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Az én kiutazásom 2022 február közepén történt meg amit sosem fogok 

elfelejteni. Nagyon sok kihívással találkoztam, ha abban a szituációban nem 

is de később élményként gondolok vissza rá. A szakmai fejlődés, tanulás 

mellett azért mentem ki, hogy jobban tudjak önállósodni, kimozduljak a 

komfortzónámból, ami nagyon úgy is lett. A megérkezésem napján is már új 

dolgokat tapasztaltam meg, a tömegközlekedés megállóinak a neve eltér a 

Google térképtől így egy kicsit kihívás volt megtalálni az Egyetem felé vezető 

utat ráadásul a mobilnetem valamiért nem volt elérhető pár napig. Kis 

tanácsadás a kiutazóknak: járjatok el Erasmus előtt kicsit edzeni, hogy a 

bőröndök cipelése ne legyen elképesztő kihívás mert Luxemburg eléggé 

dombos, de legalább a mobilitás végére elképesztő formában lesz az ember. 

Egyetemen aláírtam minden papírt, átvettem a szállás kulcsait (nagyon nagy 

az egyetem épülete, vagy 30 percen át kerestem merre van az iroda mert 

sajnos szinte csak franciául van kitáblázva). Kollégiumi szállás elképesztő, 

meg voltam vele elégedve nagyon. Lakótársak is kedvesek, befogadóak 

voltak és hamar összebarátkoztunk bár azt meg kell hagyni nagyon színes 

kultúrájú csapat volt így néha volt pár kisebb nézeteltérés (Franciák hajnali 

2 órakor nagyban boroztak kiabáltak és nem zavarta őket, ha a másiknak 

reggel 3 és fél órás előadása volt). A szállást gyorsan leírom még, mert 

tényleg a szívemhez nőtt. Úgy kell elképzelni, mint egy sima társasházat és az 



egyik lakás szobájában én laktam egy Kolumbiai, egy Francia-Olasz és egy 

Arab emberkével. Négyünkre volt kettő fürdő és kettő mosdó, ezt úgy 

osztottunk el, hogy lányoké, fiúké és természetesen volt egy hatalmas közös 

konyha rengeteg eszközzel.  

Rengeteg Erasmusos program volt, az ESN tagjai nagyon kitettek 

magukért. Megnéztük egész Luxemburgot, Németországba is ellátogattunk, 

sportesemények és egyéb szórakozás. Nem volt olyan hét mikor nem lett 

volna valami program, szerencsére még sok nemzeti ünnep is volt, mint 

Grand Duke születésnapja, ez kicsit hasonlít augusztus 20-ára, de ez kettő 

napos programsorozat. Rengeteg koncert is volt világhírű zenészektől 

(Imagine Dragons) kezdve feltörekvőkig. Sajnos voltak olyan diákok, akik 

nem nézték jó szemmel a magyarságom így eleinte kicsit zárkózottabbak 

voltak, de idővel rájöttek nem minden, ami a hírekben megy 

Magyarországról. Helyi diákok főleg a bachelor rész nem igen volt nyitott a 

külföldiekkel barátkozáshoz, meglepő módon sokan nem beszéltek jól 

angolul bár mint megtudtam így is 3-4 nyelven beszélnek (Luxemburgi, 

Francia, Német és párszor angolul).  

Az oktatás és az adminisztráció része nagyon sok kétséget hagyott maga 

után. Sokszor nem voltak a helyzet magaslatán például kétszer kellett 

elmennem a Városházára mert rosszul adminisztrálták le a papírjaimat az 

egyetemen. Előre leadott kurzus nem indult angolul csak franciául és 1-2 nap 

alatt kellett alternatívát keresni. Ezek még nem is voltak rosszak csak kicsit 

bosszantóak, ami nagy pecsétet hagyott az egészen az az, hogy a 

professzorok sokszor nagyon rosszul tudtak angolul egyes órákon szinte 

lehetetlen volt követni és ha ez nem elég belevittek francia kifejezéseket, 

forrásokat annak ellenére, hogy angolul volt hirdetve a tárgy, 5 tárgyamból 3 

esetében előfordult ez a vizsgáimra is kihatott, mert 3 hónap alatt mégsem 

tudtam megtanulni a franciát B2-C1 szintre. Viszont a többi tanár 



elképesztően jó volt, élveztem bent ülni az órákon. Van Netflixen egy sorozat 

a Suits, na olyan hangulatom volt mikor csak ültem és hallgattam, elképesztő 

volt és ez az egyész egy modern, stílusos tanteremben, kampuszon, ilyet csak 

az amerikai filmekben lát az ember.  

 

Összefoglalva a pár kellemetlenség ellenére elképesztő élmény volt, 

rengeteg tudást szereztem arról nem beszélve, hogy a végére már angolul 

álmodtam annyira magabiztos lett az angol tudásom. Sok embert 

megismertem, érdekes eseményeken vettem részt és teljesen biztos vagyok 

benne életem hátralévő részéig emlékezni fogok erre és mindenkinek 

ajánlom, hogy vegyen részt az Erasmus programon mert megéri, de tegyen 

félre sok pénzt előtte. 

 

Ui.: Egy tanács mielőtt kiutaztok nézessétek meg magatokat az orvossal, 

fogorvossal mert nekem a második héten ki kellett húzni kettő 

bölcsességfogat, ami elég drágára sikeredett.  
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