
Beszámoló 
1. Személyes adatok 

 Név: Balla Richárd 

 Kedvezményezetti státusz: tanuló 

 Évfolyam és szakképesítés: KSZ.12. 

 Lakcím: 5331 Kenderes Toldi út 2/A 

 Születési hely/idő: Karcag 1997. 04. 18. 

 

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: 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 

 

3. Projekt fontosabb „mérföldkövei” : 

 Egyéni pályázat a részvételre: 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 

 



4. A mobilitás tartalma 

 mobilitás alatt végzett konkrét napi szakmai munka, végzett tevékenységek feladatok: 

Első héten hegesztési feladatokat kaptunk, amiket gyakorolnunk kellett és a nap végén 

értékelést kaptunk a munkánkra majd a hét végén az egész heti teljesítményünket 

értékelték. 

A második héten egy kis autót kellett elkészítenünk reszeléssel fúrással szegecseléssel 

 

 megtanult új szakmai ismeret, módszer: 

A hegesztés teljesen új dolog volt számomra, de sikerült el sajátítanom ezt a tudást 

 

 használt (kezelt) megismert munkaeszközök/gépek, alkalmazott technológiák: 

Az első héten mindenki kapott hőálló hegesztő kesztyűt, pajzsot, és bőr kötőt is. MIG típusú 

hegesztőkkel gyakorolhattunk. A második héten esztergáltunk egy kisebb egyetemes 

esztergával majd különböző méretű és finomságú reszelőkkel dolgoztunk, fúrtunk 

lyukasztottunk és lemezvágóval is dolgoztunk. 

 

 ellátott munkakör, beosztás: 

Diákokként kezeltek minket és mindenkit oktató jelleggel tanítottak. 

 

 munkatársak/együttműködés: 

A többi diák volt a munkatársunk is egyben. A kint tartózkodásunk végére nagyon össze 

szokott és együtt működő csapat lettünk 

 

 újonnan megismert (szak) szavak és kifejezések: 

 

 hétvégi, szabadidős program tevékenység: 

Hétvégente kötött programjaink voltak városnézés üzemlátogatás, de minden délután volt 

szabadidőnk, akkor legtöbbször a közeli bevásárlóközpontban voltunk majd pingpong és 

billiárd a többiekkel a szálláson. 

 

 üzemlátogatás: 

Egy balkonokkal foglalkozó fémipari cégnél voltunk ahol prezentációt láthattunk a 

munkáikról, hogy mikkel foglalkoznak, majd körbevezetettek minket az üzem területén. 

A második héten pedig egy acélgyárba látogattunk el ahol a folyékony acéltól kezdve a több 

tíz tonnás, teherhajók főtengelyéig láthattuk hogyan zajlik ennek a gyártása. 

 

 segítség a feladat végrehajtásához (kísérők, munkatársak stb.): 

Legtöbbször egymástól (diáktársaimtól) kértünk segítséget, de ha elakadtunk, akkor ott 

voltak a német oktatók, akiket Ágnes tanárnő fordított a jobb és pontosabb kommunikáció 

érdekében. 

 

 szállás, ellátás minősége: 

A szállással mindenki nagyon megvolt elégedve tágas, kulturált szobákban aludtunk. Minden 

emeleten volt társalgó és szórakozásra alkalmas szoba vagy billiárddal, vagy pingponggal. 

Napi háromszori étkezésben volt részünk a reggeli és vacsora általában hidegtálvolt. Az 

ebédek változatos bőséges adagok voltak sok zöldséggel és finom ízvilággal. 

 



 

5. Mobilitás elemzése, vélemények, javaslatok 

 szakmai és személyes elvárások: 

Több forgácsolási feladatot vártunk a második héttől.  

 

 gyakorlat/tanulmányút illeszkedése a hazai képzéshez, munkatevékenységhez: 

Nem vettem észre szöges ellentéteket a két ország oktatásai rendszere között. Egy vagy több 

oktatóra jutott egy tucat diák itthon is hasonló a felállás. Talán a leg szembetűnőibb azvolt 

hogy ott nem kapkodtak vagy idegeskedtek semmin higgadtan és precízen dolgoztak 

 

 szerzett szakmai, kulturális tapasztalatok: 

A hegesztés hetén nagyon sokat tanultam remélem a jövőben hasznosítani is tudom majd a 

megszerzett tudásomat. A német kultúra részben eltér a miénktől kicsit komolyabbak és 

sokkal nyugodtabbak, de minőségi a munkájuk. Nyelvtanulás szempontjából is hasznos volt 

ez a két hetes „kirándulás”. 

 

 személyes sikeres elemek, élmények: 

Az első héten, amikor hegesztettünk az egész heti teljesítményemmel sikerült elérnem a 3. 

helyet és ezért büszkevoltam magamra hiszem azelőtt soha nem heggesztettem még! 

Nagyon jóvolt amikor a városokban járkáltunk egy idegen országban egy más kultúrával 

körbevéve. 

