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Bevezetés
Schrötter Leónak hívnak és 5 csodás honapót töltöttem el Portóban
Portugália,mint Erasmus diák. Ebben az beszámolóban szeretném megosztani a
tapasztalataimat és élményeimet veletek amit ez a felejthetetlen ország és
iskola adott nekem
Miért is pont Portó merül fel bennetek a kérdés és jogosan hiszen annyi
csodálatos helyre el lehet jutni az Erasmus keretein belül de én az elejétől fogva
pontosan tudtam miért választottam ezt gyönyörű helyet. Engem mindig is
vonzottak a déli országok kultúrái, mentalitásai, ezért is esett a választásom
eme messzi helyre. Másik fontos indok volt a választásban a nyelv mivel
gyermek korom óta tanulok latin és spanyolt így ideális volt hogy fejlesszem
tudásomat ezen a téren is. Persze nem utolsó szempont volt a választásban
környezet sem a csodálatos tájak a környezet, a minőségi tengeri konyha és
borok.

Porto
Porto - Portugália második legnagyobb városa. Lakossága: 261 150, az
agglomerációval együtt 1 801 958 fő. Porto körzet és az északi régió székhelye.
Az ország Atlanti-óceáni partvidékén, a fővárostól, Lisszabontól északi irányban
mintegy 300 km-re, a Douro folyó tölcsértorkolatának északi partján fekszik.
A város egyfajta nyugodtságot áraszt magából. A házak a múltszázadot idézik
mintha csak egy másik világba kerülne az ember. Legfőbb látnivalója talán a
belváros és a Pont Dom Luis híd ami egyik fő látnivalója turistáknak mert a híd
körzete tele van hangulatos helyekkel ahol akár meg lehet pihenni kis időre.
Majd az este folyamán ezeket a helyeket a fiatalok foglalják el. Érdemes
meglátogatni a különböző óceán part szakaszokat mert mindegyik más és más,
múzeumokat, kisebb boros pincéket és hely történeteket meghallgatni.

Szállás
Amikor a szállás foglalásra került a sor 2 lehetőség előtt álltam az egyik az
egyetemi kollégium volt a más pedig albérlet keresés. Azt tudni kell hogy

legtöbbször külföldi diákok nem kapnak egyetemi kollégiumi elszállásolt
úgyhogy keresni kell albérletet. Mivel engem sürgetett az idő ezért tanácsot
kértem a kinti intézménytől és megkaptam ezt a címet: (http://www.comapportugal.com ) Azonnal felvettem a kapcsolatot velük és egy két napon belül
találtam is megfelelő szállást. Egy adatbázisból könnyedén kiválaszthattam a
nekem legmegfelelőbb lakást. Másrészről ha tanácsolhatom azoknak akiknek
van elég idejük szeretném tanácsolni hogy facebook csoportokban könnyedén
találhatnak szállást és sokkal olcsóbban is kijöhetnek anyagilag. Az átlag lakás
bérlés olyan 150-200 euro között mozog és van amelyik tartalmazza a
számlákat van amelyik nem ezt előre tisztázni kell. Fontos megemlíteni a lakás
keresés során milyen karra is jelentkeztek hogy a szervezetek vagy segítők úgy
tudjanak ajánlani szállást ahol akár osztály társsal is lakhatsz majd ami nagy
segítség a továbbiakban.

Közlekedés
Portónak igen kiterjedt tömegközlekedéssel rendelkezik, ami megában foglalja
a 7 Metro vonalat és a buszhálózatot. Elektronikus rendszer működik az egész
városban amikor utazni szeretnél valamelyik eszközön ami azt takarja hogy
rendelkezned kell egyfajta bérlettel amit minden utazás előtt érvényesíteni kell
nem mellékesen vonal váltáskor is. Nagyon fontos jegyet venni mert egész
sokszor lehet találkozni ellenőrökkel és nem túlzottan elnézőek a külföldiekkel
kapcsolatban sem. A város különböző zónákra van felosztva és ennek
tekintettében kell az útvonalunkat megtervezni. A jegy ár diákkal 22 euro ami 2
zónát foglal magában de érdemes zónás bérletet venni ami 27 euro. A bérlet
vétel teljesen máshogy zajlik mint Magyarországon csak a hónap elejétől a
hónap utolsó napjáig érvényes a bérlet.
Porto zóna térképe : http://www.linhandante.com/ocasionais-zonas.asp

Egyetem

Az egyetemi élet sokkal tradicionálisabb, mint amit megszokhatunk oda haza.
Az egyenruha kötelező. Az első éves diákoknak egyen piros pulóvert kell
viselniük ami a minta minden évben változik mindig egy új állatot választanak
mintának. Majdnem egy teljes évig kell ezt hordaniuk és ez idő alatt teljes
mértékben engedelmeskedni a felsőbb éves diákoknak számunkra ez néha
nagyon durvának tűnt de nekik ez természetes volt. Itt értem azt hogy
hajolgattak, az utcán énekeltek, stb. De utólag ezt jó dolognak tartom mert
összekovácsolta őket láthatólag is.

