
Az én Erasmusom Bilbaoban 
 

 

Tóth Márton vagyok harmadéves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató és a 
második Erasmus ösztöndíjamat végeztem Bilbaóban, Spanyolországban. Az itt 
tartózkodásom egy hatalmas élmény volt, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy vágjon 
bele. Azért választottam Bilbaót mivel Spanyolország északi részét Magyarországon csak 
kevésbé ismerik és én mindenképpen ezért akartam ide jönni. 

Bilbaó Baszkföldon található, az itteni emberek saját fővárosuknak tekintik. Ahogy 
megérkeztem, onnantól kezdve soha nem láttam spanyol zászlót csak a baszk zászló lobogott 
a tereken, középületeken és az erkélyeken. Ha megkérdeztünk valakit arról, hogy tekintenek 
erre a térségre Spanyolországon belül, az első válasz az volt, hogy ez nem Spanyolország és 
ők nem spanyolok, hanem baszkok. Ezt mindenkinek érdemes tudni, aki ide szeretne a 
későbbiekben utazni mivel az emberek nagyon érzékenyek erre a témára. Nagyon büszkék 
arra a kultúrára, amiben élnek és nyelvükre. Ha nem tudtunk valamit, hogy hol található 
akkor megkérdeztünk valakit és sokszor el is kísértek minket a kívánt helyre. Amit rendkívül 
fontosnak tartok megemlíteni az az időjárás. Van olyan hónap amikor 30 napból 22 nap esik 
az eső majdnem egész nap. Az előrejelzések pedig nem megbízhatók, mivel mindig mást 
írnak, mint ami valójában történni fog. Tehát egy erős esernyő az kötelező kellék itt északon. 
Én is csak pár bőrig ázott nap után tanultam meg, hogy az időjárás itt tényleg nem játék. 
Nyáron itt is 28-30 fok környéke a hőmérséklet.  

Az ételek nagyon finomak, a tradicionális kis szendvicskék amiket itt pintxo – nak hívnak. 
Egymás mellett vannak a bárok, amelyek különböző pintxokat árulnak. 
A közlekedés Baszkföldön és Bilbaóban rendkívül fejlett, nagyon jó infrastruktúrával 
rendelkeznek amely rendkívül megkönnyíti az eligazodást a városban. A metróhálózat 
például egészen a tengerpartig ki van építve, teljesen átszövi a várost, én a metrón kívül 
buszt ötnél többször nem is használtam. Itt nem a szokásos jegyrendszer működik, mint 
Magyarországon, hanem elektronikusan van összehangolva a metró a busz és a villamos. 
Ahhoz, hogy használni tudjuk a tömegközlekedési eszközöket egy BARIK kártyát kell vásárolni 
3 euróért, ezt követően pedig vagy folyamatosan pénzzel töltjük fel a kártyát vagy 
dönthetünk úgy, hogy 50 alkalmas bérletet veszünk amely alap szinten 32 euróba kerül. 

Az oktatás magas szinten zajlik, és teljesen máshogy működik, mint a hazai oktatási rendszer. 
Az egész félév alatt 10 pontot lehet gyűjteni, de itt a hallgatók két lehetőség közül 
választhatnak. Követhetik a hivatalos vizsgarendszert, amely egy félév végi vizsgából és egy-
két csoportmunkából vagy beadandóból áll, vagy pedig mehetnek 10 pontért a félév végi 
vizsgán, amely mindig nehezebb, mint ha követjük az eredeti rendszert. A professzorok 
rendkívül kedvesek és megértőek mindenkivel. Ami számomra az órákon is feltűnt, hogyha 
felhoznak egy példát akkor először említik Baszkföldet (de lehet csak azt) és csak utána 
Spanyolországot. Ezzel is azt szemléltetik, hogy ők büszkék arra, hogy autonóm 
tartományban élhetnek.  

Mint ahogy minden Erasmuson, az éjszakai élet is közkedvelt. Bilbaóban számtalan lehetőség 
van a szórakozásra. Már a kiutazás utáni első két hétben is minden nap szerveznek 
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programokat az itteni Erasmusos szervezetek. Itt két társaság is van, akik segítenek a 
hallgatóknak. Az egyik a Happy Erasmus, amely csak utazásokat szervez és éjszakai 
programokat valamint az albérlet keresésében is szerepet kap. A másik az ESN, amely csak 
kevés utazást, de annál több programot szervez. Klubokba csütörtökön, pénteken és 
szombaton szerveznek bulikat ingyenes belépéssel. Amit tudni kell és véleményem szerint 
fontos, Baszkföld és Bilbaó az egyik legdrágább régió egész Spanyolországban, az árak 
hasonlók, mint Madridban vagy Barcelonában. Itt a kollégium sokkal drágább, mint az 
albérlet ezért mindenki lakást bérel, ami olyan 320 euró plusz rezsitől indul a belvárosba. Ha 
valaki kulturális lehetőségeket is keres, annak a Guggenheim múzeum tökéletes választás és 
diákoknak rendkívül kedvezményes. Ha bemegyünk a múzeumba megtapasztalhatjuk azt 
amit Dan Brown az Infernó című könyvében leírt. Teljesen elveszítjük a tér és időérzékünket 
ami számomra egészen döbbenetes volt.  

Itt Spanyolország északi részén rendkívül sok látnivaló van, és könnyen el tudnunk jutni 
mindenhova mivel a Happy Erasmus mindenhova szervez napi kirándulásokat, ezeket nem 
érdemes kihagyni. Nem csak itt, hanem az egész országba mindenhova el tudunk jutni 
egyénileg vagy szervezett úttal. Én is rengeteg helyre eljutottam hála az Erasmusnak. 
Feltétlenül ajánlom annak is aki nem nagyon szereti a focit, hogy menjen ki egy meccsre és 
buzdítsa a helyi csapatot, mert ahogy a baszk szurkolók buzdítják a csapatot az egy hatalmas 
élmény. Nagyon tisztelik és becsülik azt a focikultúrát ami itt van.  

Az Erasmust mindenkinek ajánlom, mivel olyan lehetőséget teremt, amely segít megismerni 
teljesen más kultúrákat és kinyitja a kapukat, az utazás kapuit. Ezek után sokkal 
európaibbnak érzem magam, sokkal több lettem ezzel az egy évvel, amelyet külföldön 
töltöttem és olyan barátságokat kötöttem, amelyek remélem nagyon sokáig végig fognak 
kísérni az utamon. 

 

Ez az egyetem épülete ahol tanultam. A 
neve Sarriko amely metróval tökéletesen 
megközelíthető.  
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A Guggenheim múzeum este amely belül 3 
különböző stílusú emeletből áll. Ez a modern 
művészetek múzeuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Juan messziről, itt forgatták a Trónok 
harca sorozat számos jelenetét, ez volt 
Dragonstone. 
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San Juanra felérve gyönyörű látvány fogadja az embert minden irányból, ez az egyik 
legkedveltebb látványosság Baszkföldön. 
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Ezen a képen 3 nagyon jó barátommal nyertünk díjakat különböző kategóriákban. 

Naplemente az egyik strandon Bilbaoban. 
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Córdoba, Andalúzia, az egyik legszebb régió egész 
Spanyolországban. 

 

 


