
Szakmai gyakorlat-Portugália 

2018.07.14-2018.08.04 
 

Bernáth Ibolya vagyok, 10.osztályos vendéglátó szakgimnáziumi tanuló az Illéssy Sándor 

Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskolában, ahol egy Erasmus+ nevezetű 

projektben vehettem részt. 

Egy 3 hetes szakmai gyakorlaton voltam Portugáliában, azon belül Barcelosban, itt az 

Intercultural Association Mobility Friends fogadott bennünket, ez volt a szálláshelyünk. 

2018.07.14 és 2018.08.04 között lehettünk kint Portugáliában. 

A gyakorlati helyünk Barcelosban helyezkedett el és itt a Santa Eugenia nevezetű étteremben 

dolgoztunk. 

Reggel 9 órától du. 3 óráig tartott a munkaidőnk, első munkanapunk 2018.07.17.-én kezdődött el és 

2018.08.03.-án fejeződött be. Naponta 7 órát dolgoztunk, kivéve hétvégén, ilyenkor kulturális 

programokon vettünk részt. 

Szakmai gyakorlatunkra, angol nyelvből készítettek fel bennünket, szakmai kifejezéseket 

gyakoroltunk. Készültünk szakma terén is, elsősorban elméleti ismereteket kaptunk. 

A projektben résztvevő vendéglátás szervezők: munkatársam: Varga Anna, továbbá más 

munkakörben levő személyek: Nagy Szabina és Fodor Eszter. (és jó magam személyem) 

Szakácsok: Várdai Veronika, Molnár Vivien, Jónás Sándor, Mihácsi Zsolt. 

Cukrászok: Nagy Dorina Petra, Szabó Anetta, Máté Annamária, Nagy Gabriella. 

Mi 12-en vehettünk rész az Erasmus+ programban. 

Szakmai munkák főképp a konyhán valósult meg, illetve pultnál és a lenti pék üzemben. 

Konyhán: Nyersanyagokat dolgoztunk fel, készítettünk elő : paradicsom, hagyma fokhagyma répa 

burgonya, kolbász, saláta belsőségek szeletelése,  reszelése, darabolása, illetve tisztítása. 

Pultban: Gyümölcs salátát adagoltunk, szalvétákat hajtogattunk nagy mennyiségben, kenyeret 

osztottunk szét a kosarakba, majd ezeket a kenyeres kosarakat az asztalokra helyeztük, bort 

csapoltunk és torta szeleteket raktunk ki a pultnál egy kabinba. 

Pék üzemben: Kenyeret formáztunk/készítettünk, süteményes formákat tisztogattunk. 

Reggelente már portugál nyelven köszöntünk, ˝Bondia˝ami azt jelenti hogy ˝jó reggelt˝, ˝Boa noite˝ 

= ˝jó estét˝ 

más egyéb szavakat is tanultunk, ˝Momento˝ ami azt jelenti hogy ˝lassabban˝, de szakma terén is 

tanultunk szavakat, mint pl: ˝alho˝ = ˝fokhagyma˝, ˝batata˝ = ˝burgonya˝ ˝páprica˝ = ˝paprika˝, 

˝tomates˝ = ˝paradicsom˝. 

Sok-sok eszközt vettünk igénybe kiadott feladatunk elvégzéséhez, ilyen pl: a hasáb szeletelő, 

hatalmas botmixer, késélező, hámozó, reszelő, összetett szeletelő. 

A munkatársammal általában egyforma beosztásban dolgoztunk, boldogan végeztünk másféle 

feladatokat is, mivel így kipróbálhattuk tudásunkat szakmánkhoz híven. 

A portugál munkatársaink is tanultak tőlünk egy pár magyar szót, és meg kell hagyni rendkívül jó 

kiejtéssel ismételték utánunk, megjegyezték, hogy a magyar nyelv igen nehéz. 

Nagyon kedvesen és szívélyesen fogadtak minket minden egyes munkanapon, nagyon finom ebédet 

kaptunk frissítő innivalóval (legtöbbször grill csirkét kaptunk főtt rizzsel, salátával, és sült 

burgonyával, de megkóstoltuk a marhából és halból készült ételüket is, ami szintén nagyon ízletes 

volt). Kértünk receptet is, ami egy halas étel, de sajnos fényképem nincs róla, így azt a receptet 

tudom ajánlani amit ebédeltünk. (nincs receptje, csak grillezni kell a húst és ízesíteni) 

Munka után, a Campusra mentünk vissza, ami eszméletlenül komfortos, szép, gondozott, itt a 

dolgozók nagyon jószívűen fogadtak bennünket, renget programmal készültek számunkra, sosem 

hagyták hogy unatkozzunk, és remek  reggelivel ebéddel és vacsorával fogadták a  Campuson levő 

más nemzetiségű tanulókat is. 

Itt általában halas ételeket kóstolhattunk, tehenet, másféle sült és főt húsokat ehettünk. , emellett 

volt még sült burgonya rizs, pizza, lasagne, és sok egyéb étel. 

