 

kellett csinálni. Ez már nem volt annyira nehéz. Az első hetekben gyakran előfordult, hogy 

nem találtam a tantermeket, ezért sokszor segítséget kellett kérnem ahhoz, hogy megtaláljam 

hova kell mennem. Az órák katalógusosak voltak, így mindegyiken ott kellett lennünk. 

Megismerkedtem a többi erasmusos diákkal is, akik nem laktak velünk egy szálláson, de 

ugyanazon a szakon tanultak. Két lengyel fiúval jó barátságban voltam. Gyakran mentünk 

ebédelni az egyetem menzájára, vagy mentünk a konditerembe edzeni. Az egyik délután, 
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amikor éppen ebédeltünk az egyetem menzáján, megkérdezték tőlem, hogy van-e kedvem 

elmenni velük Portóba egy kis kirándulásra. Én természetesen igen mondtam rá, így együtt 

elmentünk és megnéztük a várost, és néhány nevezetességét, ami közel volt a 

vasútállomáshoz, ugyanis vonattal mentünk el.  

 

Az egyetemhez közel sok kantin található, amelyek diákbarát áron kínálnak ételeket (2,40 

euró). A portugál ételek számomra ízletesek voltak, nem túl változatos, de nagyon egészséges. 

Mindig volt saláta és friss gyümölcs a menühöz. Viszont hétvégenként ezek a menzák zárva 

vannak, szóval rá voltunk kényszerítve a főzésre, mert az egyéb éttermek elég drágák.  

Amit hiányoltam, hogy a városközponttól csak távolabb voltak bevásárlóközpontok, ill. 

élelmiszerboltok. Alaposan át kellett gondolni, hogy mit és mennyit vegyünk, mert tényleg 

elég távol estek a lakhelyünktől. Az élelmiszerárak közel megegyezők a magyar árakkal. A 

gyümölcsök voltak csak jóval olcsóbbak. 

 

Mi szeptember közepén érkeztünk meg, akkor az idő hihetetlenül meleg volt: 30 fok feletti. 

Még októberben is nagyon meleg volt és szépen fokozatosan novemberre kezdett őszi idő 

lenni. Novemberben már elég sok eső esett és a hőmérséklet is csökkent. Figyelmébe 

ajánlanám a kiutazóknak, hogy a nyári ruhák mellé, sok-sok vastag pulóvert és meleg ruhát is 

csomagoljanak, mert a lakásokban hideg van. A ház nappalijában kandallóval fűtöttünk, a 

szobákban pedig hősugárzókkal csináltunk meleget.  

 

Nagyon sokat szórakoztunk együtt a házban. Legalább négy alkalommal ünnepeltünk 

születésnapot. Csaknem minden héten elmentünk bulizni az éjszaka valahova. A 

szállásunkhoz közel több szórakozóhely is volt, így át tudtunk menni máshova, hogyha nem 

éreztük jól magunkat egy helyen.  

Az ott létünk alatt részt vettünk a latada fesztiválon, ami egy egy hétig tartó ünnepség. 

Hasonló az itthoni farsangi bálhoz, mert a diákok jelmezbe öltöztek, és úgy vonultak Coimbra 

utcáin.  

Ami nagy élmény volt számomra, hogy láthattam élőben az óceánt. Kétszer is voltam a 

parton. Egyszer még októberben, amikor még nagyon jó volt az idő, így fürödhettem is a 

vízben. Másodszor pedig decemberben mentem el a magyar lányokkal közösen, de akkor már 

hideg volt, fújt a szél és az eső is esett. Nagyon szép látvány volt, ahogyan a szél hatalmas 

hullámokat csapott a vízen. Már a parttól messzire lehetett látni, ahogy a sziklákon felcsapnak 

a hullámok. 

 

Ebben a félévben nagyon sok felejthetetlen élménnyel gazdagodtam, amit nem fogok soha 

elfelejteni.  Teljes mértékben elégedett vagyok a választásommal. Portugália egy nagyon 

különleges ország és nagyon megtetszett az ottani életvitel és kultúra, ugyanakkor befogadó 

volt a külföldiekkel is. Nem mindennapi lehetőség Európa egyik legrégebbi egyetemén 

tanulni és Portugáliában élni. Az életszínvonal kicsit eltérő, de megfizethető. Az ösztöndíj 

összegét ki kellett pótolni, de nem vészesen sokkal.  