A felsőbb évesek fekete egyenruhában jártak ami nekem a Harry Pottert jutatta
eszembe mert a ruhák nagyon hasonlóak volt.
A tárgyaimat angolul hallgattam bár a semester végére a portugál nyelvem is
sokat erősödőt.
A semester elején lehetőség nyílik két fajtaoktatási forma közül választani a
final assessment és continuous assassement. Ha final assessment választasz a
semester végén kell csak vizsgáznod és év közben szabad vagy nem kell bejárni
semmit sem csinálni, de cserébe kicsit nehezebb a vizsga. A continuous
assessment alatt amit ajánlók mindenkinek évközi jegyet lehet szerezni és
viszonylag egyszerű mert a tanárokkal nagyon jó viszonyba lehet kerülni. Persze
azért tanulni is kell. A tárgyak amiket hallgattam és ajánlani tudok: Marketing,

Portugál nyelv alapjai, e kereskedelem, szervezeti management, Micro
ökonómia, statisztika 2.

Gasztronómia,Élet

A portugál életszínvonal hasonló a magyaréhoz. Az árakról annyit mondhatnék,
hogy talán kicsit drágább mint oda haza bár ez függ a terméktől például a
gyümölcsök nagyon olcsóak és a húsoknál Magyarországgal ellentétben a
disznó hús rendkívül kedvező áron van. Az éttermi árak barátságosnak
mondhatóak főleg a külterületekben.
Az élet itt minden nap egy új kihívás az öt hónapom alatt sose volt olyan nap
amikor unatkoztam volna a semester elején a különböző szervezetek(Comap)
segítenek összekovácsolni az erasmus csapatot. Aztán miután kialakultak a
csoportok, de legtöbbször 20-30 fős csoportokról beszélek már együtt
térképezik fel a várost az országot sőt még a környező országokat is.
Az éjszakai élet a városban rendkívül meghatározó sőt úgy is mondhatnám hogy
a észak Portugália buli paradicsoma Portó. Megannyi szórakozási lehetőség a
belváros tele van klubokkal amik legtöbbször 1-2 óra fele nyitnak este és a
eltartanak akár reggel 7 ig is. Az árak ezeken a helyeken hasonló a hazai
árakhoz talán kicsit drágábbak.
A gasztronómia Portóban igen fejlett sok jó bort lehet találni nagyon jó áron az
én javaslatom hogy amire rá van írva hogy Douro bór az mindig fogyasztható.
Az ételekről: Portóban van egy híres étel aminek a neve Franchesina valójában
senki sem tudja a hiteles receptet mert minden helyen máshogy és máshogy
készítik el. Az étel valahogy úgy néz ki hogy 2 tószt kenyér között különböző
húsokat tesznek minimum 4 fajtát majd tükörtojás és sajt a tetejére és
paradicsom lével leöntve. Így a leírtakból tudom hogy nem valami esztétikusan
megnyerő de igen is finom minden módon elkészítve.

A reggeliről annyit hogy könnyen lehet asszimilálódni az itteni élethez csak egy
kis kávé pék sütivel, ami egész kitart 2-3 ig is. A pék sütik igen népszerűek a
portugálok körében.
Az egyetemi menza nagyon olcsó és szinte mindent lehet kapni benne pl egy
komplett ebéd menüvel 3 euro.

Összefoglalás

Tudom, hogy ez egy nagyon elcsépelt befejezésnek tűnhet, de ez a félév egyike
volt a legcsodálatosabb pillanatainak az életemben. Rengetek új barátra
tehettem szert akikkel már most a közös jövőt tervezgetjük. Azok a pillanatok
egyszerűen felejthetetlenek számomra, amikor együtt elmentünk nyaralni vagy
egyszerűen sétálni. Itt egy egészen más kultúrával találkoztam lehet ezért is
hozta ki belőlem ezt a nyitottságot az Erasmus élmény. Mindenkinek kívánom,
hogy aki tehető éljen ezzel a felejthetetlen lehetőséggel, mert az életét
változtathatja meg egyeseknek. Nem beszélve a megannyi élményről,
felejthetetlen pillanatról amit mások adnak.

Leo Schrötter