Hétvégéink kulturális programokkal telt el, templomokat, katedrálisokat, bazilikákat, hidakat, híres 

építményeket láthattunk, különb féle borkóstoláson is részt vettünk, ahol vörös borokat rosé borokat 



és fehér borokat kóstolhattunk, amihez sokszor egy rövid film is társult hogy jobban megismerjük 

az adott bor történetét. Ezekre a programokra/helyszínekre busszal szállítottak bennünket, é más 

nemzetiségű barátainkat is. 

Az óceánpartot és a barcelos-i piacot is megtekintettük, kicsit részletesebben is, hiszen nem csak 

nézelődtünk, hanem vásároltunk és jól éreztük magunkat. 

Rengeteg olyan programunk és elfoglaltságunk volt, ahol  pár nappal később érkező magyar 

csapattal indultunk útnak, de a franciákkal és bolgárokkal, akikkel nem mellesleg jó barátságot 

ápolunk a mai napig. 

Kommunikációs nyelv a nemzetiségek között az angol volt, de saját nyelveinknek ismeretét is 

átadtuk egymásnak, én pl: megtanultam franciául bemutatkozni. Ők viszont nagyon fogékonyak 

voltak a nyelvre, sokszor megértették hogy mit mondunk, és magyarul válaszoltak kérdésekre, vagy 

kijelentő mondatainkra. 

Nagyon hasznos volt számomra ez 3 hét, itt érzékelhettem igazán hogy mennyire fontos az idegen 

nyelv tudása, sok ismerettel és gyakorlattal gyarapodtam ez idő alatt, és nem utolsó sorban 

csodaszép emlékeket és fényképeket gyűjthettem össze! Köszönöm! 

Itt láthattok pár képet a kulturális programjainkról: 

 

 



 

 

1. Személyes adatok 

 Név:      Horváth Viktória Zsuzsanna 

 Kedvezményezetti státusz:   tanuló  

 Évfolyam és szakképesítés:  szakács 11.D 

 Lakím:     5420,Túrkeve Hollósi utca 31. 

 Születési hely/idő:   Mezőtúr,2001.04.10 

 

2. Intézményi adatok 

 Küldő intézmény:        Illéssy Sándor Baptista Gimnázium  

   Szakgimnázium  és Szakközépiskola 

                                                                   5310 Kisújszállás. Arany János u. 1/A. 

 Kontakt személy:      Szabó Károly  

 Fogadó intézmény neve:     INTERCULTURAL ASSOCIATION MOBILITY  

    FRIENDS  

    Rua Loteamento do Jardim,  

    4755-221 Gamil, Barcelos, Braga, Portugal 

 Gyakorlat helye:      Casal Novo Caneças (étterem) 

 Gyakorlati munkahely profilja: Vendéglátó vállalkozás 
 Kontakt személy:                  Nuno Barbosa 

 A fogadó intézmény típusa      non-profit szervezet 

 

3. Projekt fontosabb „mérföldkövei” : 

 Egyéni pályázat a részvételre:      2017. június 2. 

 Szerződéskötés az iskolával:     2017. július 21. 

 Nyelvi és kulturális felkészítés:   2017. június 14,; július 21. 

                          Felkészítők: Duli Annamária, Tóth László, Szabó Károly 

 Külföldi szakmai gyakorlat:         2017. július 30. – augusztus 19. 

 Napi munkaidő:    7 óra 

 Tanulmányi terület:                      Vendéglátóipar 

Kísérő tanárok: Duli Annamária, Varga Anikó, Hajdu-Ráfis Tamás, Tóth László 

 Beszámoló a projektről:                2017.szeptember 29-ig 

 

 

4. A mobilitás tartalma 

( A résztvevő választhat: naponkénti eseményeket ír le, vagy az alábbi kérdésekre ad összegző 

válaszokat.) 

- A 3 hét alatt nagyjából ugyanazt a feladatot végeztem. Általában beértem a Casal Novo-ba 

10:00kor és mentem átöltözni. Ezután beálltam segíteni Irinának (főszakács). A Pixie salad nevű 

ételt mindennap én készítettem el. Majd spanyol paprikát hámoztam és csíkoztam fel. Volt 1-2 

olyan nap amikor sárgarépát kellett reszelnem. Burgonyát szemeztem és nyomtam le egy olyan 

gépen amely hasábokra darabolja. Mosogattam a 3hét alatt körülbelül 5x,mivel volt egy külön 

mosogatóhölgy. Hagymát pucoltam és daraboltam. Katarinának segítettem salátát tálalni. 

- Nagyon sok új dolgot nem tanultam, mivel az ott végzett feladatokat már itthonról ismertem. In-

kább a körülmények voltak mások és a tengeri halak sokasága. Például annyit tanultam tőlük amit 

eddig nem tudtam az az volt,hogy láttam,hogyan beleznek ki egy angolnát. Ez egy nagyon könnyű 

folyamat hiszen csak elkell vágni a feje alatt,végig a hasán és kiszedni a belsőségeket és kész van. 

- Új munkaeszközzel nem ismerkedtem meg, hiszen ami nekik van az itthon is megtalálható. 

- Úgymond konyhai kisegítőként dolgoztam, hiszen egy idegen országban úgy, hogy a nyelvet sem 

beszélem mást nem tehettem. 

- Imádtam a munkatársaimat nagyón jól kijöttünk egymással. Mindennap viccelődtünk valamin. 

