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2021-ben a szeptember és december közötti időintervallumot tölthettem gyógytornászként 

Erasmus+ diploma utáni szakmai gyakorlat keretein belül Portugáliában. 

Ennek a 3 és fél hónapnak minden percét (nehézségeivel és kihívásaival együtt is) elképesztő 

ajándéknak éltem meg. Habár a csoporttársaim többségében nagyon megszenvedték a gyakorlati hely 

keresését, én abban a különleges helyzetben voltam, hogy csupán egyetlen klinikának írtam még 

tavasszal (korábban ott szintén Erasmussal gyakorlaton levő gyógytornász ajánlásával). Ugyan egy 

hónappal később válaszoltak csak a levelemre, de a válaszban az állt, hogy tudnának fogadni és az 

általam javasolt „szeptember – december” is tökéletesen megfelelt nekik. 

Az én gyakorlatomhoz sokat hozzáadott, hogy egy egyetemi volt csoporttársammal ketten 

mentünk végül erre a (főként neurológiai betegekkel foglalkozó) magánklinikára. Egyrészt mert jó volt 

közösen megélni és egymással megosztani a külföldi gyakorlat és élet örömeit, de ugyanakkor tudtuk 

egymást segíteni is például a kicsit stresszesre sikerült szállás keresés, kötelező papírmunkák és olyan 

apróságok, mint a tömegközlekedési bérlet beszerzése esetében is. Különösen az első hetekben idő 

volt, amíg hozzászoktunk ahhoz, hogy csak angolul tudunk kommunikálni kint és jól jött, hogy amikor 

én nem értettem valamit, a csoporttársam fordított nekem, majd másik szituációban én tudtam 

fordítani neki. A gyakorlatvezetőnkkel szinte teljesen gördülékenyen tudtunk angolul kommunikálni, 

valamint a betegek egy részével is angol volt a közös nyelv. A páciensek kb fele azonban nem beszélt 

angolul, így a munkánkhoz szükséges legalapvetőbb portugál szavakat, kifejezéseket megtanultuk és 

ezek által kommunikáltunk velük a kezelések során (amikor éppen nem a gyakorlatvezetőnk fordított). 

Habár indulás előtt, nyár végére az izgalom jelentős – az ismeretlentől való – félelemmel is 

keveredett már, ahogyan megérkeztem, azonnal beleszerettem a városba és abba a miliőbe, ami ott 

fogadott. Lisszabon (és amúgy az egész ország is) gyönyörű és egy egészen sajátos élmény december 

közepén is akár még 20 fokban, ragyogó napsütésben sétálni. Az én számomra nagy élményt jelentett 

még, hogy heti rendszerességgel járhattam szörf órákra Costa da Caparicára, így egy itthon 

elérhetetlen sportban is kipróbálhattam magamat ebben a pár hónapban. Valamint felejthetetlen 

emlék, ha az embernek lehetősége adatik arra, hogy rendszeresen az óceánparton ülve élvezhesse a 

naplementét. 

Erasmusos diákok számára 2 szervezet van amúgy Lisszabonban. Az egyik az Erasmus Student 

Network (ESN, kevésbé szervezett), a másik az Erasmus Life Lisboa (ELL, jobban szervezett). Mindkettő 

esetében 15-20 euroért ki lehet váltani a „tagsági kártyát”, aminek a birtokában részt lehet venni a 

programjaikon, valamint kedvezményekre is lehetőséget adnak, mint például -10% és ingyenes 20 kg-

os feladott poggyász a Ryanair-nél, vagy -50% szörf órák árából, stb. Mi eleinte sok ESN és ELL 

programon részt vettünk, főként egynapos túrákon különböző városokba, helyszínekre, de teljes 

hétvégét is töltöttünk ezek szervezésében más erasmusos diákokkal. A hétköznapokat a gyakorlati 

helyen töltöttük, majd hétvégente általában (eleinte inkább ezekkel a szervezetekkel, később már 

főként saját szervezésben) Portugália különböző városaiba, helyeire, strandjaira látogattunk el. Ennek 

köszönhetően 3 és fél hónap alatt majdnem az egész országot bejárhattam, voltam például Portoban, 

