
SEVILLA 

Kálmán Júlia vagyok, harmadéves turizmus és vendéglátás szakos hallgató. Az idei tanév első 

szemeszterét Sevillaban töltöttem az Erasmus mobilitási ösztöndíj segítségével. Életem 

legizgalmasabb és egyben legjobb félévet tudhatom a hátam mögött, melyben bőven volt helye 

örömnek, boldogságnak, csodálkozásnak, szitkozódásnak, de ahogy egyik barátom mondaná: 

„Mindenki megérdemel egy Erasmust.” 

Élménybeszámolóm írását a Madridba tartó buszon kezdtem el, gondoltam mire használhatnám ezt a 6 

órát. Nah igen, az utazás. Sajnos a Sevillaba vezető út nem egyszerű, mivel nincs közvetlen járat 

Budapestről, Pozsonyból sőt még Bécsből sem,így ez kicsit körülményessé teszi magát a kiutazást.  

Szeptember 15.-re terveztem a kiutazást a Wizzair és Ryanair légitársaságok járataival Barin keresztül. 

Elvileg. Gyakorlatilag ez nem volt olya egyszerű folyamat, mint ahogy leírtam,mivel a Budapest –Bari 

Wizzair járatomat törölték a 15-éről. A légitársaság alternatíváit latolgatva végül a 14.-ei indulás 

mellett döntöttem. De mivel a csatlakozásomat nem törölték az eredeti napról, így kénytelen kelletlen 

módon ugyan, de 14.-ei éjszakát ott kellett töltenem Barin (Olaszország déli részén fekszik). Így 

utólag nagyon jól alakult minden, és kicsit ízelítőt kaptam a spanyol kultúrán kívül az olaszból is, 

hiszen egy nagyon kedves olasz fiú a segítségemre sietett, így a szörnyűnek ígérkező nap helyett a 

városnézésé volt a főszerep, valamint helyi ízek megízlelése, társadalmi hangulat átérzése. Köszönöm 

Vincenzo.  

Ezen kívül, mi a low-cost légitársaságokat részesítettük előnybe, így karácsonykor milánói átszállással 

Pozsonyba érkeztünk, majd Pozsonyból brüsszeli átszállással vissza Sevillaba. Most pedig hazafelé 

Madridig busszal, majd onnan repülővel Budapestre. 

De a „kötelező „ utazásokon kívül szinte sikerült Andalúzia lényeges városait bejárnom( Córdoba, 

Granada, La Línea de la Concepción,Ronda, Cadiz), sőt eljutottam még Barcelonába , fürödtem az 

óceánba Matalascanas partjainál,és kirándultunk a napfényes Angliába is,Gibraltáron. Gibraltár 

egyértelműen vezeti a „favorit „ listám, majd ezt követi Barcelona, ahol  megtapasztalhattam  Gaudi 

életművén kívül,a katalán fociszeretet, egy focimeccs keretein belül.  Cadiz szintén belopta magát a 

szívembe, hiszen januárban az óceánparton napozhattunk. Majd Ronda következik a sorban, amely 

neve ellenére egy gyönyörű város, illetve Granada ahol a világörökség részét képző Alhambrat 

látogattuk meg. Kihagytam felsorolásból Andalúzia fővárosát, Sevillat, hiszen ez nem kiránduló 

célpont volt, ő volt a lakhelyem 4 hónapig. Az elején turistaként róttam az utcákat, fényképeztem, 

ámuldoztam, csodálkoztam, majd idővel megszoktam: „Igen, itt van a katedrális, igen, itt van az 

Alcazar, és igen Sevilla gyönyörű. Első pillanattól kezdve magával ragadott.  



Viszont az albérletkeresés egy rémálom. Ez a legnagyobb negatívum itt. Végül megoldódott ez is, 3 

magyar diákkal laktam együtt. Természetesen ennek is meg voltak a maga hátrányai, de előnyei is. 