Körülbelül 20-an lehettek akik ott dolgoztak így nem tudom mindenki nevét de egy párat megkér-

deztem! Volt Miro, akit én csak bozontnak neveztem,  mert olyan volt a haja mint a Scooby-Dooban 

Bozontnak. Volt Katarina, aki egy szerény mégis nagyon kedves lány volt 2-3 évvel volt csak nálam 

idősebb. Volt Irina, aki egy csendes, visszahúzódó hölgy volt és egyben ő volt a főszakács is. Volt 



Bruno becenevén medve, mert így hívtam. Ő egy nagyon vicces személyiség, akivel jókat nevettünk. 

Volt még Tiago aki a nagy kedvencem volt mert egy nagyon jóképű fiúról van szó akivel jól kijöt-

tünk egymással. A baj csak annyi, hogy az utolsó héten kezdtünk el beszélgetni, mert féltem „meg-

szólalni”. 

- Nem tanultam sok szót és nem is tanítottak inkább én kérdeztem rá. Ilyen például:    Batata-Bur-

gonya 

Aqua-Víz 

Faca-Kés 

Almoco-Ebéd 

Avental-Kötény 

Luva-Kesztyű 

Elmentünk a város központjába és különböző nevezetességeket néztünk. Voltunk egy templomban 

ahol éppen egy mise volt. Csodás volt. Megnéztük azt a helyet ahol egész Portugália emblémája 

lett a KAKAS! Miután kaptunk egy kis "szabad foglalkozást" arra, hogy szétnézzünk visszajöttünk 

a campusra ebédelni. Ebéd után 1 órával elmentünk Barcelos egyik középiskolájába. Személy 

szerint az a véleményem az iskoláról,hogy kissé túlzásba viszik, és úgy kezelik a diákokat,mintha 

nem lenne saját felelősség érzetük vagy mint egy rabot. Na, mindegy ez saját vélemény. 

Elindultunk Portoba. A buszon elaludtam, mert fáradt voltam. Mikor oda értünk Portóba az első 

az volt, hogy elmentünk hajókázni. Nagyon szép volt soha nem volt még ilyenben élményem. A 

hajókázás után bort kóstolni mentünk.  Fogalmam sincs, hogy tudják ezt meginni. Az utó íze 

borzalmas volt. Magyarországon 100x finomabb a bor. A borkóstolást követően ebédelni mentünk. 

A hely nevét nem tudom, de nagyon aranyosak voltak a pincérek, és ha kértünk valamit az egyből 

oda hozták.  Ebéd után kaptunk 1 óra szabad foglalkozást. Ez idő alatt láttam egy embert, aki 

szoborként ült. Nagyon ijesztő volt, eddig még csak a filmekben láttam ilyet. Miután letelt az 1 

óra elmentünk a fő térre. Indultunk Guimarães-be ahol megnéztük a várat. Őszintén szólva sokkal 

szebbnek képzeltem,mert nekem még az Egri vár is szebb. Ezen a helyen jött létre Portugália. 

Alfonz Henrik összetűzésbe keveredett az édesanyjával és háború lett a vitából. A háború után 

Alfonz-t királlyá koronázták. A koronázása után Henrik édesanyja elhunyt. A XVI.században a 

vár elhagyatottá vált majd a XIX.században az állam átvette és felújította. Ezután elindultunk az 

olajbogyófa térre. Az olajat, a templomban lévő lámpákba tették de sajnos az olajfa kiszáradt. 

Keresztet ültettek mellé és a fa újra virágozni kezdett. Ez után elmentünk ebédelni Braga-ban. 

Nagyon finom volt az étel. Bragaban egy templomhoz mentünk ahol éppen egy esküvő volt. 

Szerencsére csak lefelé kellett a lépcsőn menni így meg se kottyant az a 561db lépcsőfok.  

Indultunk Ponte De Limaba, ahol megnéztünk egy folyót. Arról híres, hogy amikor ittak belőle 

mindent elfejtettek magukkal kapcsolatban. Amikor a vezér visszavitte oda az embereket 

elmondta mindenki nevét és visszakapták az emlékezetüket. Miután a Jézus kinézetű elmesélte, 

hogy mi volt a folyónál átmentünk a Római hídon. Ezután indultunk egy Barokk és Mánuel stílusú 

templomba. Ebéd után tovább indultunk Viana do Castelloba ahol megnéztük a Santa Luzia 

Szentélyébe ami nagyon gyönyörű volt csak kár, hogy nem mentem fel mert tériszonyos vagyok. 

Nagyon segítőkészek voltak,Örültem,hogy ilyen munkatársakat kaptam. 

- A Mobility Friends-nél szálltunk meg Barcelosba. Személy szerint én 100% megvoltam elégedve 

velük. Gyönyörű volt a táborhely. Amint kiléptünk a házból egy medence volt velünk szemben. 

Óriási volt a hely. Volt közösségi ház is ahol eltöltöttünk 1-2 órát.Nagyon szép hely volt. 

- Imádtam menni a munkahelyre,mert Nuno vitt minket akit mindenki nagyon szeretett. Egy vicces, 

aranyos személyiség volt. Őszintén szólva nagyon hiányzik és remekül vezet. Jó humorú és kedves. 