Bragaban, Guimaraesben, Aveiroban, Coimbrában, Nazaréban, Penicheben, Fatimában, Tomarban, 

Évorában, Sintrában, Cascaisban, Algarve-ban, a Berglengas szigeteken, stb… ééés az Azori szigeteken 

is. Ez utóbbi egyértelműen egyike a leggyönyörűbb helyeknek a világon, ahol valaha is jártam. Mivel 

Portugália teljesen lenyűgözött és az ország ennyi részére volt lehetőségem eljutni, egy idő után kicsit 

az volt már az érzésem, hogy a gyakorlat mellett, azzal párhuzamosan egy 3 és fél hónapos „nyaralásra” 

is lehetőséget kaptam.  



Maga a gyakorlat tartalmazott kihívásokat, az első ilyen például az volt, amikor szembesülnünk 

kellett azzal, hogy a kb 32 munkaóra/ hét, ami a „training agreement”-ünkben szerepelt, egyáltalán 

nem jelenti azt, hogy délután 14-15 óra körül vége van a gyakorlatnak és onnantól kezdve szabadidő a 

nap hátralevő része (ahogyan itthon megszoktuk). Ha a nap közepén nem volt páciens, de 16-17 óra 

között jött valaki kezelésre, akkor is ugyanúgy ott kellett maradnunk (kivéve, ha kevésbé érdekes vagy 

új eset volt délután és elengedtek minket hamarabb, például hogy még le tudjak menni a partra egy 

szörf órára). A gyakorlatvezetőnk eleinte igyekezett minél többet átadni az elméleti tudásából, majd 

lehetőséget biztosítani valóban a számunkra, hogy a gyakorlati munkában is minél többet 

fejlődhessünk. Én azzal a céllal is voltam jelen a klinikán, hogy decemberre tisztábban lássam, valóban 

szeretnék-e neurológiai szakterületen dolgozni, vagy sem. Erre a kérdésemre az ott töltött időszak 

végére azt hiszem megkaptam a választ. 

Egy fontosabb dolgot nem említettem még, ez pedig az, hogy eleinte én nagyon hiányoltam, 

hogy nem alakultak ki szorosabb kapcsolataink kinti diákokkal, nem volt olyan társaság, amibe mi is 

beletartoztunk volna. Ez decemberre változott meg, amikor igen jóban lettünk a lakótársainkkal (egy 

olasz lánnyal, valamint egy görög és egy horvát sráccal). Decemberben többször is autót béreltünk 

velük hétvégén és ellátogattunk közösen még olyan városokba, ami szerepelt a „mielőtt hazamegyek, 

ide is szeretnék eljutni” listámon. Utolsó héten közös karácsonyi vacsorát tartottunk, vittünk és mi is 

kaptunk tőlük ajándékot. Egészen felszabadító érzés volt, hogy már gyakorlatilag egyáltalán nem 

jelentett gondot egymás között angolul kommunikálni, hiszen ez is visszajelzést adott nyelvi fejlődés 

tekintetében. 

Összességében én egy mérhetetlenül nagy ajándékként éltem meg a Portugáliában töltött 

hónapokat! Ennek az időszaknak minden percét igyekeztem kihasználni, ennek megfelelően nem 

igazán hagytam magamnak időt pihenésre és a végére elfáradtam, nem is kicsit. De rengeteget 

fejlődtem személyiségileg, szakmailag, önismeretben és már hazafelé a repülőn azt tervezgettem, hogy 

mikor látogathatok vissza az országba legközelebb. Lisszabon szerintem tökéletes hely Erasmusra… az 

én számomra legalábbis az volt. 


