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Végre itt az indulás napja, az iskola előtt gyülekezünk. Izgatott diákok és szülők. Hatalmas 

kupacban a rengeteg bőrönd, utazótáska mind mérlegelésre vár. Megérkezik a busz is. 

Búcsúzkodás, beszállás, még egy utolsó intelem a vigyázz magadra, légy jó, telefonálj ha 

megérkeztetek után elindulunk Budapestre. Két és fél óra utazás után megérkezünk 

Ferihegyre. Néhányan már rutinos repülők, de a többség, mint jómagam is először fogunk a 

levegőbe emelkedni. Kellemesen izgalmas érzés, csak a reptéri kötelező tortúrán lennénk 

már túl… 

 

 Ferihegyi repülőtérhez közeledve 

 

Bőrönd feladás, becsekkolás némi izgalommal fűszerezve (minden gyerek minden holmija, 

jegye megvan-e) végre a nagy csarnokban várakozhatunk a beszállásra. 

 

           



 

 

A kapuk megnyitása után elindulhattunk a repülőhöz. Miután beszálltunk a gépbe és 

elfoglaltuk helyeinket, elérkezett a várvavárt pillanat a Wizzair Lisszaboni járata a levegőbe 

emelkedett. Három óra hosszai kellemes utazás után megérkeztünk a Portugál fővárosba. 
 

 A lisszaboni repülőtér 

 

A repülőtér közelében lévő pályaudvar egy csodálatos architekturájú építmény, melyben 

található többszintes plaza egyik éttermében vacsoráztunk. 

 

       
 

A nyüzsgő, péntek esti, fiatalokkal teli mediterrán hangulat már az első pillanattól kezdve 

magával ragadott. Vacsora után már várt ránk a buszunk ami elvigyen bennünket a 

szálláshelyünkre. 

  Közben leszállt az este… 



 

 

         
 
Az első éjszakát Portugáliában a Lisszabonhoz 15 km-re lévő városkában, Estorilban a Hotel 
Alvoradaban töltöttük. A hosszú és fárasztó utazás után mindenki boldogan esett az ágyába. 
 

 

Estoril kedvelt óceánparti üdülőhely, nem messze Lisszabontól. Szép 19. századi villák ugyanúgy 
megtalálhatók benne, mint római kori épületmaradványok. Magyar vonatkozása is van, itt 
található Horthy Miklós volt magyar kormányzó villája, ahol élete végéig lakott emigrációban. 
 

         
 

Másik érdekessége a helynek a kaszinó. Szállodánkkal szemben található volt Európa 
második legnagyobb kaszinója a Casino Estoril. A szerencsejátékon kívül tartanak itt zenei 
rendezvényeket és művészeti kiállításokat is. Péntek éjszaka lévén a parkolója zsúfolásig 
volt.  
 

  Első találkozásunk az óceánnal 
   
A reggeli tengerparti séta után ismét buszra szálltunk és irány a Benfica stadion! 



 

 

( Estadio do Sport Lisboa e Benfica ) 

 

A bejáratnál azonnal két magyar szobrával találkozhattunk. 

 

                         
 

Guttmann Béla a híres magyar válogatott labdarúgó, akinek edzősége alatt a Benfica a 

legnagyobb sikereket érte el,  és a tragikusan fiatalon elhunyt Fehér Miklós aki a Benfica 

játékosa volt. Az, hogy a csapat színe ugyanúgy piros-fehér mint a Diósgyőré plusz 

megdobogtatta a miskolci szívelet. 

 

                           
 
Látogatásunk alatt épp 6-8 éves sportiskolás gyerekek bajnoki selejtezője zajlott. A rekkenő 

hőség ellenére a kissrácok kitartóan kergették a labdát. Bárcsak láthatnánk ilyet itthon is! 

Végijártuk a stadion épületét, voltunk a sajtószobában és az öltözőkben is. Megnéztük a 

maketteket az egész komplexumról, melyhez nem csak a stadion, hanem sportiskola, 

élsportolói edzőpályák, rekreációs és egészségügyi létesítmények is tartoznak. Végül 

kihozták a egyesület kabaláját, egy igazi sast. A neve stilszerűen Vitorio.Hazaérve 

megnéztem a sas produkcióját. https://www.youtube.com/watch?v=dpJfDvtJuOU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dpJfDvtJuOU


 

 

Délután látogatást tettünk egy ócenáriumban ( Oceanário de Lisboa ) 

 

        
 

      
 

Csodálatos állatok, elbűvölő elrendezésben. Nagy élmény volt. A látogatás után sétát 

tettünk a környékén, és fagyiztunk is egyet. Volt fényképezni való bőven… 

 

       
 

Séta a mólón és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) sétányon. 