Hiányzik Nuno. 

 

 

 

 

5. Mobilitás elemzése, vélemények, javaslatok 
 

- Személyileg elvárták, hogy úgy viszonyuljak hozzájuk, ahogyan ők hozzám. Szakmailag pedig 

nem kértek lehetetlent és bármit kértek én megtettem, mert szerettem ott lenni. 

- Mindent úgy csináltam, ahogy kérték. 



- Nem sokban különbözik az amit elvárták az itthoni dolgoktól. Talán annyiban, hogy míg mi ko-

molyan vesszük az előírásokat és a HACCP rendszert náluk ez nem így van. Nem olyan tiszták az 

éttermek, mint itthon. 

- Újat nem tanultam(kivétel a tengeri halak), de remek volt kint lenni. 

- Nem tudok tanácsot adni ebben, hiszen én meg voltam elégedve azzal, amit nekem nyújtottak és 

remélem ők is meg voltak velem elégedve. 

 

 

6. Külföldi gyakorlat menedzsmentje 

 

Minden zökkenőmentesen történt szerencsére és meg vagyok elégedve mindennel. A portugál vezetés 

aranyos és segítőkész, az iskolámból Karcsi bácsi minden elmondott előre és az úgyis volt.  

 

 

 

7. Képgaléria 

 

Imádtam a táborhelyen lenni. Nagy szép és a kilátás is gyönyörű volt. 

       
 

 
 

 

 

                     Itt történt az, hogy Poirtugáliában a kakas lett az ország szimbóluma 

 

 

 

 

 

 

Különböző ételeket készítettek és szép volt a tálalás. 

Egyszerűen csinálták meg, de nagyszerűen. 

 

 

        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Szabadidőnkben közös megbeszéléseket végeztünk a napi élményekről. Éjszaka túrán is részt vettünk. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Az óceán felejthetetlen élményt adott!    Núnó egyik nap, tortával kedveskedett nekünk 

                                                                             

 

 

                                                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

A 3. hétvégén oklevelet kaptunk az itt eltöltött munka igazolására. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horváth Viktória Zsuzsanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Személyes adatok 

 Név: Magyari Attila 

 Kedvezményezetti státusz:  tanuló  

 Évfolyam és szakképesítés: KSZ/12. gépi forgácsoló 

 Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Bocskai István utca 3. 

 Születési hely/idő: Gyomaendrőd, 1996.12.23 

 Kedvezményezetti státusz:  tanuló  

 

9. Intézményi adatok 

 Küldő intézmény:        Illéssy Sándor Baptista Gimnázium  

   Szakgimnázium  és Szakközépiskola 

                                                                   5310 Kisújszállás. Arany János u. 1/A. 

 Kontakt személy:      Szabó Károly  

 Fogadó intézmény neve:     Handwerkskammer Drezden 

                                                                   Am Lagerplatz 8. Dresden  01099 

 Gyakorlat helye:     Berufsbildungs- und Technologiezentrums 

                                                                   Großenhain (BTZ), Kleinraschützer Straße 14,     

                                                                   01558 Großenhain.  

 Gyakorlati munkahely profilja: Üzemek feletti képzőhely 
 Kontakt személy:                  Uta Müller 

 A fogadó intézmény típusa      kamara 

 

10. Projekt fontosabb „mérföldkövei” : 

 Egyéni pályázat a résztvételre:      2017. június 2. 

 Szerződéskötés az iskolával:     2017. augusztus 07. 

 Nyelvi és kulturális felkészítés:   2017. június 14, augusztus 07. 

                          Felkészítők: Törös Ágnes, Szabó Károly, Borók Imre 

 Külföldi szakmai gyakorlat:         2017. augusztus 13. – augusztus 26. 

 Napi munkaidő:    7 óra 

 Tanulmányi terület:                      Fémipar(hegesztés, forgácsolás 

Kísérő tanárok: Demeter István, Borók Imre,Törös Ágnes 

 Beszámoló a projektről:                2017.szeptember 29-ig 

 

 

 

 

 

2017.08.14. (hétfő) 
 

A mai volt az első munkanapunk.  A hegesztés alapjaival, technológiájával ismerkedhettünk meg. Nyolc órakor 

mentünk el reggelizni. Majd megismerkedtünk a német oktatóinkkal, kaptunk egy balesetvédelmi oktatást, és 

ezzel kezdetét vette a tényleges munka.  A MAG hegesztés technológiáját, annak elméleti és gyakorlati részét 

magyarázta el, illetve mutatta be az oktatónk. Az alapvető ismeretek után magunk is gyakorolhattunk egyénileg, 

kipróbálhattuk az itteni gépeket, eszközöket. A nap végén kaptunk egy gyakorlati feladatot, amit mindenkinek 

el kellett készítenie, és ezt az oktatónk gyakorlati jeggyel díjazta. Az itteni munkakörnyezet rendkívül tiszta, 

rendezett és igényes. Az oktatónk maximálisan segítőkészek, felkészültek, és mindenben készséggel álltak 

rendelkezésünkre. A munkaidő letelte után, délután a városban tettünk egy kiadós sétát, így megismerhettük a 

várost, betekintést nyerhettünk az itteni emberek mindennapjaiba.  

