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Bevezető

Olá!
Hegedűs Emőke vagyok, az Óbudai Egyetem hallgatója. 2011-ben döntöttem el,
hogy megpályázom az Erasmus ösztöndíjat.
Célországként Portugáliát jelöltem meg. Van, aki furcsállotta választásom, a
gazdasági válság és a sapkás bácsikás országimázs miatt. De én szerettem volna
egy igazán távoli kultúrát megismerni. Optimizmusom kifizetődött, és nem
csalódtam: a hírek ellenére Portugália gyönyörű, nyüzsgő és különleges.
Ha érdekel, hogyan alakult az Erasmus évem Portugáliában, milyen
tapasztalatokkal gazdagodtam, tarts velem beszámolómban!

Első állomás, FARO

EILC jelentkezés
Ha Portugália a cél, érdemes kisebb egyetemet, várost választani. A
nagyvárosok, híresebb iskolák kurzusai könnyen betelnek, és hoppon marad, aki
nem hagyott más esélyt.
Én szerettem volna a tényleges Erasmus félévemtől távol eső, különböző helyen
tölteni a nyelvi kurzusomat. Ezért választottam Farot, a Portugália déli részén,
Algarveban található óceánparti várost, mely valóban sokban eltér az ország más
tájaitól.
Tomar szintén jó választás lehet, erről a városról lejjebb részletes leírást találsz.
Utazás Portugáliába
Magyarországról a legegyszerűbb és legolcsóbb repülőgéppel utazni.
Tudom ajánlani a TAP Portugal légitársaság járatát
Budapest-Lisszabon között.
Előnyei a fapadosokkal szemben:
 Nincs átszállás, egyszeri 3 óra az út
 Az árban benne van egy poggyász (a
kézipoggyászon túl)
 Az úton szerény étkezés és italellátás biztosított
(ingyenes)
 Kevesebb a macera a becheckolással
 Erasmus akciós jegyet válthatunk
(Érdemes oda-vissza megvenni a jegyet.)
Fapados társaságok előnye, hogy mennek Portoba ill.
Faroba is, megkímélve ezzel minket a hosszas buszozástól ill. vonatozástól.

Fogadtatás
A repülőtéren rengeteg pálmafa és az
iskola képviselői fogadtak.
Az idő remek volt, esténként, kora reggel
néha kissé hűvös, nappal nagyon meleg.
Az iskola szerzett szállást mindenkinek a
belvárosban, a reptérről rögtön oda
szállítottak. Mindenki kapott külön szobát,
törölközőket, ágyneműt, közös konyhát, fürdőszobát.
Helyi közlekedés
Faro (és egyébként minden település Portugáliában) nagy kiterjedésű és
ritkán lakott. Ezért szinte mindenhova busszal kellett utazni.
Az autóbérlés nem túl drága néhány napra (pár kirándulás erejéig), vagy a
bátrabbak akár saját járművel is nekivágnak az Erasmusnak.
A tömegközlekedéshez érdemes mielőbb megigényelni a havibérletet a
buszvégállomáson, mert napokig készül (személyi és egy igazolványkép kell
hozzá). Addig jeggyel utazhatunk, amit a sofőrnél lehet megvenni.
Nyelvtanulás
A portugál nagyon hasonlít a többi latin eredetű
nyelvhez, ezért aki ismer már egyet, annak jóval könnyebb
dolga lesz a többi kezdőnél.
Némi portugált mindenképpen hasznos átfutni az út előtt
(Figyelem, csak kifejezetten a kontinentális, európai, PT
megjelölésű anyagok jók!), mert a tanfolyamon angolul és
feszített tempóban folyik az oktatás.
Programok
Az idő nagy részét a nyelvórák és a délutáni
strandolás tették ki.
Az iskola sok kirándulást szervezett, minden fontos
látnivalóhoz elvittek minket (Lagos, Sagres, Tavira…).
Óriási élmény, nem szabad kihagyni!
Hétvégenként Faro központjában, a kikötő környékén
mindig
volt
valamilyen
fesztivál,
borral,
tengergyümölcseivel és sok zenével. Ezekre a kurzus
többi résztvevőjével együtt látogattunk ki.

TOMAR

Fogadtatás
Faroból vonattal (Lisszaboni átszállással) érkeztem Tomarba.
Az iskola (IPT) üdvözléséből kimaradtam, úgy tűnt az ottani EILC-sekre
fektettek több hangsúlyt. Emiatt, és hogy nem a kollégiumban laktam úgy érzem
hátránnyal indultam, nehezen találtam rá erasmusos társaimra és a tanáraimra.
Szóval
a
kollégiumot
mindenképpen
ajánlanám
az
egyedül érkezőknek. Olcsó, az
iskola területén van, sok erasmusos
diák lakja. Hátránya, hogy a várostól
elég messze van, a szabályok kicsit
szigorúak, és nem sok, nem túl
barátkozós
portugállal
találkozhatunk.
Az iskolai hirdetőtáblán lehet jó
albérletet találni, a városban, így
közelebb lehet kerülni a helyi
kultúrához, a város életéhez. A lakások többnyire sok szobával rendelkeznek,
nyitottabb portugál diák lakókkal. Érdemes egy portugálul beszélő ismerőst
megkérni, hogy segítsen, mert nem minden lakástulajdonos beszél angolul. Én a
városi életet választottam, aminek köszönhetően sok barátot szereztem az iskolai
körön kívül is.

