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Az Erasmus programról már a jelentkezésem előtt hallottam, azonban soha nem 

vettem rá magam, hogy beadjam a jelentkezésem, hisz tanulmányaimat nem éreztem 

elégségesnek a tanulmányi út elnyeréséhez.  

2012 tavaszán azonban barátom felhívta rá a figyelmem, hogy nincs mit veszíteni. Egy 

kis noszogatásra elmentünk az előző Erasmusosok beszámolóira. Valósággal megbabonázott 

annak a lehetősége, hogy külföldre utazzak. Úgy döntöttem leadom hát a jelentkezésem bármi 

is legyen a vége.  

Mind a ketten Görögországot jelöltük meg, mert vágytunk egy kis mediterrán 

éghajlatra illetve nekem gyermekkori álmom volt, hogy eljussak ebbe az országba. Az 

iskolában az itthoni tanulmányok elrendezése nem ment egyszerűen, de végül mindent 

sikerült felvennünk és a tanárok is segítőkészek voltak, mikor meghallották, hogy elnyertük 

az Erasmus pályázatot. 

 

Ahogy lehetett felvettük a kapcsolatot a kint lévő koordinátorral és egyeztettük, hogy 

mikor és hogy érdemes érkezünk, illetve, hogy mi az, amire feltétlenül szükségünk lesz a kint 

tartózkodás alatt. Ezután a megérkezésünk napjáig sokszor fordultunk segítségért hozzá, aki 

készségesen válaszolt minden egyes kérdésünkre és tanácsokkal is ellátott. 

Az indulás előtt még egy sor teendő várt ránk, azonban azt hiszem ezeket könnyedén 

megoldottuk. Repülőt foglaltunk már vagy két hónappal előtte, így olcsón ki tudtunk jutni a 

célországba. Tanulmányoztuk kicsit az idegen nyelvet és elsajátítottunk pár Görög szót is. 

Egyeztetés alapján, hogy ki mit csomagol, könnyedén befértünk a bőröndjeikbe. Észre se 

vettük, de már a repülőn ültünk útban Görögország felé. 

 

Első állomásunk Thessaloniki városába vezetett ahol a gépünk landolt. Itt két napot 

töltöttünk, köszönhetően annak, hogy korábban repültünk ki. Előre foglalt szállást könnyedén 

megtaláltuk. Mind a ketten könnyedén alkalmazkodtunk a görög fiatalság nyüzsgő, de mégis 

hihetetlenül kedves és előzékeny világába. 

Larissába, ahol az egyetemünk volt, csak ezután mentünk vonattal. Örömmel 

nyugtáztuk, hogy a Nemzetközi Diák elkészítésébe belefektetett idő nem volt hiábavaló. A 

távolsági közlekedés az országban nem olcsó és jól jött a 25%-os kedvezmény az utazások 

alkalmával. Larissában, az egyszerűség kedvéért elsőnek taxival mentünk ki az egyetemhez, 

hisz hatalmas bőröndjeinkkel az idegen városban nem akartunk kavarogni.  

 

 



Az egyetemen egy diák várt minket, aki megmutatta a szobáinkat és odaadta a 

kulcsainkat. A szoba bár elég egyszerű volt és itt-ott szegényes, némi alakítás és szépítés után 

egész lakájossá és otthonossá vált számunkra. Az ára azonban minden várakozásunkat 

felülmúlta, így végül teljesen megelégedtünk a helyünkkel.  

A diák, aki megmutatta a szobáinkat az első nap elkísért minket az egyetem menzájára 

és nagyjából elmagyarázta merre mit találunk az egyetem területén belül. A menza koszt nem 

volt valami fényes, de hamar hozzászoktunk, és ha éppen nem volt kedvünkre való étel, akkor 

könnyedén, kezdetben mások segítségével, tudtunk rendelni. Görögországban az árak nem 

voltak radikálisabban drágák, így könnyedén tudtunk spórolni az utazásokra és a látnivalókra. 

 

Mivel korábban érkeztünk meg Larissába és még nem volt tanítás ezért többször is 

ellátogattunk a közelben fekvő Nei Poroi - Neosz Poroszba, ahol a környék legszebb 

tengerpartja feküdt. Az idő kielégítően meleg volt, így nem tudtunk sokat unatkozni. Ha 

éppen semmi program nem jött kapóra, akkor elmentünk várost nézni vagy felfedezni az 

ismeretlent. 

 

A tanítás megkezdés után azonban, mind az idő miatt, mind pedig az órák miatt 

kevesebb idő jutott a kirándulásokra. Az egyik hosszú hétvégén elutaztunk Athénba és 

felfedeztünk a hatalmas fővárost, míg a másik hosszú hétvégén a Meteorákhoz sikerült 

eljutnunk. A hatalmas szikla együttes a kolostoraival, mind a kettőnkre pozitívan hatott, így 

újult erővel vethettük bele magunkat az otthoni és itteni beadandóink sokaságába. 

Görögországban főleg nyelveket tanultunk, mint a görög, a német és az angol. Ezen 

kívül viszont egy szakmai tárgyat is felvettünk az éttermi menedzsmentet, ahova egy több 

mint húsz oldalas beadandót kellett csinálni. Ez sok időnket emésztette fel, de végül sikeresen 

leadtuk a munkánkat. 

Szabadidőnkbe kihasználtuk a sok sportolási lehetőséget, mint például a teniszt a ping-

pongot vagy az egyetemi konditermet. Ezen felül megmutattuk a görögöknek az íjásztudásunk 

is. 

Esténként vagy délutánonként, kollégiumban szerzett új barátainkkal töltöttük az 

időnket. Karaoke est, buli vagy csak egyszerű teázás? Mi mindenre kaphatóak voltunk, így 

sok emberrel megismerkedhettünk. 

 

 



Mindent összevéve életem egyik legjobb döntése volt, hogy jelentkeztem az Erasmus 

programra és mindenkinek csak ajánlani tudom. Az én esetem példázza szerintem, hogy nem 

kell éltanulónak lenni ahhoz, hogy az ember kijuthasson oda, ahova egész életében vágyott.  