Izgulni nem kell, mert végül mindenkinek jut lakás, de az igazán jókat már elhappolják nyáron, illetve 

megnehezíti a dolgot, hogyha félévre akarod csak kivenni a lakást. A lényeg, hogy óvatosnak kell 

lenni, és mindent az elején egyeztetni kell, nehogy az ember megégesse magát. 

A spanyol iskolai rendszer jelentősen eltér a magyartól. A mi iskolánk, az EUSA, egy magániskola, de 

az Universidad de Sevillahoz tartozik. Ide kevesebben járnak, mint a nagy egyetemre, de jóval többet 

is fizetnek az oktatásért az itteni hallgatók. Az órák 55 percesek, és csengetés jelzi az elejét illetve a 

végét, mint a középiskolában. Minden terem jól fel van szerelve technikai eszközökkel, és maga az 

épület is nagyon modern és kellemes hangulatú. Az órák teljesen más felépítésűek, mint nálunk, 

hiszen sokkal inkább gyakorlatorientáltak. A következő tárgyakat vettük fel angol nyelven: turizmus 

marketing, Andalúzia földrajza, üzleti turizmus és humánmenedzsment. Ezt a 4 tárgyat 2 tanár 

tanította nekünk, Angeles illetve Jorge. Angeles óráit jobban szerettem (A turizmus marketing illetve 

Andalúzia földrajza), mivel érdekesebbek voltak, a tanár is jobban ki tudta fejezni magát. A 

követelmények óráról órára különböző feladatok, beadandók elkészítése volt, melyekkel általában 

végeztünk az iskolában, így nem kellett otthon foglalkozni velük Ezen órák keretein belül lehetőségem 

volt részt venni egy spanyol turizmus témájú konferencián, valamint számos külső programban 

csatlakozhattunk Angeles spanyol osztályához. A másik kettő óra (üzleti turizmus és 

humánmenedzsment) szörnyen unalmas volt, és rengeteg mindent tanultunk már előtte is itthon. Jorge 

nagyon segítőkész volt, de szinte semmit nem tanított, csak feladatokat adott ki, melyeket meg kellett 

csinálni. Általában egy héten 4-et.  

Kinti ügyeink intézésébe, Elena (kinti koordinátor ő is) segített a legtöbbet, nagyon jól beszél angolul 

és hihetetlenül bájos és vicces.  Ő segített nekem egy úgy nevezett intercambio program keretein belül 

találni egy spanyol fiút, aki angolul akart tanulni. Így egy kávé mellett próbáltuk fejleszteni spanyol 

illetve angoltudásunkat. Ezek a találkozások általában nagy nevetésekkel záródtak. Az iskola 

szervezettsége nem nyűgözött le, sokszor sok mindent elrendeztek egy „Don’t worry-vel”. .De ha 

nekik „don’t worry”, akkor nekünk is. Hamar hozzá lehet szokni ehhez a mentalitáshoz. 

Andalúzia gasztronómiai kínálata kifogástalan. Kiemelt hangsúlyt fektetnek kulináris hagyományaik 

betartására. Szinte mindegyik bárnak, kávézónak, teázónak van reggeli kínálata, amely általában egy 

bocadillot (szendvics), kávét és frissen facsart narancslevet tartalmaz. Jó látni, ahogy az emberek 

munkába állás előtt (9-10 óra) kávéznak, reggeliznek, közben jóízűen nevetnek. 

Gasztronómiai kultúrájuk része a „tapasolás”. A tapas tulajdonképpen kis adagot jelent, és lehet akár 

egy szendvics, vagy jamón (sonka) vagy sajt, vagy tulajdonképpen bármilyen étel, a lényeg a legtöbb 

esetben a porció méretén van. Rengeteg tapasbar van, mely számos finomságot kínál, elfogadható 

áron. Én is nagy rajongója voltam ezeknek a tapasbároknak, és igyekeztem minél több helyi 



specialitást megkóstolni. Ezek a helyek jóízű embernevetéstől, pultosok kiabálásától, nyüzsgéstől 

hangosak. Remek hangulat uralkodik ezeken a helyeken. Nagyon fog ez hiányozni. 

