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Mint nagyon sok mindenre ebben a világban, úgy ez esetben is az egyik
legnehezebb dolog a belekezdés (és a beszámolóra is igaz ez :) )!
Ezt a legőszintébben gondolom, különösen mivel ez előtt egyszer már erősen
kacérkodtam a gondolattal és ugyanúgy Salzburgba akartam menni akkor is. Azonban,
különösen visszatekintve, nemes egyszerűséggel megrémültem a lehetőség
nagyságától. Először elképzelve minden csak egy hatalmas murinak tűnik és csak a
pozitívat látja az egészben az ember, aztán jön a mellbevágó realizálása annak, hogy
egy ilyen kaland milyen sok szervezéssel és felelősséggel jár. Első körben ez a feladat
nagyobbnak bizonyult nálam, de újra nekivágtam és ezúttal nem hagytam senkinek és
semminek, hogy kétséget ébresszen bennem aziránt, hogy meg tudom ezt csinálni… és
sikerült!

1. Ábra: Untersberg, a városban szinte mindenhonnan látszik

Ha nagy általánosságban kéne megfogalmaznom egy jó tanácsot azoknak, akik
szeretnének belevágni az ERASMUS-ba, akkor azt mondanám, hogy mindent időben
és nem szabad várni semmire!
Eleinte naivan azt hittem, hogy ha leadtam a jelentkezéshez szükséges papírokat,
már teljesen sínen vagyok, a valóság viszont az, hogy a neheze ez után következett. A
jelentkezés nagyon jól meg van szervezve és a két egyetem között gördülékeny az
együttműködés. A koordinátorok mind Pécsett, mind Salzburgban pont olyanok, ahogy
az ember elképzel egy perfekt ügyintézőt, aki mindent megtesz azért, hogy te a
legkönnyebben eligazodjál a bürokrácia útvesztőiben, ami az aláírandó papírokat
olvasgatva nem tűnt túl lehetetlennek. Viszont legyünk őszinték, igen komoly anyagi
támogatás jár ehhez az ösztöndíjhoz, így hát a tonnányi aláírandó, helyenként alig
érthető jogilag precízen megfogalmazott dokumentum valahol indokoltnak tűnik.
Visszakanyarodva az ügyintézőkhöz, amennyire vérmesen hangzanak a feljebb említett
dokumentumok, ők pont annyira kezelik ezeket a szabályozásokat humánusan, én
speciel ezt nagyon nagyra tudom értékelni, mert a hivatalos, sokszor szinte fenyegető
papíroktól esetenként rémálmaim is vannak.
Az aranyélet ott szűnik meg, amikor ők leveszik a kezüket rólad! A szállást
ugyanis, és ezt úgy is kihangsúlyozzák számotokra, nem az egyetemek intézik, ez a
hallgatóra hárul teljes mértékben.

Szállás keresés
A szálláskeresésnél igen csak résen kell lenni, mert hamar fogynak a helyek és
nem csak a kedvező árúak, hanem minden fajta, így tényleg időben neki kell állni a
keresgélésnek (https://housing.oead.at/de/login én ezen az oldalon keresgéltem
nagyrészt, jól strukturált és viszonylag hamar válaszolnak is az e-mailekre tartalmas
kielégítő válaszokkal). Én voltam annyira béna, hogy csak márciustól tudtam már csak
szobát foglalni, viszont február közepén már kezdődött a program, amiről később majd
részletesen. A két hetet, ami vissza volt még márciusig, így egy hostelben töltöttem el,
(https://www.meininger-hotels.com/de/hotels/salzburg/hotel-salzburg-zentrum/)
megnyugtató volt azonban, amikor utólag kiderült, hogy nem teljesen egyedi az esetem.

A pénztárcámnak ez a malőr sajnos nem igazán tett jót, viszont bele se rokkantam
anyagilag. Egy 6 fős szobában volt ágyam, amihez tartozott fürdő és mindenkinek volt
kis zárható szekrénye. Ez a 6 fő elsőre marha soknak tűnik és kicsit el voltam keseredve,
hogy hogyan is fogom én ezt a két hetet egy olyan helyen átvészelni, ahol mindenki
maximum csak három napot marad. Mindezek után hatalmas meglepetésként ért, hogy
rendkívül jól telt az ott töltött idő, rengeteg emberrel ismerkedtem meg a világ minden
tájáról és nagyon sok ismerettel gazdagodtam az ő szokásaikról és mindennapi
életükről. Nyilván voltak kevésbé kellemes lakótársaim is, de szerencsére
visszatekintve az általuk előidézett helyzeteken csak nevetek.
2. Ábra: Kilátás a szobámból
(igaz 250mm zoom-mal)

Ezt követően, a kollégiumi bekköltözés sem ment teljesen zökkenőmentesen és
bár e-mailekben angolul kommunikáltunk, mikor beköltöztem senki nem volt, aki
beszélt volna angolul, így a tört németemmel kellett elmagyaráznom, hogy lefoglaltam
korábban egy szobát és szeretnék beköltözni, mert így lett megbeszélve, minden
további részlet nélkül, sikerült végül a mutatvány. Tanulság az ügyből szerintem az
lenne, hogy ha nem beszéltek jól németül, azért nem árt kicsit felfrissíteni a dolgokat.

Itt a link a kollégiumhoz: http://www.egger-lienzheim.at (amúgy nagyon szép, új a
honlap, tavaly még nem volt az). Vannak kettő és egy fős szobák, valamint apartmanok
is. A szobák kicsit régiesek de semmibe nem tudnék belekötni, még ha akarnék sem.
Az apartmanok elképesztően gyönyörűek és modernek, ez az árukban is meglátszik.
Az egyes szobáért havi 370 eurot fizettem.
Végtelenül nyugis helyen van, és mindezek ellenére minden könnyen és gyorsan
megközelíthető. Közösségi terek jól felszereltek és modernek, és ugyanezek igazak a
konyhákra is, amik az apartmanokat leszámítva emeletenként vannak, konyhai
eszközökről azonban mindenkinek magának kell gondoskodnia. (Halkan jegyzem csak
meg, hogy az emberek rengeteg cuccot felejtenek, vagy hagynak szándékosan ott
miután hazamennek, így ha valamiről megfeledkezel csak nézz körül jól a
konyhaszekrényekben.)

Közlekedés
Kezdjük az egészet a városba történő eljutással. Amikor én utaztam, akkoriban
kezdte meg a MÁV a Pécs és Budapest közti vasútvonal felújítását és a menetidő így
a sokszorosára nőtt, szóval én a vonatot nem próbáltam, viszont van Pestről közvetlen
vonat naponta több is, tehát ha valakinek az imponál teljesen lehetséges utazni vele.
Én a voksomat a telekocsi mellett tettem le, és igaz előtte még nem próbáltam, teljesen
bevált. Aki igénybe vesz manapság telekocsi szolgáltatást, annak feltűnhetett, hogy
nem csak az üres helyeiket felajánló autósok hirdetéseit találja, hanem már vannak
direkt erre szakosodott vállalkozók, akik, kilenc személyes kisbuszokkal üzleti
tevékenységként végzik a telekocsizást. Ők általában Németországig vagy Svájcig
mennek és mindenhol ki lehet szállni. Az oda-vissza utat többször is megtettem a félév
során, és mindig beváltak ezek a fuvarok. Ami miatt tudom ajánlani a vonattal szemben,
az az, hogy címre megy és címre visz, ezáltal nem kell a félévre magaddal hozott összes
cuccot át cipelni a városon, ebből kifolyólag viszont néha tovább is tud tartani az út,
ha valaki korábban száll ki, mint te. (általában 60 EUR-t kérnek, a legszimpatikusabb
nekem a Homan trans Kft. volt)

Városon belül létezik troli és sima busz közlekedés is, ezek a buszok mind
modernek, jól karbantartottak és pontosan járnak. A jegyárak nem valami olcsók, de
nem is kell belerokkanni azért. Szinte minden buszmegállóban van jegyautomata,
(AMI KÁRTYÁT IS ELFOGAD!!!) itt kétféle jegyet lehet venni, egy órásat (2 EUR)
és 24 órásat (4 EUR), ezek nem a megvételtől érvényesek, hanem a buszon történő
érvényesítéstől számítva. Nagyon jó dolog még a szemeszter bérlet, ami igaz, 120 EUR,
viszont onnantól nincsen gondja az embernek a jegyvásárlással.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fluidtime.android.salzburgag&hl=
en_US
A helyi buszközlekedéshez egy app, az egyik legfejlettebb, amivel találkoztam (IOSre is van, mivel a félév során kellett telefont cserélnem, mindkét verziót próbáltam és
működnek).
A távolsági buszhálózat is elég jól ki van építve, azonban ezekre a járatokra jóval
drágábbak a jegyek.
Amit azonban mindennél jobban tudok ajánlani, az a bringa! Nem vagyok egy
rendkívül fitt ember, viszont itt eszméletlenül egyszerű eljutni A-ból B-be, esetenként
még a busznál is gyorsabban, ezért szinte csak így közlekedtem (én a saját biciklimet
használtam, viszont mindig vannak használt olcsó bringák a neten). A bicikliutak
mindenhova elvezetnek biztonságosan, a forgalomtól jól elkülönítve és hát, ami sosem
mellékes, hogy mindig gyönyörű helyeken megy az út!

Enni/Inni
Nagy általánosságban kijelenthető, hogy akkor jársz a legjobban, ha magadra
főzöl és nagy adagokban, pár napra előre. Hűtő van a szobában, úgyhogy el lehet tartani
a kaját pár napig, ehhez pár doboz beszerzése ajánlott, mivel az edények tárolásához
nem elég nagy a hűtő.
A bevásárlásra nagyjából ugyanazok az opciók állnak rendelkezésre, mint itthon,
a Tesco-t leszámítva. A leggyakoribbak a Spar valamilyen formája, valamint az Aldi,
amit ők Hofer-nek hívnak. A Spar kicsit drágább, viszont egyes termékekből, pl: hentes
áru jobb minőségűvel szolgálnak, mint a Hofer. A zöldségek viszont a Hoferben jobbak

