
Beszámoló 

Kulturális programok, kirándulások,  

Az ERASMUS+ pályázat révén lehetőséget kaptam, hogy az iskolánkból Portugáliába utazhassak 3 hétre szakmai gyakorlat végzése céljából. 

rajtam kívül még 4 fő tanár és 20 fő tanuló utazott, több szakmát képviseltünk. Szeptember 9-én indultunk a Liszt Ferenc repülőtérről, ahova 

busszal érkeztünk Miskolcról. A repülő 18.10. indult, de mivel késett így csak 19.10-kor indultunk. Az utazás során minden rendben volt, a 

tanulók élvezték az utazást. 22 óra után érkeztünk meg Barcelosba. Én személy szerint féltem a repüléstől, de kellemes csalódás ért a repülés 

terén. Jól éreztem magam az utazás során. Portó repterén vártak minket és a szálláshelyre szállítottak busszal. A szálláshely: Associagao 

Intercultural Amigos Da Mobilidade Barcelos). A kipakolás másnapra maradt. 

 

 



Portó – egymillió lakosú Portugália második legnagyobb városa a Doruró folyó mellet terül el. A folyó völgye nemcsak a jól jövedelmező portói 

bor termelésének helyszíne, de egyben kihagyhatatlan látnivaló is. Portó elbűvölő város, megannyi kulturális látnivalóval rendelkezik. 

Macskaköves utcái is nagy látványosság. Erős kereskedői és hajóépítői hagyományokkal rendelkező város. Megnéztük a Portó régebbi eredetű 

látnivalóit is, pl. mint a katedrálist, és a Sao Francisco templomot, mely barokk faragványokba és festményekben gazdag. Elterjedtek még a 

falakat díszítő azulejók, melyek a székesegyházban és a vasútállomáson is előfordulnak. Részt vettem a csoporttal egy hajókiránduláson a 

Doruró folyón.  

 

 

  



Barcelos- Portugáliában, Braga nyugati részéről 21 km-re elterülő város. Két dologról ismert: a minden Csütörtökön megtartott nagy piacról és 

egy különleges, élénk, festett agyagkakasról. Az utóbbi számtalan módon van jelen szerte Portugáliában, a képeslapokon, h-tőmágnesen, 

kulcstartón, bögrén, pólón, terítőn, konyhai kötényeken. 

A történet szerint egy gazdag földesúr azzal vádolt meg egy Santiago de Compostelába tartó galiciai zarándokot, hogy ezüst evőeszközt lopott 

tőle. A vándort kötél általi halálra ítélték, de ő fellebbezett, és kihallgatást kért a bírótól. Az éppen kakast készült vacsorázni, mikor elé vezették. 

A galiciai hiába bizonygatta az ártatlanságát, nem hitt neki a bíró. A galiciai utolsó mondatában elmondta, a kakas fel fog állni és kukorékolni 

fog, ez lesz ártatlanságának bizonyítéka, bíró viszont nem hitt neki. Másnap a bíró asztalán valóban megszólalt a kakas, így a zarándok 

megmenekült.  

Évek múlva a zarándok visszatért Barcelosban és kifaragta a Portugália jelképé vált kakast. Ma már a kakas számos változatát lehet kapni, de a 

hagyományos viszont a fekete változat. 

A minden héten, Csütörtökön megtartott hatalmas piac, ahol az élő állattól kezdve a kerámián át a ruhaneműig mindent lehet kapni. Mi is 

ellátogattunk erre a piacra, ahol lehetőségem volt vásárolni. A templomairól is híres Barcelos: Church of Bom Jesus da Cruzez a templom 

található, a város szívében, a sétáló övezetben, barokk építésű stílusban épült. Tipikus csempe díszíti a bejáratot, az arany színe, a gyönyörű oltár 

abszolút uralkodó. A városban pompás virágokkal borított terek, parkok láthatók. 

