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Szeptember 9. Szombat 11:30: Találkozás az iskola előtt12:00 Indulás busszal Budapestre, a 

repülőtérre. Repülőtéren véget nem érő sorban való állás, utána becsekkolás, végül várakozás 

a repülőre mivel késett vagy 3 órát. A repülőn jól éreztem magam kár, hogy már sötétvolt így 

csak a fénypontokat láttam a földön. Megérkeztük Portóba innen busszal mentünk tovább 

Barcelosba a szálláshelyünkre itt kaptunk hideg vacsorát majd elfoglaltuk a szobánkat. 

Reggeli után először mentünk dolgozni, csak az a gond, hogy az asztalosok két külön 

munkahelyre mentek Peti Márkkal, én meg Lacival. A mi munkahelyünk Barcelos-ban van 

egy elég nagy műhely. Nekem segíteni kellet az élzáró gépen. Munka után bementünk 

Barcelos központjába ahol megnéztük a város nevezetességeit. Ezután szétnéztünk egy kicsit 

a városba. Ma munka után kirándultunk Ponte de Limába a város a Lima folyó két oldalán 

terül el. Itt meg ismertük a folyó legendáját, majd átsétáltunk a Római korból maradt hídon és 

meg néztünk egy gyönyörű parkot utána szétnéztünk a városba. Mivel ma csütörtök van így 

munka után bementünk a híres Barcelosi piacra itt valóban mindent lehet kapni így én is 

vásároltam ajándékokat.15.-e péntek a műhelybe ismét az él zárást csináltam, de már a gép 

beállítása után önállóan. Munka után a Campusban a csoporttal és a szakoktatónkkal ki 

értékeltük a heti munkát. Majd pihentünk és fürödtünk a medencében. A hétvége mind két 

napját kirándulással töltöttük. Szombat délelőtt Guimares-be megnéztük az első király várát, 

amit a 10. században építettek, és a mellette lévő kápolnát és kastélyt. Bragában ebédeltünk 

majd felmentünk a Bom Jesus do Monte zarándok helyre, ami a város feletti dombon van. 

Nagyon szép a park és a felvezető lépcsősor, lefelé az 1800-as évekbe épült siklóval jöttünk. 

Ez után megnéztük a város nevezetességeit. Vasárnap a Geres nemzeti parkba tettünk egy 

buszos körutat. Ez Portugália legnagyobb tájvédelmi területe. Nagyon szép tájakon jártunk, de 

láttuk az erdőtüzek pusztító nyomait is. Megnéztük észak Portugália legnagyobb vízi 

erőművének a gátját, ami nagyon lenyűgöző. Majd felmásztunk a Casteloi vár romjaihoz, ami 

komoly hegyi túra, de a kilátás fantasztikus fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva tértünk 

haza. Új hét új munka ma MDF-ből készült dobozokat készítettünk elő felületkezelésre. A 

délutánt pihenéssel és a napló írásával töltöttem. Gyorsan telik az idő reggel már rutinosan 

indulunk munkába, egyre több önálló feladatot kapok ma bükk fűrészárut szeleteltem egy 

dolgozóval majd ezt gyalultuk méretre. Péntek délután elmentünk egy Barcelosi 

középiskolába, mivel tanítás nem volt így megnézhettük a tantermeket és a laborokat a 



tornaterembe még focizhattunk is. Visszaérve szállásra a csapatunkkal ki értékeltük a héten 

végzett munkát. A hétvége ismét kirándulással telt. Szombaton Valenca-ba mentünk a 

Portugál Spanyol határon lévő városba. A két országot a Minho folyó választja el. A város 

a17. században épült fallal körülvett erőd város, hajdan komoly védelmi feladatokat látott el. 

Megnéztük a bástyákat, a jelentősebb műemlékeket. Ebéd után átsétáltunk a folyó hídján 

Spanyol országba Tui városába, ez a hely fontos állomása a Santiágóba tartó zarándokoknak. 

Kisebb sétát tettünk a városba. Vasárnap a híres bortermő vidékre a Duro völgybe ettünk 

körutat. Hatalmas szőlő ültetvényeket láttunk. Elmentünk a Sandeman borászatba ahol 

megismertük a borászat történelmét, bor előállításának technikáját, majd meg kóstolhattuk a 

híres Portói vörös és fehér borokat. Megkezdtük az utolsó hetünket. Hétfőn Lacival együtt 

dolgoztunk, fiók alkatrészeket köldök csapoztunk, majd ezeket állítottuk össze és 

szerelvényeztük fel. A további napokon is együtt dolgoztunk asztal alkatrészeket csiszoltunk 

felületkezelés alá. Csütörtökön a CNC-maróval elkészített terítéket szedtem szét, és 

tisztítottam le az éleit. Eljött az utolsó munkanapunk ma az él zárásnál segítettem, majd 

elbúcsúztunk a műhely dolgozóitól meg köszöntük a tulajdonosnak, hogy nála dolgozhattunk 

és tanulhattunk. Sok új dolgot tanultam és olyan gépeken is dolgoztam, amin a tanműhelyben 

nincs lehetőség, megismertem új anyagokat és szerelvényeket. Délután a csoportunkkal 

kiértékeltük az utolsó hetet majd elkezdtem csomagolni. Reggel elmentünk kirándulni Portóba 

ott a Duro folyón hajókáztunk. Ebéd után megnéztük a bazilikát aztán a pályaudvart ez 

nagyon tetszett, majd a város jelképét a barokk Torre dos Clérigost volt egy kis szabadidő így 

szétnézhettünk vásárolhattunk majd a repülő térre, hogy megkezdjük utunkat hazafelé. 

Nagyon jól éreztem magam a három hét alatt sok szépet láttam sokat tanultam, 

megtapasztalhattam milyen egy termelő üzemben dolgozni.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


