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Bevezető:
Nevem Karacsi Márk, a Budapesti Műszaki Főiskola, Kandó Kálmán
villamosmérnöki karának harmadéves hallgatója vagyok. Azért pályáztam meg
az EILC-t is az Erasmus mellett, mivel nagyon sok embertől hallottam, hogy
nem csak nyelvi segítséget nyújt a diákoknak, hanem hatalmas kaland is egyben.
Szerencsére elnyertem a pályázatot, és sikerült meggyőződnöm arról, hogy teljes
mértékben igazuk volt. Életem talán egyik legnagyobb élménye volt!

I. EILC:
Előkészületek:
Már kiérkezésünk előtt elláttak minket
elegendő információval az országgal az
egyetemmel
és
az
árakkal
kapcsolatban! Küldtek nekünk egy PPT
fájlt, amiben minden lényeges dolog
benne volt pl.: élelmiszer és SÖR árak
☺, továbbá igen ötletes módon az
összes, kurzuson résztvevő diák neve,
e-mail címe és FÉNYKÉPE, így nem
„vadidegenek” közé kellett beülnünk az
első órán… Azonban a kiutazás előtt 2
héttel közölték velünk, hogy sajnos
nem
tudnak
szállást
biztosítani
számunkra, mivel az összes kollégium
tele van, de nagyon szívesen felajánlottak különböző privát apartmanokat 175
EUR/hó áron. Ez egy kicsit sokkolt minket, mivel ezzel a költséggel nem
számoltunk (mivel akikkel eddig beszéltünk azt mondták, hogy díjmentesen
helyezték el őket). A következő probléma az volt, hogy nem egy helyre került a
brigád! Bár ezt a problémát át tudtuk hidalni a két szállás közé eső pub-ban… ☺

Utazás:
Mivel
Dániel
kollégám
a
Kandóról szintén
elnyerte
a
pályázatot, ezért
úgy döntöttünk,
hogy
autóval
vágunk neki az
alig több, mint
3000 kilométeres Budapest-Porto etap-nak! ☺
Szerintem ez a legjobb választás, mivel a számos
előny mellett (temérdek csomag súlykorlát
nélkül, mobilitás az országon belül, autós túrák
szervezése stb.),
felejthetetlen élmény
végigvezetni Európán és
egy-két helyen megállni
(pl.: Monte-Carlo ☺).
Így három és fél nap
alatt lent voltunk fejenként 300 EUR-ból, ami
tartalmazta kétnapi szállodai költségeinket, az
autópálya díjakat, és az üzemanyagot is.

Szállás:
A
fentebb
említett
problémákon
kívül
semmi kivetni való nem
volt az apartmanunkban.
Egy normál családi ház
volt,
jól
felszerelt
konyhával,
két
fürdőszobával, terasszal.
Összesen hatan laktunk
itt.

Oktatás:
Az oktatás igen magas színvonalú, teljesen felszerelt nyelvi laborral rendelkezett
az egyetem továbbá
minden héten kaptunk egy kész „nyelvkönyvet”,
feladatokkal, nyelvtannal és mindennel, ami csak kell a nyelvtanuláshoz.
Ezekhez járt CD is, amivel a kiejtést tudtuk elsajátítani. Minden pénteken
szintfelmérő teszteket írtunk, továbbá kaptunk házi feladatokat is melyek
eredményét összegezték, és ha elértük a 60%-ot, kaptunk tanúsítványt a kurzus
elvégzéséről. Egyszóval igen hasznos volt ahhoz, hogy elsajátítsuk az alap
dolgokat, de nagyon kevés, ha tényleg meg akarjuk tanulni a nyelvet! Ezért
kerestünk egy újabb nyelvkurzust (általában minden egyetem indul ilyen),
tovább mélyíteni a tudásunkat, csekély 30 EUR-ért.

Egyéb programok az egyetem szervezésében:
Nagyon jó dolog volt, hogy minden héten volt egy nap, amikor az egyetem
buszával elmentünk egy-egy közeli helyre, melyet angolul beszélő idegenvezető
mutatott be nekünk. Nagyjából bejártuk az egész északi régiót (Vila Real, Braga,
Coimbra, Guimaraes, Vila do Conde, Aveiro, Barcelos, a Portugál Nemzeti Park
és még sorolhatnám.). Sajnos a hely szűke miatt nem tudom leírni az így szerzett
csodálatos élményeket, de csatolok pár képet, melyek beszélnek helyettem is!

Összegzés:
Ez az egy hónap valóban talán életem egyik legmeghatározóbb élménye volt!
Találkozni nagyon sok olyan emberrel, aki legalább annyira nyitott, mint te,
velük együtt közösen felfedezni egy ismeretlen kultúrát, országot. Egyszóval
kihagyhatatlan!!! Ha teheted, mindenképpen pályázz!!! Az egyetlen szomorú
dolog az egészben, a vége. Egy hónap után a frissen szerzett barátok nagy része
elmegy más városokba, más egyetemekre, de természetesen csak rajtatok múlik,
hogy szervezzetek újabb találkozókat egész Portugália szerte…

