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Kiutazás előtti készületek
Utazás Madridba
Közvetlenül Madridba a Wizzair és a Ryanair légitársaságokkal lehet
kijutni. Én augusztus végén utaztam ki és előtte egy hónappal vettem
meg a repülőjegyet és így a Ryanair jött ki olcsóbban. De később is
azt tapasztaltam, hogy Madridba a Ryanair a legolcsóbb választás.
Persze a fél évre elegendő ruha és egyéb dolog miatt a
csomagfeladás is fontos szempont volt. Végül egy 10 kg-os
kézipoggyásszal és egy feladott 20 kg-os bőrönddel utaztam ki.
Szerencsém volt, hogy már valamennyire ismertem Madridot, így jobban fel tudtam készülni a kiutazásra.
Tudtam, hogy ahogy kiérek a Madridba a reptérről a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás a metró,
ahhoz hogy a központba jussak. Ez az évek folyamán egyébként egyre drágább, mert a reptéri illeték már
3 euró és ezen kívül kell megvenni a 1,50 eurós metrójegyet. Kb 1 óra alatt 3-4 átszállással lehet eljutni
Madrid központjába a Barajas reptérről.
Szálláskeresés
Kiutazásom előtt is próbáltam itthonról szállást találni, de mindenki azt írta vissza, hogy ha kiírétem akkor
írjak újra és menjek el megnézni. Így az első pár estére egy hostelben (Meeting Point http://www.hostelsmeetingpoint.com/en/empresa) foglaltam szállást. A hostel nagyon jó helyen van, nem
túl nagy és a legolcsóbbak közé tartozik. Elsőre 3 napra foglaltam szállást még otthonról a neten, de
végül sajnos több napot kellett maradnom. Egy éjszaka egy 8fős szobában 11-13 euróba került. Mivel
már a turistaszezon végefelé volt, így sokan voltak diákok, akik szintén albérletet kerestek és addig
maradtak a hostelben, amíg állandó szállást nem találtak. Ez szerintem egy jó módja az új ismerősök
szerzésének is, hogy egy ilyen hostelben eltölteni pár napot, amíg nincs állandó szállás. Ami szerintem
fontos ilyenkor, hogy egy kártyafüggetlen mobiltelefont kivinni és rögtön az elején venni egy spanyol SIM
kártyát (Vodafone-nál 10 euró és az egész lebeszélhető). És ha meg van a működő mobiltelefon, akkor
minél több hirdetést felhívni. Én ugye pont akkor mentem ki, amikor nagyon sok diák is szállást keresett
és mivel az elején csak emaileket írtam, így sok albérletről lecsúsztam. A legjobb albérletkereső oldalak:
http://www.easypiso.com/ , idealista.com
De én végül a Couchsurfing.com közösségi oldalon találtam meg a tökéletes albérletet. Végül több mint
egy hétig hostelben laktam és közben hostelt is kellett váltanom. A második hostel neve: La Posada de
Huertas Hostel, ezzel is nagyon meg voltam elégedve. Árban hasonló volt, mint a másik, központban volt,
fiatalos, tiszta, de ez nagyobb volt, mint az előző. Az albérletek ára Madridban 250 eurónál kezdődnek,
amire sokszor rájön még a rezsi díja, ami lakástól függően elég
eltérő lehet, de 30-40 euró a minimum. Madridban egyébként
nagyon ritka, hogy egy szobát többen is kivesznek, szóval ezért
az árért saját szobát kapunk. Természetesen, ha a belvároshoz
közel szeretnénk lakni 350-400-500 eurót is kifizethetünk
albérletért. Végül én az El Carmen metrómegállóhoz közel
találtam egy kiadó szobát 300 euróért, amiben a rezsi és
mindenféle közös termék (tisztítószerek, cukor, wc papír stb.)