Spanyol tudásom valamelyest fejlődött, a végére egyre több mindent értettem meg a boltokban, illetve 

tudtam már buszjegyet venni, értettem az éttermekben a kérdéseket, tudtam válaszolni. Persze 

messzemenő politikai és egyéb más témájú társalgásokba nem folynék bele. Aki Sevillat választja, 

mindenképpen sajátítsa el a nyelv alapjait, hiszen néhányan beszélnek csak angolul itt. A diáktársakkal 

mi is angolul kommunikáltunk, viszont az élet egyéb más színterein használnunk kellett a spanyolt. 

A közbiztonság Sevillaban jónak mondható, egészen addig nem is éreztem magam veszélyben, amíg 

ki nem raboltak az utcán. Nem kell megijedni, nem ez a jellemző, de természetesen óvatosnak kell 

lenni, mert itt is tudják ki a külföldi diák. 

Összességében remek félévet hagytam magam után. Nem mondom, hogy egyszerű minden kint, 

vannak nehéz pillanatok, viszont sokkal több az olyan, amelyek megszépítették ezt a periódust, és 

örök emlékek maradnak.  

A madridi reptéren ülve, és nézve a Budapest feliratot, tudom, hogy most valami nagyon jó véget ért 

az életemben, ez a szakasz lezárul. Annyit tudok csak mondani, hogy köszönöm Sevilla és hiányozni 

fogsz. 

 



Erasmus élménybeszámoló - Sevilla, Spanyolország 2011/2012 I. félév 

Az Erasmus mobilitási programnak köszönhetően a 2011/2012-es tanév őszi félévét 

Sevillában tölthettem. Életem legjobb döntése volt, hogy megpályáztam ezt a tanulmányi 

ösztöndíjat. Mielőtt kimentem, nem igazán tudtam, mire számítsak majd, de minden 

szempontból felülmúlta a várakozásomat.   

A tanév Sevillában csak szeptember végén kezdődött, így lehetőség nyílt az tanévkezdéshez 

kapcsolódó ügyek elintézésére Győrben, mielőtt megérkeztünk. Az elején természetesen 

adódtak problémák, ami visszatekintve erre a 4 hónapra nem is meglepő ismerve a spanyol 

mentalitást. Szeptember 16-án érkeztem meg egy teljesen ismeretlen városba milánói 

átszállással, ugyanis nincsen közvetlen járat Sevillába. Első látásra lenyűgözött a város, 

akárhová néztem, pálmafákat láttam és csak a kék eget. Mielőtt megérkeztem, sikerült lakást 

találni közel az iskolához. 2 marokkói és egy angol lánnyal laktam együtt. Az elején a 

spanyolul történő kommunikáció nehézkesen ment, de emellett legalább az angolomat is 

tudtam fejleszteni. Az első néhány nap nagyon szokatlan volt a meleg és az új környezet miatt 

is. Mivel pénteken érkeztem, előttem állt a hétvége, hogy kicsit feltérképezzem a várost, mi 

merre található. Első utam a Plaza de Españahoz vezetett, ami szerintem a legszebb hely itt 

egy nagy parkkal körülvéve. Ahogy teltek a napok egyre többet láttunk a városból felfedezve 

a többi látnivalót is.  

