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Varga B. Veronika vagyok, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán 

tanulok turizmus-vendéglátás szakon, azon belül is idegenforgalom és szálloda szakirányon. 

Erasmus ösztöndíjamat 2014 tavaszi félévében Santiago de Compostelában töltöttem. 

Elsődleges célom a spanyol nyelv erősítése volt, habár már otthon is tanultam egy évig, úgy 

gondolom, hogy anyanyelvi környezetben ez jóval egyszerűbb, mint az iskolában. Másrészt 

nagyon szeretek utazni és új, ismeretlen helyeket felfedezni, Spanyolország pedig rengeteg 

lehetőséget tartogatott.  

Elhelyezkedés 

Santiago de Compostela Spanyolország észak-nyugati 

részén, Galíciában található, annak központja. Fontos 

keresztény zarándokhely, hiszen itt ér véget a Szent 

Jakab út, más néven az El Camino. A zarándokok 

jelenléte érdekes hangulatot ad a Katedrális körüli 

térnek, valamint az óvárosnak. A város két, jól 

elkülöníthető részre tagolható, az óvárosi és az 

újvárosi részre. Az óváros hangulata magával ragadja az ide látogatót, a szűk utcák, a boltok 

kavalkádja, valamint a bárok és kocsmák mindig nyüzsgő élete mind hozzájárulnak a város 

egyedi képéhez. Az óceán közelsége miatt azonban egy fontos tényezővel számolnia kell az 

idelátogatónak. Ez pedig nem más, mint az eső. Rengeteget esik! Január végén érkeztem a 

városba és az idő egészen áprilisig (egy-két naposabb hét kivételével) nagyon esős volt. 

Persze ennek az időnek is megvannak a szépségei, én is igyekeztem ezeket meglátni a 

mindennapokban. Ami elengedhetetlen, az egy megbízható, erős esernyő! Nekem szerencsém 

volt, mert az előző félévben itt tanuló magyar lány, 

rám hagyományozta az ő esernyőjét, amely jó 

szolgálatot tett nekem is. A másik fontos dolog a 

jó gumicsizma. Szerencsére az első héten sikerült 

egy egész divatosnak mondható darabot 

beszereznem, aminek köszönhetően, azt hiszem, 

sok megfázást megúsztam. Ha ez a két alap darab 

megvan, már nem kell sok dolog miatt aggódnunk. 

A város gyönyörű, még esőben is. Az emberek az időjárás ellenére kedvesek és barátságosak.  

 



Lakás 

A lakáskeresésnek még jóval kiutazásom előtt utánajártam. Felvettem a kapcsolatot a 

korábban itt tanuló diákokkal, akik ezen kívül is rengeteg hasznos tanáccsal láttak el. Tehát 

lakást nem érdemes látatlanul kibérelni, mert nagyon széles skálán mozognak mind 

felszereltség, mind elhelyezkedés, mind állapot terén, így a legjobb megoldás, ha az első pár 

napra foglalunk szállást (hostelek nagyon jó áron találhatóak a városban) és a lakáskeresésre 

rászánunk 2-3 napot. Az én esetemben is így történt a dolog, habár végeredményben 

szerencsés voltam, hiszen oda költöztem be, ahol az előző félévben lakó magyar lány lakott. 

Két spanyol diákkal laktam együtt, akik ugyancsak az egyetemen tanultak. Mindenkinek csak 

ajánlani tudom, hogy ha lehetősége van rá, spanyolajkú lakótársakat keressen, hiszen ez 

nagyon sokat segít a nyelvi fejlődésben. A lakás a vasútállomás mellett helyezkedett el, közel 

az egyetemhez. 

Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago egyeteme hatalmas, több részből áll, 

van egy déli, (a belvároshoz közeli) és egy 

északi, (a belvárostól kívül eső) campusa. 

