
Erasmus élménybeszámoló 

Az Erasmus programnak és a Miskolci Egyetemnek köszönhetően az elmúlt őszi félévemet 

Gironában tölthettem. Mikor jelentkeztem, nem is számítottam rá, hogy ekkora kalandban lesz 

részem. Ha három szóval kellene jellemeznem ezt a félévemet ennyit mondanék „Életem 

legnagyobb élménye”.  

Mindig is féltem bele vágni az Erasmus programba, 4 év egyetemen töltött év kellett, hogy, 

elhatározzam magam, de nagyon jó döntést hoztam, életem egyik leghatározóbb, 

legintenzívebb élménye volt ez az 5 hónap. Sikerült kiszakadnom egy kis időre az otthoni 

megszokott közegből, engedtem magamnak, hogy belevágjak az ismeretlenbe. Ennek 

köszönhetően rengeteg „első élménnyel” gazdagodtam, először repültem, először láttam 

tengerpartot, havas hegyeket, először beszélhettem igazán angolul és még sorolhatnám. 

Rádöbbentem, hogy a mondás igaz „Az élet, tényleg ott kezdődik, amikor az ember kiszakad a 

megszokottból, a komfortzónából.” 

Girona Spanyolországban található, de igazából Katalónia része. Az itt élő emberek nem 

spanyolok, ők katalánok, ezt kikérik maguknak. Külön nyelvet beszélnek, és külön kultúrával 

rendelkeznek, amelyre rendkívül büszkék, bizonyítja ezt a 2 hetes katalán nyelvkurzus, melyen 

részt vehettem az Erasmusos félévem kezdetén. Rengeteg pozitív hatása volt, ugyanis a 

kurzus alatt sikerült összebarátkozni a többi Erasmusos diákkal, betekintést nyertem a katalán 

kultúrába. A katalánok harcolnak az országukért, a függetlenségükért, és ha minden jól megy, 

talán pár év múlva egy új országot köszönthetünk a térképen. 

Nehéz összefoglalni, mennyi pozitív hatással volt rám ezt a félév, de az itt eltöltött idő alatt 

megtanultam, hogy a 9 óra itt legtöbbször negyed 10, kutyát sétáltatni sosincs elég késő, a 

kenyérre kent paradicsom nagyon finom, valamint embertoronyból sosem elég. 

Egészen különleges hely Katalónia és a katalánok. Melegszívűek, barátságosak, nyitottak a 

bizalom nagyon nagy közöttük. Sokat tanultam tőlük, a mentalitásuk pozitív hatással volt rám. 

Természet közeli embernek tartom magam, ezért Katalónia tökéletes hely azok számára, akik 

szeretnek túrázni, mászni vagy akár a tengerben fürödni, ugyanis közel vannak a Pireneusok, 

valamint a csodálatos Costa Bravai tengerpart. Ha tehettem volna, minden szabadidőmet a 

szabadban töltöttem volna, de természetesen az iskola volt az első.  



Az itteni gazdaságtudományi karon tanulhattam, angolul voltak csak tantárgyaim. Minden 

tantárgyam izgalmas volt, a tanárok jól felkészültek, magas szaktudással rendelkeznek. Mindig 

is szerettem az angol nyelvet, de sosem volt igazán lehetőségem használni. Az Erasmusos 

diákoknak köszönhetően a társalgási angol nyelvtudásom rengeteget fejlődött, ma már nem 

félek megszólalni angolul. A szakképzett tanáraimnak köszönhetően pedig a tudásom és az 

angol szókincsem gyarapodott főleg a gazdaságtudományok terén. Nagy hatást gyakorolt rám 

a katalán és a spanyol nyelv is a jövőben szeretném mind a két nyelvet elsajátítani.   

Ami érdekesség, hogy mivel alapvetően déli népről van szó, tartják a sziesztát, noha erről én 

többször megfeledkeztem, és akkor jöttem rá, mikor zárva találtam a boltokat. Alapvető 

szabály: 9 előtt nincs élet, az utcák üresek, viszont még este 11-kor is találunk kószáló 

gyerekeket a városban.  Ez az iskolarendszerre is vonatkozik, legtöbbször reggel 9-től voltak 

óráim valamint délután 3-tól. A félév végére egészen megszoktam a délutáni óráimat is, és 

minden egyes séta hazafelé izgalmas volt, mindig felfedeztem valami újdonságot.  

Felejthetetlen élményekben volt részem, rengeteget tanultam, tapasztaltam. Az Erasmus 

programot, de különösképpen Gironát mindenkinek ajánlom, ez tényleg egy vissza nem térő 

alkalom, ami nem adatik meg sokszor az ember életében! 

Összefoglalva tehát szerettem a diákokat, a tanárokat, az egyetemet, a városi forgatagot, a 

fesztiválokat, a katalán nyitottságot, az életet itt. Girona m’agrada. 

2015. Január 22. Girona         Lengyel Bettina 



A továbbiakban néhány képpel szeretném illusztrálni az élményeimet: 

Girona városa az apartmanunkból, háttérben a Pireneusokkal 

Barcelonai kirándulás 



Első tengerparti élményem, Platja d'aro, 

 rendkívül intenzív volt 
Fogadóegyetem, Gazdaságtudományi kar a Montilivi 

Campuson 

Kirándulás a hegyekben, háttérben Saint feliu 

de guixols tengerpart 

Az emberi torony a katalánok egyik nagy hagyománya, 

Gironai székesegyházzal a háttérben, amely a város 

egyik jelképe 



Girona Óváros (katalánul Barri Vell ) 

Érdekesség: Itt forgatták a Trónok harca egyik epizódját szeptembereben 

Cadaques, gyönyörű tengerparti város 