Hiába érkeztünk meg szeptember közepén, beiratkozni csak egy héttel később sikerült, 

ugyanis nem voltunk bent az iskolai rendszerben. Mindenki nyugtatott, hogy ne aggódjunk, 

minden rendben lesz, de Magyarországon nem ehhez vagyunk hozzászokva. Nyáron kellett 

volna megkapnunk egy kódot, ami kellett volna az online jelentkezéshez, de mi erről nem 

tudtunk. Szerencsére pár nap alatt megoldódott minden és 29-én gond nélkül megkezdhettük 

az iskolát. Az EUSA egy privát iskola, ezért nem is találkoztunk sok Erasmusos diákkal, csak 

akik ebben az intézményben tanultak (főként németek, néhány angol, egy szlovák, egy 

holland). A tantárgyakkal is volt némi problémánk, ugyanis nehéz volt összeegyeztetni az 

időpontokat. Végül 4 tárgyat tanultunk, mindegyiket angolul, ezek a turisztikai marketing, 

Andalúzia földrajzának elemzése, humán erőforrás menedzsment és üzleti turizmus. A 

tanáraink Angeles és Jorge nagyon segítőkészek voltak az első perctől kezdve. Vizsgáznunk 

nem kellett, de a tanárok jegyezték, kik vannak ott az órákon és több kisebb-nagyobb 

feladatot meg kellett csinálni a félév alatt. Voltak, amik nehezebbek voltak, főleg amikor nem 

igazán értettük a tanárunk angolját és hogy mit akar kifejezni, illetve kérdezni. Nem úgy van, 



mint otthon, hogy csak egy beadandót kell elkészíteni, hanem itt folyamatosan adták az újabb 

feladatokat. Mindegyik tárgyból az év vége felé közeledve kaptunk egy-egy nagyobb 

lélegzetvételű beadandót, amik a jegyekbe jobban beleszámítottak. Nekem leginkább 

Andalúzia földrajzának elemzése és a marketing óra tetszett, ezeket hasznosabbnak találtam a 

másik kettőnél. Számomra kicsit furcsa volt, hogy itt mennyire nem törődnek azzal, ha valaki 

késik az óráról, vagy beszélget az órán, de egy idő után megszoktuk. Az órák 55 percesek 

voltak, de mindegyik óránkból 2 vagy 3 volt egymás után. Nekünk még az is furcsa volt, hogy 

este 7-ig ott kellett lenni az órákon, de az ittenieknek ez természetes.  

Mivel az egyetemen tanultam spanyolt, úgy gondoltam, hogy könnyebb lesz majd boldogulni 

az első percektől kezdve, de amint meghallottuk, hogy milyen gyorsan beszélnek és 

elharapják a szavak végét rájöttem, hogy itt bizony lesznek problémák. Többen mondták 

nekünk, ha ezt a dialektust megértjük, akkor nem lesz problémánk más spanyol területeken. A 

néhány hónap után már legalább eljutottam odáig, hogy megértettem, hogy mit kérdeznek a 

kávézókban, boltokban és legalább ha nem is hosszasan, de tudtam válaszolni. Mindenki 

tapasztalta, hogy a spanyolok között bizony elég kevesen beszélnek angolul, ami megnehezíti 

a kommunikációt, még ha nem is értettük mit mondanak spanyolul, akkor is folytatták a 

beszédet ugyanúgy.  

A tanulás mellett szerencsére jutott idő az utazásra is. Andalúzia nagyon szép régió tele 

szebbnél-szebb helyekkel. Az itt eltöltött idő alatt eljutottam Cádizba, Gibraltárra, Granadába, 

Córdobába, Matalascañason is voltunk, ahol többször is sikerült fürödni az óceánban. Kisebb 

iskolai kirándulások alkalmával megnéztük Estepát, ahol a spanyolok híres karácsonyi 

édességét a mantecadost gyártják, valamint megtekintettünk Osunában egy hotelt, és ott is 

körbenéztünk. A legutolsó kirándulás a közeli Itálicához vezetett ahol régi római kori romok 

láthatók. Itt minden kis városnak, helynek megvan a maga látványossága, a mór és arab 

kultúra mindenhol jelentkezik. Sevillában is akárhová mentünk mindig láttunk egy-egy 

érdekes erkélyt vagy különlegesebb épületet. A kisebb baráti társasággal, ami kialakult 

elmentünk az Isla Mágicaba is, ami tulajdonképpen egy tematikus park, itt megnéztünk egy 

lovas-showt, flamenco előadással egybekötve. Mivel szeretem a sportokat reméltem, hogy 

eljutok egy Sevilla meccsre is, szerencsére ez is sikerült. Van néhány dolog, amit jó volt 

megtapasztalni, mint például az év legfontosabb meccsén a Real Madrid-Barcelonán az utcák 

kihaltak és mindenki vagy bárokban, vagy otthon nézte a meccset baráti társasággal, jó érzés 

volt ekkor spanyolokkal együtt szurkolni és hallgatni mennyire beleélik magukat a meccsbe. 



