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Tanulmáynok: 
2018 őszén Portugáliában, a Coimbrai Egyetemen tanulhattam egy szemesztert, ahol a           
Sport tudományi kar tárgyai közül választottam ki a tanulmányaimhoz közel álló tárgyakat. A             
Coimbrai egyetem évente több száz Erasmus diákot fogad. Az idén felvett hallgatók 20%-át             
tették ki a cserediákok. Az oktatás nyelve oktatónként változó volt. Pl. a sport pszichológia              
professzor teljesen angol nyelven tartotta óráit, aminek mi örültünk, viszont a helyi diákok             
közül nem mindenki tudott angolul. Az oktató az angol mellett döntött, azzal érvelve, hogy              
mindenkinek javára válik, ha fejlődik az angol tudásunk. A legtöbb elméleti tárgy úgy zajlott,              
hogy a tanár két nyelven váltakozva adta le az anyagot.  
Angol nyelven, írásban kellett vizsgáznom az összes felvett tárgyból. Kivéve persze a            
portugál idegen nyelvi kurzust, amiből - nem meglepő mód - a vizsga is portugál nyelven               
volt. A nyelvből keveset sikerült elsajátítanom, de kedvet kaptam, hogy itthon elkezdjek            
tanulni spanyolul, ami alapjaiban hasonló. 
  
Szállás: 
A macskaköves , meredek utak miatt az iskolába járás gyalog a legpraktikusabb, ezért             
érdemes közel lakni. Én is szállást váltottam egyszer, hogy közelebb lakhassak. 
Lehetőség van kollégiumban 2 fős szobában bérelni egy ágyat havi €140-170-ért. A            
kollégium foglalásnál többen azt tapasztaltuk, hogy nem reagáltak a szállásigény          
kérelmeinkre. Egész nyáron se angol, sem portugál nyelvű e-mailre nem érkezett válasz.            
Telefonon csak portugálul tudtak beszélni, így végső próbálkozásként egy brazil ismerősöm           
tolmácsolásával tudtam csak kollégiumot foglalni, kiutazás előtt 1 héttel. Mivel éjjel érkeztem            
és meglepetésemre nem volt kollégiumi portás, kulcs híján kénytelen voltam segítséget           
elfogadni a szomszédos lány kollégium lakóitól, így az első 2 napon ott laktam. 
Coimbrában a szállás terén jobb ha nincsenek túl magas elvárásaid, mert az otthoni             
kényelmi szintért itt mélyen a pénztárcádba kell nyúlnod. Ha helyi kiadó szobát szeretnél             
bérelni, ezek árai €130-300 közt mozognak. A legtöbb hirdető nem beszél angolul, így nem              
egyszerű háznézéseket szervezni. A régi épületekben gyakori, hogy nincs fűtés kiépítve.           
Erre kérdezz rá, mert nem evidens. A szeptemberi döglesztő melegben még fel sem tűnt              
nekem, hogy nincsenek radiátorokok, de november végére azért már éreztem, hogy valami            
hiányzik. Egy elektromos ágymelegítő elektromos beszerzésével ki tudtam telelni. Sok helyi           
lakos számára megszokott, hogy kabátban vannak odabent. Hűvösebb estéken látszott a           
leheletem a szobában, ami eleinte vicces, aztán picit aggasztó, de végül ez is csak              
megszokás kérdése. Mikor hazajöttem, az volt a furcsa, hogy milyen szédítő meleg van             
minden épületben, és hogy le kell vetnünk szinte minden ruhánkat, amint belépünk az ajtón. 
  
Koncertek: 
Ajánlom a zenei programokat. 4 hónap alatt Coimbrában 3 alkalommal tartottak szabadtéri            
szimfónikus zenekari koncertet. Emelett 2 estén láttam tehetséges egyetemista kamara          
kórusokat fellépni irtó hangulatos portugál dalokkal. 



Kirándulások: 
Az ESN és az Erasmusland szervezett egy tucatnyi buszos kirándulást szervezett a            
hétvégékre. Kényelmes és olcsó túrákat indítottak szerte Portugália nevezetes helyeire.          
Tömegközlekedéssel magatok is eljuthattok Lisszabonba vagy Portóba, a két nagyvárosba.          
Autót bérelni csak credit kártyával lehet, és a diáknak általában csak debit kártyája szokott              
lenni, amit nem fogadnak el a kölcsönzők. Az időjárás még decemberben is szokott 20°C              
fölé emelkedni, napos napokon. A tél sem hideg, csak sokat esik az eső. 
Repülj el az Azori-szigetekre is, az egy élmény. Ott viszont engedtek minket autót bérelni              
debit kártyával, kaució fejében, így 24 órán belül végigjártuk a legszebb kilátó helyeket a              
szigeten. 
  
Étkezés: 
Az egyetem kantinjaiban kiadós ebédet és vacsorát ehetünk mindössze kb. 800 Ft-ért. Hal             
minden nap szerepel a menün, méghozzá finom és egészséges tengeri halak. Leves is jár,              
habár magyar szemmel elég monoton a kínálat: zöld színű krémleves vagy sárga krémleves             
létezik. Mind a kettő ugyanolyan ízű, főtt krumplihoz hasonló, csak só nélkül. Nekem             
hiányoztak a zöldségfélék a menüből (eltekintve a krumplitól), ezért gyakran főztem otthon.            
Erasmus nem telhet el nemzeti étel kóstolás nélkül. Mi szerveztünk ilyen estet pár diákkal              
összefogva, és remekül főzött mindenki. Az én magyaros sertéspörköltemről az volt a            
megállapítás, hogy csípős. 
A portugál bor az egyik a legjobb a világon! Jártam helyi borvidéken, pincében is, ahol               
kóstoltam és vettem jó bort. Az áruházakban több száz féle palack közül            
szemezgethetünk.Hihetetlen, de itt még az olcsó, 500 Ft árkategóriájú bor is igen jónak             
bizonyult, ellentétben az itthoni olcsó borokkal. A házi sajtokat is érdemes tesztelgetni, akár             
borozással kombinálva. 
  
A végére hagytam, hogy mi volt a kedvencem Portugáliában. Bár az időjárás, az óceán, a               
halak és borok is kedvemre voltak, de akkor is a portugál embereket sorolnám első helyre.               
Sajnos a külföldi diákként nem könnyű beilleszkedni a helyiek társaságába - mivel a             
nyelvüket sem beszéljük - de így is beleszerettem az egész nemzetbe, vagyis inkább ebbe a               
latinos mediterrán szerű életmódba, mentalitásba és kultúrába. Ők aztán nem stresszelnek.           
Nem ellenségeskednek. Coimbrában hírből sem hallottam bűnözésről vagy agresszivitásról.         
Én valamiért arra számítottam még kiutazás előtt, hogy itt majd fegyveres drogkartellek            
gangszterei ólálkodnak majd, romos hátsó utcák árnyékai közt. De nem voltak. (Vagy            
tényleg profin rejtőzködnek.) Most úgy vélem, a portugálok jóindulatúak, szívélyesek,          
összetartóak. Ahogy az egyik tanárunk fogalmazott, ők Európa leglágyabb nemzete. Hogy           
ez mit jelent, azt ő sem tudta elmagyarázni, de meg lehet tapasztalni. Azt is mondta, hogy a                 
németek a legkeményebbek - ez talán segít a megértésben. Én úgy hiszem, remélem, hogy              
alázatot tanultam tőlük az ottlétem alatt. Bár nem ezért mentem, de ez volt a legfontosabb. 
A laza mentalitásnak megvannak a hátulütői is, pl. a káosz-szerű ügyintézés. Úgy tűnt, a              
szabályok csak amolyan javaslatok, amiket be lehet tartani, ha akarod. Az áruházi            
pénztárosok minden egyes törzsvásárló kiszolgálása után leállnak 1-1 perc csevegésre. Az           
már az első napokban feltűnt, hogy mindenki átmegy a piroson ha rendőr nem látja. Aztán               
idővel rájöttem, akkor sem változik semmi, hogy ha lát a rendőr. Láttam pl. ahogy egy               
gyalogos fickó megáll a piros lámpánál, szétnéz, látja, hogy közlekedik egy rendőr autó, és              
úgy dönt, hogy kisétál az autó elé. És mi történt? A legnagyobb nyugalommal sétált át a                
fickó a piroson, a rendőr autó lefékezett és átengedte. Furcsa volt. 
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