 

 javítandó elemek, nehézségek (jövőbeni kiutazók/szervezők felé tanácsok): 

Talán több program a hétköznapokban vagy egy kis csapatépítős beszélgetés az elején hogy 

hamarabb össze szokjon a csapat. Akár egy repülős út önköltséggel kiegészítve a 12 órás 

utazás helyett. És egy mosógép is jólett volna  

 

 

6. Külföldi gyakorlat menedzsmentje 

Ute Müller volt az ottani kísérőnk, aki nagyon lelkes volt és segítő kész. Egyszer volt 

alkalmunk a magyar kultúra egy kis részét átadni neki, mert magyar szavakat tanítottunk neki 

és meséltünk a hazánkról. 



7. Képgaléria 

 

 
Egy átlagos reggeli  

 

 

 

 
Az első hét hegeszttessél telt 

 

 

 

 



 
Meisseni porcelán múzeum és gyár 

 



 
Kilátás a meisseni várból 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Héten a gyakorlati helyünk 

 

 



 
A hazai ízek Drezdában (Habár magyarul nem tudtak) 

 

 

 

 

 

 

 
A munka gyümölcse 

 

 

 

 

 



 

 

1. Személyes adatok 
 Név:      Gladcsenkó Krisztina 
 Kedvezményezetti státusz:  tanuló  
 Évfolyam és szakképesítés:  11. évfolyam, szakács 
 Lakím:     5420 Túrkeve Balla tanya 18. 
 Születési hely/idő:   Mezőtúr 2000. 04. 20. 
 Kedvezményezetti státusz:  tanuló  

 

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:      
 

 Gyakorlati munkahely profilja: Vendéglátó vállalkozás 

 Kontakt személy:                  Nuno Barbosa 

 A fogadó intézmény típusa      non-profit szervezet 
 

3. Projekt fontosabb „mérföldkövei” : 

 Egyéni pályázat a résztvételre:      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 kiutazás repülővel történt, amely nagyon jó és egyben izgalmas is volt, mivel először utaztam 

repülőn. Indulás előtt kaptunk egy kis szóbeli tájékoztatást, hogy mit kell tenni vészhelyzet esetén. 

Induláskor mindenki becsatolta a biztonsági övet, melyet a repülési pályára érve ki lehetett 

kapcsolni. Gyönyörű tájakat láthattunk a magasból pl:. A Balatont vagy az Alpokat. A leszállás nem 

volt olyan kellemes, de kibírtam.  



 

 

 

 

 

Érkezés a szálláshelyre 

A táborhelyünk Barcelosban volt. A szobák letisztultak és rendezettek , minden szobához külön 

fürdőszoba tartozott. Az udvaron található volt egy medence, ami körül volt rakva napozó 

ágyakkal. Külön épületrész volt kialakítva a szórakozás lehetőségére, ahol biliárdozni, csocsózni, 

ping-pongozni tudtunk és zenét is lehetett hallgatni. Az étkezést a szálláshelyen biztosították 

számunkra, melyben igen bőséges választékok voltak és a mennyiséget is mi szabhattuk meg. Az 

ételek mellé mindig lehetett választani különböző ízesített italokat vagy vizet. 

 

 

 

 

A GYAKORLAT 

A gyakorlati helyem egy Barco Velho nevű étteremben volt. Nagyon kedvesek voltak velem és 

türelmesek, így a kommunikációt is megoldottuk web fordítón keresztül.  

A főnökeimet Sandra-nak és John-nak hívták. Volt két pincér fiú 

is, akik ikrek voltak, Nelson és Richardo. Adriana pedig a 

salátákkal foglalkozott és különböző kisegítő műveletekkel.  

 

 



Először kisegítő műveleteket végeztem az előkészítőkben. Megismerhettem a tengeri hidegvérű 

állatok tisztítását és készítését is. Később már egyedül csinálhattam a salátákat vagy segíthettem a 

főzésben ahol megtanítottak pl. egy krémleves receptet és egy desszertet. Különböző tengeri 

állatokat készítettem el, mint például rákokat, kagylókat, polipot, apró tintahalakat, de csináltam 

ételeket sertés és csirke húsból is, melyek grillen készültek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felfedeztem a két ország között hasonlóságokat és különbségeket: 

A magyar konyhához hasonlóan szinte egyforma köreteket adnak az ételekhez. Napi 3-5 étkezés, 

főétel utáni desszert kínálat 

Különbségek: 

 

- Kevés leves fogyasztás 
- Több az egy főre jutó halmennyiség fogyasztása, évenként 
- Nincs megadott munkaruházat 
 

 

Megtanultam idegenszavakat és jelentésüket. Örülök, hogy tudok néhány portugál szót. 

Bom dia! – Jó reggelt! 

Obrigado – köszönöm 

Sopa – leves 

Colher – kanál 

Laranja – narancs 

Saúde- egészségedre 

Chapa – tányér 

 



Kirándulások 

Minden nap autóval vittek el minket a gyakorlati helyekre és a munka végén értünk is jöttek 

időben. 

Nagyon kedvesek voltak a sofőrök, volt rá példa, hogy magyar dalokat hallgattak a rádióban a 

kedvünkért, mely nagyon jól esett mindenkinek. A szabadidő kellemes eltöltése érdekében 

kirándulni vittek el, mely csodálatos élményeket adott számomra. Soha nem feledem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Búcsú a tábortól 

A haza utazást megelőző napon még egyszer megmártóztunk, majd elbúcsúztunk az óceántól. 

