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Szabó Lilla vagyok a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának 

harmadik évfolyamos tanító szakos hallgatója. Mint sok más hallgató én is sokat 

gondolkoztam, ábrándoztam róla, hogy egyszer legalább egy félévet külföldön töltsek az 

Erasmus+ program keretében. Igazán akkor határoztam el magam, mikor testvérem 

Lisszabonban töltött egy félévet. Élményei meghallgatása után rájöttem, nekem is pályáznom 

kell, amint lehetőségem nyílik rá. Számomra Spanyolország és Portugália jöhetett szóba, ezek 

az országok valamiért mindig is különösen tetszettek, szerettem volna jobban megismerni 

őket. Tanító szakos lévén a baszkföldi egyetem programja volt szakmailag a legmegfelelőbb. 

Életem legjobb döntése volt, egy olyan csodaországban éltem 5 hónapot, aminél álmodni se 

lehet szebbet. 

 

Előkészületek, utazás 

Szerencsés vagyok, hiszen a baszkok nagyon segítőkészek, ezt már rögtön az első 

üzenetváltásokkor megtapasztaltam. A beiratkozási lap elküldése után rögtön megírták, még 

mire lenne szükségük, mindent, amit kellett elküldtem, kérdéseimre is készségesen 

válaszoltak. Utazásomat repülővel oldottam meg, elég messze van, így másban nem is 

gondolkodtam. Közvetlen járat Bilbaoba nem megy, de így is egyszerűbb menni átszállással, 

mint vonatozni Barcelonából, vagy Madridból Vitoriába, majd onnan buszozni Mondragonba. 

Legalábbis elsőre. Akkor féltem, most már nem félnék buszozni, vagy vonatozni Madridból. 

Hazafele már busszal mentem Vitoriából Madridba, onnan pedig Pestre repültem.  

 

Szállás 

A szállás intézése számomra könnyű volt. Két lehetőség közül választhattunk, vagy a 

kollégiumban lakunk, vagy albérletben. Valami oknál fogva Spanyolországban a kollégiumok 

nagyon drágák, így az albérlet mellett döntöttem. Egy ügynökség e-mailcímét adták meg 

nekünk, nekik írtam. Sokat nem tudtam a szállásomról mielőtt kimentem, sajnos angolul nem 

nagyon tudnak ott, ezért spanyolul kommunikáltam velük. A szerződést időben elküldték, az 

is spanyolul volt, spanyoltanárom segített fordítani. Félelmeim voltak az albérlettel 

kapcsolatban, mert sok információt nem adtak, de mikor odaértem, teljesen megnyugodtam, 

hiszen a lakás nagyon szép volt, teljesen berendezett. Nem Eskoratziában laktunk, hanem 

Mondragonban, mert az egy kisváros, az egyetem központja is ott van, így több szórakozási 

lehetőséget biztosított.  

 

Baszkföld 

Baszkföldről sokat nem hallottam mielőtt kimentem, csak azt, hogy Spanyolország 

észak-keleti részén fekszik a francia határ mellett a Pireneusok lábánál. Annyit tudtam, hogy 

sok hegy lesz. Amikor odaértem nagyon elcsodálkoztam, a buszúton végig az ablakban 

lógtam, nem bírtam betelni a tájjal. Ez júliusra sem változott, minden egyes utazásnál lestem a 

tájat. 

Én egy kisvárosban laktam, egy még kisebb városban jártam egyetemre, de ez nem azt 

jelenti, hogy unatkoztam és nem láttam semmit. A környéket felfedeztük, a közeli 

nagyvárosokat bejártuk. Valahogy úgy érzem jól jártam azzal, hogy kivételesen egy 

kisvárosban éltem, láttam hogyan is élnek a baszkok. Angol nyelvtudásommal itt sokra nem 

mentem, de a spanyolt tudtam fejleszteni egy-egy apróbb ügy intézésénél. Sok program volt a 

városban, szinte minden hétvégére jutott valami szórakozás. Amihez nehéz volt hozzászokni, 

az a rengeteg eső volt. Körülbelül heti két nap sütött a nap, azon kívül csak esett, sőt volt 



olyan is, hogy hetekig megállás nélkül esett. De nekünk ez sosem szegte kedvünket. Ha 

adódott alkalom elmenni valahova kirándulni, mentünk esőben is, hiszen tudtuk, hogy 

valószínűleg következő héten sem lesz jobb az idő. 

 

Egyetem 

A félév február 16-án vette kezdetét egy bevezető héttel, ahol bemutatták az 

egyetemet, és elkezdtük a baszk kultúra tantárgyat. Az erasmusos hallgatók számára van 

külön program, így az első nap már kész órarendet kaptunk. 16-an voltunk a karon, de csak a 

baszk kultúra volt együtt. A többi tantárgynál két vagy négy erasmusos volt egyszerre, a többi 

hallgató helyi volt, így velük is meg tudtunk ismerkedni. Az órákon mindig négy fős 

csoportokban dolgoztunk, minden csoportban egy erasmusos hallgató volt, ezzel biztosítva, 

hogy a helyi hallgatók csak angolul beszéljenek. Összességében az egyetemen a baszk 

kultúrán kívül két tárgyat tanultam, a programból mi választhattunk ki a jelentkezésnél, hogy 

mik legyenek azok. Nekem ICT in the developement of plurilinguism, Content and language 

integrated learning in a second language context tantárgyaim voltak. Mindegyik heti kétszer 

volt, mindegyik óra 135 perces volt szünet nélkül. Ez nem azt jelenti, hogy nem 

mozoghattunk a közös munka során, sokszor észre se vettük, hogy eltelt az idő. Ezen kívül, 

ami kötelező volt még a gyakorlat. Egyesével voltunk beosztva egy-egy iskolába, ahova heti 

egyszer vagy kétszer kellett menni megbeszélés alapján. Ezen kívül spanyolóráink is voltak 

heti kétszer, mindenki a tudásának megfelelően volt beosztva a csoportokba.  

 

 

 
 

Szabadidőtöltés, szórakozás 

Az egyetemen nekünk nem szerveztek külön programokat, csak egy találkozó volt az 

első héten. Így minden programot magunknak szerveztünk meg. Ahogy már említettem a 

környéket felfedeztük, szinte minden baszkföldi nagyvárosban jártam. A tavaszi szünet két 

hét volt, így természetesen utaztunk, három barátommal Portugáliában jártunk. Az utazásokon 

kívül minden héten csütörtökön volt pintxo-pote, amire mindig elmentünk. Ez egy 

kocsmatúra, ahol egy ital mellé pár falatnyi ételt is adnak. 

 



A félév során sajnos nem csupán jó dolgok történtek velem. Sajnálatos módon 

elvesztettem a telefonomat, egy barátom segített megkeresni, rendőrségen is voltunk, de nem 

lett meg.  

A másik szomorúbb dolog, ami történt velem, hogy nagyon megbetegedtem és 

kórházba kellett mennem. Szerencsére csak 5 órát voltam bent kivizsgáláson, de az pont elég 

is volt arra, hogy aztán többet ne is betegedjek meg.  

 

Visszatekintve erre az 5 hónapra úgy érzem, nem is telhetett volna jobban. Remek 

barátokat szereztem a világ sok pontjáról, rengeteg élménnyel tértem haza. Egyedüli 

magyarként eleinte féltem, de sosem volt problémám a kommunikációval, sőt jól is jártam a 

helyzetemmel, hiszen így rengeteget fejlődött az angoltudásom, és pár barátomnak 

köszönhetően a spanyolt is fejleszteni tudtam.  

 

 