 

Reggeli után ismét buszra szálltunk és elindultunk meglátogatni a spanyol és portugál 

kultúra egyik ikonikus tevékenységének, sportjának, művészetének templomát a lisszaboni 

bikaviadalok arénáját a Campo Pequeno-t 

 



 

 

  Az aréna bejárata 

 

A nagyon kedves idegenvezető hölgy mesélt az épületről, a bikaviadal menetéről, 

elmagyarázta a különbséget a spanyol és a portugál bikaviadal hagyományai között. 

Megmutatta, kézbe is vehettük a viadotrok által használt köpenyt és kardot, végül egy 

kerekes műbikával ki is próbálhattuk milyen érzés, ha egy ekkora jószág robog felénk. A 

gyerekek roppant élvezték! 

 

         
 

Az interaktív játék után, megmutatták azt a helyet ahol a bikák várakoznak az arénába lépés 

előtt, a kis kápolnát ahol a viador imádkozik a viadal előtt, majd megtekintettük az aréna 

múzeumát is. 

 

Az aréna látogatás után nagy sétát tettünk Lisszabon belvárosában. Zegzugos kis utcák, 

hangulatos terek, utcazenészek, alkotóművészek mindenütt. És persze sok-sok turista annak 

ellenére, hogy a szezon még nem kezdődött el. A város mégis építészetileg fogott meg a 

legjobban. A régi és új,  a hibátlan és a romos,  a modern és a klasszikus épületek olyan 

harmóniában, családias összevisszaságban találhatók egymás mellett. Tökéletesen 

kiegészítik egymást, nincs zavaró aránytalanság vagy kirívó ellentétek. Mindenütt 

építkezések. Toronydarukat látni a város sok pontján.  Lisszabon épül szépül. Olyan, mint 

egy szép mediterrán hölgy a reggeli ébredés után, kicsit kócos még, smink nélkül de van 

kisugárzása. 

 



 

 

                               
 

A legtöbb régi épület csempével díszített, melyet azulejo-nak neveznek a kék színe miatt, 

bár vannak színesek is a kék, kobaltmázas változat a legrégibb. A portugál csempeművészet 

múzeuma Lisszabonban a Museo Azulejo, ahol a csempék története a 15. sz-tól napjainkig 

megtalálható. A múzeumot a Madre de Deus kolostorban rendezték be. Az azulejo díszítés 

nemcsak az épületek homlokzatán található meg, gyakran díszítették vele a belső tereket, 

lépcsőházakat, templomokat, egyéb középületeket. Megtalálhatók a geometrikus, növényi 

motívumos csempék mellett a figurális vagy tájképeket, történeteket megjelenítő 

burkolatok is. Ez utóbbiak főleg egyházi épületekben. 

          
                             

Városnézés és néhány helyi nevezetesség megtekintése után kisétáltunk a Kereskedők 

terére (Praca do Comercio) melynek közepén I. Jose király lovasszobra áll. Itt sikerült 

vásárolnom egy helyi festőtől egy szép vitorlásokat ábrázoló képet.  

 

 



 

 

Meglátogattuk Lisszabon Belém városrésszét ahol a tengerpartom megtekintettük a 

felfedezők és hajósok emlékművét, a Manuel stílusú Szent Jeromos kolostort melyben a 

nagy felfedező Vasco da Gama sírja is megtalálható. 

A Torre de Belém erődítményt, melynek érdekessége, hogy a nagy lisszaboni földrengés 

idején sem omlott össze és körben a Templomos lovagrend faragott címereivel díszített. 

 

           
                  A Felfedezők emékműve                                             Szt. Jeromos kolostor 

        
 

                      a Torre de Belém                                                                  Pihenő a parkban 

 

Belém városrészt elhagyva utunkat Fatima a híres zarándokhely felé vettük. 1917. május 13-án 

itt jelent meg a Szűzanya három pásztorgyermeknek, valamint jelenések is történtek. 