Délután bizonyítványt kapott mindenki az ott eltöltött és ledolgozott időért. Mindenki kapott egy 

feliratos pólót emlékbe és egy kerámia kakast, ami babonák szerint szerencsét hoz. Csináltunk 

néhány csoportos képet az emlékek megőrzése érdekében. 

 

Nagyon örülök, hogy eljutottam erre a gyönyörű helyre és megismerhettem egy újabb kultúrát. 

Csodás helyen lehettem és nagyszerű embereket ismerhettem meg. Ezek olyan dolgok, amelyet 

egy életre nyomot hagynak az emberben, hiszen nem minden nap kerülhetünk olyan szerencsés 

helyzetbe, hogy eljussunk ezekre a helyekre, tájakra. 



Köszönöm a lehetőséget!         Gladcsenkó Krisztina 

Kisújszállás, 2017. augusztus 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Személyes adatok 
 Név: Lázár Richárd  
 Kedvezményezetti státusz: tanuló  
 Évfolyam és szakképesítés: Gépi forgácsoló 11. C 
 Lakím: 5300, Karcag Petőfi utca 27 
 Születési hely/idő: 5300, Karcag 2000.04.18 
 Kedvezményezetti státusz: tanuló  

 

6. 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 
 

7. Projekt fontosabb „mérföldkövei”: 

 Egyéni pályázat a részvételre: 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 
 

 

8. A mobilitás tartalma 
- mobilitás alatt végzett konkrét napi szakmai munka, végzett tevékenységek feladatok: 

Minden nap megismerhettünk valami újdonságot. Hegesztésnél lemezeken gyakoroltunk, 
asztalon vagy függőleges helyzetbe felfogva. Esztergálásnál egy kis kocsit készítettünk. 

- megtanult új szakmai ismeret, módszer: A kirándulásig még sohasem hegesztettem így ez 
volt az újdonság nekem. 

- használt (kezelt) megismert munkaeszközök/gépek, alkalmazott technológiák: MAG 
hegesztőgép, és egyetemes esztergagép. 

- ellátott munkakör, beosztás: Tanulók voltunk. 



- munkatársak/együttműködés: Osztálytársakkal voltam és négy felsőbb évessel, nagyon jól 
együtt tudtunk működni. 

- újonnan megismert (szak) szavak és kifejezések: Új szakszavakat nem igazán tanultam. 
- hétvégi, szabadidős program tevékenység: Kirándultunk, illetve az üzem területen volt 

szabadidős elfoglaltság. 
- üzemlátogatás: Meisseni Porcelángyárban voltunk. Meglátogattuk a Metalbau-t 
- segítség a feladat végrehajtásához (kísérők, munkatársak stb.) : Két szakmai illetve egy 

némettanár volt velünk, a lehető legtöbb segítséget kaptuk meg. 
- szállás, ellátás minősége: Panaszunk se lehet nagyon igényes volt. Megfelelően 

gondoskodtak rólunk. 
- napi közlekedés hatékonysága: A tömegközlekedést vettük igénybe, nem volt baj vele. 

 

 

 

 

9. Mobilitás elemzése, vélemények, javaslatok 
- szakmai és személyes elvárások: Hegeszteni szerettem volna nagyon megtanulni a gépi 

forgácsolás mellett. 
- megvalósulás az elvárások, fejlődési irányok tükrében: Amit szerettem volna az meg is 

valósult. Teljesíteni tudtam a két hét követelményeit. 
- gyakorlat/tanulmányút illeszkedése a hazai képzéshez, munkatevékenységhez: Minden 

helyen olyan tevékenységet végeznek ami a szakmánkba illik.   
- szerzett szakmai, kulturális tapasztalatok: A kovácsüzem nagyon érdekes volt szakmai 

részen,a kulturális részen meg a porcelán gyár. 
- hazaitól eltérő jó megoldások/ötletek (ezek hazai hasznosíthatósága): Ugyanúgy 

dolgoznak mint mi,különbség csak a tisztaság volt. Ott nagyon ügyelnek a rendre. 
- személyes sikeres elemek, élmények: Örülök hogy az ottani elvárásokat teljesíteni 

tudtam.  
- javítandó elemek, nehézségek (jövőbeni kiutazók/szervezők felé tanácsok): A szervezők 

fele annyi hogy repülővel rövidebb lett volna az út,mert így 13 órát ültünk a buszon ami 
kicsit sok volt. 

- további szakmai fejlődési terv, személyes jövőkép): Szeretnék még a közeljövőben 
németországban dolgozni. Nagyon megfogott a munkakörnyezet. 

 

 

10. Külföldi gyakorlat menedzsmentje 
 

(hazai és fogadó intézményszervező, segítő munkájának rövid értékelése): Mindennel meg 

vagyunk elégedve. Mind a hazai és a fogadó szervezéssel, semmiféle probléma nem volt a 2 hét alatt. 

