
Görögország,  2017  tavasz  
  
  
Erasmus	  beszámoló	   

Egy	  Erasmus	  utazás	  sok	  papı́rmunkát	  és	  utánajárást	  igényel,	  de	  higyjetek	  nekem,	  
hogy	  megéri.	  A	  rosszabb	  és	  jobb	  napok	  is	  egyaránt,	  mert	  utólag	  az	  egészre	  egy	  
kalandként	  gondolsz	  vissza	  mosolyogva	  és	  sajgó	  szı́vvel.	  E= s	  igen	  lehetséges,	  hogy	  
hazajössz	  félév	  után,	  hogy	  nem	  találod	  a	  helyed,	  lehet,	  hogy	  könnyekkel	  küszködve	  eszed	  
Görögország	  után	  az	  itthoni	  feta	  sajtot,	  és	  olykor	  eszedbe	  jut,	  hogy	  utazás	  nélkül	  semmit	  
sem	  érsz..szóval	  kis	  depresszióba	  zuhansz,	  de	  ez	  csak	  azt	  hangsúlyozza,	  hogy	  mennyire	  
új,	  izgalmas	  világba	  léptél	  és,	  hogy	  még,	  még,	  még!	   

Az	  egész	  ideológiája	  után,	  jöjjenek	  az	  unalmas,	  de	  talán	  praktikus	  tippek	  és	  tanácsok.	   

ELŐTTE:	   

1.	  Kezdjük	  a	  legkellemetlenebbel,	  de	  fontos	  dologgal:	  A	  pénzügyek.	  
Fontos,	  hogy	  tudd,	  hogy	  mennyi	  a	  megélhetés	  az	  adott	  országban,	  tájékozódj	  arról,	  hogy	  
mennyi	  az	  ösztöndı́j,	  az	  egyetemen	  menzát,	  szállást	  biztosı́tanak-‐‑e.	  
Minden	  lehetséges	  ösztöndı́jra	  pályázz,	  hátha	  megnyered.	  
Időben	  adj	  le	  minden	  papı́rt,	  hogy	  időben	  érkezzen	  meg	  a	  számládra	  az	  ösztöndı́j.	   

2.	  Szállás:	  Nem	  könnyű	  dolog	  itthonról	  szállást	  találni,	  minél	  előbb	  érdemes	  
elkezdeni	  keresni.	  Van	  egy	  Buddy	  rendszere	  az	  ATEI	  egyetemnek,	  ők	  megkeresnek	  e-‐‑
mailen	  keresztül	  és	  ajánlanak	  megbı́zható	  forrásokat,	  ahonnan	  tudsz	  szobát/lakást	  
bérelni:	  

http://www.spitogatos.gr	   

http://www.smartstudio.gr	   

Valamint	  egy	  facebook	  oldal,	  ami	  2017-‐‑ben	  ezen	  a	  néven	  futott	  'Erasmus	  
Accomodation	  in	  Thessaloniki	  by	  ESN'.	   

Mind	  a	  hárommal	  kapcsolatban	  van	  tapasztalatom,	  a	  spitogatos.gr-‐‑en	  nem	  igazán	  
tudnak	  angolul,	  nem	  is	  szeretik,	  hogyha	  külföldi	  keresi	  meg	  őket,	  engem	  többször	  nem	  
hı́vtak	  vissza.	  A	  facebook	  oldalon	  sok	  hasznos	  poszt	  található,	  több	  diáktársam	  is	  ott	  
talált	  jó	  szállást	  magának.	  Nekem	  végül	  a	  smartstudio	  jött	  be,	  kedvesek,	  megbı́zhatóak.	  
Kicsi	  stúdió	  lakásokról	  van	  szó,	  tehát	  vagy	  egyedül	  érdemes	  ott	  lakni	  (amihez	  talán	  kicsit	  
túl	  drága)	  vagy	  egy	  olyan	  emberrel	  aki	  közel	  áll	  hozzánk	  és	  nem	  bánjuk	  megosztani	  vele	  
ezt	  a	  kis	  teret.	   

