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Az Erasmusról elsőként egy ismerősömtől hallottam még gimnazista koromban. Nagyon megtetszett a
lehetőség és eldöntöttem, hogy egy nap én is kiutazom majd valahová. Miután jelentkeztem az
egyetemre, lassan formálódott bennem a döntés, hogy egy csehországi egyetemet szeretnék majd
megpályázni. Kivártam egy könnyebb szemesztert és végre belevágtam életem egyik legnagyobb
kalandjába.
A szállást viszonylag könnyű volt elintézni. A nyár folyamán az egyetemre való online regisztrációs lap
kitöltésekor csupán be kellett ikszelni a kollégiumi kérvényt. Összesen 5 kollégiummal rendelkeznek,
ebből 4 közvetlen a karok mellett található, így 10 perc alatt beértem az óráimra (a biológia intézet
található a legtávolabb). A kollégium állandó portai szolgálatot biztosított, bár az alkalmazottak az
esetek többségében nem beszéltek angolul, csak németül, ezért az első hónapban rengeteget activityztem velük. Én a 3-as számú épületben kaptam férőhelyet, ahol ketten osztoztunk egy szobán, a
konyha, a fürdő és a mosdó a folyosón helyezkedett el. Ezeket napi szinten tisztították.
Az egytetem, University of South Bohemia
lényegében egy nagy blokk. Az épületek
mind beléptető rendszerrel vannak
ellátva, így csak az első héten kapott
kártyáinkkal tudtunk bejutni. A karok
között kisebb parkok és különböző
sportpályák találhatóak (baseball, tenisz),
ezek mind ingyenesen a rendelkezésünkre
álltak,
a
hozzájuk
szükségek
sportfelszerelés is kölcsönözhető volt. A
kollégiumok mellett helyezkedett el a
menza, ami csupán 600 forintos menüket
kínált, az ételek ugyan változatosak, de
főként szénhidrát alapúak voltak. A
társasági élet egyik meghatározó helyszíne a Kampa nevezetű egyetemi klub volt, amely minden nap
nyitva állt, ingyenes wifivel, remek sörökkel és kisebb rendezvényekkel.
Ceske Budejovice azért volt ideális számomra, mert az egyetemük ökológia és mikrobiológia terén
hatalmas tudást halmozott fel, így nem is volt kérdés, hogy a tárgyaim között főként ilyen kurzusok
szerepelnek majd. A város Csehország déli részében található, híres a helyben készült söréről
(Budweiser) és hatalmas főteréről. A tömegközlekedés Magyarországhoz viszonyítva jóval olcsóbb (3
havi buszbérlet körülbelül 5000 forint), a buszok 10 percenként jártak, de szebb napokon akár be is
sétálhatunk a belvárosba, csupán 15 percre van az egyetem területétől.

A cseh árak hasonlóak voltak a magyar árakhoz, csupán kicsivel magasabbak. A legtöbbet a
szórakozóhelyeken lehet elkölteni. A kint töltött hónapjaim alatt, szinte minden hétvégén elutaztunk
valahová, eljártam rendszeresen szórakozni, mindig kipróbáltam a helyi kulináris finomságokat és
éttermeket. Az ösztöndíjam bőven elég volt, igaz nem vettem semmi konyhai vagy ruházati cikket. A
kiutazásomat autóval oldottam meg, ezáltal minden ilyen jellegű felszerelést kivittem. A
hazalátogatásaim Flixbus-szal történtek, heti párszor voltak közvetlen járataik Budapestre (kb. 7000
forint), vagy egy Prágai átszállással utaztam haza (ez picivel több volt).
Az első héten egy 5 napos orientációs programon vettünk részt, ahol bemutatták nekünk a kampuszt,
az egyetemi oktatási rendszer kezelését, a várost. Ismertették a legfontosabb információkat,
igyekeztek egy kis alap cseh nyelvtudást belénk imádkozni és összekovácsolni minket.
Kint létem során az Isc USb diák klub volt az állandó programgyár. Rengetek társas összejövetelt
szerveztek az Erasmus-os hallgatóknak. A teljesség igénye nélkül: voltak sportprogramok (úszás,
falmászás, hoki meccs nézés és szurkolás, foci), kulturális programok (színház, mozi, tematikus kultúra
estek), bulik és persze utazások (Hluboka, Cesky Krumlov, Budapest, Kutna Hora, stb.) Az elején még
rengetek diákkal próbáltam kapcsolatot kialakítani, ami könnyű is volt, mert mindenki kicsit el volt
veszve és számtalan programot szerveztek ennek érdekében. Később persze kialakult egy szorosabb
baráti társaság és elkezdtünk önálló programokat is szervezni.

Az órák igazi kihívást jelentettek számomra, az első hetekben elég nehéz végig koncentrálni egy másfél
órás angol genetika előadást, idővel viszont ez is változott. Ahogy teltek a hetek egyre biztosabb angol
tudást halmoztam fel és egyre magabiztosabban használtam a nyelvet is. Az oktatóim kitűnő
szakemberek voltak, mindig a legaktuálisabb információkat osztották meg velünk. Az előadás rengeteg
érdekességgel volt kiegészítve és ami meglepetésként ért, hogy mindig szántak időt az összefoglalásra.
A kint töltött időszak leírhatatlan értékeket adott, és szorosabb
barátságok alakultak ki, mint vártam volna. A kezdeti nehézségek
és elveszettség után annyi pozitívumot tudok felsorolni, hogy
bátran ki merem jelenteni, az életem egyik legboldogabb
időszaka volt. A legnehezebben a hazautazást éltem meg, mert
bár hiányoztak a szeretteim, a kinti barátságok is könnyet csaltak
a szemembe. Sokat megtudtam magamról és más kultúrákról.
Megtanultam kezelni és megoldani a problémákat, sokkal
kíváncsibbá és nyitottabbá váltam.

Végezetül, minden, amit összefoglalásként mondhatok, az az, hogy ne szalaszd el ezt a lehetőséget.
Hatalmas kaland és tapasztalat és a végén valamifajta új büszkeséget fogsz érezni, hogy megálltad a
helyed egy idegen országban. Csehország pedig gyönyörűbb, mint hinnéd. Íme néhány bizonyíték:

