Erasmus beszámoló
Portugália

Az utazás
Portugália 3000 Km-re van Magyarországtól, ezért a leges legjobb megoldás repülővel
utazni, de hallottam és találkoztam is két vállalkozó kedvű fiatal villamosmérnök hallgatóval,
akik egy három napos kalandos utazással kocsival tették meg ezt az utat. Ez sem lehetetlen, de
én még is a repülőt javaslom mindenkinek. Sajnos közvetlenjárat nincsen Portóba és ezért az
utazás időtartalma jelentősen megnő, de vannak már fapados járatok. Ajánlatos minimum öt
órás késéssel számolni. Az átszállások a
repülőjáratokon, a különböző kellemetlen
problémák elkerülése miatt, mint például a
csomagok elhagyása vagy a repülők több órás
késése okán. Az odautazásomhoz az Airberlin és
a FlyNiki szolgáltatásait vettem igénybe.
Nagyon nagy szerencsém volt, hogy a két
társaság közös utazásokat is szervez, (mivel a
flyniki az airberlin leányvállalata) ilyenkor az
átszállásoknál nem kell a csomagokkal törődni.
(www.airberlin.com) Az egyetlen egy probléma
az volt, hogy az első gépem Bécsből indult.
Életem első repülőútja volt.
Mások, akik még nem repültek repülővel,
még ajánlom, hogy minimum két hónappal az
indulás előtt vegyék meg a jegyet és csak a
repülőtárasságok oldalain található adatok
alapján, válasszon repülőt. Nem nehéz a
repülőjáratot választani, csak egyszer kell kicsit
belerázódni és két óra alatt már meg is lehet
találni a számunkra megfelelőt, már az indulás
előtt jó pár ezer forintot spóroltunk, hogy nem
különböző erre szakosodott cégek szolgáltatásait
vettük igénybe.

Esetleg ha valaki Lisszabonba vagy Faroba tud repülőjáratokat onnan még több órás
vonat, vagy busz utazással lehet elérni Portót. A nyelvi nehézségek és a táskák súlya miatt
nem ajánlom a buszozást vagy vonatozást, de ha még is szükséges, akkor a vonat menetrendet
a www.cp.pt honlapon, a busz menetrendet a www.rede-expressos.pt honlapon meg lehet
tekinteni. (Lisszabon három és félóra buszozásra van Portótól.) A buszokra helyjegyet lehet
csak venni. Néha bizonyos buszjáratok tele vannak, és nem lehet jegyet venni rájuk. Nem
szokványos, de velem megtörtént mikor Lisszabonba mentem. Egy órával az általam
kiválasztott buszom indulása előtt már nem kaptam rá jegyet, így várnom kellett két és fél órát
a következő buszra.

Szállás
Mindenkinek ajánlom a kollégiumot, ugyanis a portugálok nagyon segítőkészek és
barátságosak. A kollégiumban nagyon gyorsan sok barátot, segítőtársat lehet találni, és persze
a legjobb hely a rendszeres portugál és angol nyelvgyakorlásra. Az én kollégiumom öt percre
volt az iskolától. Az Instituto Politécnico do Porto (IPP) mindenkinek próbál az iskolához a
legközelebbi kollégiumi szállást találni. Közeli apartmant viszont szinte lehetetlen kifogni,
mert azt már egy- két hónappal az iskola megkezdése előtt a portugál fiatalok kibérelték az
elkövetkezendő tanévre. Meg lehet azt is tenni, hogy
önállóan keresni egy apartmant, de ez az első hónapban
igencsak nehézkes a nyelv miatt. Az apartman
tulajdonosok általában idős emberek és ők csak portugálul
beszélnek. Akad sok fiatal, aki hirdetést ad fel, hogy
megosszák a rezsi költségeket másokkal, velük angolul
lehet tárgyalni. Ezt nem ajánlom senkinek, mert ezek a
fiatalok az általam ismert összes esetben mindig
titkolóztak. Valamit elfelejtenek közölni, a beköltözést
előtt egy nappal megemelték az árat vagy rossz
szobatársak, és csak kihasználják az embert. (ezt
tapasztalatból tudom, mert segítettem egy ismerősömnek
apartmant találni az első napokban) Mindenkinek az IPP
által biztosított szállást ajánlom, mert azt később el lehet
hagyni, hogyha kívánjuk, de legalább van hol aludnunk az
első hónapban.
A portói kollégiumoknak egyetlen egy hátránya van, hogy nincs rendesen felszerelt
konyha. Általában mikrohullámsütő található mindenhol, de vannak már fejlesztések és egyes
kollégiumokban már van tűzhely is. Régebben probléma volt a mosás, de az általam ismert
kollégiumoknak, már mind van saját mosógépe és szárítógépe. Volt ahol fizetni kellett a
használatukért, az én nekem ez ingyen volt, bár voltak megkötések. Csak hetente egyszer
lehetett használni a mosógépet és a szárítógépet, de az Erasmusos diákok széles mosolyára
néha hétvégente többször is megengedték ezeknek az eszközöknek a használatát.(ekkor
ugyanis majdnem üres a kollégium)

Kollégium
Az én kollégiumom a Rua Coronel Almeida
Valente 330-as címen található. A szokásos eljárás, hogy
az Erasusosok kétszemélyes szobába vannak elszállásolva.
Lehet, hogy az én félévem speciális volt, mert az össze
Erasmusos külön szobában volt és mindenki egy portugál
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szobatársat kapott. Ennek én nagyon örültem, mert
gyakorolhattam a portugál nyelvet. Minden szobából
nyílik egy zuhanyzó, amit másik két szomszéddal meg
kell osztani.
A kollégiumnak szigorú szabályai vannak. Éjfél
után tilos zajongani, ricsajt csapni. A kulcsot minden
alkalommal le kell adni a portán, ha el kívánjuk hagyni a
kollégiumot és csak a portás tudja kinyitni az ajtót.
Látogatók csak éjfélig maradhatnak az alagsori
zsibongóban, és csak úgy tudnak belépni, ha valamilyen hivatalos igazolványukat leadják a
portán. Maximum három látogatót fogadhat egy személy. Ha valaki ott kíván aludni, akkor
ahhoz külön engedély szükséges az IPP-től. Hat szint van. A hatodik szint csak a
látogatóknak, van fenntartva. Az első három szint a fiúké a negyedik, ötödik szint pedig a
lányok birodalma. Ez a kollégium kicsit olyan, mint a „börtön”, de meg lehet szokni
könnyedén. Ezek a megkötések ellenére nagyon jó és barátias a légkört tapasztaltam a
koliban. (Semmi pénzért nem választottam volna az albérletet.)

Iskola
Sikeresen elnyertem a Tempus közalapítvány által meghirdetett EILC-t (Erasmus
Intensive Language Course). Ez egy hónapos nyelvoktatást jelentett még az Erasmus
megkezdése előtt, de ennek a nyelvtanfolyamnak egy hónap után vége és el kell hagyni a
kollégiumot, amit egy másik egyetem biztosított az EILC-és diákok számára. Így már
szeptember elsején Portóban voltam. Egyetlen egy aprócska kis gondom volt ekkor, mégpedig
a nekem szánt kollégium csak szeptember 15.-én, nyílt meg. Addig meg az IPP elküldött
néhány olcsó hostel címet, ahol megszállhatok. Több mint 200€-t kellett volna a hostelnek
fizetnem, ezért kerestem egy albérletet, ahol 90€-ért megszállhattam 12 napra. 15.-én mikor
végre megszállhattam a kollégiumomban, ismét bejeleneztem az Erasmus irodánál, ahol
nemes egyszerűséggel azt mondák, hogy menjek várost nézni, mert nagy gondokkal
küszködik az iskola, és majd jöjjek vissza szeptember végén. Túl sok segítséget nem kaptam,
mindent magamnak kellett elintézni. Szeptember végén már hajlandók voltak segíteni nekem
de addigra már elintéztem mindent egymagam.
Pár jó tanács:
• Térképet az információs irodákban lehet szerezni. Érdemes több irodába is
benézni, mert különböző térképeket adnak. Néhány hely ahol vannak ilyen
irodák: Aliados és Trindade között, Sao Bento (Mindegyik egy metró megálló
nevét takarja)
• Bérletet érdemes minél hamarabb készíttetni. Ez nem más mind egy arany
színű kártya amit elektronikusan minden metró megállóban fel lehet tölteni a
következő hónapra. A bérelt ára 18€ két zónára. A kártyát csak a Trindade
nevű metró megállóban lehet igényelni. A kártya ára 5€. A szükséges adatok a
következők:
Pontos cím, hogy Portóban hol élsz
Egy fénykép
Az útlevél és a személyi igazolvány fénymásolata
Pontosan meg kell mondani, hogy melyik két zónát szeretnéd használni, a
kártya készíttetésekor.
• Telefonkártyát az iskola adni fog, de lehet venni 10€-ért is, ha valakinek
nagyon szükséges és nem bír várni addig, amíg a suli nem adja oda. Személy
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szerint nekem már volt ingyen telefonkártyám, ugyanis a bevásárlóközpontban
egy bizonyos termék (Sagres) megvásárlása esetén négy ingyen sim kártya volt
a jutalom
Mikor az Erasmus iroda segítséget nyújtott nekem és találkozhattam a tanáraimmal
addigra már október volt. Sajnos semmi sem volt előkészítve számomra a munkához, még
termem sem volt ahol nekiállhattam volna dolgozni a projekt munkámon. Különböző
anyagokat adtak, amiket meg kellett tanulnom, de végtére is nem használtam fel a megszerzett
tudást. A tényleges munkámat egy majdnem teljesen
üres laborban kezdtem meg. Több hétig csak a
megfelelő alkatrészek beszerzésére vártam. A
laborba külön bejárhatóságot kaptam, de a kulcsot
néha igen hosszú várakozás után szereztem meg a
portán. Bármilyen időpontban dolgozhattam egészen
este 11 óráig. Utána mindenkinek 1 órája van az
iskolát elhagyni. Éjfél után az épületek fő ajtait
bezárják. Aki nem hagyja el az iskolát éjfélig annak
lehetősége, van minden két órában elhagyni azt,
amikor a biztonsági őr körbejár. Reggel 7 órakor az
iskola újra megnyitja kapuit. Sajnos nagyon kevésszer tudtam konzultálni a vezető
tanáraimmal, megkérdezni, hogy mi a hibám, jók-e az elgondolásaim.
Jó tanács azoknak, akik projekt munkára mennek ki. Kérjétek el a sémát a power
pointos prezentációhoz és a dokumentációhoz már az első napon. Nehogy véletlenül az utolsó
három hétben kelljen ezzel szembesülni, hogy ilyet is kell írni, mégpedig egy szigorú séma
szerint, ahogy abba én belefutottam, mert nem tudtam.(Nem egy hét lesz megírni a
dokumentációt a projekt munkáról!)
A tanárok rendkívül segítőkészek, de
nagyon elfoglaltak, így az összes problémám
magamnak kellett megoldanom. Laptopot érdemes
vinni, és az általunk már megszokott programokat
feltelepíteni. A tanárok nagyon rugalmasak és
engednek
mindenféle
programozási
nyelvet
használni. Olyan programokban fejlesztettem a
projektem, amit már tanultam. A laborban intel
pentium 2 számítógépek vannak Windows XP
operációs rendszerrel ellátva (7perc csak a boot
folyamat). Több mint érdemes laptopot vinni.
Az én féléves feladatom az volt, hogy fejlesszek egy interfész elemet, ami képes
kommunikálni a képen látható robot karral és a számítógéppel.(Vezérlést valósítottam meg.)
Ehhez még fejlesztenem kellet egy grafikus felhasználói környezetet (GUI), ahonnan
utasításokat küldhettünk az egyes csuklóknak. Az igazán nagy fejtörést a robot kar protokollja
jelentette (hogyani is tudom elküldeni az információt a robot karnak), mert erről nem kaptam
dokumentációt. A cég, amely több mint 17 évvel ezelőtt legyártotta ezt az eszközt, már
megszűnt. Így nem maradt más választásom, csak az, hogy a kapcsolási rajz alapján kitalálom
mi is a protokoll.