Jó volt az ellátás. A programok szervezettek és jók voltak. A kísérőnk Uta nagyon kedves volt és 

segítőkész.  A munka alatt megismerkedtünk a nagyon rendes oktatókkal és igyekeztünk tudásunk 

legjavát adni.  

 

 

 



11. Képgaléria  

 

A meisseni Porcelángyárba látogattunk. 

 

Szabadidőnkben néha biliárdoztunk a szálláson. 

 

 



 

Végigjártuk a kovácsműhelyt. Amiről eddig csak tanultunk, azt most élőben is megfigyelhettük. 

 

A teendők kiosztása az igényes műhelyben. 

 

 



 

Egy heti munkánk végeredménye. 

 

A végén összeálltunk egy jó hangulatú fotóra. 

 

 

 

 



 

 

12. Személyes adatok 
 Név:  Majoros Anna 
 Kedvezményezetti státusz:  tanuló  
 Évfolyam és szakképesítés:      10.a  vendéglátó szervező 
 Lakím: 5515 Ecsegfalva Fő út 64 
 Születési hely/idő: Mezőtúr, 2001.02.16 
 Kedvezményezetti státusz:  tanuló  

 

13. 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:     Apulia Praia Hotel 
 

 Gyakorlati munkahely profilja: Vendéglátó vállalkozás 

 Kontakt személy:                  Nuno Barbosa 

 A fogadó intézmény típusa      non-profit szervezet 
 

14. Projekt fontosabb „mérföldkövei” : 

 Egyéni pályázat a résztvételre:      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 
 

 

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

válaszokat. 

- megtanult új szakmai ismeret, módszer 
- A szálloda portáján lévő feladatok voltak újak a számomra, pl.: vendégekkel való 

kommunikáció, szobafoglalás intézése. 
- használt (kezelt) megismert munkaeszközök/gépek, alkalmazott technológiák 



- Egyetemes konyhagép, tányérmosogató gép, univerzális porszívó, ami vizet fújt ki és 
vissza is szívta. 

- ellátott munkakör, beosztás 
- Az ellátott munkaköröm: Konyhai kisegítő, szállodai kisegítő és portás 
- munkatársak/együttműködés 
- Nagyon kedvesek és segítőkészek voltak a konyhán és a hotel részben  is. mobilitás alatt 

végzett konkrét napi szakmai munka, végzett tevékenységek feladatok 
- Konyhai előkészítéssel, mosogatással, darabolással, hotelszoba rendberakásával bíztak 

meg általában.  
-  
- Munkatársak nevei: Clara, Fatima,Barbara, Sara,Dzsozé 
- újonnan megismert (szak) szavak és kifejezések 
- Köszönöm-obregado, tripas-pacal, mosca-légy, comboio-légy 
- hétvégi, szabadidős program tevékenység 
- Nagyon sok helyre vittek minket kirándulni. Több várost és falut megismerhettünk és a 

saját szokásaikat. 
- üzemlátogatás 
- Portóban egy borüzemet látogattunk meg. 
- segítség a feladat végrehajtásához (kísérők, munkatársak stb.) 
- Nagyon kedves volt velünk mindenki. Tanáraink segítettek a szabadidőnket eltölteni. 

Esténként több helyre is elvittek minket. 
- szállás, ellátás minősége 
- Nagyon jó volt a szállás. Volt medence, foci és röplabda pálya is. Volt egy terem ahol 

lehetett csocsózni és biliárdozni is. 
- napi közlekedés hatékonysága) 
- Mindig időben vittek el minket és ha délután tovább kellett egy kicsi dolgozni akkor is 

megvártak. Még magyar zenéket is töltöttek le hogy jó kedvünk legyen. Szóval jó volt. 
 

 

 

 

16. Mobilitás elemzése, vélemények, javaslatok 
(segítő szempontok az elemzés elvégzéséhez: 

- szakmai és személyes elvárások 
- Igazából a szakmáról semmi újat nem tanultam.  
- megvalósulás az elvárások, fejlődési irányok tükrében 
- A saját elvárásomat úgy gondolom, hogy nagyjából tudtam teljesíteni. 

Megismerhettem azt az érzést, hogy messze vagyok a családomtól egy idegen 
országban. 

- gyakorlat/tanulmányút illeszkedése a hazai képzéshez, munkatevékenységhez 
- Úgy gondolom, hogy itthon sokkal többet engedtek csinálni a konyha és az étterem 

részben is. Nálunk sokkal rendszerezettebbek a vendéglátós helyek. 
- szerzett szakmai, kulturális tapasztalatok 
- Nagyon jó volt megismerni a Portugál szokásokat és a kultúrájukat. Sok szempontból 

nyugodtabbak és ráérősebbek mint a magyarok. 
- hazaitól eltérő jó megoldások/ötletek (ezek hazai hasznosíthatósága) 
- Jobban járunk, ha mi nem tanulunk tőlük, hanem inkább nekik kéne tőlünk tanulni. De 

a HACCP rendszert ott is bevezethetnék. 



- személyes sikeres elemek, élmények 
- A más nyelven beszélő emberekkel jól megértettük egymást. Az olaszokkal és a 

portugálokkal is jól megértettük egymást. Egy kicsit az angol nyelvtudásomat is tudtam 
fejleszteni. 

