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Élmények 

 

Nekem az elején az egész Erasmus egy nagy komfortzónából való kilépés volt, mivel a 

legtöbb amit távol töltöttem a családomtól az egy hét volt maximum, és az se teljesen egyedül. 

A kiutazás zökkenőmentesen ment, mivel Zágráb körülbelül 4 órára található Budapesttől 

kocsival. Ez azért is bizonyult nagyon jó dolognak mert így a kocsinak hála sokkal több mindent 

ki tudtam hozni, amikre szükségem volt és így nem kellett feleslegesen költenem. Az első héten 

kicsit kalandos volt a közlekedés ugyanis, itt mindenhova villamossal lehet eljutni és egy 

villamos megállóban legalább 4 különböző villamos közlekedik, ja és persze sose jönnek 

időben mint ami a kijelző szerint van. 

Az emberek nagyon segítőkészek ugyanis az egyik ilyen „eltévedésem” során egy hölgy segített 

megtalálni a hazavezető utat és a beszélgetés során még a telefonszámát is megadta, ha 

legközelebb eltévednék hívjam nyugodtan. 

Maga a város engem Budapest és Bécs keverékére emlékeztet több helyen modern 

megoldásokkal. 

Az egyetemről csak pozitívumokat tudok mondani. Hihetetlenül segítőkészek és 

közvetlenek a tanárok, ha bármi kérdésem vagy problémám volt, tudtam hozzájuk fordulni. A 

legtöbb oktató a szakmájában dolgozik így lehetett érezni, hogy amit oktatnak arról tényleg van 

fogalmuk és nem csak bemagolták. 

Ami hatalmas pozitívum és az egyik legjobb dolog itt az a student card, amivel a menzán 

kedvezményesen tudtam enni. Az ételek hihetetlenül finomak és nagy a választék és akár két 

főfogást, sütit, és még akár levest is lehet választani és a kártyának hála az egész általában 17 

kuna vagy annál kevesebb volt, ami átszámítva 900 Ft. 



Az elején kicsit ijesztőnek tűnt, hogy egyetlen magyarként vagyok kint, de rengeteg programon 

vettem részt és nagyon összetartó baráti társaság alakult ki akikkel életre szóló barátságot 

kötöttem és akiktől rengeteget tanultam. 

Az egész Erasmus alatt egyébként rengeteget tanul az ember és ezalatt most nem az egyetemet 

értem, hanem önmagáról tanul az ember. Meglátja, hogy reagál különböző helyzetekben, 

hogyan tud problémákat megoldani, ügyeket intézni, na meg ellátni magát, pénzt beosztani, 

vásárolni és háztartást vezetni. Szóval már csak ezek miatt is megéri Erasmusra menni, mert 

egy hatalmas önismeret és hatalmas fejlődés. 

De persze ezen felül a bulik miatt is megéri jelentkezni. Rengeteg buli van nagyon sokat 

utaztunk együtt a társasággal. Voltunk túrázni a hegyekben, kempingeztünk a tengerparton, ami 

életem egyik legnagyobb élménye. A csillagos ég alatt sátrazni úgy, hogy lefekvés előtt a 

tengert látod utoljára és amikor reggel kijössz a sátorból minden irányból a tengert és a hegyeket 

látod az valami elképesztő élmény. 

De ugyanilyen gyönyörűek voltak a Plitvicei tavak is vagy Rastoke, ami egy kis mesebeli város 

hatását kelti azáltal, hogy vízesésekre épült. 

 

Az egész Erasmus egy hatalmas élmény nagyon sok élménnyel gazdagodtam, 

rengeteget tanultam magamról és a világról. Szerintem mindenkinek ki kéne próbálnia magát 

legalább egyszer egy ilyen helyzetben mert tényleg nagyon sok mindent ad és új emberként tér 

haza utána. Nekem ez volt életem egyik legjobb döntése és nagyon hálás vagyok, hogy 

belevágtam. 

 

 

 