ára is benne volt. A szoba nekem teljesen ideális volt. És csak 20 percre laktunk így a központtól. A
lakáskeresésnél nekem még fontos szempont volt, hogy ne csak spanyolokkal lakjak együtt. Ezt sikerült
is, mert a lakótársaim között volt francia, argentin, olasz majd német és osztrák. Ezt a nemzetköziséget
még fokoztuk elég gyakran közös vacsora készítésével, így mindenki készíthetett valami olyan ételt, ami
a saját nemzetére jellemző. Az albérleti díj az utolsó 2 hónapra emelkedett meg 50 euróval, de azt
gondolom nagyon jó albérletet sikerült találnom erre a fél évre.
Madrid
Mivel már ismerte Madridot, amikor kiérkeztem, így egy kicsit nagyobb biztonságban éreztem magam,
mintha egy teljesen idegen városba mentem volna. Mivel 2010-ben már a legtöbb részét a városnak
megismertem, így ezeket az ismereteket próbáltam kicsit mélyíteni, így az eldugottabb részeit próbáltam
felkutatni Madridnak. Így jártam nagyon sokszor az új kulturális központban a Mataderoban, ismertem
meg jobban a kisebb tereket és az igazán tipikus kis spanyol bárokat. Jobban kiismerhettem a madridi
tömegközlekedést. Így közlekedtem sokat a városon belül közlekedő vonattal, a cercanías-al. Amit
nagyon szeretek Madridban azok a következők: Ha éjjel kimegyek az utcára bármikor, látom, hogy él a
város, mert teli van emberekkel. Rengeteg ingyenes kiállítást lehet találni. Nagyon szeretem a tapasokat,
a spanyol sonkát, a gazpachot, a tintahalkarikákat. Szeretem a madridi metróhálózatot, mert szerintem
nagyon átlátható, de csak is akkor, ha épp nincs sztrájk. Szeretem, hogy a madridi emberek közvetlenek
és sokat mosolyognak és rengeteg időt töltenek a szabadban, parkokban és tereken.

Első munkahely – Ensamble Studio
Az első munkahelyemről nehéz pozitív dolgokat írnom. Mint ahogy már az elején említettem voltam már
kint 2010-ben három hónapot Madridban szakmai gyakorlaton. Akkor szerettem megszerettem
Spanyolországot, Madridot és az irodát is ahol dolgoztam és ezért is akartam még egyszer visszatérni.
Igaz akkor is sokat kellett dolgozni abban az irodában, de sajnos az idő folyamán kiderült, hogy nagyon
sokat változott az egész iroda működése és az ott dolgozókhoz való hozzáállása. Az iroda vezetője
Antón García-Abril. Mellette felesége Débora vezeti az irodát, mert Antón jelenleg az MIT egyik tanára,
így a legtöbb időt Bostonban tölti. A harmadik fő személy ebben a stúdióban Javier, aki a mérnöki
számításokat, megoldásokért, kivitelezésért felel. Rajtuk kívül az iroda létszáma nagyon változó. Van egy
titkárnő, Rossmary, aki Antón utazásait és az iroda működéséért felel. A tényleges tervezői munkát
átlagban négy állandó alkalmazott és még ennyi gyakornok végzi. Szakmailag egy nagyon elismert
irodaként ismert ez a stúdió. Spanyolországon kívül nagyon sok külföldi épületen dolgoznak
folyamatosan. Az iroda munkái a honlapon megtekinthetők: http://www.ensamble.info/

Két éve
Két éve amikor ugyan ennél az irodánál dolgoztam az iroda
Madrid központjában volt. A munkaidő 8:30tól 20:30ig
tartott 2 óra ebédszünettel. Tehát napi 10 órát dolgoztunk.
Kivétel a pénteket, mert akkor csak 14:30ig tartott a
munkaidő. Egyszer kétszer fordult elő, hogy pénteken is
tovább bent kellett maradni, ha valamilyen határidő volt. Az
iroda 2 szintes volt. Az alagsorban volt egy kis teakonyha
ahol kávézni, teázni lehetett. Igaz sokat kellett dolgozni,
mert a napi 10 óránál kevesebbet sosem dolgoztunk, de jók
voltak a munkakörülmények. A cég számítógépeit használtuk, ha valami munka miatt
tömegközlekedéssel kellett utazni kaptunk céges jegyfüzetet.
Most
Jelenleg az iroda egy építkezési területen működik. Rendes épület nincs még csak két darab konténer és
egy félig elkezdett épületrész szolgálnak munkahelyként. Maga a tervezési folyamat az egyik építkezési
konténerben folyik, ami kb 20 m2. Ebben a konténerben átlagosan 8-12 ember dolgozik. Ez az építkezési
terület Madridon kívül van egy lakóövezetben, ami elit környéknek számít. Albérletet ezen a környéken
nem nagyon lehet találni, mert főleg családi házas övezet ez a rész vagy pedig nagyon drágán lehet
lakást bérelni. Így Madridból kell kiutazni Las Rozas de Madrid nevű helyre. Az irodát meg lehet közelíteni
busszal, ami kb 40-50 perc utazást jelent. A buszok viszont fél óránként közlekednek. A másik megoldás
a vonat, ami kb 25-35 perc utazás, csak a vonatállomástól még negyed óra sétányira van az iroda. A cég
a nyár folyamán költözött ide és a munkakörülmények megváltozásáról nem tájékoztatta az oda érkező
gyakornokokat. Így például én első nap nagyon nehezen találtam meg az irodát, mert kívülről csak annyi
látszott hogy egy építkezési terület található azon a címen, amit az utolsó e-mailben adtak meg, mint az
iroda címét.