- javítandó elemek, nehézségek (jövőbeni kiutazók/szervezők felé tanácsok) 
- Jó lett volna, ha nem csak az előkészületi munkákat kellett volna csinálni, hanem 

megismerni például az ő ételeik készítését és mi is megmutattuk volna a mi ételeinket. 
Még ha nincs kedvük, akkor se hagyjanak ki egy kirándulást sem. Minden közös 
programot használjanak ki, még csak egy kis játékot se hagyjanak ki a többiekkel, mert 
nem biztos, hogy lesz még egyszer egy ilyen fantasztikus alkalom eljutni Portugáliába. 

- további szakmai fejlődési terv, személyes jövőkép) 
- Nagyon tetszett kint lenni bár nem élnék Portugáliába. Jó lenne más országokba is 

elmenni és megismerni a saját kultúráit. 
 

 

17. Külföldi gyakorlat menedzsmentje 
 

(hazai és fogadó intézményszervező, segítő munkájának rövid értékelése) 

Nagyon kedvesek voltak a portugál szervezők. Ha bármilyen problémánk volt fordulhattunk 

hozzájuk, mert szívesen segítettek nekünk. A főnök minden reggel beszámolt az aznapi 

tevékenységeinkről. Az iskolám dolgozói nagyon jól megszervezték ezt az utat. Nekik is sokat 

köszönhetünk, hogy eljutottunk ide. Semmi probléma nem merült fel a kint lét alatt. 

 

 

 

18. Képgaléria 
(6-8 fénykép a mobilitásról. Kb. fele-fele arányban a munkavégzésről, illetve a kulturális, 

szabadidős programokról. Minden fényképhez készüljön a tartalomra utaló szöveges felírat..)  

 

 Nagyon fura érzés volt, hogy én egy másik országban töltök 3 hetet 

a családom nélkül.  Féltem a repüléstől, mert még soha nem 

repültem. Nagyon jó és egyben fura érzés volt a felszállás, de a 

leszállást szinte meg se lehetett érezni.  Mikor kiértünk még 

Portóból egy fél órát kellett utaznunk, hogy eljussunk Barcelosba.  

Mikor megérkeztünk felvettük a kulcsokat és mindenki ment a szobájába kipakolni és aludni. Reggel 

mikor kimentünk csak akkor vettük észre, hogy milyen szép helyen is vagyunk. Volt medence, foci és 

röplabda pálya, és volt egy terem ahol lehetett pingpongozni és csocsózni. Mikor megmutatták, hogy 

hol kell dolgoznunk már egyből kísérő nélkül voltunk. 



 Az volt a jó hogy nem egyedül, hanem Dorinával és Adrival voltam. 

Az első hét nagyon rossz volt munka szempontjából. Sokat kellett 

dolgozni és nem is nagyon értettük meg magunkat az ottaniakkal. 

Fent a hotel részbe sokkal jobban szerettünk lenni, mert Fatima és 

Sara mindig nagyon kedvesek voltak hozzánk. Hétvégenet nagyon 

sokat kirándultunk. Nagyon jó volt az, hogy többször is le tudtunk 

menni az óceánhoz, mert 5 percre volt a munkahelytől. Volt olyan mikor a tanárok is lejöttek és velük 

voltunk az óceánnál egy egész délután. Utána egyre jobban telt az idő és mi is megismertük jobban 

egymást a dolgozókkal.  

         

 

Közbe a szálláson is elkezdtünk barátkozni az olaszokkal és mindig velük lógtunk. Másfél hét múlva jött 

a tanárváltás és a másik két tanárral még jött az igazgatóság is. Szerintem nem volt jó ötlet hogy ők is 

kint maradtak 5 napig mert mikor elmentek nagyon rossz volt hogy ők haza 

mennek nekünk meg még maradnunk kell egy 

hetet messze a családunktól.  

Az utolsó hét nagyon gyorsan eltelt. A munka is 

gyorsabban eltelt és a dolgozókkal is sokkal 

jobban kijöttünk már. Esténként elmentünk sétálni vagy bowlingozni.  

 

 

Még egy nap utoljára lementünk az 

óceánhoz, ahol nagyon jól éreztük 

magunkat, de az utolsó két nap már nem 

csináltunk semmit.  



Az utolsó előtti nap vacsoránál kaptunk egy tortát, amit az ottaniakkal együtt megettünk. Utolsó nap 

az igazgatóságtól kaptunk egy pólót és egy kakast meg egy bizonyítványt ami bizonyítja hogy mi 

Portugáliában dolgoztunk. Este mikor elindultunk a reptérre már kettős érzésem volt, hogy már nagyon 

vágyom haza de szívesen maradnék még itt. A reptéren a sofőrünkkel csináltunk egy selfiet is.  

 

Aztán becsekkoltunk elintéztünk 

mindent és felszálltunk a repülőre és 

haza indultunk. 

 

Köszönöm, hogy itt lehettem! 

Majoros Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Személyes adatok 

 

Név: Szabó Zoltán Péter 

 

Kedvezményezetti státusz: tanuló 

 

Évfolyam és szakképesítés: 9.B Épület- és Szerkezetlakatos 

 

Lakcím: 5310 Kisújszállás Béla király utca 74. 

