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Nagyon örülök, hogy belekerülhettem ebbe a programba, csodálatos volt ez a négy hét. Kicsit féltem
milyen lesz majd, mert soha nem voltam még ilyen sok ideig távol a családomtól, ráadásul én úgy
mentem ki oda, hogy senkit nem ismertem, nem tudtam, hogy fogok kijönni a többiekkel, aztán eltelt
egy- két hét és igazán jó barátokra találtam, mindenki nagyon kedves és aranyos volt, rengeteg
élményt szereztem.
Már rögtön az első hét napjaiban a nyelvórákat nagyon élveztem, mert a portugál nyelvet meg akartam
ismerni. A város, ahol a szálláshelyünk volt,csodaszép.Rengeteg templom, szökőkút, és rengeteg
étterem van errefelé, az utcák macskakövesek, és régi stílusú maga az egész város, ami nekem nagyon
tetszett.Az első héten minden nap bemehettünk este a központba, észrevettük, hogy itt igazán csak este
indul be az élet. Igencsak gyakran tartanak különböző fesztiválokat a város főterén, valamint amikor
valami fontosabb focimeccs van, azt is ott nézik az emberek óriási nagy kivetítőkön.
Az első hét után megkezdődött a gyakorlatunk a munkahelyeken, először egy kicsit féltem, hogyan
fogok kommunikálni velük, milyenek lesznek az emberek, de aztán ahogy teltek a napok kiderült nem
volt mitől félni. A világ legkedvesebb, legaranyosabb embereivel dolgoztam együtt, akiktől rengeteg
mindent tanultam, mind a portugál nyelvről, mind pedig a szakmáról. Nagyon érdekes volt számomra,
hogy bár nem beszéltünk egy nyelvet és az angol nyelvtudásuk sem túl jó, mégis teljesen megértettük
egymást, és igazán szoros kapcsolatba kerültem velük ezalatt a 4 hét alatt. Nagyon nehéz volt őket
otthagyni, soha nem felejtem el ezeket az embereket.Rengeteg új dolgot tanultam tőlük, amelyekből
párat biztosan itthon is tudok majd hasznosítani.
Hétvégén voltak a programok, amiket a BragaMob szervezett nekünk, ezért ilyenkor természetesen
dolgozni se kellett menni, amit én azért egy kicsit sajnáltam, mert imádtam a Palatuban dolgozni, de
ezeket a kirándulásokat kár lett volna kihagyni. Csodás helyeken jártunk és véleményem szerint ezek a
kis túrák arra is megfelelőek voltak, hogy a csapat egy kicsit jobban összerázódjon. Kedvesebbnél
kedvesebb idegenvezetőink voltak, akik mindent megtettek azért, hogy mi jól érezhessük magunkat,
mindent megtudhattunk tőlük a különböző helyekről, kultúráról, helyi szokásokról, Sokféle stílusú
templomot nézhettünk meg, ezek nagyon tetszettek.
Rengeteg helyre elmentünk ez alatt a hónap alatt. Elutaztunk Lisszabonba, ami Portugália
fővárosa.Voltunk Portóban, Gimaraisban, Fatimában, nekem itt tetszett legjobban a templom.
Eljuthattunk még Spanyolországba is az óceánpartra. Sosem felejtem el, rengeteg élményt gyűjtöttünk
ezeken a helyeken is, és emellett sok mindent megtudhattunk a kultúráról is, ami engem kifejezetten
érdekelt. Ez volt életem legcsodálatosabb időszaka, soha nem fogom elfelejteni, rengeteg szeretettel és
egy kicsit nagyobb önállósággal tértem haza. Nagyon hálás vagyok érte, hogy kijuthattam ide, és
megismerkedhettem egy másik kultúrával, egy másik nyelvvel. Új ételeket kóstolhattam meg, amik
bár furcsák voltak először, a végére teljesen megszoktuk, rengeteg embert ismerhettem meg és sok új
barátra tettem szert, akár a suliból, akár pedig a portugál emberek közül,soha nem felejtem el sem
őket, sem ezt a csodálatos utazást.
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