A munkaidő kezdetben 9-től 19:30-ig
tartott, fél óra ebédidővel. Tehát napi 10
óra munka fél óra megszakítással. Később
ez változott és 9:30-tól 20:00-ig
dolgoztunk, mert az irodavezető főként az
USA-ban van és így az időeltolódás miatt
neki ez jobb volt. A péntek sajnos ugyan
úgy hosszú napnak számított, mint minden
másik nap. Az idő előrehaladtával azonban
ez a napi 10 óra inkább csak növekedett.
Ami a napi minimum 2 óra utazással együtt
már több mint 12 órát jelentett. A leadások
miatt azonban sokszor az utolsó vonatig kellett maradni, ami 23:30-kor indult. De olyan is volt, hogy
éjszaka 3-ig dolgoztunk és valaki kocsival bevitt minket Madridba, majd 3-4 óra alvás után újra kezdtük a
több mint napi 10 óra munkát. Sajnos arra nem voltak tekintettel, hogy mi gyakornokok vagyunk, vagy a
hazautazás nekünk nehézkesebb, mert nem volt kocsink. Majd volt olyan, hogy szombaton és vasárnap
is dolgoztunk kb este 9-ig. Majd a főnök bevezette, hogy ha havonta 1-2 alkalommal Madridban van
(ezek általában hétvégét jelentenek), akkor mindenkinek be kellett mennie dolgozni, hogy lássa tényleg
dolgozunk és hogy haladunk a dolgokkal. Persze 1-1 ilyen hétvégi munka vagy megbeszélés után nem
kapunk szabadnapot. Az irodavezető egyébként online ellenőrizte a munkánkat, illetve a felesége járt be
az irodába, aki felügyelte a dolgozókat.
A munka tehát ebben a konténerben zajlott, ami a nyári melegben gyorsan elviselhetetlenül meleg volt, a
téli hidegben meg reggelre teljesen kihült és pár órán keresztül kabátban kellett ülni reggelente. A hideg
miatt viszont nem nagyon szellőztetünk így a kis alapterület miatt nem marad friss levegő a munkaidő
végére. A mosdó egy másik konténerben volt, így például az esős hetekben esernyővel nagy sáron
keresztül tudtunk csak elmenni mosdóba, ahol nem volt se fűtés se szappan. A fél órás ebédidő alatt
tudtunk csak a friss levegőre menni, de a rossz időben ezt a fél órát is azon a kis helyen kell eltöltenünk.
Mindenkinek a saját laptopját kellett használni. Illetve egy bizonyos online fizetős tárhelyet használunk,
amit saját magunknak kellett kifizetni, hogy tudjunk rendesen dolgozni.
Természetesen szakmailag az ott töltött idő nagyon hasznos lett volna. Főként külföldi projekteken
dolgoztunk, így például dolgozhattam egy Kínában épülő toronyépület tervein, vagy egy Milánóba
tervezett lakóépületen, vagy Bostonba az MIT területére tervezett sokfunkciós épületegyüttesen. Mivel
sok volt a gyakornok, így a végére ránk is ugyan olyan feladatokat bíztak, mint a többi rendes ott
dolgozóra.
Váltás
Egy idő után mind fizikailag, mind szellemileg annyira kimerültem ebben a munkatempóban, hogy
rájöttem fél évet én nem fogok tudni itt végigcsinálni. Főleg, hogy a hétvégék is egyre kevésbé voltak
szabadok. Az irodában egyébként négy külföldi gyakornok dolgozott ott szeptembertől (egy lengyel, egy
litván, egy olasz és én, mint magyar). Rajtunk kívül még két spanyol gyakornok dolgozott ott. Mi külföldi
gyakornokok próbáltunk összetartani. Másfél hónap után egyre inkább azon gondolkodtunk lehet e valami
megoldás, hogy keressünk egy új céget. Először a lengyel lány, Aleksandra döntött úgy, hogy keres egy