 

Születési hely/idő: Karcag 2002.11.25. 

 

Kedvezményezetti státusz: tanuló 

 

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: 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 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2018.08.13. (Hétfő) 

  

GRAF 

A nap első megállója a Graf acél és szerkezetgyár volt. 
1979. Szeptember 3-án  

 Alapították, ám ekkor még nem Grafnak hívták. Nevét 
később 1992-ben Walter Walter lockról váltották Walter 
Graf acél és gépszerkezetre. Eleinte csak pár emberrel 
indult, ám mára már 36 munkás dolgozik a meißeni 
gyárban, ebből 4 tanuló. Azért nem fogadnak több tanulót, 
mert számukra a minőség fontosabb. Két létesítményük 
Meißenben ls Weinbergben van. Főként hídszerkezetekkel 
és tartályokkal foglalkoznak.  
  

 

 

 

 

Meißeni Állami Porcelángyár  

Fém szerkezet a Graf műhelyében 



A porcelánt először 1708-ban Johan Friderich Böttger Mutatta be Erős Ágostszász 
választófejedelemnek. Miután bemutatta a fejedelemnek a “fehér aranyat” 2 év múlva királyi 
pátensben kérte meg a vegyészt, hogy alapítson manufaktúrát. Az első tányérok aljára a megbízó 
nevét (Augustus Rex) AR azaz Ágost királyét.   

  
  

2018.08.14. (Kedd) 

  
  
Reggeli után körbe vezettek minket a képzőközpont területén. Megismerkedtünk oktatónkkal, aki 
megmutatta nekünk az aktív védőgázos ívhegesztőgép felépítését és kezelését. Gyakoroltuk a gép 
beállítását, a hegesztőpisztoly egyenes vezetését, majd megmutatta hogyan hegesszük az átlapolt 
lemezeket.  



  

  

2018.08.15. (Szerda) 

  

  

Reggeli után egyenesen a hegesztőműhelybe mentünk. Tovább 
gyakoroltuk az átlapolt lemez hegesztést PA, majd PG helyzetben. PG 
helyzetben vigyázni kell, nehogy lecseppenjen az anyag Egy kis 
gyakorlás után megmutatták a belső sarokvarrat vízszintes hegesztését. 

Ügyelni kellett rá, hogy megfelelő szögben tartsuk a 
hegesztőpisztolyt és ne mozgassuk. Szép varrat 
hegesztéséhez nem csak a módszert kell tudnunk, 

hanem gyakorolni is kell. Munkaidőnk végéhez közeledve megmutatták 
a plazmavágót működés közben, valamint a fedőporos ívhegesztő 

gépet és az AVI csőhegesztő automatát.  

  

  

2018.08.16. (Csütörtök) 

  

  

A mai napon csövet hegesztettünk lemezre, ehhez már nagyobb odafigyelés és kézügyesség kellett. A 
varratot 3 szakaszból készítettük. Fél óra gyakorlás után bemutatták a külső sarokvarratot. Ezt először 
csak PA majd egy kis gyakorlás után lehetett PG és PC pozícióban is. A két lemez összecsípésekor 
nagyon kell vigyázni, hogy el ne csússzon és mindenhol nagyjából 1mm legyen a távolság.   

Ilyen gépekkel dolgoztunk 

Belső sarokvarrat 

Első külső sarokvarratom 



  
 

 

 

Délutáni elfoglaltságként bementünk a városközpontba körülnézni.  

  

  

2018.08.17. (Péntek) 

  

  

Reggeli után az előző napi feladatokat gyakoroltuk egy darabig. Ezután egy összetettebb feladatot 
kaptunk. Egy lemezre ‘tükrözött T-t’ kellett hegeszteni a kapott lemez csíkokból úgy, hogy teljesen 
körbe menyjen a varrat. A legnehezebb az volt benne, hogy a lemezcsíkok találkozásánál a sarkokat is 
meg kellett hegeszteni, de a hegesztőpisztoly nehezen fért oda.  

Gyakorlat végén elbúcsúztunk oktatónktól, aki megdicsért minket kitartó munkánkért.  

  

  

2018.08.18. (Szombat) 

 



  

Mai ebédnek hideg kaját kaptunk, ugyanis Drezdába indultunk kirándulni. Meglátogattuk a Zwingert 
és megnéztük a meißeni porcelánfalat amit folyamatosan javítanak. A Zwinger újjáépítése olyan 
szigorú volt, hogy a felhasználható téglákat újra felhasználták és a környékén mindent visszaépítettek 
úgy ahogy volt.   

  

  

2018.08.19. (Vasárnap) 

  

  

Ma 2 részre bomlottunk. Az egyik csoport strandra ment volna, ugyanis később kiderült, hogy 2019-ig 
felújítás alatta áll. A másik csoport pedig átment Moritzburgba megnézni a vadászkastélyt. Én 
Moritzburgba mentem.   