A helynek több magyar vonatkozása is van, ahogy belépünk a bazilikába, jobboldalon fent 

találjuk Szent István államalapító királyunk szobrát, kezében a Szent koronával. 
 

               



 

 

Másik magyar kapcsolódása a helynek, a Magyar kálvária, ahogyan itt mondják Calvario 

Ungaro. Némi kérdezősködés után, a helyiek elmagyarázták merre találjuk, és úgy 

döntöttünk, hogy megkeressük ezt a számunkra fontos helyet. 

 

                 
 

Az út eleje, a Mindszenti bíborosról elnevezett Fatimai Kálvária keresztút. A 15 stáció közül a 

második, valamint a Szűzanya szobra, ahol elénekeltük a Boldogasszony anyánk kezdetű 

régi magyar himnuszt.  A kereszút végén található a Magyar kápolna csodálatos 

üvegablakokkal. 

 

             
 

Késő este Apuliába érkeztünk, ahol a II. János Pál pápáról elnevezett szociális központban 

kaptunk szállást egy hétre. ( Social Center Joao Paulo II ) 

 

       



 

 

Itt tartózkodásunk alatt a bátrabbak kicsit megmártózhattak az óceánban, mert a víz igen 

hideg volt. A többiek sétátak a homokos parton, kavicsot vagy kagylóhéjat gyűjtöttek, 

ismerkedtek a partra vetett ismeretlen élőlényellel. Itt egy kis időt szakítottam a 

festegetésre és megörökítettem két aquarell erejéig az apuliai óceánpartot. 

      
 

Látogatás Barcelosban. Körülnéztünk a belvárosban, megismerkedtünk a helyi legendákkal, 

a kakas történetével. Ittunk finom kávét és ettünk hozzá helyi sütemény különlegességeket. 

Sétálgattunk, kirakatokat nézegettünk és ismerkedtünkm a várossal. 
 

 A Cávadao folyó és a Ponte de Barcelos híd 

 

Felmásztunk a középkori várostoronyba a Torre de Medieval-ba és gyönyörködtünk a 

kilátásban. A toronyban most kiállítások és régészeti anyagok bemutatója található. 

     
                                   Kilátás a toronyból a főtérre                        Kerámia kakasok a kiállításon 



 

 

Felkerestük Barcelos szabadtéri archeológiai múzeumát a Museo Arqueologico-t. A helyi 

idegenvezető bácsi nagyon lelkesen mesélte el minden egyes kiállított kőtárgy, faragott 

címer és kőszakofág történetét. Bár ő csak portugálul tudott, a tárgyakon lévő ábrák és 

némi történelmi ismeret összegzésével körvonalazódtak az általa elmondottak. Mesélt a 

Templomos lovagokról, a várost kormányzó uralkodókról és Napoleon katonáinak 

kegyetlenkedéséről. 

 

         
                         Az egyik kőszarkofág                                                                A város címere 

 

Ellátogattunk Santiago de Compostelá-ba. Igazi nevezeteségre a középkorban tett szert, 

ekkor vált híres katolikus zarándoklat célhelyéül. Ebben a jelentőségében a mai napig is 

kiemelkedő. A Szentföld és Róma mellett a Szent Jakab út végpontjaként Európa egyik 

legjelentősebb zarándokhelye. Itt található a Szent Jakab székesegyház, a leghatalmasabb 

spanyolországi román kortól épített templom. Nagy sétát tettünk a monumentális épületek 

közt, körbejártuk a tiszteletet parancsoló tornyokat, megcsodáltuk az aprólékos 

faragványokkal díszített kapukat és erkélyeket. Elidőztünk a hangulatos, szökőkutas 

tereken. 

 

            
 



 

 

           
 

Santiágót elhagyva visszatértünk Portugáliába, és Viana do Castelo felé vettük az utunkat. Itt 

a legfőbb látványosság a Santa Lucia templom, amely szögletes tömbjével, hófehér 

mészkőburkolatával királynőként magasodik a kisváros fölé. Portugália egyik legszebb 

panorámájában gyönyörködhettünk a templom előtti kilátóhelyről.  

 

        
 

Ellátogatunk még egy kedves kis tengerparti városkába is, Esposendébe. Programunk: séta a 

tenderparton, ismerkedés a várossal. 

