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Erasmus+ tanulmányi ösztöndíjnak köszönhetően 5 hónapot tölthettem Ausztria zöld
szívében, Grazban. Bátran állíthatom, hogy életem egyik, ha nem a legnagyobb kalandjáról
beszélhetek. Rengeteg élmény és tapasztalat. Eleinte féltem, hogy sok lesz az 5 hónap, de
most, a hazautazásomat követően úgy érzem, mintha most kezdődött volna az egész. Az idő
pedig akkor repül, ha az ember jól érzi magát.

Elsőként szeretnék pár tanáccsal szolgálni. Miután elnyertétek az ösztöndíjat, minél előbb
kezdjétek el intézni a szállást és a papírokat. Én kicsit megcsúsztam a szálláskereséssel és
csak a szerencsének köszönhetem, hogy sikerült egy megfelelő albérletet találnom. Két helyi
fiatallal laktam együtt, akikkel nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanom. Olyan is
előfordult, hogy egy grazi fesztivál idején 15 osztrákot vendégeltünk meg az albérletben.
Óriási élmény volt. A jövőben pedig mindenképp szeretnénk fenntartani a kapcsolatot.
Kiutazásomat (szept. eleje) követően egy egyhónapos intenzív nyelvkurzuson vettem részt
német nyelvből. Ezt a lehetőséget egyébként minden Erasmus ösztöndíjas hallgatónak
felajánlják. A kurzusnak köszönhetően nem csak a nyelvet lehet fejleszteni, hanem
barátságokat is lehet kötni. Ami a nyelvet illeti, azt meg kell jegyezni, hogy bele kell rázódni
a stájer dialektusba, de meg lehet szokni. Ausztriában Magyarországgal ellentétben október
elején kezdődik a tanítás és január végén vannak az első vizsgák. A tanárok nagyon kedvesek
és megértők. Bármilyen probléma esetén szívesen segítenek. Higgyétek el, nem ti lesztek az

egyedüli Erasmus ösztöndíjasok az egyetemen. Olyannyira nem, hogy szinte az összes
európai országból találkoztam hallgatókkal. A kommunikáció pedig nem lehet probléma, csak
bátornak kell lenni.
Graz igazi egyetemváros. Rengetek diák, rengeteg országból, nagyjából 300 000 lakóval.
Igazából nem is túl nagy és nem is túl kicsi. A határ sincs messze, így adott esetben a
hazautazás sem volt probléma és a költözést is meg tudtam oldani autóval. Mindenképp
érdemes egy bicajt beszerezni. A tömegközlekedés jó, de sajnos nem a legolcsóbb, ezért a
legtöbb egyetemista a kétkerekűt használja. A másik fő érv pedig a rengeteg túrázási
lehetőség és látnivaló. Szinte tavaszi idő volt ősszel, így majdnem minden nap túráztam egyet.
Lenyűgöző fekvésű a város. Fél órás tekerés után már zöld területre lehet érni. Fent a
hegyekben pedig olyan a levegő, amit nem lehet leírni, azt érezni kell. Grazban rengeteg a
látnivaló és a program. A bulik pedig fergetegesek!

Az Erasmusnak köszönhetően sokkal önállóbb, rugalmasabb, bátrabb lettem. Rengeteget
javult a nyelvtudásom, gyönyörű helyeken jártam, rengeteg embert ismertem meg és életre
szóló élményekkel lettem gazdagabb.

Összességében tehát csak ajánlani tudom az Erasmust.

Ha bármi kérdésetek van, keressetek nyugodtan az ismert közösségi portálon.