 

 

  

2018.08.20. (Hétfő) 

  

  

Ezen a héten már a forgácsolással fogunk foglalkozni. Egy teherautót kaptunk feladatnak, amire 4 
napunk volt elkészíteni. Elsőnek a teherautó tengely tartóját készítettünk el. Ezt egy 20x20x28-as 
S235 JR anyagú hasábból készítettük reszeléssel, fúrással és kézi menetfúrással. Ebből a méretből 
később 19,7x19,7x26,5 lett. Tolómérővel folyamatosan mérni kellett, hogy pontos legyen a méret. A 
reszelő tartására is figyelni kellett, hogy egyenesen tartsuk különben domború lesz a felület  

  

  

 

 

2018.08.21. (Kedd) 

   



Ma a tengelyeket csináltuk meg egy 10x32-es tengelyből. A tengelybe csak egy M6-os menetet kellett 
fúrnunk, hogy bele tudjuk csavarozni a kerekeket. Miután ezzel végeztünk, belefogtunk a fülke aljába. 
Ezen fúrtunk, süllyesztettünk és menetet fúrtunk. A jelöléseket jól át kellett gondolni, hogy hogy 
egyszerűbb 
bejelölni. 



 

  

  

2018.08.22. (Szerda)  
 

  

Itt már össze is vannak rakva az eddig elkészült alkatrészek 



Ezen kívül már csak 1 napunk van. Ma forgácsoltam először. A kerekeket egy alumínium hengerből 
készítettük. Könnyebb volt begyakorolni a szükséges műveleteket, mint gondoltam. A kész kerekekbe 
bele kellett próbálni a tengelyeket és le kellet belőlük esztergálni, hogy bele menyjenek a kerékbe. 

Ezek után az alvázon dolgoztunk. Az alvázon 
fúrást, menetfúrást és hajlítást végeztünk. A 
kerék helyét fúrással, majd reszeléssel 
alakítottuk ki.   
  

 

 

Délután meglátogattuk a képzőközpont mellett 
lévő Stema utánfutógyárat. Körbe vezettek 
minket egy bemutató teremben, ahol láthattuk 
és hallhattuk milyen fejlődéseken ment 
keresztül. A bemutató terem után átmentünk a 

ponyva műhelybe. A ponyvát maguknak gyártják és a megrendelő igénye szerint akár nyomtatnak is 
rá. A ponyva műhely után körbe vezettek a gyár területén és megmutatták hogyan készülnek a Stema 
utánfutók.

 

  

A Stema udvara 



  

2018.08.23. (Csütörtök) 

  

  

Utolsó napunk, hogy befejezzük a teherautót. Mára a fülke, a plató és a lökhárító maradt. A fülke 
ablakát lyukasztóval lyukasztottuk ki, majd lereszeltük. A lökhárítón a felső két lyukat a csavarnak 
fúrtuk, az alsó négy “lámpát” lyukasztottuk, de előtte meghajlítottam a lemezt és nem fért be a 
lyukasztóba rendesen ezért egybeszakadtak. A platót vágtuk, reszeltük és fúrtuk. A hajlításnál figyelni 
kellett a sorrendre, de mindig volt segítség.  

  

  

 

 

 

 

 

 

2018.08.24.(Péntek) 

   
Ma Gröditzbe mentünk megnézni, hogy gyártják az acélt. Az üzemben látogatóknak külön ki volt 
jelölve egy útvonal. Először az öntödét néztük meg, ahol láthattuk a vákumozás és az öntést. Az acél 
körülbelül  1500 °C volt. Ezután átmentünk a kovácsműhelybe, ahol a hatalmas anyagokat préselték. 
A kovácsműhely után az esztergaműhelybe mentünk. Az anyagokat a földön fogták be és ott 
forgatták. Képet sajnos nem lehetett készíteni. 

Minősítés 

A szervezés jó volt, a szerződés szerinti szolgáltatásokat megkaptuk. Német oktatóink nagyon 
segítőkészek voltak. 

Sajnos az időhiány miatt elkapkodtam, de össze lehetett szerelni 



 
 

19. Személyes adatok 
 Név:                                        Vida Beatrix 
 Kedvezményezetti státusz:  tanuló  
 Évfolyam és szakképesítés: 11.D osztály 
 Lakcím: 5420.Túrkeve,Ecsegi út 40. 
 Születési hely/idő:Mezőtúr,2000.04.15. 
 Kedvezményezetti státusz:  tanuló  

 

20. 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:      
 

 Gyakorlati munkahely profilja: Vendéglátó vállalkozás 

 Kontakt személy:                  Nuno Barbosa 

 A fogadó intézmény típusa      non-profit szervezet 
 

21. Projekt fontosabb „mérföldkövei” : 

 Egyéni pályázat a résztvételre:      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 
 

 

 

 

 

 



PORTUGÁLIA (Barcelos) 

 

ÉLETEMBEN ELŐSZÖR ÜLTEM REPÜLŐN, ELŐSZÖR VOLTAM ILYEN TÁVOL A 

CSALÁDOMTÓL ÉS A BARÁTAIMTÓL, AZ OTTHONOMTÓL. NAGYON FÉLTEM, 

HISZEN EZ A 3 HÉT RENGETEGNEK TŰNT. A REPÜLÉSTŐL IS FÉLTEM, DE ÍGY 

UTÓLAG HIÁBA. 3 ÉS FÉL ÓRÁT ÜLTÜNK A REPÜLŐN, DE PILLANATOK ALATT 

ELTELT EZ AZ IDŐ. NAGYON ÉLVEZTEM. 
 