 



 

 

                                           MAG-hegesztés 

 

 

 

2017.08.15.(kedd) 
 

Az első napon megismert MAG hegesztés technológiájával foglalkoztunk tovább. Újabb hegesztési 

folyamatokat ismerhettünk meg, illetve gyakorolhattunk be. Nekem, mint gépi forgácsoló tanulónak, 

kifejezetten hasznos és érdekes volt, hogy a forgácsolás mellett egy új fémmegmunkálási eljárást is 

megismerhettem, illetve hogy azt saját kezűleg is kipróbálhattam. A német oktatóink mellett a minket kísérő 

tanárok is egész nap mellettünk voltak és segítettek, így a munka probléma nélkül, gördülékenyen zajlott. A 

munkánkért a mai napunk is kaptunk érdemjegyet, amely egy jó, objektív visszajelzést jelentett a végzett 

munkánk minősége felől. A munka végeztével több közös fotót is készíthettünk emlékül. Délután elmentünk 

bevásárolni, így megismerhettünk az itteni árviszonyokat, valamint találkozhattunk olyan termékekkel, 

amelyeket itthon egyáltalán nem, vagy csak nehezen lehet beszerezni. 

 

 

 

 

 

2017.08.16.(szerda) 
 

A mai napon, a reggeli után a tegnap kiadott hegesztési feladatokat folytattunk, illetve tökéletesítettünk, 



természetesen ezúttal is érdemjegyet kaptunk a munkánk után. Egy speciális készülék segítségével 

fémlemezeket hegesztettünk össze 90 fokos szögben. A lángvágó gép működését is volt alkalmunk 

megfigyelni. Ez után bemutatták nekünk, hogy lehet két, egymás mellett vízszintesen elhelyezkedő lemezt 

összehegeszteni, ám sajnos ezt már időhiány miatt a mai napon nem volt alkalmunk begyakorolni. Az oktatónk 

pozitívumként kiemelték és dicsérték, hogy a csapat mennyire fegyelmezett, elkötelezett és érett. Ezt követően 

ismertették velünk a holnapi nap menetét is. A nap hátralévő része nyugalomban telt, a szállásunkon található 

billiárdasztallal, asztalitenisszel, illetve Tv-vel ütöttük el az időt. A szállásra nem lehetett panaszunk, rendkívül 

tiszta, igényes és jól felszerelt szobákban lakhattunk. 

 

 

 

2017.08.17.(csütörtök) 
 

A mai nap volt az utolsó, amelyet hegesztéssel töltöttünk. Az előző nap ismertetett módszert gyakorolhattuk 

be, illetve újakat ismertünk meg, melyekkel a lemezeket különböző pozíciókban hegesztettük össze. A 

szokásos érdemjegyosztás természetesen ezúttal sem maradhatott el. Kipróbálhattuk a ponthegesztő gépet is. 

Az elmúlt napok rendkívül értékesen voltak számomra, nem egy új fémmegmunkálási módot ismerhettem meg, 

hanem új szakkifejezéseket is tanultam, ráadásul mindezt német nyelven, ami, mint köztudott, vezető a 

műszaki életben. A műszak végén alaposan kitakarítottuk magunk után az üzemhelységet. Ezt követően, 

mintegy végszóként a német oktatóinknak sikerült meglepnie minket. Egy tanteremben gyűltünk össze, 

hallhattunk pár bíztató szót, amellyel a munkánkat ismerték el, illetve az érdemjegyek alapján a három 

legügyesebb tanulónak ajándékokkal is készültek. Úgy vélem, hogy mind a tanárok, mind a diákok számára 

élvezetes, élményben gazdag és tanulságos napok állnak mögöttünk.  

 

 

                                                                 Csoportkép 

 

 

2017.08.18.(péntek) 
 

A mai napon a megszokottnál kissé korábban kellett kelnünk. Fél hétkor reggeliztünk, valamint kaptunk a 

napra egy uticsomagot. Fél nyolc előtt öt perccel indult a buszunk, amellyel Drezda városa felé vettük az irányt. 

A délelőtt folyamán a Walther nevű cégnél tettünk üzemlátogatást, amely olyan speciális igényeket elégít ki, 

mint például a reklámtáblák, korlátok készítése. A cég fő profilja azonban az erkélykészítés volt. A cég 



ismertetése mellett információkat kaptunk a cég múltbeli és a jelenlegi projekteiről is. Megtudhattuk azt is, 

hogyan zajlik Németországban a szakemberképzés. A  

megbeszélés után a gyártórészlegekben tettünk egy sétát, ahol szemtanúi lehettünk annak, ahogy a tervezők 

által kigondolt alkatrészek hogyan öltenek testet a szakmunkások kezei alatt. A cégtől mindenki kapott 

emlékbe egy kulcstartót, és a látogatás végén természetesen a közös fotók sem maradhattak el. Ezután Drezda 

belvárosa felé vettük az irányt, ahol kaptunk pár órát, hogy önállóan fedezzük fel a várost. A belváros 

felfedezése alatt mindenki számára világossá vált, hogy miért Drezda az ország egyik legnagyobb turisztikai 

központja. Öt óra előtt egy kicsivel vonatra szálltunk, és elindultunk vissza, a szállásunkra. 