új céget. Először megbeszélte az egyetemével a formai dolgokat, majd október végével elment egy másik
céghez. Végül én is keresgéltem a madridi cégek között és szerencsémre nagyon gyorsan találtam egy új
céget. Így november elején én is ott hagytam a céget. Engem követett Emilija, a litván lány, illetve még
hárman eljöttek november elején a cégtől. Vagyis a cég létszáma pár nap alatt a felére csökkent. Ez a
statisztika szerintem jól mutatja az ottani viszonyokat.

Második munkahely – GARCIAGERMAN ARQUITECTOS
A munkahelyváltás kész felüdülés volt számomra, mert végre volt egy kis életem a munka mellett is, és
végre azt éreztem, hogy élek Madridban és nem pedig csak túlélésre hajtok. Nagyon nagy szerencsém
volt, hogy jól tudtam váltani, mert az új munkahelyen tényleg az éreztem, hogy megbecsülik a munkám
és fontos, amit csinálok és nem csak egy gépként tekintenek rám. Persze itt is volt, hogy sokáig
dolgoztunk két héten át egy pályázati leadás előtt, de a két munkahelyen nem lehet szerintem
összehasonlítani.

GARCIAGERMAN ARQUITECTOS - Iroda felépítése
Az iroda alapítója és egyben a vezetője is Jacobo García-Germán. Az irodát
2003-ban alapította, de az ő édesapja is építészként dolgozott, így az ő
kapcsolatait is kihasználva Jacobo már könnyebben tudott irodát alapítani.
Jacobo 2000-ben végzett a Madridban építészként. 2003-ban Londonban
végezte el a PhD képzést. Innentől a Madridi Műszaki Egyetemen
folyamatosan tanít. Az irodát az után alapította meg, hogy Rafael Moneo
irodájában dolgozott három évet. Igaz az apukája nem dolgozik az irodában,
de az iroda projektjeinek előkészítéseiben, nagyobb tárgyalásokon részt vesz,
illetve sok megrendelővel ő veszi fel a kapcsolatot. Jacobon kívül tehát másik
vezető nincs az irodában. A válság előtt állandó jelleggel dolgozott az irodában egy mérnök, aki a
műszaki megoldásokban segítette az iroda működését. A válság óta azonban ő csak ideiglenes jelleggel
dolgozik be az irodának. A válság óta az iroda általában nyílt és meghívásos pályázatokon dolgozik, de a
fő bevételi forrás családi házakból, villákból származik illetve belsőépítészeti átalakításokból. Az iroda
munkái megtalálhatók a honlapon: http://www.garciagerman.com/

