
 

ERASMUS beszámoló 
 

Sashalmi Júliának hívnak, negyedéves turizmus vendéglátás szakos hallgató vagyok. 3 

hónapot töltöttem  Franciaországban, Caenban az Erasmus tanulmányi ösztöndíj által, 2 másik 

magyar hallgatóval együtt. 

 

Kulturális mediáció nevű mesterképzési szakon vettünk részt kinti tanulmányaink során. 

Rajtunk kívül még két másik erasmusos diák (két orosz lány) illetve 4 francia hallgató vett 

részt az órákon. Tanulmányaink során teljesítenünk kellett egy két hetes szakmai gyakorlatot. 

Két másik társammal együtt a Mémorial nevű múzeumban voltunk, mely a Normandiai 

partraszállás történetét mutatja be. Ez alatt az időszak alatt megismerkedtünk a múzeum 

különböző részlegeivel, az ott dolgozó emberekkel és feladataikkal. Nagyon sok érdekes és új 

tapasztalatot szereztünk. A gyakorlati időszak vége után írnunk kellett francia nyelven egy 

beszámolót erről a két hétről illetve az itt szerzett tapasztalatainkról.  

Monsier Hommet tartotta ezeket az órákat, aki mindig nagyon kedves és segítőkész volt 

hozzánk. Az órák alatt sokszor beszélt, mesélt Magyarországról, Győrről illetve saját 

élményeiről, ami nagyon jó érzéssel töltött el bennünket. Bármilyen problémánk volt 

nyugodtan fordulhattunk hozzá. 

 

A kulturális mediáción kívül részt vettünk még francia (nyelvi) órákon néhány alkalommal, 

melyet külön az erasmusos diákoknak tartottak.  

Ezen kívül még nagyon sok rendezvény, esemény volt, melyet nekünk erasmusosoknak 

szerveztek. Kirándulást szerveztek Mont -Saint Michel-hez, nemzetközi vacsorát tartottak 

ahol mindenkinek saját specialitásait kellett bemutatnia, egy este folyamán az Európai Unió 

témakörében előadást tartottak, ahol minden diák megoszthatta a többiekkel azt hogy mit is 

jelent ma Európai Uniós állampolgárnak lenni. A megérkezésünket követő napokban 

bemutatták nekünk a várost, legfontosabb látnivalóit. 

 

Szeptember 2-tól december 2-ig tartózkodtunk Caenban. Párizsig repülővel utaztunk, onnét 

pedig vonattal tovább. Véleményem szerint annak ellenére, hogy Párizs világváros elég 

könnyen eligazodtunk, szerencsére semmilyen probléma nem merült fel az utazás során. 

Párizstól Caenig két órát kellett utaznunk, a pályaudvaron pedig a kordinátorunk Agnes Dotou 

várt minket, aki szintén nagyon kedves volt, bármikor hívhattuk probléma esetén. 

 



Kollégiumi elhelyezést kaptunk, melynek díja havi 120 euró volt. Lehetőségünk volt még 

hétfőtől péntekig menüre befizetni. Egy étkezés díja kb. 3 euró volt, de több fogásból állt, 

nagyon kiadós volt, válogathattunk a francia konyha specialitásai közül   Ami a szobát illeti, 

másik két társam egy kétágyas szobában volt elhelyezve én pedig egy egyszemélyes 

szobában, ami meglehetősen kicsi volt, de ez nem jelentett komolyabb problémát. 

 

A 3 hónap alatt nagyon sok lehetőségünk volt arra hogy felfedezzük Normandiát. 

Meglátogattuk a Normandiai partraszállás helyszíneit ( Omaha Beach, Arromanches..) autót 

bérelve elmentünk a Le Mont Saint Michel-hez. 5 napot töltöttünk Párizsban, ami 

felejthetetlen élmény volt!!! Csodaszép helyeken jártunk, rengeteg élménnyel gazdagodtunk! 

 

Az időjárást tekintve elég nagy szerencsénk volt, mivel elég keveset esett az eső. Szép 

napsütéses idő volt, október elején még strandolni is tudtunk a Caen-tól 10 km-re fekvő 

Ouistreham strandján. 

 

Ami ösztöndíj összegét illeti, kb. havi 400 euróval tudtunk gazdálkodni, ami úgy gondolom, 

hogy elegendő. Ezt még kiegészítettem az egyszeri rendkívüli szociális támogatással. 