 

 

2017.08.19.(szombat) 
 

A mai napon ismét volt bőven időnk kipihenni magunkat, hiszen a szokásos módon, nyolc órára kellett 

mennünk reggelizni. Ezután mentünk ki a buszmegállóba, és indultunk el Meißen városába. Elmentünk a 

porcelángyárba, ahol megismerkedhettünk a porcelángyártás történelmével, ezen belül is természetesen a 

hangsúlyt a meißeni porcelán történetére fektették. Bemutatták nekünk, hogy hogyan jönnek létre a különböző, 

porcelánból készített figurák, használati tárgyak. Ezután megtekintettük a múzeumban lévő porcelánkiállítást. 

A felbecsülhetetlen értékkel bíró remekművek mindenkit lenyűgöztek. Ezt követően tettünk egy sétát a 

városban. Láthattuk az Elbát, és a város gyönyörű épületekkel, környezettel rendelkezik. A mai nap rendkívül 

hasznos volt, hiszen úgy tanulhattunk és láthattunk új dolgokat, hogy közben pihentünk és kikapcsolódtunk. A 

szállásra visszaérve a friss levegőn grilleztünk, amely egy tökéletes, hangulatos lezárása volt a napnak.  

 

 

2017.08.20.(vasárnap) 
 

A mai napon, a reggeli után tudtunk még a szállásunkon egy kicsit pihenni, mert a buszunk csak tíz óra után 

indult. A mai uticélunk Drezda-Újváros volt, ahová busz, illetve villamos segítségével jutottunk el. A 

megérkezés után egy emeletes busszal tettünk Drezda városában egy bő egy órás városnéző túrát, amelyhez 

szerencsére magyar nyelvű idegenvezetés is volt. A túra alatt olyan világhírű nevezetességekben 

gyönyörködhettünk, mint például a Zwinger, a Frauenkirche, az Altmarkt, a Großer Garten, a Blaues Wunder, 

az Albertium, a Königstraße vagy éppen a Schillerplatz. Egy életre szóló élményhez jutottam, hiszen azokat a 

helyeket, épületeket, szobrokat…. stb., amelyeket eddig csak képeken láthattam, most a saját szememmel is 

megtekinthettem. A túra során megismerhettük a város történelmét, kulturális értékét, illetve a jelenkori 

helyzetét. Ezt követően az Óvárosba mentünk, ahol bementünk a Zwingerbe, illetve a Frauenkirchébe. Egy 

rendezvénysorozatba is belefutottunk, így volt alkalmunk ott nézelődni, vásárolni, valamint a rendezvény 

hangulatát élvezni.  

 



 

A híres Zwinger 

 

 

2017.08.21.(hétfő) 
 

A mai napot nagyon vártam, hiszen a hegesztéssel töltött napok után végre volt lehetőségem a tanult 

szakmámban kipróbálni magam. A nap elején a drezdai ipari kamara képviselői látogattak meg bennünket, 

hogy személyesen is köszöntsenek bennünket, és a csoport minden tagjának kedveskedtek egy kis 

ajándékcsomaggal. Majd a német szakoktatóink ismertették velünk az e-heti feladatot. A hét folyamán egy kis 

teherautót kell elkészítenünk, amelynek az alkatrészei elkészítéséhez minden alapvető forgácsolási művelet 

szükséges. Átbeszéltük az egyes alkatrészek legyártásának a menetét, majd hozzáláttunk a terv gyakorlati 

kivitelezéséhez. A tizenkét főt két részre osztották. Én és még öt ember az esztergagépeken kezdett el dolgozni, 

ahol az autó kerekeit, illetve a tengelyeket készítettük el. A munkaidő rendkívül gyorsan eltelt. 

 



 

Szakmai megbeszélés 

 

 

2017.08.22.(kedd) 
 

A mai napon ott folytattuk a munkát, ahol a tegnapi nap abbahagytuk. Külön örömmel töltött el bennünket, 

hogy a kis csapatunkról, illetve az itt végzett tevékenységünkről a helyi napilap egy cikket jelentetett meg. 

Erről a cikkről a csoport minden tagja kapott egy fénymásolatot, amelyet eltehetett emlék gyanánt. Az autó 

alkatrészeinek a legyártásával folyamatosan, szépen haladtunk, de messze voltunk még a végétől. A munka 

nagyon változatos volt, végeztünk többek között menetkészítést, fúrást, furatsüllyesztést, lemezhajlítást, 

lemezvágást, fűrészelést, gépi és kézi munkát egyaránt végeztünk. A forgácsolást tanító oktatóink is 

barátságosak, segítőkészek voltak, így az esetlegesen felmerülő problémákat rövid idő leforgása alatt sikerült 

rendeznünk.  