Fő célom a nyelvtudásom fejlesztése volt és a szakmai tudásom kibővítése, mindkettő sikerrel 

járt. Mindenkinek csak ajánlani tudom Portugáliát, Coimbrát, éljetek a lehetőséggel! 

Végezetül hálás vagyok az egyetemnek és szüleimnek, akik nélkül ez az út nem jöhetett volna 

létre. 

        

               Zsólyomi Tamás 

        REKAN II. 
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ERASMUS 

Coimbra, Portugália 

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés 

Horváth Ilona 

2013/14 őszi félév 

 

 

2013.09.14-én érkeztünk meg Portugáliába két lány és egy fiú szaktársammal. Az Erasmus 

miatt nem végeztem a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán, így én 

negyedéves vagyok. A lányok harmad-, míg az egyetlen fiú társunk másodéves hallgató 

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakon. Együtt utaztunk Portóból Coimbrába 

vonattal.  

Több nehézség után végül is egy diákszállón sikerült szállást találnunk, ahol mi hárman – a 

lányok – egy szobába kerültünk. Ezen a szálláson nagyon sok erasmusos diák lakott rajtunk 

kívül: brazilok, olaszok, lengyelek, törökök és még sorolhatnám. Több mint harmincan 

laktunk így együtt.  

A szobánkból nagyon szép kilátás nyílt a teraszra, ahol egy citromfa nőtt. Ez merőben 

szokatlan volt Magyarországhoz képest, de nagyon tetszett.  

A hétvége után neki is álltunk a tanulmányi ügyeink elintézésének. Mivel ez elég sok 

papírmunkát és utánajárást jelentett, így ez egy hetet vett igénybe. Ezért csak a következő 

héten kezdhettünk el a szorgalmi időszakot.  

Többféle tantárgyat vettünk fel, elméletit és gyakorlatit egyaránt.  

Volt evezős lévén az első tárgy, amit kiválasztottam, az evezés volt. Ezzel kezdtem a hetet. 

Nagyon élveztem a Skiff-ben (egyszemélyes hajó) az evezést, mivel ezt még soha nem volt 

alkalmam kipróbálni. Az óra színhelye Coimbra város folyója, a Mondego volt. Mivel erről a 

folyóról korábbi olvasmányaimból hallottam Paulo Coelho, egy portugál író révén, így még 

inkább izgalommal töltött el, hogy én is ezen a folyón evezhetek.  

A félévi jegyért egy beadandót kellett készíteni, majd előadni az evezésről, valamint 

feladatokat kellett végrehajtani a vízen.  
Evezés a Mondegon  

 
Erre a teljesítményemre vagyok a legbüszkébb, ugyanis itt 20-ból 19-es osztályzatot értem el.  

Ezután egy nehezebb tantárgy, az Élettan ismereteit szívhattuk magunkba. Sajnos az órát 

portugálul tartotta a tanárnő, így a képeken kívül nem igazán értettünk semmit. Még 

szerencse, hogy már voltak magyar alapjaink ehhez, ugyanis mi már itthon tanultuk ezt. 

Szerencsére megnyugtatott minket a tanárnő, hogy a vizsga angolul lesz, tesztek formájában 

lesz a számonkérés. 
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Így is lett, két tesztet írtunk az élettan alapismereteiből, de leginkább az idegrendszerről szólt 

a tananyag.  

Ehhez kapcsolódott még egy másik tárgy is, amit egy másik tanár oktatott. Itt legfőképpen az 

izmokról tanultunk. Ezt az órát is tesztek írásával teljesítettük.  

Szabadidős tevékenység óránk is volt, ahol leginkább arról tanultunk, hogyan kell 

megszervezni egy sporteseményt.  

A végső követelmény pedig az volt, hogy szervezzünk a többi erasmusos hallgatóval egy 

sportnapot. Itt mindenki más feladatot vállalt. Néhány fős csapatokra oszlottunk. Mi – 

magyarok – a plakát elkészítését, valamint terjesztését vállaltuk el, valamint játékokat kellett 

kitalálnunk.  

