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Földi Szabolcs vagyok, immáron másodéves mesterszakos villamosmérnök hallgató 
a Miskolci Egyetemen. BSc képzésem is itt végeztem, kitüntetéses villamosmérnök 
oklevéllel. Az külföldi részképzést a tavaszi kezdetű mesterképzés második félévében, 
ősszel végzem. 

A történet ott kezdődik, hogy hogy is sikerült részt vennem az Erasmus+ programon. Régóta 
gondolkoztam már rajta, hogy bele kellene vágni ebbe a nagyszerű kalandba, de valamiért mindig 
latolgattam az időpontot. Hol pénzügyi okokból, hol időhiány miatt. Néha csak lustaságból, "Ej, ráérünk arra 
még!" jelmondattal. Kezdtem kifutni az időből, de semmiképp sem szerettem volna kihagyni az életemből 
az Erasmust, rengeteg nagyszerűt hallottam róla. Elérkezett a pillanat, most vagy soha. Utánanéztem a 
mikéntjének – habár később kiderült, hogy nem elég A pályázás folyamata igen hullámzóan alakult. 
Nagyjából hetente váltogatta magát 2 gondolat: az „Igen, meglesz, szuper lesz!!!” és a „Ezt már benéztem, 
semmi esélyem”. Néha az utolsó pillanatban történt meg az, ami lehetővé tette ezt a varázslatot, amit 
Erasmusnak hívnak. Hogy ne hagyjam példa nélkül a dolgot, azt az esetet említem meg, amikor a pályázat 
leadása előtti utolsó fél órában kaptam egy 2 órával előtte küldött levélre választ a fogadó egyetem egyik 
dolgozójától, amiben tájékoztatott, hogy különféle ösztöndíjakkal lehetséges lenne finanszírozni a 
tanulmányi díjat. Na persze erre nem lett volna szükség, ha előtte rendesen tájékozódok, és már akkor 
tudom, hogy az Erasmus program keretein nem kell a hallgatónak a fogadó egyetem képzését is fizetniük, 
csak az otthonit.  

Tehát a 2 szöges ellentétben álló gondolat váltogatásával, ha nem is egy állandó ritmus szerint, de 
mindenképp haladtam előre. Szeptember harmadikán pedig megérkeztem Gironába, Katalóniába. 
Önmagában az utazás is tele volt élményekkel, legyen az a már Budapesten eltört fogantyúja a bőröndnek, 
beszélgetés és közös reggeli egy vadidegen, ausztrál énekesnővel vagy a 200km/h sebességű gyorsvonat 
Barcelona és Girona között. 

1. ábra Girona katedrális 



A közel 100.000 főt számláló megyeszékhely egy varázslatos város. Gyönyörű környezet! 
Miskolciként rosszul is érezném magam, ha nem lenne dimbes-dombos, erdős. Viszont ezen felül 
fontos kiemelni, hogy nagyon tiszta, biztonságos, rendes. Nem túlzsúfolt, valamint sokat megélt 
épületei vannak. Erre példa az első ábrán látható katedrális is. Talán sokaknak ismerős lehet, nekem 
egyáltalán nem volt az. Na, nem kellett sokáig várni a megoldásra, az első naptól kezdve körülbelül az 
első hónapon át minden nap hallottam valakitől, hogy bizony Girona az a város, ahol a Trónok harca 
fővárosi és egyéb jeleneteinek egy részét forgatták. Egy darabig ellenálltam, de mára megnéztem az 
összes létező részt a sorozatból. 

Egyetlen hiányossága a városnak, hogy a tipikus spanyolországi Erasmus kép ellenére nem part 
menti város, de 40 perc buszozás után már számos lehetőség közül lehet választani. Szeptember volt 
már, gondoltuk ideje leugrani a partra, nem sokáig lesz már fürdőző idő. Mindössze novemberig… Na, 
kapva a lehetőségen, az első hétvégén el is mentünk Lloret de Mar-ba, egy közismert tengerparti, 
turista településre. A látvány, ami elénk tárult, lenyűgöző volt. A végtelenségig húzódó tenger egy 
dolog, de a Costa Brava sziklás vonala, a turista ösvény, az új illatok, gyönyörű növények varázslatos 
kombinációja hamar tátott szájjal hagyott minket. Természetesen képek hada készült, mindenki meg 
akarta mutatni az ismerőseinek, hogy mennyire rossz is az Erasmus.  

Természetesen tanóráink is voltak, ráadásul még a hivatalos iskolakezdés előtt. Aki 
jelentkezett, az részt vehetett egy katalán nyelvi és kulturális kurzuson. A nyelvi rész fontos a városi 
tájékozódás és mindennapi igények érdekében, ugyanis angolul nem sokan beszélnek. A hangsúly 
azonban a kulturális részen van. A reggel 9-12 órakor tartott nyelvórákon felül gyakorlati úton 
bemutatták a helyi gasztronómia jellegzetességeit, elvittek minket Barcelonába, megmutatták nekünk 
a várost, ott a katalán történelmi múzeumban megtudhattuk az ismert tények és mondák egy részét. 
A zászló legendája, a katalánok eredete, a katalán szabadságharc leverése 1714-ben (szeptember 11) 
a jelenlegi politikai helyzet és még megannyi más. Aznap végigvezettek a La Rambla-n, városnéző 
busztúrán megmutatták, amit csak lehetett, például elvittek minket a Sagrada Família-hoz, de sajnos 
nem tudtunk bemenni. Rossz minőségek miatt a 3. ábrán nem ez alkalommal, de szintén Barcelonában 
készült képen látható az ottani diadalív, az Arc de Triomf. Ez nem katonai, hanem művészeti és 
tudományos emlék. 

