
Erasmus élménybeszámoló 
 

Liptai Laura vagyok, a Miskolci Egyetem másodéves nemzetközi gazdaságtan 

hallgatója és idén a 2019/2020-as tanév második szemeszterének első két hónapját a Gironai 

Egyetemen, Spanyolországban, tölthettem el az Erasmus+ program keretein belül. 

 
Számomra Spanyolország mindig is hívogató volt, tetszett az ott lakó emberek 

életstílusa, temperamentuma, az ország éghajlata, így mikor az egyetemi éveimre gondoltam, 

tudtam, hogy mindenképpen részt szeretnék venni az Erasmus+ programban, hogy eltölthessek 

egy félévet a mediterrán éghajlatú Spanyolországban. Nagy tervekkel indultam neki a félévnek 

több utazással és programmal a képzeletbeli „naptáramban”, amiből sajnos a pandémia miatt 

csak egy részét tudtam véghez vinni, de az ott eltöltött két hónap alatt magával ragadta a szívem 

Spanyolország egyik legjelentősebb tartománya Katalónia. A város, ahol én tanulhattam 

Girona, mesebeli történelmi városrésszel rendelkezik, amely a város északi részén található, 

valamint az egyetem egy részének is ez ad otthon. Az óváros jellegzetesen kis kövezett utcákból 

áll, éttermekkel, kávézókkal és üzletekkel találhatja szembe magát az ember mindenhol. A 

város nevezetességei is itt találhatóak, mint például a baloldali képen látható Girona 

Székesegyház, a városfal, az Eiffel-híd, ami az óvárost és az újabb részeket köti össze. A vörös 

színű vashíd folyamatosan vonzza a városba látogatókat. 

Eiffel-híd Girona Székesegyház 



Számomra a legnehezebb részt a programban a szállás találása jelentette. Sajnos Girona, 

nem annyira nagy központ mint, Madrid, vagy Bilbao, így a diákokat segítő Happy Erasmus 

csapat itt nem található meg. Rengeteg e-mail írtam különböző ingatlanirodáknak, honlapoknak 

és lakás tulajdonosnak, de sokra nem érkezett válasz, valószínűleg azért, mert az emberek nagy 

része vagy nem tud angolul, vagy fél megszólalni, én pedig sem spanyolul, sem katalánul nem 

tudtam a kiutazásom előtt. A tartományról fontos tudni, hogy erős a nemzeti identitás, fontos 

számukra, hogy saját nyelvvel, címerrel, zászlóval és himnusszal rendelkeznek és a társadalom 

idősebb része, akár sértésnek is veszi, ha valaki spanyolnak titulálja őket, hiszen ők nem 

spanyolok, hanem katalánok. Gironában a legtöbb helyen nehéz megértetnie magát valakinek, 

aki csak angolul beszél, mellyel többször szembesültem, amíg kint tartózkodtam.  

Nehézségeim akadtak, egy egyszerű internetes csomag megvásárlásnál a szolgáltatónál, 

kisebb pékségekben, kávézókban, 

buszjegyvásárlánál vagy akár az 

egyetemen. Habár nehezen indult nekem 

az első pár nap, semmiért sem cserélném 

el az utána következett majdnem két 

hónapot. A Costa Brava, vagyis a 

tartomány partmenti része 

lélegzetelállítóan gyönyörű, minden 

kisebb városban és faluban található 

valami szép. Több partmenti városba is 

eljutottam, többek között: Platja d’aro, 

Palafrügell, Lloret de Mar, S’agaro és 

Palamos. Számomra fontos volt, hogy 

kihasználjam ezt a lehetőséget és több 

helyre is eljussak, így már az első 

hónapban megvettem Ibizára és 

Mallorcára a repülőjegyemet, hiszen kitudja mikor lesz az embernek még egyszer lehetősége 

eljutnia a szigetcsoportra (gondoltam én akkor) és habár ebben a félévben nekem sem sikerült 

eljutnom a Covid miatt, remélem, hogy a jövőben még lesz rá lehetőségem. 

Az ottani Erasmus csapat (ESN) rengeteg programmal teli estét szervezett számunka, 

amelyek mindig jó hangulatban teltek, könnyű volt ismerkedni másokkal és sokszor ezek az 

esték valamilyen szórakozóhelyen fejeződtek be, ahová körülbelül 50-60 Erasmusos diák 

mindig megérkezett. Sosem felejtem el a többiekkel együtt szerzett élményeket, azt, hogy egy 

S'agaro 



nagy csapat voltunk mindenhol, bárkitől bármikor lehetett segítséget kérni a közös 

csoportunkban, azokat a pillanatokat, amelyeket együtt töltöttünk valakinél, a közös főzéseket, 

utazásokat, játékesteket vagy épp a bulizást.  