A másik érdekes dolog nekem a spanyol szülinapozás volt, éneklés gitár kísérettel összekötve, 

jó volt látni és hallgatni ezt.   

Van némi eltérés a spanyol és magyar élet között, a legszembetűnőbb, hogy itt minden 

délután beköszöntött a szieszta. Sokáig nehéz volt megszokni, hogy amíg mi mentünk volna a 

városba körülnézni, az üzletek be voltak zárva és az utcákon is csak kevesebb emberrel 

találkoztunk. A spanyolok nagyon szeretnek szórakozni, minden este megtelnek az utcák és a 

tapas bárok, nekik nem furcsa, hogy a kisgyerekek még este 11-kor is a játszótéren játszanak.  

Ami a gasztronómiát illeti, rengeteg halat és egyéb tenger gyümölcsét meg lehet kóstolni, és 

akik szeretik az újdonságokat, megtalálják a számításukat, de én inkább maradnék a finom 

hazai ízeknél. Az alap élelmiszerek ára a hazaiéval körülbelül azonos, de van néhány dolog 

ami itt drágább. A fiatalok közül sokan szinte minden este eljárnak szórakozni, mert ez is 

hozzátartozik a spanyol életformához.  

Az egyetemtől kapott ösztöndíj fedezi a lakás költségeit és az étkezést, de ha valaki kirándulni 

akar menni, azt saját forrásból kell megoldani. Érdemes körülnézni a lakások árai között, 

mielőtt valaki igent mondana az elsőre. Minél messzebb vagyunk a belvárostól annál 

olcsóbbak a lakások, de ebben az esetben a tömegközlekedési eszközöket is használni kell, 

vagy az úgynevezett Sevicit, ami egy kiépített kerékpáros rendszer. Számomra a 

tömegközlekedési eszközök nem voltak túl vonzóak, inkább gyalog jártam, ha tejettem.  

Ami a szórakozást illeti, minden nap volt egy-egy Erasmusos buli, ahol sok emberrel lehetett 

találkozni. Az Erasmusos csoportok több kirándulást is szerveztek a különböző városokba, aki 

akart itt is tudott ismerkedni. Mindenki máshogy fogta fel ezt az időszakot, sokan alig várták, 

hogy hazamehessenek, de több embertől is hallottam, hogy annyira tetszik neki ez a hely, 

hogy később szeretnének itt élni és dolgozni.  

Amiért érdemes idejönni: 

 időjárás (télen is 15 fok körül mozog a hőmérséklet, kevés csapadék, sok napsütés) 

 nyelvtanulás, nemzetközi kapcsolatok, új barátok 

 új tapasztalatok, más kultúra megismerése, kirándulások 

 látnivalók sokszínűsége, parkok 

Amiért nem érdemes idejönni: 



 szervezetlenség, felkészületlenség 

 az oktatás színvonala nem túl magas 

 a közlekedés kaotikus tud lenni (az autósok átmennek a zebrán, ha a gyalogosnak zöld 

a lámpa, nem számít, hogy ott várakoznak az emberek) 

 több helyen szemetelnek, ami nem túl vonzó látvány egy ilyen szép városban 

Ha össze kellene foglalni ezt a néhány hónapot, akkor annyit tudnék mondani, hogy megéri 

kijönni. Sokkal több pozitívum éri az embert, mint negatívum, persze azokból is kell néhány, 

nehogy unalmas legyen az élet. Mindenkinek csak ajánlani tudom, mert ez egy különleges 

lehetőség, amit nem szabad elszalasztani. Én személy szerint nagyon sokat változtam ez alatt 

az idő alatt, és megismertem olyan embereket, akikkel továbbra is szeretném tartani a 

kapcsolatot. Aki Spanyolországot akarja választani, annak azt tudnám javasolni, hogy 

mindenképpen némi spanyol tudással jöjjön ki, mert az kissé megkönnyíti az első heteket, 

valamint érdemes a kijövetel előtt különböző fórumokon ismerkedni és körülnézni 

lakásügyben.  
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Erasmus hallgatói beszámoló 

Kocsis Judit Anna 

Santiago de Compostela, Spanyolország- 2011/2012 tanév I. szemeszter 

 

Egy májusi telefonhívással kezdődött minden, amikor is megtudtam, hogy a 

2011/2012-es szeptemberi félévben a spanyolországi Sanitago de Compostelai Egyetemen 

tanulhatok. Nagy álmom volt, hogy Spanyolországban élhessek, hogy fejleszthessem a 

nyelvtudásomat és hogy több tapasztalatot gyűjtsek-megismerkedjek  más országok 

kultúrájával- oktatásával. 

 

A repülőgépem lefoglalása után jöttek az első nehézségek, hogy 3 hónapra interneten 

keresztül, hogyan fogok szállást találni. Kollégiumot csak azok kaphattak, akik fél évre 

mentek így sajnos ez az opció kiesett, végül augusztus végén megismerkedtem egy magyar 

lánnyal, aki szintén ide jött ki tanulni - és talált már szállást - aki felajánlotta, hogy 

maradhatok nála, amíg nem találok szobát magamnak. 

 

Szeptember első napján érkeztem meg a santiagoi repülőtérre (madridi átszállással az 

Iberia repülőtársasággal) ahol még este fél9-kor is napsütés fogadott! Santiago az ország 

legnyugatibb részén helyezkedik el Galícia tartományban, melynek fővárosa is egyben. A 

város 2000-ben Európa Kulturális fővárosa volt, lakossága megközelíti a 93.000 főt. Úgy 

tartják, Compostela Szent Jakab (spanyolul Santiago) apostol temetkezési helye. A város a 

legismertebb katolikus zarándokhelyek egyike a világon. Ebből kifolyólag az UNESCO, az 

ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete 1985-ben a várost a Világörökség 

részévé nyilvánította.  

 

Aki idejön, annak tisztában kell lennie a ténnyel, hogy ez a terület nem egészen olyan, 

mint az ország többi része. Az időjárás teljesen változó és inkább hasonlít az angliai 

időjárásához, mint a mediterrán spanyol hőmérséklethez. Az év kb. 250 napján esik az eső és 

még a tartományon belül is az egyik legesősebb terület Santiago városa. Ezért is mondhattuk 

magunkat hihetetlenül szerencsésnek, hiszen ha visszagondolok csak 3 olyan napra 

emlékszem amikor zuhogott az eső. A helyiek már októberben mondogatták nekünk, hogy 

nem emlékeznek ennyire száraz őszre és szerencsére ez a szemeszter végig ki is tartott   

 



A megérkezés utáni napon elmentünk a Nemzetközi Irodában ahol felvilágosítást 

kaptunk mindenről, többek között megtudtam, hogy én az Educación Social tanszéken 

tanulhatok. Nem ismerek olyan erasmusos diákot, akinek ne lett volna valami problémája a 

learning agreement-el így természetesen nekem is új tárgyakat kellett választanom. Végül 2 

tárgy mellett döntöttem és tanultam a galíciai társadalomról és nevelésről, valamint a 

szociológiáról. Azt tudni kell, hogy Spanyolországban egy tantárgynak nem 2 vagy 3 

kreditértéke van, hanem minimum 6, így igaz, hogy csak 2 tárgyat választottam, minden nap 

volt órám. 