Torre do Cimo da Vila : -  a torony egy finom és gazdag helyi kézműves épület, a fő témája a kiállítás, a híres „Galo Barcelos” a Barcelosi 

kakas, ezt a kiállítást is megcsodálhattuk. Tiszta, jól karbantartott, szép megvilágított lépcső vezet fel a toronyba, ahol a csodálatos látvány nyílik 

a városra, kertekre, parkokra. 



 

 



 

 

 

 



Vianna do Costelo: - láthatam a Santa Luzia templomát, mely csodálatos látvány volt. Szép sétálóutcák reneszánsz és barokk építészeti 

alkotások, az éttermek is élvezetesek, tiszták és finom Portugál ételeket szolgálnak fel. A város szíve az élettel és kávézókkal teli Praca da 

República és ennek központi helye, a chafariz, a lépcsőzetes reneszánsz szökőkút. 

 
 

Ponte de Lima: - ez a város a Lima folyó mellett terül el. A régi városrész építészeti stílusa a romántól a klasszicistáig terjed. Ponte de Lima 

központi helye mégis a vonzó főtér, a Largo de Camőes, egy18.századi szökőkúttal és szabadtéri kávéházzal. Római kőhíd, lenyűgöző szépsége, 

amely összeköti a folyó két partján elterülő Limát. Santo António da Torre Velha templom: a 18. század óta dokumentált, ez egyszerű és belül 

egyaránt csodálatos építmény kívülről homlokzati csempe borítja. A templom végén helyezkedik el a híd, a templom mögött van gyönyörű park. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII


Guimares, Braga: - Guimarães történelmi központja 2001-ben a Világörökség része lett középkori műemlék épületei miatt. 

 Meglátogattam a csoportal Guimaraes Castle a dombtetőn a 10 században épült várat. Vár négyszögletű tornyai szép látványt nyújt a városból, 

fentről pedig, csodálatos a kilátás a városra és környékére. A várban éltek Dom Alfonso Henriques ősei generációkon keresztül. Várból lefelé 

jövet megnéztük a San Miguel kápolnát. A kápolna 12. században épült, román stílusú kis kápolnában keresztelték Portugália első királyát. 

Braga - Portugália harmadik legnagyobb városa, nevezetességek zöme templom. Braga egyik kiemelkedő turista látványossága a Bom Jesus do 

Monte, amely egyben Portugália legnevesebb építményeinek egyike. Bragától keletre, 5 kilométer távolságban dombtetőn áll ez a katolikus 

zarándokhely. 581 lépcső visz fel a dombtetőn álló templomhoz. Csodálatos látványban volt részem, ahogy a barokk lépcsősoron sétáltam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Guimar%C3%A3es_t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_k%C3%B6zpontja&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/2001
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g
https://www.google.hu/search?um=1&hl=hu&q=Bom+Jesus+do+Monte&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bpcl=38625945&biw=1366&bih=665&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=mL-kUJfyKYPYtAb714DYCg
https://www.google.hu/search?um=1&hl=hu&q=Bom+Jesus+do+Monte&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bpcl=38625945&biw=1366&bih=665&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=mL-kUJfyKYPYtAb714DYCg


Geres: - hatalmas gránit csúcsairól, zöldellő völgyeiről, sebes folyóiról híres. A hallottak alapján nevét a területet alkotó két gránithegységtől 

kapta, Peneda (1373 m) és Geres (1545 m). Otthont ad barna medvéknek, hegyi kecskéknek, utolsó menedéke a farkasoknak és király sasoknak. 

Jellegzetes fája a fekete tölgy. Portugália egyetlen nemzeti parkja, Parque Nacionalda Penada-Geres, nagy park, rengeteg kiránduló ösvénnyel, 

változatos természeti látványosságokkal, vízesésekkel, jó éttermekkel. Megnéztük még a csoportosan épített espigueirók (lábakon álló, köböl 

készült magtárakat) Észak-Portugália különlegességeit. 

 

 

 



Valenca:- egy város, amely a Minho folyó bal partján található. Körülbelül 25 km-re az Atlanti-óceántól Spanyolországgal határos.  