Nekem voltak óráim a déli és északi campuson 

is egyaránt, így a napi séta mindig megvolt: a 

déli campus negyed órányira, míg az északi 

félórányira volt a lakástól. Biciklit nem 

érdemes használni, mert a város dombokra 

épült, így néha még gyalog is épp elég megterhelő volt egy-egy utcát megmászni. Az első 

hetekben a beiratkozási időszak alatt sikerült egy térkép segítségével megismerni a campust, 

ami egy kisebb város szinte. Nagyon sok szép parkkal, szökőkúttal és sportpályákkal 

rendelkezik, amelyek tavasszal nagy felüdülést jelentenek a két óra között a szabadba vágyó 

diákok számára. A beiratkozás során minden zökkenőmentesen ment, a nemzetközi irodában, 

ahol az erasmusos diákok ügyeit kezelik, mindig nagyon készségesen álltak a 

rendelkezésünkre. Az ügyintézés nyelve itt az angol volt, de az egyetem minden más területén 

a spanyol volt az elfogadott. A beiratkozást és a tájékozódás megtanulását követően elindult 

az oktatás is. Az óráim spanyol nyelven zajlottak, azonban volt egy német órám is az északi 

campuson, amelyet ugyancsak spanyol anyanyelvű tanár tanított, így félig spanyol, félig 

német nyelven folyt az óra. A tanárok kedvesek és segítőkészek voltak, akárcsak a 



diáktársaink. A tanórák mellett volt lehetőség spanyolt tanulni, mint idegen nyelv. Én egy 

intenzív, egy hónapos kurzust választottam, ami azt jelentette, hogy egy hónapig minden nap, 

hétfőtől péntekig, napi két órában volt spanyolom. A kurzust egy nyelvi szintfelmérő teszt 

kitöltése előzte meg, amelynek segítségével besoroltak egy szintre, így a tudásomnak 

megfelelő csoportba kerültem. A B1-es szintről egy hónap alatt úgy érzem, hogy nagyon 

sokat fejlődtem, főként a nyelvtani részeket vettük át, valamint a kommunikációt gyakoroltuk, 

különböző témák feldolgozásával. Nagyon élveztem az órákat, összesen húszan voltunk, 

mindenféle nemzetből, mint például: olasz, brazil, orosz, török és még egy idősebb amerikai 

férfi is csatlakozott hozzánk. A kurzus végén vizsgát kellett tenni, írásban és szóban is, 

amelyről írásos bizonyítványt is kaptunk. 

Gasztronómia 

Santiagoban rengeteg bár és étterem található, így 

vétek lenne kihagyni ezek felkeresését, hisz 

mindegyik számtalan tengeri herkentyűt és 

érdekességet kínál. Galícia egyedi 

hagyományokkal rendelkezik a gasztronómia 

terén is. Ha az ember Santiago de Compostelában 

jár, van egy pár étel, amit mindenképpen ki kell próbálnia. Az első ilyen a Pulpo de Galicia, 

azaz galíciai polip, amelyet szinte minden étteremben lehet kapni. Egyszerű, de annál 

finomabb, a polipot megfőzik, és pirospaprikával hintve tálalják. A másik fontos helyi 

nevezetesség a Tarta de Santiago, amely egy édes, búzalisztmentes mandulatorta. 

Természetesen, mint egész Spanyolországban, itt is a reggelik egyik alap eleme a churros con 

chocolate, amely egy „fánkszerű” édesség, amelyet forró csokoládéba mártogatva 

fogyasztanak. Tehát aki Spanyolországba látogat, és ki szeretné 

próbálni ezt a finomságot (márpedig miért ne szeretné 

kipróbálni?!), az feledkezzen meg a fogyókúráról! Kalóriák ide 

vagy oda, mindenképpen megéri megkóstolni! Ha már a 

reggelinél tartunk, fontos megjegyezni, hogy a spanyolok 

étkezési időpontjai a mi magyar szokásainkhoz képest merőben 

mások. A reggeli általában délelőtt 10 és 11 óra között zajlik. Ez 

legtöbbször egy „bocadillo”, azaz szendvics, kávéval vagy az 

előbb említett churros con chocolate, de a fiatalabb korosztály egy bögre kakaóval is beéri. Az 

ebéd a kései reggeliből adódóan délután 3 és 4 óra között zajlik, míg a vacsorára 10 óra körül 



kerül sor. Az első hetekben furcsa volt ezt a ritmust megszokni, de az utolsó hónapokra 

sikerült teljesen asszimilálódni. 

Visszatérve az ételekhez, érdemes meglátogatni a 

helyi piacot, amely már látványra is lenyűgöző. A 

zöldségektől kezdve a sertés és csirkehúson át, 

egészen a tengeri herkentyűkig minden megtalálható 

itt. Csütörtökön és szombaton van a legnagyobb 

piac, így ha tehetjük, akkor menjünk!  