 

Szeptemberen ingyenes részt vehettünk egy intenzív spanyol nyelvtanfolyamon, amit 

nagyon hasznosnak találtam. Egy hónapon keresztül minden nap volt óránk, így gyorsan 

lehetett fejlődni, és természetesen ez nagyon jó alkalom arra barátokat szerezzünk, hiszen 

egész héten együtt voltunk, a spanyol tudásunk is egy szinten volt, tudtunk mindenben 

egymásnak segíteni. A hónap végén került sor a vizsgákra, mind írásbelire mind szóbelire. 

Természetesen a szóbelitől sokkal jobban féltem „mi lesz az, amiről én a tanárnővel 10 percig 

beszélni tudok??!!”- merült fel bennem a kérdés…  Végül persze rájöttem, hogy sokkal 

jobban izgultam mint ahogy kellett volna, és összesen 8.10 pontot kaptam a 10-ből.  

 

Az egyetemi első napomról már nem ilyen kellemes élményeim vannak, hiszen fontos 

megemlíteni, hogy Galíciában a helyiek gallego-ul beszélnek, ami sokkal inkább hasonlít a 

portugál nyelvre, mint a spanyolra. Nagy-nagy identitás tudattal rendelkeznek, többször 

vannak egy évben tüntetések Galícia függetlenségéért.  Ezért a kint tartózkodásom elején 

szinte alig értettem valamit a helyiek beszédjéből, sőt a városban több helyen is találhatunk 

ilyen feliratot: „Galícia nem Spanyolország!” Ebből fakadóan, amikor bent ültem az első 

„Educación y Sociedad en Galicia” azaz oktatás és társadalom Galíciában nevű órámon 

hatalmas szemekkel néztem, hogy akkor most milyen nyelven is beszél a tanár úr ?! 

Szerencsémre (eltudom képzelni, hogy elkeseredett arcom láttán) egy helyi lány, aki előttem 

ült fordított nekem mindent, nagyon sokat segített a jegyzetelésben és tanulásban,  megtanított 

alap különbségekre, amik felmerülnek a spanyol és galíciai nyelvben. Ami először furcsa volt, 

hogy ő ezt az én kérésem nélkül csinálja, de a félév végére rájöttem, hogy nekik, 

galíciaiaknak ez természetesen. Végtelenül kedvesek, segítőkészek és bármi gondod, bajod, 

kérdésed van ők biztos, hogy úgy próbálják megoldani mintha a saját terhük lenne.  

 



Ha Santiagoban sétálunk, a várost két részre lehet osztani. Van egy óvárosi és egy 

újvárosi rész. Az újvárosi rész modern tele üzletekkel és szórakozóhelyekkel. Az óvárosban 

nagyon szépen megmaradtak a középkori kis utcák régi szép épületekkel, melynek a közepén 

a katedrális magasodik. Mielőtt megérkeztem, keresgéltem, olvastam egy kicsit leendő 

városomról és azt tudtam, hogy híres zarándokhely, de azt soha nem gondoltam volna, hogy 

ennyi zarándokkal találom szembe magam! A santiagoi Zarándok Hivatal adatai szerint, az 

idei esztendőben, októberben kicsivel több, mint 16.000 fő látogatott el a városba. Nem is 

csoda, hogy a nap bármely szakában szembe sétálhat velünk egy-egy „pelegrino”.  

 

Szerencsére végül hamar találtam albérletet, egy kis szobát Santiago óvárosi részében, 

kinti árakhoz képest egészen olcsón, 20 perc sétára a fakultációmtól. Hárman laktunk együtt, 

egy német lány és egy mexikói fiú voltak a lakótársaim. Kedvesek voltak nagyon, de velük 

szoros barátságot nem kötöttem. 