 



 

Esztergálás 

 

 

2017.08.23.(szerda) 
 

A műhelybe érve folytattuk a munkánk, amelyen már harmadik napja dolgoztunk. A csoport minden tagja a 

legjobb tudása és akarata szerint végezte a feladatot, amelynek meg is lett az eredménye. hiszen a legtöbb 

embernek a munkaidő végére sikerült az össze alkatrészt elkészítenie, amelynek köszönhetően a holnapi napra 

már csak a kocsi összeállítása maradt hátra. Rendkívül élveztük a munkát, így a munkaidő gyorsan letelt. A 

délután, három órás kezdettel besétáltunk Großenhain belvárosába, ahol kényelmes tempóban szétnéztünk, és 

élveztük a város szépségét, illetve a sajátos, számunkra új és szokatlan hangulatát. Szerencsénkre az időjárás 

is kedvező volt a számunkra. A vacsora időpontjára visszaértünk, majd miután jóízűen megvacsoráztunk, 

maradt még időnk egy gyors bevásárlásra, illetve a holnapi napra való pihenésre. 

 

 

2017.08.24.(csütörtök) 
 

A mai nap volt az utolsó, amelyet forgácsolással, illetve amit tényleges munkával töltöttünk. A munkáján már 

mindenki az utolsó műveleteknél tartott, illetve az utolsó finomításokat végezte el. Többeknek már csak annyi 

maradt hátra, hogy az elkészített alkatrészeket összeszerelje. A csoporttagok közötti összetartást, baráti 

hangulatot jól bizonyítja, hogy miután a leggyorsabbak végeztek a feladatukkal, nem tétlenkedtek, hanem 

besegítettek a többieknek, a gyorsabb és eredményesebb végeredmény érdekében. A csoport jó 

munkamoráljának és igyekezetének köszönhetően mindenki hiba nélkül, időre elkészítette a teherautót. Ezután 

az oktatóink megmutatták, hogyan lehet két fémlemez megfelelő összehajtogatásával egy fémsípot előállítani. 

Ebből a sípból a csoport minden tagja készített magának egyet, amelyet az autóval együtt elvihetett emlékül. 

A nap készítettünk pár közös fotót, köszönetet mondtunk egymásnak és búcsút vettünk. 

 



 

Csoportkép 

 

 

2017.08.25.(péntek) 
 

Ami még két hete roppant távolinak tűnt, az most elérkezett, hiszen a 2 hetes szakmai gyakorlatunk utolsó 

napjához értünk. A korai kelés és a reggeli után buszra szálltunk, hogy megejtsük a második céglátogatásunkat 

is. A Schmiedenberg nevű cég fogadott minket, amely acélgyártással foglalkozik, és közel 800 főt foglalkoztat, 

amelynek a 10%-át tanulók teszik ki. A látott dolgok rendkívül hasznosak voltak számunkra, hiszen egyrészt 

közelebb hozták a „száraz tananyagot”, illetve az acélgyártás a szóbeli vizsgánk egyik tétele is. Érdekes volt 

látni, hogy azokat az alapanyagokat, amelyekkel a gyakorlati helyünkön nap mint nap dolgozunk, hogyan is 

állítják elő. A kb. másfél órás látogatás alatt 3 üzemrészt tekintettünk meg, így az acél előállításán kívül 

láthattuk pl. az előállított acél ottani, közvetlen feldolgozását, és láthattuk az ország harmadik legnagyobb 

présgépét munka közben. Még a kora délutáni órákban visszaértünk a szállásra, így volt mindenkinek ideje 

összepakolni, és lelkiekben felkészülni a holnapi, 12 órás hazaútra. Nagyon örülök, hogy itt lehettem, sokat 

tanultam, illetve egy élethosszig tartó élményt élhettem át.  

 



 

Acélgyártás 
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Készítette: Márki Szabolcs 11/C 
 

 

1.nap 

A délelőtt folyamán ellátogattunk a GRAF céghez, ami hidakat gyárt. A vezető 

fogadott bennünket, aki bemutatta a céget, elmesélte történetét. A látogatás során 

betekinthettünk a munkafolyamatokba megnézhettük az üzem gépeit. 

 
Ezután a Meisseni Porcelán Múzeumban tettünk látogatást, ahol élőben 

gyönyörködhettünk a porcelán formázás és festészet művészetében. Nagyon 

érdekes volt hogy egy egyszerű anyagból milyen csodálatos dolgok készülnek. 



 
 

Csoportunk ezután a Meisseni Dómnál tett kirándulást. 

 
 

2. nap 

Bőséges reggeli után körbejártuk a großenhaini képzőközpontban lévő gyakorlati 

helyeket. Ahol megnéztük a gázszerelő, kímaszerelő, hegesztő, gépi forgácsoló, 

lakatos tanulók tanműhelyeit, megnézhettük a németországi tanulók tanulási 

környezetét, a felszerelt gépparkot. Szép tisztasággal, rendezett 

munkakörülményekkel találkoztunk. 

Gyakorlatunk a védőgázas ívhegesztés alapjainak gyakorlásával kezdődött. 

Megmutatták az alap hegesztési helyzeteket, elkezdtük a tompa varrat és átlapolt 

varrat készítését, amiket a nap folyamán gyakoroltunk. 

Este Großenhain városában tettünk városnéző sétát. 



 
3.nap 

A szakmai gyakorlat a sarok varrat készítésének megismerésével és gyakorlásával 

folytatódott, amit az ottani szakoktató mutatott be nekünk.  Ezt a hegesztési 

pozíciót már ismertem és az ottani munkámban is megtudtam csinálni oktatóm 

nagy büszkeségére. 