 

Nagyon boldog vagyok, hogy 3 hónapot tölthettem Caenban, felejthetetlen élményekkel 

gazdagodtam. Úgy gondolom, hogy aki teheti, mindenképp pályázza meg ezt az ösztöndíjat! 
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02-ig voltam Caen-ban, ami Észak-Franciaországban, Normandiában van. Ez volt életemben 

eddig a leghosszabb idő, amit külföldön töltöttem, de szerencsére nem egyedül, mivel két 

másik tanulóval, egy szaktárssal és egy negyedéves hallgatóval mehettem ki az 

egyetemünkről. 

Először várólistára kerültem az elbírálás után, de szerencsére a támogatásból nekem is jutott. 

 Június végén jelzett vissza a kinti iskola, akkor küldték ki a kitöltendő adatlapokat, 

tájékoztatókat, prospektusokat.  

Utazás előtt elküldtük a kinti egyetemnek az érkezésünk időpontját, majd 2-án fel is szálltunk 

a repülőre. A Charles de Gaulle reptérre érkeztünk, ami nagyon érthetően ki van táblázva, 

mindent könnyen meg lehet találni. Bár a jegyvásárlási rendszer eleinte furcsa volt, a franciák 

nagyon kedvesek és segítőkészek voltak. Metró térképet még postán kaptunk, így könnyű volt 

eljutni először az RER-rel a Gare du Nord-ig, majd onnan a Saint-Lazare vasútállomásra. 

Véleményem szerint az utazás volt az egyik legegyszerűbb dolog, hiszen csak a táblákat 

kellett figyelni, minden teljesen világos volt.  Caen-ba 2 órás vonatúttal jutottunk el, a 

vasútállomáson pedig már várt minket a koordinátorunk, Agnes. Amíg eljutottunk kocsival a 

kollégiumba, megmutogatta a város fontosabb részeit. Már akkor nagyon megszerettem, 

gyönyörű helynek tartom azóta is. 

Elfoglaltuk a szobákat és felfedeztük a folyosót: közös konyha és közös fürdőhelyiség állt 

rendelkezésünkre. Maga ez a kollégiumi rész a főiskolának, az IUFM-nek egy szárnyában 

található, ahonnan minden könnyen elérhető: a földszinten volt a menza (reggeli és ebéd), a 

mellette lévő épületben pedig a termek és az irodák találhatóak. 

Októberben kezdődött csak el igazán a tanítás, így elég sok időnk volt felfedezni a várost és a 

környező látványosságokat. Caen központjában található egy vár, amit egy kisebb zöldövezet 

vesz körül, jó idő esetén tele van fiatalokkal, nagyon hangulatos este is, nem csak napközben. 

Egy kikötő is található a központtól kicsit messzebb, aminek a partja tele van bárokkal. 

Csütörtökön, pénteken és szombaton óriási tömeg van itt, de a városközpontban is 

nyüzsögnek az emberek.  

A tanítás számunkra lazább volt, mint a velünk egy szakon levő francia és orosz diákoknak, 

hiszen mi csak 3 hónapot töltöttünk kint. Sok órát Alencon-ban tartottak, ahová nekünk nem 

kellett eljárnunk, így lazák voltak a hetek. Október végén 2 hetet gyakorlattal töltöttünk, 



amelynek lényege egy választott múzeum, színház… stb. feltérképezése volt, tehát az ott 

dolgozókat interjúvoltuk meg a 10 nap alatt. Én a város szélén található Mémorial-ban 

voltam, amely az első világháborútól napjainkig történő eseményeket mutatja be. Remekül 

van elrendezve az összes kiállítás, étterem, kávézó, könyvtár és szuvenír bolt is található. A 

két hét alatt megismertem a működési struktúrát és a különböző programokat, ami számomra 

nagyon érdekes volt: részt vettem több gyerekeknek szóló előadáson, majd a normandiai 

partraszállás helyszíneire is eljutottam egy szervezett út során. Elutazásig erről kellett 

franciául egy beszámolót írni, emellett pedig egy portfóliót kellett még készítenünk a 3 

hónapról, amit kinn töltöttünk. 

Az igazgató úrral voltak óráink 90%-ban, aki egy nagyon kedves, humoros személy, 

mindenben segített nekünk ő is. Bármilyen problémával fordulhattunk hozzá, és a 

koordinátorunkhoz is. 

A sok szabadidőnk alatt elutaztunk Mont Saint-Michel-hez, Omaha Beach-re, Pointe-du-Hoc-

hoz, Arromanches-ba, Bayeux-be, és szerencsére október elején olyan jó idő volt, hogy még 

strandoltunk is Ouistreham-ban. Az őszi szünetben 5 napot Párizsban töltöttünk. Találtunk 

diákszállót a neten, ami viszonylag olcsó volt, és előre megterveztük a programjainkat, hogy a 

metróval is egyszerűbben utazzunk. A belépés szinte mindenhol ingyenes volt, egyedül az 

Eiffel toronynál és a Versailles-i kastélynál kellett fizetni, ott is kaptunk diákkedvezményt.  