 A konyhát illetően a Valença valódi finomságokat kínál, mint például (lamprey, szárított tőkehal ). Valenca városából gyalog a közúti vasúti 

hídon mentünk át Spanyolországba Tui városába. A híd még mindig használatban van, bár egy új hidat építettek a régebbi déli irányból. Tui az 

első spanyol város a portugál határtól. Megnéztem a gyönyörű katedrálist mely épület teljesen gránit és némi faalkotás. 

 

Duro völgye: - borvidék terebélyes szőlőültetvényekkel, varázslatos völgyekkel, erdőkkel, kastélyok és kolostorok maradványaival, nyugalmas 

folyópartokkal, jellegzetes portugál udvarházakkal, festői, rusztikus falvakkal (pl. Regua és Pinhao), magányos kápolnákkal. Duro völgye a világ 

egyik legszebb borvidéke. Egy helyi mondás szerint: „Isten teremtette a földet, és az ember a Douro-t”. Ez a vidék ugyanis a portói bor hazája, 

pontosabban az Alto Douro nevű borvidék, ami egyébként UNESCO kulturális világörökség. A borvidék részben ebben a völgyben húzódik. 

Egy borkóstolón vettem részt a Geo G Sandeman Sons And Company, ahol nagyon finom borokat készítenek. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Minho_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Minho_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Ocean
https://en.wikipedia.org/wiki/Spain
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamprey
https://en.wikipedia.org/wiki/Codfish


Apúlia, Esposende: 

Apúlia: - mind két város az Óceán partján terül el, partjain nagyon sok a strandoló és turista. Sok római stílusú kis éttermek található különleges 

portugál finomságokkal. Széles homokos strand, ahol északi sziklák találhatók. A déli kikötőben befejeződik, a fából készült járdák könnyebb 

hozzáférést biztosítanak a strandhoz. Ezen a strand részen többször fürödtem. Óceánpart római stílusú kis étteremben ebédeltünk, különleges 

portugál finomságot. A szélmalmok egy régi dűnekoronázó lakhelyévé alakultak. 
Esposende: - az út elején egy olyan jel, amely a dűnék legmagasabb pontján egy gyaloghídon keresztül vezetett, ez a tájvédelmi terület Braga és 

az Észak- Tengermellék Természeti Parkja. Ahogy a növényzet csökken, annál nagyobb a kilátás a tengerre, az egyik oldalon a Cávado 

folyón, kígyózzunk a fából készült vezető úton. A tetején fantasztikus kilátás nyílik a táj felett.  

A strandok Esposende község mentén húzódnak a 18 km atlanti partvidék, az Esposendei strand az egyik legszebb a Costa Verde-n (Green 

Coast). Az alacsony homokdűnék és a Cavado folyó határolja, ez egy népszerű hely. 

 

 

 



 A háromhét alatt mindig nagy szeretettel fogadtak a gyakorlati helyeken. A bútorkárpitozásban és az autókárpitozásban figyelhettem meg a 

munkafolyamatokat és szereztem tapasztalatokat. Sok új dolgot tanultam, láttam és tapasztaltam. Megismerkedtem a technológiai folyamatokkal, 

a környezetkímélő és az újrahasznosított anyagok feldolgozásával. Megismertem speciális alapanyagokat, technológiákat, amit az iskolában az 

oktatás során tudok hasznosítani. A dolgozók segítőkészek voltak, jól éreztem magam a munka során.   

A campuson sokat beszélgettem a tanulókkal, megbeszéltük az aznapi élményeket. Szakmai dolgokról is megvitattunk, hogy milyen egy 

üzemben dolgozni. A campusban sok finom ételt kaptunk és fogyasztottunk. 

A kirándulások alkalmával sok szép helyen jártunk, csodálatos helyeket ismertünk meg. A Portugál ételek nagyon finomak voltak és 

változatosak. A városokban mindig megnéztük a nevezetességeket és vásárlásra is volt lehetőségünk. 

Én jól éreztem magam ezen a szakmai úton. Utolsó napon tanúsítványt kaptunk erről a szakmai útról.  

Köszönöm a lehetőséget hogy ezen a szakmai programon részt vehettem. 
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