GARCIAGERMAN ARQUITECTOS – munkahelyre bejárás
Az iroda egy elég jó környéken található, a Conche Espina és a
Republica Argentina metrómegállókhoz közel, vagyis a lila (9-es)
és szürke (6-os) metróvonalon. Ez ugyan nem pont a belváros,
de a környék biztonságos, sok iskola és óvoda található a
környéken. Minden nap metróval jártam be a munkahelyre, mely
körülbelül fél óra metrózást jelentett, egyszeri átszállással. Vagyis
az El Carmen megállótól elmentem a zöld metróval a Diego de
León megállóig, majd átszálltam a szürke metróra. A másik
útvonal pedig ha elmentem a zöld metróval a Nuñez de Balboa
állomásig és ott átszálltam a lila metróra. A metrómegállótól pedig
pár perc sétával az iroda épületéhez értem. Maga az iroda egy
családi ház alagsorában helyezkedik el, de nagyon szépen és
igényesen ki van alakítva. Végre nem egy konténerben kellett
dolgoznom! Maga az iroda területe nem túl nagy. Ahogy
beléptünk egy kisebb előtérbe értünk, de ott is két fő elfért kényelmesen számítógéppel együtt. Itt
dolgozott gyakran az iroda mérnök-statikusa. Az előtérből egy lépcsőhöz értünk, ha nem megyünk le a
lépcsőn akkor az irodatulajdonos és egyben főnök Jacobo irodájába jutottunk. Itt voltak összegyűjtve a
legjobb makettek, és az épp aktuális projektek rajzai, dokumentumai a falon és az asztalokon. Ha a
lépcsőn lemegyünk, akkor érkezünk az aktív munka helyére. Itt egy kicsit folyosószerű szoba volt,
melynek a végén a makettező rész szélesedett ki. Ebben a szobában pedig 6-7 fő fért el, de szűkösen
talán 10 fő is elfért volna.

GARCIAGERMAN ARQUITECTOS – szakmai bemutatás, futó projektek
A válság előtt 6-7 állandó fővel működött az iroda. Jelenleg azonban Jacobon kívül egy fő az állandó
alkalmazott. Ezeken kívül, ha egy adott projekt beindul, akkor van 4-5 ember, akik pár hétig bejárnak
dolgozni. De sajnos állandóan nincs annyi munka, hogy több főt tudna alkalmazni ez az iroda. Így főleg
az elején csak hárman voltunk bent az irodában, de decembertől több munka is bejött, így januárban
voltak olyan napok, amikor 6-7 fő dolgozott bent egyszerre.

Az éppen aktuálisan futó projektek elég széles skálán mozogtak. A gyakorlat elején egy Madrid kulturális
helyeiről szóló kiállítást terveztünk Sofiába, az ottani Cervantes intézetbe. Ez elég jó bevezető feladat
volt, mert egyszerre kellett az alaprajzon, az axonometrikus rajzon és a fotók szerkesztésén dolgoznom
szinte teljesen önállóan. Ezt elég gyorsan befejeztük, mert 2 hét munka után, már utazott is a főnök a
kiállítás megnyitójára, ami szerencsére elég jól sikerült.
Ezután egy régi belvárosi polgári lakás belsőépítészeti áttervezésén dolgoztam. Ezt a projektet szinte
egyedül én csináltam végig. Először az épület felmérésével kezdtük, majd a koncepció átgondolása után
jöhetett a tervezési fázis. Mivel az összes műszaki rajzot (beleértve az elektromos és fűtési terveket is) én
csináltam, így ez el is tartott december végéig. Közben mindig volt 1-2 kisebb feladat, amin pár napot
dolgoznom kellett. Így részt vettem egy nagyobb lakópark makettezésében és műszaki
dokumentációjának szerkesztésében.
Karácsony után mindenki egy nyílt spanyol pályázaton kezdett el dolgozni. Ez egy elég fontos munka
volt, mivel Spanyolországban évek óta ez volt az első pályázat, amit kiírtak. Így érthető, hogy próbáltunk
nagyon keményen dolgozni ezen a projekten. Az iroda egy régi dolgozója, Márta is bejárt minden délután
5 órától az irodába, hogy segítse a munkánkat. A tervezési helyszín észak Spanyolországban volt. Maga
a tervezési feladat egy nagyobb tér rendezése és egy irodaház tervezése, illetve egy bevásárlóközpont
elhelyezése volt a téren. Az elején szerintem kicsit kaotikusan indult maga a tervezési fázis, de
viszonylag gyorsan haladtunk. Én főleg az építészeti rajzokon dolgoztam, így az alaprajzokon,
metszeteken és homlokzatokon. Körülbelül három hétig ment a hajtás, amikor esténként 8-9-kor
végeztünk a munkával. Utána kiderült, hogy eltolták a leadási határidőt majdnem két hónappal, tehát
kicsit visszább vettünk a tempóból. Én így megint egy új projekten kezdtem el dolgozni, ami igazából egy
kis pavilon tervezése volt. Maga a feladat nem volt túl bonyolult, de a megbízó személye elég fontos volt,
így a tervezési idő elhúzódott egészen az ösztöndíjas időszak végéig. Közben még egy újabb belvárosi
polgári lakás átalakítása jött be, mint feladat az irodába, de ott már csak a felmérést csináltam meg a
spanyol gyakornok lánnyal.
Tehát összességében azt gondolom elég nagy önállóságot engedett meg számomra Jacobo a tervezési
feladatokban. Sok különböző típusú feladatot bízott rám, így sokat tanulhattam. Az iroda olyan
szoftvereket használt, amelyekkel korábban már volt tapasztalatom. Az iroda a tervezéshez általában 2Ds rajzokat használ, melyeket AutoCad programban készítettek. Jacobo pedig általában kézzel
skiccelgetett vagy a kinyomtatott tervrajzokba javított bele kézzel. De az ottlétem alatt is rengeteg modell
készült, illetve ez egyébként is nagyon fontos része volt az iroda működésének. A 2D-s
tervezőprogramon kívül természetesen 3D-s rajzok is készültek. Egyrészt 3D Studio Max-ot használtak
illetve az AutoCad 3D-s felületét is. A modellkészítésen kívül a másik nagy kedvenc volt az

