Beszámoló
Kultúrális programok, kirándulások
Portugáliába utaztunk szakmai gyakorlatra. 12:00-kor indultunk el az autóbusszal
Budapestre. 17 óra körül érkeztünk meg, a repülőtérre. Az ellenőrzés után sokat
várakoztunk, mert késett a repülőnk. 19:30-kor felszálltunk a gépre. Nem ültem még
repülőn, furcsa érzés volt és egy kicsit féltem is.
Vasárnap hajnalban 03-kor érkeztünk meg a szállásunkra, Associacão Intercultural
Amigos Da Mobilidade Gamil Barcelos. Étkezési csomagot kaptunk, elfoglaltuk a
szálláshelyünket és mindenki aludni ment.
Hétfői napon, a gyakorlati munkahelyen megismertük a mentorunkat, aki bemutatta a
műhelyt, ahol a gyakorlati időnket töltjük. Elmondta, hogy milyen termékeket
gyártanak (ülő garnitúra, fotelok-kanapék, ülő- és fekvőbútorok).
Ez a műhely egy családi vállalkozás.Itt csak bútorkárpitozással és annak javításával
foglalkoznak.
Barcelos egy nagyváros, két legendája van a nagy piac és a kakas, ezt a legendát
elmesélték nekünk. A történet szerin egy gazdag földesúr azzal vádolta meg egy
zarándokot, hogy ezüst evőeszközt lopott tőle. A zarándokot halálra ítélték, de
kihallgatást kért a bírótól. Zarándok 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.
Barcelosi piacon jártunk és lehetett vásárolni, én is vásároltam különböző dolgokat,
majd a városban is szétnéztünk.
A gyakorlati helyen különböző kárpitos bútorokat kárpitoztam, egy francia ágy fejvég
részének a kárpitozása volt a feladatom. Mivel ez a fejvég tűzéssel készült figyelni
kellett az anyagszabásnál, hogy mennyi anyagot hagyunk rá. Jól sikerült a munka,
meg is dicsértek érte.
Jártunk még sok helyütt, VinnadoCostelo itt sok szökőkút látható, az épületek is
nagyon szépek és nagyok.
Ponte de Lima megnéztünk egy templomot, aminek a homlokzati részét csempe
borítja, parkokat is láttam, amik tiszták és rendezettek.
Guimares, Braga, épületei műemlék értékűek, a városban található várat is
megnéztük. Bragába sok zarándok helyett ismertünk meg itt is nagyon szép és díszes
templomokat néztünk meg.
A munkahelyen is megkérdezték, hogy merre kirándultunk, mit néztünk meg. Én,
ahogy tudtam elmagyaráztam nekik, vagy leírtam, mivel én hallássérült és
beszédhibás vagyok. A jelbeszédet ismerem, de mindent megértek.
Geres nagyon híres a nemzeti parkjáról, na meg a nagy hegyeiről. Ebben a városban is

jól éreztem magmat.
Valanca városából mentünk át Spanyolországba, egy hosszú hídon gyalog mentünk.
Duro völgye ez egy borvidék, és voltunk egy borkóstolón a táj is nagyon szép.
Apúlia és Esposende ez az Óceán partján terül el. Az Óceán egy hatalmas terület,
többször fürödtünk a vízében, ami jó volt. Én mindig jól érezem magma, ha ott
voltunk, sétáltunk a partján, kavicsokat és kagylót gyűjtöttem.
Nagyon szép helyen kirándultunk és jártunk. Portóban is voltunk, ez a város Doruro
folyó mellet terül el. Portóba megnéztem több templomot, mindegyik szép volt.
Bár hol jártunk a városokban a Portugál ételek nagyon finomak voltak. Sok jó boltba
bementünk és lehetett vásárolni.
Voltunk egy hajókiránduláson, kisebb hajón már utaztam, de ez sokkal nagyobb volt.
Elérkezett az utolsó nap a gyakorlati munkahelyen. Ma egy fekvőfelület (heverő)
kárpitozásának munkálatai volt a feladatom. Nagyon jól akartam ezt a munkát
elkészíteni, hogy jó emlékeket hadjak az itt dolgozó emberekbe. Azt hiszem ez
sikerült is, mert nagyon meg voltak elégedve a munkámmal. A háromhét alatt jól
végeztem a munkámat a mentorom mondta, hogy meg voltak elégedve a
tudássommal. Nagyon megleptek az ottani dolgozók mikor egy valódi bőr focilabdát
kaptam ajándékba, amire ráírták a dolgozók a neveiket. Elbúcsúztunk egymástól, de
visszavárnak.
A szálláson is sokat beszélgettem a társaimmal és a tanáraimmal. Itt a reggeli az ebéd
és a vacsora is nagyon finom volt. Fürödtem a campusban található medencében a
többi társakkal együtt. Sokat fociztam és röplabdáztam.
Utolsó napon megkaptuk a szakmai gyakorlatról szóló tanúsítványunkat is.
Hazafelé a repülőn már nem féltem, sokszor kinéztem a repülő ablakán is.
Nagyon jól éreztem magma Portugáliába és a munkahely is.
Köszönöm a lehetőséget hogy ott lehettem!
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