 

Erasmus körben nagyon nehéz egyedül maradni így nem is csoda, hogy hamar 

kialakult a baráti társaságunk ami rengeteg olaszból állt, valamint lengyel, litván, német és 

francia lányokból- srácokból. Sajnos egyetemi szinten ez Erasmusos élet nincs valami jól 

megszervezve de létezik két társaság  (ESN és SharinGalicia) akik utazásokat és bulikat 

valamint ismerkedő esteket is szerveznek. Nekik  köszönhetően, valamint annak, hogy olyan  

barátaink lettek, akik kocsival érkeztek Spanyolországba, körbe jártuk egész Galícia 

tartományt, a gyönyörű tengerpartokat és látnivalókat. 

Az Erasmus program legpozitívabb élménye számomra biztosan az volt, hogy 

eljutottam olyan helyekre ahova nagyon régóta szerettem volna. Így egy busznyi 

Erasmusossal voltunk egy ismerkedő hétvégén Salamancán, majd később bejártuk Portugáliát 

a SharinGalicia szervezettel. Eljutottam Madridba a Spanyol fővárosba és Barcelonába is ahol 

a családommal találkoztam novemberben. Ez idő tájt kezdtem azt érezni, hogy a 3 hónapnyi 

kint lét nem elég, így szerencsémre, mindkét iskola belegyezésével és édesanyám 

hozzájárulásával maradhattam a szemeszter végig. Most már látom, hogy kellett még ez a 

plusz 2 hónap nem csak a spanyol nyelvtudásomnak de nagyon fájt volna a szívem,ha ilyen 

hamar ott kellett volna hagynom mindent és mindenkit.  

 

Összességében elmondhatom, hogy bár félve és vonakodva indultam útnak 

szeptemberben, de olyan csodálatos dolgokat éltem át ez alatt az 5 hónap alatt amit soha nem 

gondoltam volna. Egy másik országban élni, saját magadra utalva lenni (ami nekem teljesen 



új dolog volt, hiszen bármi problémám volt az első dolgom volt, hogy tárcsázzam 

édesanyámat), barátságokat építeni egy idegen nyelven…Mind-mind olyan dolog ami az 

Erasmus előtt szinte elképzelhetetlen volt számomra, így igen most már elmondhatom, hogy 

nem csak a spanyol és angol nyelvtudásom fejlődött, hanem én magam is sokat és sok 

mindenben változtam.  

 Ma már tudom, hogy nagyon jól döntöttem, hogy jelentkeztem és hogy Santiago de 

Compostelát választottam. Aki beszél egy biztos szinten spanyolul annak csak ajánlani tudom, 

ezt a várost és az egyetemet, hiszen egy gyönyörű szép országban, tartományban és városban 

tanulhat anyanyelvi környezetben. Aki eljut ide, muszáj, hogy kipróbálja a spanyol borokat és 

a sört (Estrella Galicia), a tengeri herkentyűket, különösképpen a polipot aminek van egy 

tipikus galíciai elkészítési módja és nagy ízletes. Kihagyhatatlan továbbá a Chocolate con 

Curros ami hasonlít a magyar fánkoz és forró csokoládéba mártogatják. Mindenkinek csak 

ajánlani tudom, hogy ha eljut Santiagoba, sétáljon amennyit csak lehet, mert még az utolsó 

napon is találkozhat ismeretlen utcákkal. Mert igen, ha mi tudtunk egy „rövidebb” utat az 

biztos hogy legalább plusz 20 perc sétálást jelentett  Aki teheti  járjon be minél több parkot, 

éttermet és bárt, ahol jobbnál jobb „tapas”-okat adnak ingyen (egyedülálló módon az egész 

országban).  

 

Végül szeretném megköszönni a Nyugat-magyarországi Egyetemnek valamint a 

Tempus Közalapítványnak, hogy részt vehettem az Erasmus programban, nagyon hálás 

vagyok, hiszen eddigi életem legszebb 5 hónapját tölthettem el Santiago de Comopostelaban, 

ahova, hogyha tehetem, biztosan visszalátogatok majd.  
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