Amint már említettem az egyetem egyik 

része az óvárosban, míg a másik nagyobb része a 

város délirészén található, kicsit messzebb a 

központtól. Gazdász hallgatóként én a messzebbi 

egyetemi részen tanultam, ami megközelíthető 

akár busszal is, de én a sétát választottam, mivel a 

bérlet árak jóval magasabbak, mint 

Magyarországon és a diákkedvezmény sajnos nem 

igazán létezik Spanyolországban. A jelentkezéssel 

és különböző papír munkákkal foglalkozó tanárok 

és ügyintézők, hihetetlenül segítőkészek voltak, 

bármikor írhattunk nekik a kérdéseinkkel 

kapcsolatban vagy ha nehézségeink akadtak. Az 

első napon máris egy túlélő szettet kaptunk, 

térképpel, szórólapokkal és segítséggel, hogy 

mégis mi hogyan működik az egyetemen. A 

katalán kurzus héten én nem tudtam részt venni, az 

itthoni vizsgáim miatt, de ott a barátaimnak 

megmutatták az egyetem fontosabb részeit, 

hogyan működik a könyvtári kölcsönzés, 

merre találhatóak a menzák, és hol tudunk 

találkozni a minket segítő ügyintézőkkel.  

A csapatunk nagyon vegyes volt, 

rengetegen érkeztek Latin-Amerikából, főként 

Mexikóból (én is két mexikói diákkal laktam 

együtt), Csehországból, Olaszországból, de 

volt néhány diák Szlovákiából, 

Törökországból, Oroszországból és 

Lengyelországból. Ebben a szemeszterben 

négyen voltunk magyarok, akik az ország 

különböző pontjaiból érkeztünk és sokszor 
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nagy segítséget nyújtottunk a másiknak, ha valamilyen problémánk akadt az egyetemen vagy 

bármi mással kapcsolatban.  

Katalónia számomra csodálatos 

hely, az időjárás szinte mindig napos volt, és 

érezhetően jobb volt az idő, mint 

Magyarországon. A katalán főváros 

Barcelona is mesés, ahol meglátogattuk a 

barátaimmal a főbb nevezetességeket, 

üldögéltünk a tengerparton és kipróbáltuk a 

helyi ételeket többek között a Paella-t. Ha 

most állnék választás előtt sem döntenék 

máshogy, hiszen Girona tökéletes hely 

egyetemisták számára. Nem túl nagy, 

minden megközelíthető távolságra található, 

a tengerpart sincs messze távolsági busszal 

és rengeteg mindent lehet kipróbálni. Árak 

tekintetében változó a helyzet, van, ami olcsóbb, mint itthon, de van, ami sokkal drágább. 

Fontos megválogatni, hogy az ember hol vásárol, melyik boltokban/szupermarketekben. 

Számomra, meglepő volt, hogy minden kis utcában, utcasarkon található volt, egy kis pékség, 

kávézó, ahol letudtam ülni tanulni, vagy találkozni a barátaimmal egy kávéra. 

Spanyolországban több üzlet is bezár a délután folyamán pár órára a siesta miatt, ezt fontos 

tudni, valamint az élet reggelente sokkal később kezdődik, mint Magyarországon. Az üzletek 

többsége csak 9-10 körül nyit, viszont este sokkal tovább vannak nyitva. 

Én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy töltsön el egy félévet valamelyik országban, 

hiszen rengeteg tapasztalattal és élménnyel gazdagodtam, ilyen rövid idő alatt is. Habár nem 

volt teljes az élmény és nehéz döntés volt hazajönni, mikor a járvány kitört Európában, sosem 

fogom elfelejteni az ott töltött időt Katalóniában. Része lettem egy nagy csapatnak, eljutottam 

rengeteg városba és szebbnél szebb helyeken járhattam. A mondás úgy tartja „Az Erasmus nem 

egy félév az életedből, hanem az életed egy félévben.”, amivel teljesen egyet értek. Számomra 

egy álom valósulhatott meg, hiszen mindig is érdekeltek a külföldi lehetőségek és 

Spanyolország is, így remélem minél többen élni fognak az Erasmus+ adta lehetőséggel a 

jövőben, hiszen a mi élménybeszámolóink csak egy kezdő löketet tudnak adni, az érzést, amit 

ott éreztünk nem tudjuk átadni, ebben a pár sorban és képben, mindenkinek saját maga kell 

megtapasztalnia, hogy mennyi élménnyel lehet hazajönni egy ilyen útról.  
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