Caen-ban az egyetemisták csütörtökön mentek el bulizni, ekkor volt a legtöbb erasmusos buli 

is. Szerencsére volt időnk eljárni szórakozni, így az éjszakai életbe is belecsöppentünk.  A 

nyelvtudásunk javulása ennek is köszönhető, hiszen nagyon sok emberrel ismerkedtünk meg 

ezeken a bulikon. A szórakozó helyek kulturáltabbak, mint itthon: a biztonsági őrök 

folyamatosan figyeltek, hogy a verekedőket és a túlságosan ittas embereket kivigyék az adott 

helyről. A közbiztonság is szervezettebb: hétvégéken több rendőr járt a városban, nagyobb 

biztonságban is éreztük magunkat. 

Pár hasznos információ: 

Közlekedés: A szálláshoz kb. 5 percre található a villamos megálló. Az egy utazásos jegy 

nem drága, de érdemes bérletet váltani a városközpontban található irodában, ha 

sokat megy az ember a városközpontba. Ellenőrök nem sokszor voltak, de nem 

érdemes jegy nélkül utazni.  

Utazás: Mi főként vonattal utaztunk, ha lehetett, mert kényelmesebb és gyorsabb, de busszal 

is közlekedtünk. Sajnos nem járnak valami gyakran a buszok, és van olyan hely, 

ahova többszörös átszállással jutottunk csak el. Szerencsére a busz olcsóbb, és 



érdemes is a nehézségek ellenére elmenni oda is, ami nehezen megközelíthető (pl. 

Honfleur, Deauville, Mont Saint-Michel). 

Étkezés: Reggelire elég keveset esznek, úgyhogy pár szelet baguette-et ettünk lekvárral, 

vajjal, és választani lehetett a kávé, kakaó, tej és tea közül. Az ebéd már kiadósabb 

volt, 4 fogásból állt: egy előétel vagy saláta, főétel, sajt és desszert. Lehetett 

gyümölcsöt is választani. Az ebéd nem volt benne a szállás árában, csak a reggeli. A 

főiskola gazdasági irodájában lehetett ebédjegyet venni előre, de akár közvetlenül a 

menzán is megvehető a jegy. Egy étkezés kb. 3-4 € volt, ami szerintem teljesen 

megérte a mennyiséget és minőséget nézve. Nagyon sok halat, salátát esznek, de 

azért volt marha és csirkehús is. Bár ezeket nem nagyon fűszerezik, inkább a szósz 

adja a meghatározó ízt. 

Hétvégén nem volt menza, olyankor magunkra főztünk. A város szélén, a főiskolától 

kb. 15 percre található egy bevásárló központ, ahol szinte minden kapható. 

Szállás: Egyikünk egy személyes szobában volt, ami eléggé kicsi, én egy két személyes 

szobában voltam egyik szaktársammal, ami viszont elég tágas. A szobában kisebb 

gardrób is volt, csappal. A közös zuhanyzó és WC is higiénikus volt, bár egy-kétszer 

voltak problémák, ahogy a közös konyhában is. A konyha szerintem kicsi az 

elszállásolt emberek számához képest, ha már hárman főztek, nem lehetett a csaphoz 

férni. Ennek ellenére a konyha is normál állapotú és a hűtők is eléggé tágasak voltak. 

Szórakozás: A kikötő mellett nagyon sok bár található, és még diszkók is vannak. A 

központban is van olyan utca, ami esténként tele van emberekkel. Mi a kikötőhöz 

közelebbi bárba jártunk, ahol az erasmus party-k többsége volt. Véleményem szerint 

teljesen kulturált hely, a zene is nagyon jó volt, táncolni is tudtunk. Érdemes 

megkóstolni az embuscade nevű italukat, a diákok nagy része ezt issza.  

Általánosságban minden drágább, mint itthon, de az ösztöndíj teljes mértékben elég volt, 

fedezte a kiadásainkat.  Itthonról a családtól még kaptunk támogatást, de nem sok plusz 

pénzre volt szükség.  

Nagymértékben hatással volt rám ez a három hónap, életem meghatározó szakasza. 

Egyáltalán nem bántam meg, hogy jelentkeztem, inkább sajnálom, hogy nem hosszabb időre 

maradtunk kint. Mindenkinek csak ajánlani tudom Caen-t, hiszen gyönyörű a város, maga 

Normandia is csodálatos. A franciák pedig a hiedelem ellenére nagyon segítőkészek, és 

szívesen megszólalnak angolul is, ha máshogy nem megy a kommunikáció.  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