Galícia egyik híres söre az Estrella Gallícia, amely még nekem is elnyerte a tetszésemet, 

pedig nem vagyok nagy sörrajongó. Minden bárban legalább három féle csapolt sört kínálnak, 

de megtalálhatók a nemzetközi márkák is. Érdemes kipróbálni a sidrát is (cider), amely az 

alma erjesztett levéből készül és viszonylag alacsony alkoholtartalommal bír. Egy másik híres 

ital Galíciában a licor caffe, azaz kávélikőr. Megkóstolásánál ne számítsunk semmi újra, 

teljesen olyan, mint az otthoni. 

 

Utazások 

A nyelvtanulás és új kapcsolatok kiépítése után a 

harmadik, számomra fontos szempont az utazás 

volt. Igyekeztem minél több lehetőséget kihasználni, 

hogy megismerjem Spanyolországot. Ebben nagy 

segítséget nyújtott az ESN (Erasmus Student 

Network), akik minden hónapban gondoskodtak 

valamilyen szervezett kirándulásról. Egy ilyen 

program során látogattam el Finisterrére, amely az El Camino valódi végállomása. A 

kirándulásra még februárban került sor, de az idő kegyes volt és aznap egy csepp eső sem 

esett. A nyílt óceán látványa és a naplemente lenyűgöző volt, felejthetetlen élmény marad 

számomra. Egy másik ugyancsak ESN által szervezett kirándulás a Veríni karneválra vitt 

minket, ahol egy egész éjszakát tölthettünk a városban, farsangi kavalkád közepette.   

Ezt a két szervezett utat leszámítva, több ilyenen nem vettem részt, mivel szeretem magam 

megtervezni és kivitelezni az utazásokat, így a többi utat már magam szerveztem. Sikerült sok 

szép helyre eljutnom, mint például: Madrid, Barcelona, Sevilla, Mallorca, Coruna, Porto… 



Ezeket az élményeket azonban nem lehet átadni, 

mindenkinek saját magának kell megtapasztalnia, amit 

bizton állíthatok, hogy eddigi életem legjobb utazásai 

és kalandjai voltak ezek. 

Ez is azt erősíti, hogy az Erasmus program valóban 

egy megismételhetetlen lehetőséget kínál, így 

mindenkinek ajánlom, aki érez magában egy kis kíváncsiságot és kalandvágyat, nem fog 

csalódni! 
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Széles Gergő vagyok, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Karán tanulok 

turizmus-vendéglátás szakon, azon belül is idegenforgalom és szálloda szakirányon. Erasmus 

ösztöndíjamat 2014. tavaszi félévében Santiago de Compostelában töltöttem. Legfőbb célom 

az volt, hogy megismerkedjek egy másik kultúrával és közben fejlesszem a nyelvtudásomat 

is. Valamint Spanyolország megismerése régóta kiemelt céljaim között szerepelt, amihez 

nagyszerű lehetőséget kínált az ösztöndíj. 

 Elhelyezkedés 

Santiago de Compostela Spanyolország észak-nyugati részén, Galíciában található, annak 

központja. Fontos keresztény zarándokhely, hiszen itt ér véget a Szent Jakab út, más néven az 

El Camino. A zarándokok jelenléte érdekes hangulatot ad a Katedrális körüli térnek, valamint 

az óvárosnak. A város két, jól elkülöníthető részre tagolható, az óvárosi és az újvárosi részre. 

Az óváros hangulata magával ragadja az ide látogatót, a szűk utcák, a boltok kavalkádja, 

valamint a bárok és kocsmák mindig nyüzsgő élete mind hozzájárulnak a város egyedi 

képéhez. Annak ellenére elmondható mindez, hogy az óceán közelsége miatt rengeteget esik 

az eső. Ezért az ide érkező következő erasmusos hallgatónak mindenképpen azt ajánlom, 

hogy szerezzen be egy masszív esernyőt, esőkabátot, vízhatlan cipőket, és lehetőleg előre 

alakítson ki egy pozitív életszemléletet. Természetesen a sok esővel együtt is gyönyörű város 

Santiago de Compostela, melynek lakói többnyire rendkívül barátságosak és segítőkészek.  

Lakás 

Miután biztossá vált, hogy mehetek Spanyolországba tanulni, igyekeztem minél több 

információt összegyűjteni a korábban Santiagóban élő diákoktól. Úgy gondolom, hogy az 

egyik legfontosabb kérdés a lakhatás, és utólag azt mondhatom, hogy rendkívül hasznos 

tanácsokkal láttak el „elődeim” ebben a témában. Azt javasolták, hogy lehetőleg ne válasszam 

a kollégiumot és a lakásbérléssel is legyek türelmes, mivel jobb személyesen meggyőződni a 

bérlemények állapotáról, felszereltségéről és valós ár-érték arányáról. Az érkezést követő 

néhány napban egy hostelben laktam, így bőven volt időm a keresgélésre. Az erasmusos 

diákok számára több Facebook- csoport is elérhető, ezekbe érdemes még jóval a kiutazás előtt 

belépni. Végül én is egy itt talált hirdetés alapján találtam meg a lakást, amelyben a következő 

hónapok során éltem. 

 



 

Egyetemi élet 

Santiago egyeteme óriási, több részből áll, van 

egy déli, (a belvároshoz közeli) és egy északi, 

(a belvárostól kívül eső) campusa. Aki nem 

szeret sokat sétálni, annak érdemes úgy 

összeállítania az órarendjét, hogy egy helyen 

legyenek elérhetőek az oktatott órák. Nekem 

ez nem sikerült, mivel a neveléstudományi kar 

a délin, még a nyelvi tanszék az északi 

campuson található. Szerencsére én szeretek sétálni.  

A lakáskeresést követően az első héten elindult a beiratkozás, amelynek során szépen 

fokozatosan sikerült megismernem az egyetem területét, amely teljesen újszerű volt 

számomra, mivel rengeteg épület található szétszórtan a gyönyörűen parkosított területen.  

A nemzetközi (Erasmus) irodában rendkívül kedves és hozzáértő, angolul kiválóan beszélő 

alkalmazottakkal találkoztam. Az egyetem többi területén is nagyon barátságosak az 

ügyintézők, viszont többnyire spanyolul szükséges velük kommunikálni, ami eleinte 

számomra nem kis kihívást jelentett. Természetesen minden gördülékenyen ment ettől 

függetlenül is, így hamarosan elkezdődött a kiválasztott tárgyak hallgatása is. 

Mivel egy neveléstudományi tantárgyat kötelezően  fel kellett vennem, a választásom a teória 

de la educación-ra, azaz a neveléselméletre esett. Ezt a tantárgyat egy Madridból érkezett 

professzor tanította, volt külön szeminárium és előadás is belőle. Az oktatás nyelve a spanyol 

volt, így könnyebb dolgom volt, mintha a gallegot kellett volna fordítgatnom. 

A gyakorlati órák során csoportmunka valósult meg, itt volt lehetőség a csoporttársak még 

közelebbi megismerésére is. Az első hetek még picit feszengve teltek, de utána belerázódtam 

a dolgos hétköznapokba. A másik tantárgyam a német 2 volt, itt vegyesen, spanyolul és 

németül folytak az órák. Az elméletet oktató tanárnő spanyolul magyarázta a német nyelvtant, 

ez az emlék valószínűleg örökké elkísér majd életem során. Ezek mellett jártam még spanyol 

nyelvi kurzusra is. Úgy gondolom, hogy nyelvtudásom sokat fejlődött, hiszen nap, mint nap rá 

voltam kényszerítve a beszédre. 

 



Utazások 

A tanulás mellett persze igyekeztem kihasználni minden 

lehetőséget az utazásra is. Két szervezet, a Sharing Gallicia és 

az ESN is rendszeresen szervezett kirándulásokat, az egy 

napostól kezdve a 4-5 naposokig bezárólag. Ezek közül még a 

kezdetben elmentem egy két alkalommal, de később már 

inkább magamnak szerveztem az utazásokat. Ennek 

köszönhetően nagyon sok szép helyre eljutottam, több 

alkalommal repültem is, mivel a fapados járatok árai nagyon 

barátságosak voltak és sok esetben jobban megérte repülni, 

mint például vonatozni. Egy alkalommal sikerült Portugáliába is átutazni, ide azonban 

busszal, mivel a menetidő mindössze 3 óra volt. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtam és 

sok barátra tettem szert. 

Összességében elmondhatom, hogy az odakint eltöltött idő sokkal többet adott számomra, 

mint azt az elején gondoltam volna. Mindenkinek csak ajánlani tudom, aki érez magában egy 

kis kíváncsiságot és hajlandóságot arra, hogy megismerjen egy új országot, kultúrát és hogy 

tágítsa a látókörét! 