A nagy napon a forgatókönyvünk szerint jártunk el, miszerint kipakoltunk, valamint 

lebonyolítottuk az egész rendezvényt. Én személy szerint az egyik feladat irányításában 

játszottam szerepet egy spanyol hallgatóval. A résztvevők portugál hallgatók voltak, akik 

ugyanezen az órán vettek részt, csak nyilvánvalóan nem cserediákként.  
Sportnap  

 
A sportesemény lebonyolítása után az utómunkálatok, ezenkívül az értékelés volt már csak 

hátra. Ezután pedig írásban kellett válaszolnunk 10 kérdésre a sportnappal kapcsolatban.  

Sportpedagógia óránk végig elméleti volt, csupán a számonkérés zajlott gyakorlatban. Itt egy 

sport bemutatása, valamint egy óra tartása volt a cél. Mi a röplabdát választottuk, mivel az 

egyik szaktársunk régebben sportszerűen űzte ezt a sportot, így el tudott látni minket minden 

fontos információval.  

Egyik óránk, ami igazából nem kapcsolódott a sporthoz, a szociológia volt. Órára nem kellett 

járnunk, mivel úgysem értettünk volna belőle semmit. Ehelyett minden héten egy szöveget 

kaptunk angolul, amit elemeznünk kellett, majd kérdésekre válaszolni. Ezenfelül pedig két 

zárthelyi dolgozatot is írtunk, amiknek a keretében szövegeket kaptunk és kérdésekre kellett 

válaszolnunk.  

Volt olyan napunk is, amikor csak sportóráink voltak. Aerobic, valamint tenisz.  

Aerobic órán természetesen aerobicoztunk, először csak az oktatót utánozva. Majd kisebb 

csoportokra osztódva kellett kitalálnunk, ezután pedig gyakorolnunk, bemutatnunk az általunk 

koreografált mozgást. A végső jegyet egy 64 ütemű gyakorlatsorra kaptuk, amit általunk 

választott zenére kellett bemutatnunk a tanár úrnak. 

A tenisz órák kicsit vontatottabban zajlottak, mivel a bemelegítés után 5-6 fős csapatokat 

kellett alkotnunk és feladatokat végrehajtanunk. Nem is ezzel volt a baj, hanem azzal, hogy 

mire világossá vált a számunkra, hogy mi is a feladat, arra már váltás volt, és kezdhettük újból 

a feladat megértését. Ezek a feladatok eléggé összetettek voltak, így – mivel nem értettük a 

nyelvet – elég nehézkessé vált számunkra a végrehajtásuk. A félévi jegyet úgy érdemelhettük 

ki, hogy beadandó dolgozatot kellett írnunk, valamint gyakorlatban és szóban is vizsgáztunk.  
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Számomra a legnagyobb kihívást a portugál nyelv tanulása jelentette. Egy héten 4 órát 

jelentett ez az egyetemen, ezenkívül otthon az órákra való felkészülés vett el nagyon sok időt. 

Úgy éreztem, hogy valahogy sosem tudom utolérni magam, hogy mindig naprakész legyek. 

De így is sokat tanultam.  

Sajnos vizsgázni már nem volt lehetőségem, ugyanis a vizsga olyan időpontra esett, amikor 

már nem tartózkodtam az országban.  

Sajnos sok órán nem annyira tudtuk megértetni magunkat, mivel voltak olyan tanárok, akik 

egyáltalán nem, vagy csak kevés angol nyelvtudással rendelkeztek. Volt olyan óra, ahol a 

portugál hallgatók segítségét kellett kérnünk. De nagyon pozitív, hogy ők sokat segítettek, és 

mindenben rendelkezésünkre álltak, akármilyen problémával álltunk elő.  

A negatív órai élmények ellenére is nagyon élveztem, hogy egy másik ország óráin ülhettem 

és betekintést nyerhettem egy másik nyelv, egy másik kultúra egyetemi világába.  

Természetesen, ha már egy idegen, távoli országban töltöttünk több hónapot, így nagyon 

sokat kirándultunk is. Én megismerkedtem egy új baráttal egy volt erasmusos csoporttársam 

jóvoltából. Így a szaktársaimmal is, valamint az új barátommal is sok helyet látogattam meg.  