axonometrikus ábrák készítése. Ez előtt a munkahely előtt nem nagyon készítettem ilyen típusú rajzokat,
de nagyon megszerettem őket és a végére egész belejöttem.

Egy átlagos napot elég nehéz leírni, mert ez mindig attól függött, hogy épp mi volt a feladat. Az elején,
amikor kevesebb volt a feladat, akkor lazábban kezelte a főnök a munkaidő végét, de a munkaidő
kezdete az általában reggel 9 vagy fél 10 volt. Kezdetekben fél 2-kor volt az ebédidő. De az ebédidő is
nagyon munkamennyiség függő volt. Volt olyan hogy csak bent ebédeltünk 10 perc alatt, de cserébe
ebédidő után nem sokkal mehettünk is haza. Volt olyan is, hogy 2-kor hazamehettem, de 5-revissza
kellett mennem és bent voltam még 8-ig. Az ebédidőben párszor haza is mentem, ha több mint két órás
ebédidőt kaptunk, de egy idő után már csak az irodában ebédelem. Amikor jobban volt szabadidőm akkor
esténként munka után főztem magamnak és azt másnap az irodában meg tudtam enni. Közös ebéd
nagyon ritkán volt csak. Mindenki valahogy a saját ritmusa szerint iktatta be az ebédidőt a feladatok
mennyiségének a függvényében. Reggelente is volt olyan, hogy nem a munkahelyre kellett mennem,
hanem a felmérési helyszínre közvetlenül. Általában a napok menete a főnök időbeosztásától és a munka
mennyiségétől függött. Tehát eléggé rugalmasnak kellett ilyen szempontból lenni. Amikor viszont a
pályázaton dolgoztunk, akkor a munkaidővége is elhúzódott és este 8-ig vagy 9-ig bent voltunk és
dolgoztunk. Tehát az elmondható, hogy mind feladatokban, mind a napi rutinmunkát tekintve elég
változatos volt a munka ezen a munkahelyen, amit így nehéz lett volna megunni. Én személy szerint
nagyon élveztem.
Utazás (Segovia, Valencia)
Mindenképpen szerettem volna utazni is Spanyolországon belül. 2 helyre végül el is jutottam. De
szerintem, ha az első munkahelyemen nem ez lett volna a helyzet, akkor több erőm maradt volna
utazgatni. Amit sajnálok, hogy kimaradt az Portó, mert Ryanair-rel ha időben jókor foglal valaki
repülőjegyet 24 euróból oda-vissza megjárja Portót Madridból.

Először novemberben utaztam el Segoviába egy magyar ismerősömmel. A Renfe vonattal mentünk. Két
fajta jegyet lehetett venni. Az egyikkel 1 óra alatt Segoviában lehetett lenni, de az kétszer annyiba is
került. Mi azt választottuk, ami majdnem 2 óra alatt ért oda és mivel retúrjegyet vettünk, így összesen 14
euró körül fizettünk. Segoviában jó nagyot sétáltunk. Maga a város nem nagy, de szerintem
kihagyhatatlan. Szerencsénk volt, mert szép őszi napon mentünk, amikor nem volt nagyon sok turista. Mi

egy picit letértünk a megadott turistaútvonalról és így a városon kívül is sétáltunk egy kicsit a
természetben. Nekem jóleső érzés volt kicsit a Madridi nyüzsgés után egy nyugodtabb kisvárosban
eltölteni egy napot.