II. Erasmus:
Az első egy hónap elteltével kezdetét vette a „munka”.
Természetesen az eddigi szállásainkon nem maradhattunk, az adott egyetem (ISEP) kijelölt
kollégiumaiba kellett költöznünk. Itt szeretném fehívni a kedves olvasó figyelmét, hogy
amennyiben ebben a szállásformában gondolkozik a következő hátrányokkal fog szembesülni:
-A kollégium havi bérleti díja 100 EUR (helyi ISEP diákok csak 90-et fizettek, senki
nem tudja, hogy miért...), melyet csak a helyi „postabank” (Caixa Geral de Depósitos)
szerűségben lehet befizetni természetesen CSAK kézpénzben. Bankszámla nyitásról itt
ne is álmodozzunk (unió ide vagy oda), lehetetlen. Ajánlom viszont a Millenium BCPt, ahol mindenki beszél angolul és a helyi adókártya (6,5 EUR) kiváltása után tárt
karokkal fogadtak.
-Az első havi koleszdíj mellé be kell fizetni még 100 EUR kaukciót, melynek
visszaszerzése nem volt kis feladat számomra, ám Dániel kollégám az én kálváriámból
tanulva könnyen megoldotta a problémát (nemes egyszerűséggel nem fizette be az
utolsó havi kolidíjat).
-A kollégiumok fel vannak szerelve általában csak Portugálul (vagy úgyse),
beszélő biztonsági őrökkel, akik házirend betűit
igen komolyan veszik, és amennyiben nem
ezeknek megfelelően próbálod tengetni napjaid,
a kommunikációs csatornák hiányában a felső
vezetés (IPO- Központi Kollégiumi Iroda) által
próbál
megregulázni.
Hogy
egy
két
nyalánkságot említsek a sok közül:
-Látogatót csak az alagsori dühöngőben
fogadhatsz maximum éjfélig, ahol általában
akkora a nyüzsgés, hogy a saját szavadat nem
hallod (Tehát felejtsd el, hogy megnéztek egy
filmet a haveroddal egy-két sör mellett, ne adj
isten egy látogatóddal szeretnéd megosztani
kicsiny ágyadat néhány éjszakára… )
-A kulcsot mindig le kell adni a portán, ha elhagyod a kolit. Ezzel nem is lenne
akkora gond, ha néhány Lengyel Erasmusos diáknak nem tűnt volna el pár száz
euró a zárt szobájukból amíg távol voltak (Ez persze egyáltalán nem jellemző
az országra, SŐT! De hát megtörtént… ).
Ám aki ezekkel a szabályokkal (nálunk talán már a középiskolai kollégiumokban sincsenek
ilyenek) meg tud békélni, annak megfelelő lehet ez az opció. 2 személyes szobák vannak, 4
ember jut egy fürdőre (WC-vel), emeletenként konyha, mikró 3-4 hűtő (azért a sörök és a
konzervek itt sincsenek biztonságban…☺). Ezekkel a kondiciókkal tehát nincs gond. Internet
van, sebességére az a jellemző, hogy még az msn üzenetek is lassan mennek el…

Javaslat:
Amennyiben a fenti sorok eltántorítottak a
kinti kollégiumi élettől (ahogy engem is),
tudom ajánlani Joao barátom szerény kis
lakját,
mely
150
euróért
havonta
megajándékozott a saját szoba, gyors internet,
szabad élet örömeivel. Ő is az ISEP-en tanul,
és minden félévben vendégül tud látni 2
diákot. A srác nagyon segítőkész és próbálja
felvenni az Erasmusos diákok életritmusát,
több-kevesebb sikerrel… ☺ Akit érdekel, keressen meg, és szerintem megoldható a dolog…
Tekintve, hogy én voltam az első magyar a házban és elég sok nem túl szomjas órát sikerült
együtt eltöltenünk. ☺
Iskola:
Előzetesen jó sok tárgyat vettünk fel, melyeket aztán kiérve mindjárt le is adtunk. Maradt 2
tárgy és a projektmunka. Kvázi angol nyelvű órát kifogni szinte lehetetlen. nekünk viszonylag
szerencsénk volt, mivel a mi tárgyfelelőseink viszonylag jól beszéltek angolul, így 4-5
„különóra” után mi is megértettük, hogy milyen anyagot adott le a többieknek.
VIGYÁZAT! A munkamorál erőteljesen délies!!! ha valamilyen határidős papírt/dolgot kell
intézned, legalább 2-3 héttel előtte kezdj neki! Erre mi sem jellemzőbb, hogy a
projektmunkánk eredménye a mai napig nem érkezett meg Magyarországra… Tehát ilyen
szempontból kizárólag kalandorok, és talpraesett diákok számára ajánlom ezt a helyet…
Egyéb szempontból jelesre vizsgázott az intézmény. Van kantin, büfé, dühöngő, internet,
minden mi szem szájnak ingere. 2-3 EUR-ból megvolt az ebéd is.
Végül de nem utolsó sorban pár esemény,
melyet itt tartózkodásotok alatt vétek
kihagyni:
-Karnevál, -ISCAP, ISEP partyk, -Fc Porto
focimeccs, -Quemas des Fitas (Coimbraban ingyen piával!!!), Sao Joao (Kalapácsos
őrület), -Vaca das Cordas (Bikafuttatás
light) De beszéljenek ismét a képek…

Azért remélem sikerült kedvet csinálnom nektek ehhez a csodálatos, vendégszerető,
napsütötte országhoz! Bármi egyéb kérdésetek van, bátran keressetek meg!

Jó Erasmust! ☺
Üdv : Márk

