BESZÁMOLÓ

Az iskolában volt a gyülekezőnk szombat délben. Egy busz jött értünk, és
elindultunk Budapestre, a Liszt Ferenc repülőtérre. Még nem ültem repülőn,
ezért nagy izgalommal vártam a repülőtéren a becsekkolásra, meg arra, hogy a
bőröndök kilóját megmérjék. Egy kis késéssel ugyan, de amikor elindult a
repülő, nagyon jó volt, meg az is, amikor egyre jobban emelkedett. Amikor
Portóba megérkeztünk, akkor a reptéren már vártak minket, s elvittek a
szállóhelyre. A Kampusz egy szép helyen lévő új létesítmény volt. Szobáink
kényelmesek voltak, s a barátnőkkel együtt lehettünk. A parkban még úszó
medence is volt, amiben a meleg estéken a fiúk szívesen fürödtek. Reggelit és a
vacsorát a Kampusz éttermében kaptuk. A konyhás nénik nagyon finoman
főztek, és mindig bőséges adagokat kaptunk. Sok zöldséget és sokféleképpen
elkészített halat ettünk. Ennyi halat még nem ettem soha. Nagyon ízlett.

Minden reggel a munkába innen vittek bennünket busszal. Én a
csoporttársammal egy igazi nagy farmra kerültem dolgozni. Hatalmas nagy
mediterrán park közepén egy nagy kőházban élt a család, és a parkot körül vevő
földön különféle zöldségeket termesztettek.

A mi feladatunk a mediterrán park rendbetétele volt. Gyomláltunk, metszettünk,
virágmagokat gyűjtöttünk, gyepet gereblyéztünk, s új sziklakertet kezdtünk
kialakítani.

Fernándó, a házigazda minden reggel kiadta az aznapi feladatot. Ebédkor együtt
ettünk a gazdával és a családjával. A munkák után és a szombat vasárnapokon a
környék nevezetes városait látogattuk meg. Mivel Portugália igazi katolikus
ország, ezért sok szebbnél-szebb templomot láttunk, de ellátogattunk és
túráztunk az ország nemzeti parkjában a Geresben. Nagy élmény volt az Atlanti
óceán megpillantása, kagyló keresése.

Hajókáztunk a Douró folyón, s borkóstoláson megízleltük az igazi vörös portói
bort. Hamar eltelt a három hét. Az utolsó napon ünnepélyesen megkaptuk a
három hétről a tanúsítványt s még egy barcelosi kakast is kaptunk emlékbe.
Nagyon várom azt a pillanatot is, mikor otthon a kezünkbe kapjuk az
EUROPASS mobilitási igazolványt is. Nagyon köszönöm, hogy eljutottam egy
ilyen messzi országba, ahol gyönyörű három hetet töltöttem.