Valenciába december elején utaztam el egy litván ismerősömmel hétvégére, akinek volt ott egy barátja,
így nála tudtunk aludni. Így volt helyi idegenvezetőnk is egyben, mert akinél laktunk már 5 éve élt
Valenciában. Megnéztünk a belváros főbb nevezetességeit, a régi folyómederből kialakított több
kilométer hosszú összefüggő parkot. Sétáltunk egy nagyot a tengerparton, majd természetesen
ellátogattunk a város modern építészetileg fontos Santiago Calatrava által tervezett negyedbe. Érdekes
élmény volt. Ezen kívül még két építészetileg fontos épületet is meglátogattunk. Az egyik David
Chipperfield átal tervezet épület, a másik pedig Ranzo Piano hajó háza volt.

Kiállítások, kultúra
Szabadidőmben szerettem kiállításokra járni, kulturális programokon részt venni, mivel Spanyolrszágban
rengeteg az ingyenes kulturális lehetőségek. Szerintem kihagyhatatlan a Reina Sofia múzeum, ami az
Atocha állomáshoz közel található. Itt vannak időszaki és állandó kiállítások. Szombaton és vasárnap is
délután ingyenes a belépés. Én így jártam itt három alkalommal is, mert egyszerre képtelenség megnézni
mindent. Így láttam több Joan Miró és Pablo Picasso képeket, Robert Adams fotókiállítását vagy Cristina
Iglesias térinstallációs kiállítását. A Prado múzeumba is érdemes elmenni ha már valaki fél évet
Madridban tölt. Nekem személy szerint a Reina Sofia lett a kedvenem, de a Prado klasszikus képit sem
szabad kihagyni. Természetesen itt sem lehet egy nap alatt minden képet megnézni. Vasárnap délután
néhány órával a zárás előtt itt is ingyenes a belépés, de ilyenkor főleg turistaszezon alatt nagy sorra
számíthatunk. A Prado is az Atocha állomáshoz közel van. A harmadik nagy múzeum, amiben azonban
nem jártam a Thyssen-Bornemisza Múzeum, de ez is a másik két múzeumhoz közel található. De több
kulturális központ is van Madridban, ahol ideiglenes és állandó kiállításokat tekinthetünk meg. Így én
jártam a Caixa Forumban, a Casa de Lecture-ban és a Matadero-ban több ideiglenes kiállításon.

Utószó
Úgy érzem ez a gyakornoki program egy nagyon nagy lehetőség volt számomra. Először is ez a fél év
egy nagyon intenzív nyelvgyakorlás volt számomra illetve rengeteg olyan élethelyzetbe kerültem, amiben
fel kellett találnom magam, amivel folyamatosan fejlődött a problémamegoldó képességem. Mivel sok
más országból való fiatallal éltem együtt, így sokat tanultam más kultúrákról, emberi hozzáállásokról és
gasztronómiáról. Természetesen ennek a fél évnek szakmailag volt a legnagyobb értelme. A
GARCIAGERMAN ARQUITECTOS stúdiónál töltött hónapok alatt rengeteget fejlődtem, új megoldási
formákat, megközelítési módokat ismerhettem meg. Mivel sokszor kaptam önállóan megoldandó
feladatot, így úgy érzem tényleg teljes értékű munkatársként tekintettek rám. Az építészeti
gondolkozásom persze néhol nem egyezett az iroda által képviselt iránnyal, de ez is inkább csak
szélesítette a látókörömet. A másik nagy előnye számomra az volt a programnak, hogy rögtön
diplomaszerzésem után ki tudtam utazni külföldre egy fél évre. Majd úgy érkeztem haza, hogy diplomával
a kezemben fél évig dolgoztam Spanyolországban. Ez szerintem egy hatalmas ugródeszkát jelentett. És
talán ennek is köszönhető, hogy ahogy hazajöttem nagyon gyorsan kaptam itthon munkát. Így ezúton is
köszönöm ezt a lehetőséget.