 

     
                 A tengerrel birkózó emberek emlékműve                     Sétány a tengerparton 

 

A kisváros éppen valami helyi rendezvényre készülődött, mert egy parkban kitelepültek az 

árusok, hagyományőrző csoportok és az esposendei állatvédő egyesület pavilonja, néhány 

helyes kiskutyával, amiktől a gyerekeket alig lehetett elvonszolni. A kiskutyákat nem 

hozhattuk el, de cserébe vásároltunk néhány ajándéktárgyat tőlük, ezzel is támogatást 

nyújtva az gazdátlan állatok ellátásához. 



 

 

   
                             A helyi "MÁSA"                                                             Gazdira várva 

 

Következő úticélunk Valenca, egy határmenti kisváros. A város történelmi része egy 

erődítmény falai között találhatóak, ahonnan szép kilátás nyílik a Minho folyóra és a 

környékbeli erdőkre, dombokra. Az erődítményen belüli kisváros mintha a meséből lépett 

volna elő, kicsi, keskeny utcák, lépcsősorok, sok-sok apró üzlet mindenféle turistacsalogató 

holmival. Divatáru, lakástextil, souvenir mindenütt. Láttunk egy érdekességet is. Található az 

egyik utcában egy hosszú kőfal, melyről víz folyik alá. Úgy gondoljuk, -mivel a városka is a 

Santiago de Compostelai zarándokúton fekszik, és láttuk is a járdába vésett fésüskagylót, a 

zarándokok jelét- az útonlévő vándorok felfrissítésére építették ezt az ötletes "tisztálkodó" 

lehetőséget. Az óváros olyannak tűnt, mintha valaki Szentendrét, Egert és a komáromi várat 

összekeverte volna. Nagyon hangulatos volt! 

 

     
                   Kilátás a várból a Minho folyóra                                              a szabadtéri  "zuhany" 

 

 

 



 

 

     
                   Kis csapatunk a várfalakon                                              Az erődítmény egyik kapuja  

 

    
       Ebbe az épületbe beleszerettem…..                                 Egy újabb kis barokk templom 

 

Az óváros elhagyása után a Valencá-t és Tui-t összekötő hídhoz mentünk és gyalogosan 

keltünk át a portugál-spanyol határon. A Minho folyó kicsit a Tiszára emlékeztetett. 

 

       
    Még a portugál oldalon                                  a határ                                      és Spanyolország 

 



 

 

Tui szinte semmiben sem különbözött a portugál városoktól. Ugyanaz az ódon, mediterrán, 

mindenütt kővelburkolt utcák, templomok és házak… Vajon milyen lehet ilyen falak között 

élni? Szivesen belestem volna néhány elfüggönyzött ablak mögé. 

 

     
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A CAMPUS 
A Mobility Friends campusa, ami két hétig volt az otthonunk a szakmai gyakorlat alatt.  

 

        
                           A főbejárat                                               A recepció és az étkezde épülete 

   
                                  A medence                                                              A közösségi tér épülete 

   
                       A műfüves focipálya                                                        A legújabb bungalók 

 



 

 

   
                                A szálláshelyünk                                      Az elengedethetetlen barcelosi kakas 

 

A szállásunk minden igényt kielégítő volt, egyszerű, modern berendezéssel. Apartman szerű 

elrendezéssel. Minden épületben volt mini konyha a legszügségesebb eszközökkel. Az 

étkezésünk bőséges és változaos volt. A szabadidő eltöltésére, pedig a campus területén 

bőven volt lehetőség. Úszómedence, sportpályák, pingpongasztal, este diszkó a fiataloknak. 

A szépen ápolt parkban lehetett napozni, olvasgatni, a szabadtéri kondigépeken edzeni, 

futni vagy csak egyszerűen relaxálni. A munkanapokon a tanulókat reggeli után kisbuszokkal 

szállították az előzetes beosztás szerint a különböző munkahelyekre, és a munkaidő 

végeztével ugyanigy hozták őket vissza a táborba.  

 

       
 

A nap történések lejegyzetelése, az heti értékelő, összesítő feladatok elkészítése szintén a 

tanulók feladata volt a kintlétünk alatt.  

 

  Portugália az óriás citromok földje…. 