Voltam a portugál fővárosban, Lisszabonban, ahol lehetőségem volt megkóstolni egy nagyon 

finom helyi különlegességet, a Pastel de Belém-et. Ez egy vaníliapudingos, fahéjas édesség. A 

pastel egyébként az édességet jelenti, míg a Belém pedig Lisszabon elővárosának a neve.  
 

Lisszabon  

 
 

 

 

 

Pastel de Belém  

Portóban természetesen portói bort kóstoltunk. Érdekessége, hogy egy vörösborhoz képest 

meglepően magas az alkoholtartalma, 19-21%, valamint eléggé édes, de ennek ellenére 

nagyon finom.  

Portugál ételt kóstoltunk itt is, a Francesinhát, ami Portóból származik. Magyar jelentése 

Franciácska. Ez tulajdonképpen nem más, mint egy hasábburgonyával és igen pikáns szósszal 

leöntött szendvics.  
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Ponte D. Luís I (I. Lajos híd, Porto) 

 
 

 

 

 

Libegő (Porto)  

Természetesen az óceánnál is voltunk. Figueira de Foz-on, ahol állítólag a legveszélyesebb a 

part. Egyébként valóban veszélyes, mivel amikor fürödtünk az óceánban, megtapasztalhattuk, 

hogy igen könnyen elsodorhatnak a hullámok.  

A következő part – amit megnéztem – Nazaré volt. Véleményem szerint itt volt a legszebb 

színe a víznek, valamint a strand mellett lévő sziklás rész egészen festői látványt nyújtott.  
 

Figueira de Foz  

 
 

 

 

 

 

Nazaré  

Mirában voltam még, ahol a rengeteg kagyló a parton nyújtott egészen üdítő látványt. Mivel a 

többi parton nem sok lehetőség volt a kagylógyűjtésre, így azonnal nekiálltam az ez iránti 

szenvedélyem kielégítésének. Érdekesség, hogy december 5-én voltam ezen a helyen és még 

olyan jó idő volt, hogy pólóban és mezítláb lehetett szaladgálni az óceánparton.  

Ezenkívül, amikor Portóban jártunk, akkor is megnéztük az óceánt, valamint a rengeteg 

szörföst, akik éppen a hullámokat próbálták meglovagolni. Egészen különleges élmény volt ez 

számomra, hiszen tévében igen, de élőben még sosem láthattam ilyet.  
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Porto  

 
 

Az újdonsült portugál barátom még elvitt néhány helyre Portugálián belül. Mivel autóval 

mentünk, így útközben is sok szép helyet megcsodálhattam.  

Voltunk egy római kori romvárosban, Conímbrigában, valamint a Győzelmes Szűz Mária 

kolostorban, ami Batalha városában található. Különlegessége, hogy ez a legnagyobb az angol 

gótika hatása alatt épített templom és kolostor portugál földön.  

Továbbá meglátogattuk Fátima városát is, ami egész Európa egyik legismertebb 

zarándokhelye. A Mária jelenések hatására évente több millió ember keres lelki megnyugvást 

e világszerte híres településen.  
 

Fatima  

 
 
 

 

 

 

 

Batalha 
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A portugáliai kirándulásokon kívül tettünk egy háromnapos kirándulást a híres spanyol 

városban, Barcelonában is. Egészen csodálatos helyeket, építményeket tekintettünk meg. A 

strandon a tengerben is megáztattuk a lábunkat, a víz pedig meglepetésemre egészen 

melegnek bizonyult. Be kell vallanom, ez a 3 nap egyáltalán nem volt elég arra, hogy mindent 

megnézhessünk a gyönyörű katalán városban.  

 

 
Park Güell (Barcelona)  

 
 

 
 

 

Az utolsó héten levizsgáztunk a megmaradt tárgyakból, valamint a papírmunkát intéztük. 

December 19-én este indultunk vonattal Lisszabonba, hogy repülővel hazafelé vegyünk 

utunkat.  

Személy szerint én nagyon sajnáltam, hogy el kellett jönnünk ilyen hamar, szívesen maradtam 

volna még pár hónapot e festői városban.  

Ha lesz a jövőben lehetőségem, mindenképpen visszamegyek meglátogatni azt a helyet, ahol 

egyetemi éveimből egy szemesztert töltöttem.  
 

Az utolsó kávézás 

 