Délután a helyi üzleteket látogattuk meg, ahol barátságos kiszolgálással, bőséges 

árukészlettel találkozhattunk. 

 

4. nap 

Ezen a gyakorlati napon gyakoroltuk a külső sarokvarratot amit különböző 

pozícióba kellett véghezvinni. A külső sarokvarrathoz az anyagot magunknak 

kellett összeállítani. ez a művelet elég bonyolult volt, mert a két anyag között  

meghatározott gyökhézagot kellett hagyni. 

A mai napon új szakkifejezéseket tanultam németül. 

Délután helyi autóbusszal a városközpotba utaztunk, ahol fagyiztunk, megismertük 

a város forgatagát. 

 

5. nap 

A hegesztési gyakorlat utolsó napján a csoportból már mindegyikőnk már segítség 

nélkül hegesztett. Feladatunk egy munkadarab összeállítása volt amelyen 

mindenféle hegesztési pozíciót gyakorolhattunk így sorkerült a sarokvarrat, függő 

sarokvarrat, haránt sarokvarrat és fej feletti sarokvarrat készítésére is. Az ottani 

szakoktató igen megdicsérte a teljesítményemet. Kipróbálhattuk a vastagabb 

anyag hegesztését különbféle varratokat kellet készítenünk vízhűtéses 

hegesztőgéppel. Ezeket a hegesztéseket törésteszt alá vetették az én hegesztéseim 

közül mindegyik átment a teszten. 

 

6.nap 

Reggeli után kisétáltunk a großenhaini vasútállomásra, ahol felszálltunk egy 

Drezdába tartó vonatra. Az állomás modern, rendezett volt. Az utazás kényelmes, 

tiszta vasúti kocsiban történt. Megérkezés után villamossal mentünk a 

Zwingerhez, Drezda egyik turisztikai látványosságához. Megnéztük a meisseni 

falat. Városnéző busszal körbejártuk a várost. Ezt az utazást nagyon élveztük. Sok 



szép épületet láttunk. Élveztük a nagyváros forgatagát. Érdekes volt, hogy egy-egy 

épületen még láthatók a második világháború nyomai. Tetszett az Elba-folyó szép 

környezete. Lehetőségünk volt ajándéktárgyak vásárlására. Großenhain városába 

egy emeletes vonattal utaztunk vissza, ami mindenkinek nagy élmény volt. 

        
7. nap 

A hét utolsó napján szabadidős programunk volt, jót játszottunk a szálláson 

kialakított klubszobában (csocsóztunk, biliárdoztunk). Akinek volt kedve az 

elmehetett a Moritzburgi vadászkastélyt megnézni. 

 

8.nap 

Elkezdődött a kézi- és gépi forgácsolás gyakorlati hete. Megismerkedtünk a 

forgácsolás alapjaival. Megkaptuk a feladatot, ami egy kiskocsi elkészítése rajz 

szerint. Mindenki megkapta a saját munkadarabjához való anyagokat amiket méretre 

kellet reszelni, megfelelő helyen kifúrni és menetet fúni bele. Kisebb-nagyobb 

hibákkal ez mindenkinek sikerült elég jól haladt a csoport. 

 

 

9. nap 

A kis kocsi elkészítésének újabb műveletéhez kezdtem hozzá. Gyakorlatot 

szereztünk a pontos térbeli rajz készítéséről. A csoport pár tagja a nap végére 

esztergagép elé került. Hegesztő tanulóként érdekes volt számomra egy másik 

szakma eszközével dolgozni. 

10. nap 

A mai nap mindenki megesztergálta a kis kocsi kerekeit és elkezdte a kis kocsi 

vázának kialakítását.  

Délutáni programunk a szomszédban lévő STEMA utánfutó gyár látogatása volt, 

ahol bemutatták a régi és új termékeket, elmesélték a gyár több évtizedes 

történetét. Ezután betekintést nyertünk az utánfutógyártás folyamatába. 



 
 

11.nap 

A kézi-és gépi forgácsolás utolsó gyakorlati napján mindenki befejezte a 

munkadarabot.  

Él hajlítás, fúrás, menetvágás, esztergálás, reszelés műveleteket hajtottunk végre, 

majd összeszereltük a járművet. 

A műszak végén elbúcsúztunk az oktatótól, megköszöntük a segítségét. 

A program zárásaként megkaptuk bizonyítványunkat a két hét munkájáról. 

Délután egy barátságos grillezés következett ahol jól éreztük magunkat, jól 

szórakoztunk. 

 
12.nap 

 

Délelőtt meglátogattuk a gröditzi acélgyárat, megnéztük a vákuumos acélgyártást 

és a többi műveletet amit az acéllal végeznek. Megtekintettük, hogyan formázzák 

az acélt. Bemutattak két présgépet egy 300 és egy 600 tonnásat. Ezek után 

megnéztük, hogy alakítják méretre a termékeket. Láttunk maró- és 

esztergagépeket és ezzel véget ért a gyár látogatása. 

Délután meglátogattuk  a Moritzburgi vadászkastélyt ami gyönyörű látvány volt. 



 

 
 