 

 

MUNKAHELYÜNK, A TULIPA KERÁMIA ÜZEM 

 

 
 

        Kiutazásunk célja, hogy megfigyeljük, elsajátítsuk a fogadó ország termelő üzemében a 

szakképzésbe beépíthető jó megoldásokat. A munkaszervezést, az SNI-s fiatalok munkahelyi 

mentorálásának, alkalmazásának jó gyakorlatait. Tájékozódjunk a szakképzésben résztvevő 

tanulók fejlesztésének újabb, általunk még nem alkalmazott módszereiről. Megismerjünk 

már kipróbált és működő megoldásokat, metódusokat, pedagógiai módszereket. 

 

Az üzem ahol a szakmai gyakorlaton részt vettünk egy nem túl nagy 20-25 főt foglalkoztató 

családi vállalkozás. Elsősorban külföldi megrendelésre dolgoznak. Megfigyelhetten azt a 

rugalmasságot, és alkalmazkodó készséget, amivel megrendelőik elvárásaiknak eleget 

tesznek. A munkaterületen dolgozó emberek nem csak egy munkafázist voltak képesek 

elvégezni. Ugyanazon dolgozó egyik nap nyersárut tisztított, másnap kemencét rakott, vagy 

árut mozgatott. Tehát egy jó szakmunkás a folyamat minden részén megállja a helyét. 

Tetszett, hogy nem "szalagrendszer"-ben kellet dolgozniuk, így a tevékenységük 

változatosabb.  

 

Bár a kerámiakészítés alapvetően az ősi technológiára támaszkodik, mégis tapasztalható 

volt a XXI. századi környezettudatos munkavégzés. Alapvetően ez a munkaszervezésben és 

anyagfelhasználásban volt nyomon követhető. Újdonság volt számomra az edények 

fenékszegének hydrofób anyaggal való kezelése. Ez a szilikonos folyadék megakadályozza a 

víz felszívódását a mázzal nem védett területről. Kipróbálhatam, és elsajátíthattam a 

pneumatikus présgép használatát. Ezzel a módszerrel kisebb-nagyobb tálkákat, 

sütőedényeket készítettünk. A présgép szép sima felületet képes létrehozni, kevesebb 

nyerstisztítást igényel így a munkadarab. 

 

Az üzemben sokféle és változatos módon kerül máz az edényekre. Ólommázat és ón 

mázakat úgynevezett művészmázakat is használnak. A kerámiák mázazására az általunk 

ismert "bemártásos" módszer mellett a porszórásos technikát is alkalmazták. Ennek 

egyszerűsített módját az iskolai tanműhelyben ki is tudjuk majd próbálni. Jellegzetes 



 

 

barcelosi Portugál díszítési móddal is találkoztam. Ezt az iskolai kerámia műhelyben a 

fazekas tanulóknak át is adom, mivel különleges eszközt vagy anyagot nem igényel.  A 

fakéshez hasonló eszközt mártják a festékbe és ennek az eszköznek a különböző oldalaival 

pöttyöket, vonalakat rajzolva alakítják ki a mintát. Ilyen edényeket sokat láttam a barcelosi 

piacon. 

 

 
 

Az üzemben találkoztam számítógép vezérelt lézeres marógéppel, (CAD) ami egy elegáns 

megoldás az edények fenékjeggyel való ellátására. Tapasztalatom szerint termelést végig 

kísérte a minőségre való odafigyelés. Ez az igényességre való törekvés a termékek előállítása 

során követendő példa számunkra is. Ez a leendő szakemberektől, a tanulóinktól még 

inkább megkövetelhető kell hogy legyen. 

 

A portugál csempeművesség, amiről az útibeszámolómban már említésre került, lenne az a 

téma, amit projektmunkaként beépítenék az elkövetkezendő tanévben. Annyira változatos, 

különleges, a legegyszerűbbtől a porcelánfestéshez hasonló motívumokon keresztül a táj- és 

figurális festészetig, hogy kívánatos lenne egy tágabb időintervallumban körüljárni a témát. 

Általa a tanulók megismerkedhetnének egy másik európai ország építészetével, 

történelmével, kerámia művésztével. Engem teljesen elvarázsolt…. 

Nagyon köszönöm, hogy lehetővé vált egy ilyen (szakmailag is) csodálatos országba kijutni 

és onnan hasznos tapasztalatokat hazahoznom. 

 

 

Szelei Kis Kinga 