Bérlet
A zónákkal kapcsolatban egy pár jó tanács. Portó két különböző zónára van
felbontva. Az első a jegynek van ezt Z-vel jelölik, a második zóna pedig a bérletnek van,
ennek a jele C. A Z zóna jóval nagyobb, mint a C zóna. (A Z2 zóna magába foglalja a C1, C2,
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C3, C4, C5, C6 -os zónákat) Mind a két esetben még a betűk mögött van egy szám, ami az
épp aktuális zónának a száma. Ahogy növekedik ez a szám, úgy kell többet fizetnünk. Ezeket,
a zónákat könnyedén fel lehet kutatni, ugyanis az összes metrómegállóban van erről egy
tájékoztató térkép. Néhány fontosabb zóna. A repülőtér a Z4-es zónába tartozik ennek a
jegynek az ára 1.30€. Az átlagos jegy az Z2-es jelölésű és 90euro cent. A bérlethez érdemes a
C1es zónát választani, mert ez a belváros, a központ. A másik zóna pedig ahol élünk és ahol
az iskola, van. Szerencsés esetben ez a két hely ugyan abban a zónában van. Ha három zónát
kívánunk használni, akkor a bérlet ára havonta 22€.

Nyelvtanfolyam
Novemberben az IPP szervezett egy nyelvtanfolyamot kezdőknek (haladó fokozat
nincs). A kurzus egy hónapos volt. Akik akkor kezdték megtanulni a nyelvet és semmit sem
tudtak előtte portugálul, azoknak teljesen zavaros volt és nem sok maradt meg bennük.
Nekem szerencsém volt, mert ekkor már túl voltam az egyhónapos EILC kurzuson és így ez a
kurzus számomra egy jó gyakorlás volt. 30an voltunk csak Erasmusos diákok. Sok új embert
ismertem meg azokon az órákon. Ezt a nyelvtanfolyamot az IPP minden félévben meghirdeti,
az ára 30€ és ezt visszafizetik, ha rendszeresen járunk az órákra, és ha jól vizsgázunk.

Mindennapi élet
A hétköznapi tanulás mellett érdemes
már a hétvégékre is gondolni, előre
megszervezni
kisebb
nagyobb
túrákat.
Lisszabonban érdemes három esetleg négy napot
is eltölteni, ha tudunk, de nagyon jó egy napos
kis kirándulásokat is szervezni Guimaraes-be(Itt
született Portugália), Espinho-ba(gyönyörű a
tengerpart). Híres hely még Coimbra (, ahol
állítólag négy óra alatt körbe lehet járni minden
nevezetességet). Ami kihagyhatatlan mindenki
számára, az egy FC Porto focimeccs, ha szereti
valaki a focit, ha nem. A legátlagosabb
meccsekre is minimum 30 000 fő kilátogat. Fiúk,
lányok, családok kisgyerekekkel és az idősek
mind együtt élvezik a mérkőzéseket, rendkívül jó
hangulatban, mindenféle konfliktus nélkül.
Ennek ellenére ha valaki mégsem szeretne
kimenni egy focimeccsre, akkor annak a
hajókirándulásra feltétlenül el kell mennie. 10€ a
jegy ára egy felejthetetlen élménynek a Douro
folyón. Ajánlom még mindenkinek, hogy
próbáljon más felsőoktatási intézmények
programjaiba is becsatlakozni, ahogy én azt
tettem.☺ Nagyobb túrákra nem mehettem, de
amik Portóba szerveztek és csak egynaposak voltak, azokon megpróbáltam mind részt venni
(havonta egy- két alkalom). Az IPP is szervez különböző programokat, de ez még kevesebb,
mint amit más egyetemek szerveznek. Sajnos itt a már a más országokban jól bevált tutor
rendszer még csak most kezd szerveződni. Volt egy tutorom akinek a számát két és fél hónap
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után kaptam meg. Megpróbáltam felvenni vele a kapcsolatot de a mai napig nem találkoztam
vele.