2. ábra LLoret de Mar 



 

3. ábra Arc de Triomf 

Az Erasmushoz hozzátartozik az ESN (Erasmus Student Network). Ez a diákokból álló csoport 
gondoskodott arról, hogy rengeteg érdekességben legyen részünk. Minden héten legalább 3 
menetrend szerinti program volt, általában táncház, karaoke, FunTandem (játékos, vicces est), 
masszázs oktatás, sportesemények. Ezeken felül voltak különlegességek is, például Costa Brava, erdei, 
környező településre vezető túra vagy a Rural Weekend. Azon a hétvégén egy Gironához közeli 
vendégházba mentünk, ahol szociális játékokban és egyéb játékokban (pl. angyal és gyilkos, alma 
halászat, 4. ábra: csókold nyakon), közös grillezésben, sangria készítésben és még sok más 
érdekességben volt részünk. Hozzáteszem, nyertem az említett játékban. 

A sok szórakozáson felül természetesen a tanulmányokra is időt kellett szakítani, hiszen azért 
is jöttem az UdG-be (Universitat de Girona). Egy világszinten új és feltörekvő képzést választottam az 
intelligens városokról. 2014-ben az emberiség 54%-a élt városokban, míg 1960-ban csak 34%. Ez a 
tendencia tovább folytatódik, 2050-re 66%-ot jósolnak. Kritikus, hogy a városok minél hatékonyabbak 
és élhetőbbek legyenek. Az új technológiákat kihasználva olyan megoldásokat kell találni, amelyek ezt 
elérik, mind energiafelhasználás, mind időigény terén. Néhány példa: parkolóhely keresés, szemét 

4. ábra Csókold nyakon 



gyűjtés, intelligens közvilágítás, stb. Ezekhez különféle tudományágat kell összegyúrni: 
telekommunikáció, applikációk és programozás, érzékelő hálózatok, térképek, nagy adat „bányászat” 
és feldolgozás, stb. A képzés intenzív, azonban mély részletek helyett egy sokrétű, átfogó képet 
kapunk. A cél olyan tudást szerezni, amivel átláthatóvá válnak a glokális problémák megoldásához 
használható megoldások megértése és alkalmazása. Nagyon fontos, hogy míg egy vizsga esetén csalás 
másolni a mellettünk lévőről, addig egy városvezetés szemében kifejezetten előnyös olyan megoldást 
mutatni, amit más kitalált és sikeresen létrehozott. Ezt magyarosan a Google fordító is benchmarking-
nak mondja. 

A program keretein belül eljutottam Barcelonában 2 világszintű konferenciára. Az első az IoT 
(Internet of Things), a második maga a Smart Cities konferencia volt. Az első mutatja az oktatóink 
rugalmasságát. Ez nem volt része a képzésnek, és a kérésünkre a tanárok átszervezték az órarendjüket, 
hogy elmehessünk 1 napra. Utóbbi konferenciára az képzés programja alapján hivatalosak voltunk. 
Mind a kettő hatalmas élmény és szakmai tapasztalat volt, ráadásul az utóbbin magyarokkal, mi az 
hogy, a miskolci zöld nyíl programról is lehetett hallani! Magyar találmányként volt napelemes utcakő 
és még a BKK egyik megállói menetrend jelző táblája is ki volt állítva, valósidejű információt szolgáltatva 
az Örs vezér teréről. Az 1 éves képzésen mindössze 10 hallgató volt. 

Szerencsénkre az IoT konferenciával egy időben gasztronómiai konferencia is volt. Ingyen sör 
hallgatóknak? Mi baj lehet belőle?  



 

8. ábra Karácsony 

A kulturális csere érdekében több nemzetközi vacsorát is szerveztünk. Megismerték, milyen a 
paprikás krumpli, a pálinka, bobájka, Unikum, lángos. Cserébe én a ratafiát, carbonarát, és még 
rengetek tengeri különlegességet. A képen épp karácsonyi vacsorában van részem, lengyel módra 12 
fogással. Utána én voltam a Mikulás, hogy Júliának teljes legyen az este. 

Az alábbi ábrán pedig egy katalán szokás, a Casteller látható, ami egy emberekből álló torony. 
A közösség építő erejét és az összefogás jelentőségét testesíti meg. 

 

9. ábra Casteller, az emberi torony. Katalán hagyomány 



Az Erasmus során megannyi nagyszerű élményben volt részem, nagy részét nem is lehet ebben 
a beszámolóban megemlíteni. Mindenkinek ajánlom az Erasmust. Ha tehetném, még BSc 
tanulmányaim alatt mentem volna ki először, hogy a mostani már a második Erasmusom legyen. Amit 
javaslok, hogy nagyon körültekintően szervezze meg és készüljön fel az ember a teendőkre, hogy 
közben a lehető legkevesebb miatt kelljen törnie a fejét. 

Az én Erasmusom nem valósulhatott volna meg a program nyújtotta pénzügyi támogatás 
nélkül, ezért mindenképp meg kell említenem, hogy mennyire hálás vagyok a lehetőségért. Mind 
kulturális, szakmai, emberi téren felbecsülhetetlen tapasztalatokat és kapcsolatokat szereztem, 
amelyekre jövőben bizalommal építkezhetem. 
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