KÖZBEN:	   

1.	  Oktatás:	  Hogyha	  Görögországot	  választod,	  sejteheted,	  hogy	  nem	  a	  kemény	  tanulás	  
a	  legfőbb	  szempont,	  hanem	  inkább	  a	  kultúra,	  sós	  levegő	  beszippantása.	  Több	  gondom	  is	  
akadt	  a	  tárgyakkal	  kapcsolatban,	  voltak	  olyanok,	  amelyeket	  végül	  meg	  sem	  hirdettek	  
vagy	  angol	  nyelven	  nem	  tartják	  meg	  az	  órát,	  csupán	  1-‐‑2	  főnek.	  A= ltalában	  egy	  projekt	  
munkát	  kaptam,	  amiről	  egy	  hosszabb	  terjedelmű	  fogalmazást	  kellett	  ı́rjak.	  Mint	  
mondtam,	  ide	  nem	  a	  szakmai	  fejlődés	  érdekében	  jön	  az	  ember.	  Számolni	  kell	  azzal,	  hogy	  
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a	  krediteket	  nem	  fogják	  időben	  elszámolni,	  amiért	  akár	  még	  önköltséges	  formára	  is	  
átsorolhatnak.	  Talán	  érdemes	  az	  első	  félévben	  a	  minimum	  kétféléves	  kreditszámot	  (36	  
kredit	  2017-‐‑ben)	  az	  elsőfélévben	  összeszedni,	  hogy	  ilyen	  probléma	  még	  véletlenül	  se	  
merüljön	  fel.	   

2.	  ESN:	  Szuper	  a	  Thesszalonikiben	  lévő	  ESN,	  de	  tényleg.	  Az	  első	  két	  héten	  szinte	  
minden	  nap	  különféle	  programokat	  szerveztek	  számunkra,	  hogy	  jobban	  
összecsiszolódjunk.	  Talán	  az	  a	  buktatója,	  hogy	  3	  egyetem	  is	  az	  ESNTh	  alá	  tartozik,	  ami	  
háromszor	  annyi	  embert	  vonz	  be,	  ı́gy	  a	  családias	  hangulat,	  amiben	  én	  egy	  kicsit	  
bizakodtam,	  teljesen	  elveszett.	  Viszont	  az	  egész	  félév	  alatt	  volt	  lehetőséged	  újabb	  és	  
újabb	  emberekkel	  megismerkedni	  és	  mindenféle	  programra	  menni	  (mozi	  estek,	  bulik,	  
tengerparti	  kirándulás,	  Meteorás	  kirándulás..stb.)	   

3.	  Város:	  Thesszaloniki	  csodálatos	  hely,	  a	  domborulataival	  és	  a	  tengerrel	  együtt	  
nagyon	  sok	  szempontból	  kielégı́tő.	  Sokszı́nű	  a	  kulturális	  élet	  és	  sok	  sportlehetőség	  is	  
van.	  Amit	  én	  nem	  tudtam	  megszokni	  az	  a	  nagy	  tömeg	  és	  hogy	  sokszor	  nem	  lehet	  felférni	  
a	  buszokra.	  Ezen	  kı́vül	  negatı́vumként	  megemlı́teném	  még	  a	  szemetet	  és	  az	  emögötti	  
elmaradott	  gondolkodásmódot.	  E= rezhető,	  hogy	  Nyugat-‐‑Európától	  távol	  vagyunk	  és	  ez	  a	  
higénián,	  az	  utcák	  rendezettségén	  és	  a	  kikötő	  tisztaságán	  is	  látszik	  sajnos.	   

UTÁNA	   

Hazajönni	  lelkileg	  nem	  volt	  könnyű.	  A	  hazaérkezésem	  napján	  még	  volt	  egy	  görög	  és	  
francia	  vizsgám,	  amit	  egy	  hihetetlenül	  kedves	  és	  szeretetteljes	  görög	  nő	  tartott,	  
belémhası́tott,	  hogy	  vége.	  Nincs	  több	  lesétálás	  egy	  utánozhatatlanul	  finom	  gyrosszal	  a	  
tenger	  partjára,	  nincs	  több	  spontán	  teknős	  les	  az	  erdőben,	  nincs	  több	  görög	  
közvetlenség	  és	  barátságos	  légkör.	  Kiszakadás.	  Már	  több	  mint	  egy	  hónapja,	  hogy	  
hazajöttem,	  de	  ahogy	  szemeim	  előtt	  újra	  felelevenednek	  a	  görögországi	  élmények	  kicsit	  
rámtör	  a	  hiányérzet,	  de	  ezek	  már	  soha	  el	  nem	  vesző	  emlékként	  maradnak	  meg.	   

  