Iskolai élet
Tomarban az oktatás egyetlen hivatalos nyelve a portugál. Néhány tanár
azért beszél angolul, segítségükkel tudtam csak boldogulni.
A gyakorlati oktatás főleg egyéni, projektszerű munkákat jelent, melyhez nem
sok segítség járul.
Aki hozzám hasonlóan a Graphic design Bsc-be kapcsolódna be, annak ajánlom
az Adobe Master Collection Photoshop, InDesign és Illustrator programok
alapjainak elsajátítását. Az órákon nyomdai előkészítés, arculattervezés és
fotófeldolgozás a fő témák.
Én nem igazán tudtam mire számítsak, de kisebb-nagyobb zökkenőkkel azért
sikerült a kitűzött célokat teljesítenem.
A tanítás mellett a hallgatói élet is nagyon fontos a
portugál felsőoktatásban. A programok az őszi félévben a
elsősökről, míg a tavasziban a végzősökről szólnak.
(Tomarban sajnos az Erasmus kicsit háttérben van, egy
vacsorát szerveztek nekünk novemberben.)
A kari vacsorák időpontját megtaláljuk az iskolai plakátokon.
Érdemes elmenni, közelebbről, kötetlenebb formában lehet
ismerkedni a diáktársakkal és néhány tanárral is.
Szakmai gyakorlat
Gyakorlati helyemet kivételes lehetőségként, személyes ismeretség révén
találtam, egy már végzett hallgató saját tulajdonú cégénél.
A gyakorlat során az iskolában szerzett ismereteimet hasznosítottam és
bővítettem tovább. A kollégákat már korábban megismertem, így a
beilleszkedéssel sem volt problémám, mindenki segítőkész volt.

A város
Tomar Portugália középső részén
található elbűvölő városka, rengeteg látni-,
és tapasztalnivalóval:
A város szíve a főtér, ami fölé a templomos
lovagok egykori vára emelkedik. Mindent
átjár a „történelmi térerő”, hagyományok,
legendák, épületek emlékeztetnek a város
nem mindennapi történetére.
A várat vasárnap délelőtt ingyenesen lehet
bejárni, és érdemes a templomok különösen
szép épületeit is kívül-belül megtekinteni.
Egész évben rengeteg színes program várja az érdeklődőket: élő szobrok
fesztiválja, búcsú, kórustalálkozók, körmenet, karnevál, leveskongresszus és a
főiskola számos rendezvénye.
Az utcákon rengeteg teraszos kávézó és
vendéglő várja látogatóit egész nap. Az
árak nem túl borsosak, nem csak a turisták,
a helyiek is szívesen fogyasztanak
mindenütt.
A klubok éjfél után, 2-3 óra körül
nyitnak. Sok helyen zárt ajtóval
találkozhatunk, de nem kell megijedni,
csengetésre megnyílnak. A belépés
általában ingyenes és érkezéskor egy
kártyát is kapunk. A kártyára a fogyasztást
a pultnál írják, majd távozás előtt a pultnál, egyben kell fizetni, és a kijáratnál a
biztonsági őrnek visszaadni.
A belvárosban többnyire csak kisebb butikok találhatók. Élelmiszer és
olcsóbb áruk vásárlására a város iskola felé eső része alkalmas. Itt található több
hipermarket is.

Környék
Tomar körzetéhez tartoznak a
város körüli kisebb települések is.
Gyönyörű
kertek
olívafákkal,
narancsfákkal,
vidéki
villák,
eukaliptuszerdők…
Néhány nevezetesség: akvadukt a római
korból, a Zezere folyó strandjai és
vízerőműve,
Almourol
vára
a
Ribatejoban fekvő szigeten.
Kicsit távolabb, de elérhető közelségben van
Fátima, a keresztény zarándokhely, Coimbra, a
híres egyetemi város, Nazaré óceánpartja vagy
akár Lisszabon is.

Nekem nagy élmény volt megismerkedni ezzel a hellyel. Valóban minden más,
mint otthon: az emberek, az ételek, a zene…
Mindenkinek ajánlom, hogy látogasson el legalább egyszer Portugáliába.
Remélem sikerült kedvet csinálnom hozzá!
Veijo-te em Portugal!

Hasznos linkek:
http://erasmus.uni-obuda.hu/
Az Óbudai Egyetem Erasmus oldala
http://www.gri.ipt.pt/default.asp?lang=en
Az IPT Erasmus oldala
http://www.cp.pt
Portugália vasúttársaságának honlapja, menetrenddel, jegyárakkal
http://www.flytap.com
Portugália légitársaságának honlapja, online jegyrendelés, ERASMUS AKCIÓ
kis érdekességek:
http://www.youtube.com/watch?v=iUok26eBogA
A 2004-es futball EB promóvideójának werkfilmje, helyszín Tomar főtere
http://www.youtube.com/watch?v=GkthRxnjrt4
Végzősök ünnepe, locsolkodás Tomar főterén
http://www.youtube.com/watch?v=ygPi66FzCy8&feature=related
Az IPT hagyományőrző férfiegyüttesének (Tuna Templaria) egy fellépése
Befejezésül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak,
hogy ezeket az élményeket megszerezhessem / I send my special thanks for you, who
helped me to get this experience:
Családom, az RKK Nemzetközi Irodája, Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia, az
Óbudai Egyetem Nemzetközi Irodája, Dudás Ferencné, az Erasmus program
minden további munkatársa/everybody who works for the Erasmus program, az RKK
Médiatechnológiai és Könnyipari Intézetének munkatársai, dr. Koltai László,
Prokai Piroska, Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília, Tiefbrunner Anna, IPT GRI,
Célia Barreto, Joao Costa Rosa, Heizerné Auer Edina, Kalocsai Mária, Majoros
Kinga, Paulo Rendeiro és Glória Lopes.