Étkezés
Nagyon sok kollégiumban nincs jól felszerelt konyha, ahogy azt már említettem. Az
IPP viszont lehetőséget nyújt az étkezésre (ebéd, vacsora) munkanapokon. Az Instituto
Superior de Engenharia do Porto (ISEP)-en belül három különböző helyen is ehetünk. 6.50€ért használhatjuk a tanári étkezőt, 2.60€-ért a kávézóba és 2€-ért pedig a menzán ehetünk. A
kávézó és a menza között a különbség csak az árban és a kajajegy megvásárlásának
időpontjában van. A kávézóban, amikor enni szeretnénk, akkor csak bemegyünk és veszünk
egy jegyet. Ezzel ellentétben a menzán az ebéd vagy a vacsora előtt két és fél órával már meg
kell venni a jegyet, ha nem így teszünk, akkor 3€ kell fizetnünk (ilyenkor mehetünk a
kávézóba enni). Az étel 80-85%-ban jónak mondható. Számomra egyetlen egy nagy probléma
volt ezzel, hogy nem olyan nagy adagokat adnak, mint amit itthon megszoktam és mindenből
kihagyják a fűszereket. Ugyanis a portugálok nem nagyon használnak fűszereket. Hétvégente
különböző besárló központokban lehet étkezni vagy például más kollégiumokban, ahol van
konyha és minimum egy jó barát, aki mindig meghív. ☺
Ajándékok, pár hasznos tanács
Már az induláskor érdemes nagyon kevés csomaggal nekivágni a nagy útnak, mert a
repülőgépeken maximum csak 20 kg-ot tehetünk be a poggyászba. Odafelé is és visszafelé is!
Érdemes sok ajándékot bepakolni, mert biztos lesz sok barát, akiknek biztosan szeretnénk
adni valami magyarosat. Ez azért is jó, mert hazafelé a bőröndökben a szabad hely lesz a
legkevesebb és legalább nyertünk egy kis helyet az új ajándékoknak, amit a családnak,
barátoknak szánunk. Én vittem pár kis magyar zászlót, rengeteg 50Ft-ost, magyar pálinkát és
Tokaji szamorodnit. Az idő nagyon meleg, így az őszi félévre egy kiskabátot és egy négy
pulóvert, a tavaszi félévre kevesebb pulóvert javasolok. Érdemes azzal is kalkulálni, hogy kint
biztosan mindenki fog venni egy csomó pólót még akkor is, ha itthon mindenki váltig állítja,
hogy csak azért sem fog venni. (néha hatalmas nagy árkedvezmények vannak, főleg
karácsony után. Különböző túrák során pedig találhatunk rengeteg emléknek szánt pólóval,
amit az ember csak meg vesz, ha már egyszer ott járt. Például: Porto, Lisszabon, Madrid póló,
Erasmus póló, ISEP póló) Ha még is túl sok lesz a csomagunk hazafelé, akkor érdemes
utánajárni, hogy a hazapostázás vagy pedig a reptéri büntetés az olcsóbb. Egy kis csomag
haza küldése 20€. A Ryanair-nél, ha a 20 kg-ot túllépjük, akkor 8€/1kg árral kell számolnunk.
A legjobb megoldás néhány felesleges vagy éppen nélkülözhető ruhát, néhány ajándékot már
a kilátogató családtagokkal, barátokkal hazaküldeni.(érdemes erről őket is tájékoztatni)
Jómagam 28Kg-ot bőrönddel vágtam neki az útnak. Hazafelé a csomagom 35Kg volt, csak az
ajándékok és néhány póló miatt (amit persze nem akartam megvenni, de ha már ott vagyok,
akkor miért is ne. „Egy pólóval több vagy kevesebb nem számít” mondtam én minden egyes
alkalommal
mikor
megvettem egy új darabot).
Mindenkinek ajánlom ezt a
felejthetetlen kalandot.

Boa viagem e Boa sorte!!
Adeus! ☺
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