 

 

Miután leszálltunk 2 tranzit várt minket és a szálláshelyre vitt. Este 11 óra elmúlt már, de a házigazdák 

vacsorával vártak bennünket. A reggeli 8-9-ig, az ebéd 12-14-ig, a vacsora 18-20-ig volt. A táborunk 

nagyon kitűnő volt. Minden szobához külön fürdőszoba járt, és 4 szobánkét volt egy közös konyhánk. 

Az udvaron medence, röplabdapálya, focipálya, szórakozó terem ahol ping-pong, billiárd és csocsó volt, 

külön mosókonyha az ebédlő mellett és grillező. Mindent kipróbáltunk! 

       

Mivel hétvégén érkeztünk, így az első néhány napra kirándulásokat szerveztek nekünk, amiket nagyon 

élveztünk. Többek között először levittek bennünket az Óceán partra, ezt nagyon szerettem, majd nem 

sírtam. Gyönyörű volt! Másnap Barcelosba vittek bennünket, majd meglátogattuk Portót, voltunk 

Bragában, Ponte de Limában és Viana do Casteloban. 



  

 

Majd eljött az az idő, hogy munkába álljunk. Attilát kaptam munkatársnak. Az étterem Apúliában volt, 

a Sereia do Atlantico nevű étterem. A főnökasszony egy nagyon kedves, jó szívű, mindig mosolygós 

hölgy,Lurdes. A konyhai kisegítő Sophia, vele töltöttük a legtöbb időt, ő volt az akivel tudtunk is 

kommunikálni angolul. A főszakácsnő is irtó jó fej volt, egyedül neki van meg a szakács szakmája. Rajtuk 

kívül még volt 2 konyhai kisegítő, viszont őket csak 2-szer láttuk. Majd megismertük a pincéreket,Tanja, 

egy nagyon különleges lány volt, sokat nevetgéltünk rajta. Diogo pedig nagyon játékos. Volt még 2 

pincér, közülük az egyik nagyon barátkozó tipus, a másik pedig sajnos visszahúzódó, vagyis én azt 

vettem észre. Kint a pulttal szemben volt a Big Boss helye, ő grillen süti az ételeket, ő a főszakácsnő 

párja. Rettentő jó fej és vicces volt. Bárkitől kérdeztünk, mindig próbáltak segíteni. A legtöbbet az 

előkészületekben segédkeztünk. Sok burgonyát és répát pucoltunk, de megérte, mert olyan 

nyersanyagokat ismerhettünk meg mellette, mint a tintahal, garnéla, a polip, amiket itthon nem sűrűn 

láthatunk. Saslikot is csinálhattunk. A saslik Portugáliában tintahal csápjából, bőréből, garnélából és 

zöldpaprikából áll. Különböző tengergyümölcse salátát is készítettünk. 

   

Élmény volt ezeket az alapanyagokat megfogni és megtanulni, hogyan kell velük bánni a konyhán.  



           

 

Tanultunk kint pár portugál szót, amik a következőek:  

Cebolas-hagyma, Água-víz, Cozinhar-főzés, Bacalhau-tőkehal, Polvo-polip, Batata-burgonya 

Caranguejo-rák. Sokat mutogattunk és csodálkoztam, hogy meg tudtuk értetni magunkat a 

portugálokkal, de az olasz, spanyol, fiatalokkal is, akik szintén ott laktak ahol mi. Jókat nevetgéltünk 

esténként. 

 

 

 

 

 

Szabadidőnkben egy este szétnéztünk a 

városban. Ismerkedtünk az olaszokkal, 

voltak olyan esték, hogy felmentünk a szórakozó terembe pingpongozni, biliárdozni és egy este 

lesétáltunk bowlingozni. Eléggé összecsiszolódott a csapat. Nagyon jókat medencéztünk. 

             

 



Majd eljött a péntek, az utolsó esténk a szálláson. Fél 5-kor az igazgató személyesen adta át a pólókat 

és a bizonyítványokat. Núnótól kaptunk tortát, Núnó a legjobb sofőr. Reméljük, hogy a magyarok 

nyomot hagytak Portugáliában. 

           

 

Másnap reggel arra keltünk, hogy lassan pakolhatunk a bőröndökbe és jöhetünk haza. A szívünk haza 

húzott, a lelkünk még maradt volna kint. Nagyon jól éreztük magunkat és még mindig mennénk vissza. 

A munkahelyen is megszerettek minket. 

Következő kiutazó csoport: Ne féljetek, nagyon fogjátok élvezni és meg fogjátok tanulni, milyen az, ha 

csak saját magadra számíthattok! Mielőtt kijöttök, mindenképp kérdezzetek rá pár dologra olyan 

embernél, aki utazott már repülővel! Felejthetetlen élményben lesz részetek! 

 

Köszönet mindenért! 