(gyakorlatilag pontosan ugyanazt kapod ott, mint itthon, még a magyar felirat is rajta
van a termékeken). Ha esetleg néha napján akartok frissebb, jobb minőségű
zöldségeket, akkor szombatonként a központban mindig van piac, ahol igaz drágábban,
de nagyon klassz zöldségeket és gyümölcsöket kaptok.
Abban az esetben, ha éppen nem értek rá, vagy nincs energiátok főzni, meki és
hasonló éttermek itt is vannak természetesen, nekem azonban a leginkább a MyIndigo
éttermek jöttek be, (https://www.myindigo.com/) viszonylag olcsó, jó minőségű, és
laktató.
Kocsmák tekintetében (és persze minden másról is) az ottani diákszervezet
részletes ismertetőt fog közölni, de egy nevet jegyezzetek meg „O'Malley's bar”
(szerdánként diák kedvezmény, valamint mindennap 8-9-ig happy hour, azaz minden
féláron). Google maps, Tripadvisor, Lonely Planet mind jó barátok!!

Ügyintézés
Erről részletesen nem szeretnék beszélni, mert úgyis milliószor hallani fogja
mindenki, viszont megjegyezném, hogy minden pofonegyszerű, mindenki segítőkész
és nyugati színvonalon zajlik minden.
FONTOS!!! Ha valamit nem értetek teljesen, valami probléma van, mindig
merjetek kérdezni és segítséget kérni, nem lesz olyan, hogy hülyének néznek, vagy
elküldenek a problémátokkal (ugyanez igaz az oktatókra is)!
Ha módotokban áll, az orientációs héten mindenképpen vegyetek részt, mert
egyrészt jó buli, másrészt mindent a szátokba rágnak az adminisztratív dolgokkal
kapcsolatban.

Az Egyetem
A célváros kiválasztásában ez volt számomra a legmeghatározóbb talán,
(meg még a hegyek… a hegyek jók) mivel több oktatótól is hallottam, hogy
ha térinformatikát akarok tanulni, akkor itt érdemes körül nézni. Ez az állítás
egyáltalán nem bizonyult hamisnak, azonban felvettem természetföldrajzi
és gazdaságföldrajzi órákat is.
Magyarországon sűrűn hallani a frázist, miszerint, ha az anyagiak úgy
állnának rendelkezésre, mint pl.: Ausztriában, akkor aztán sokkal magasabb

szinten történhetne az oktatás. Teljes magabiztossággal jelenthetem ki, hogy
élnek az „anyagi jobblét” nyújtotta előnyökkel, és nem csak az egyetem
felszereltségében nyilvánul meg, hanem leginkább az oktatás
mentalitásában.
Progresszív, előremutató gondolkodásmód a jellemző, a lexikálistudás
elsajátítása is a gyakorlaton keresztül történik és az oktatók legfőbb célja a
hallgatók bevonása a tudományos életbe. Ennél többet erről nem szeretnék
mondani, mert szerintem innentől mindenki el tudja képzelni.
Még annyi, hogy e-mailezni bátran mindenkinek, az irodájukban nehéz
utolérni őket, de az e-mailekre hamar válaszolnak és nem túlcizellált, érdemi
kommunikációt gátló módon fogalmaznak, szóval könnyű velük is
egyeztetni dolgokat.
Szabadidő
Röviden… annyi mindent csinálhattok, hogy össze fogtok zavarodni! Kulturális
programok kifogyhatatlanok, minden hétre jut valami buli, továbbá sportolási
lehetőségek is bőven akadnak.
A kollégiumok nagy része a város déli részén találhatók, innen gyalog is akár egy
15 perces sétával eljuthattok az erdőig. Innen annyit és olyan nehezet túrázhattok,
amilyen éppen tetszik, (rengetegszer volt, hogy csak spontán kimentem egy másfél
órára) (https://goo.gl/maps/szNxsT7PDMT2). Ez egy kemping, innen indul az út az
erdőbe, minden ki van táblázva. eltévedni lehetetlen.

3. Ábra: 45 perc séta ezért a látványért? IGEN!!!

Egyszerű hétvégi program még elmenni az Untersbergre. Busz ide is megy (meg
is áll a kollégiumokhoz közeli megállókban) kb. 25 perc a buszút és a hegytetőre menő
felvonó aljában áll meg, amire jár a diák kedvezmény (http://www.untersbergbahn.at/).
Sportok közül én két dolgot próbáltam, a síelést (van Erasmus sítábor is) minden
nap megy ingyenes busz Flachauba (természetesen akkor ingyenes, ha síelni megy az
ember). https://www.skiamade.com/en/winter/skiresorts/salzburger-sportwelt/flachau
https://www.tripadvisor.co.za/Attraction_Review-g190441-d12064453-ReviewsSalzburg_Snow_Shuttle-Salzburg_Austrian_Alps.html
Valamint jártam falat mászni, erre több lehetőségi is van a városban, én ide jártam:
http://www.boulderbar-sbg.at/

4. Ábra: Fentről

Általános javaslatok
Legyetek bátrak, mert megéri, ne féljetek attól, hogy kimaradtok a társaságokból
mert, lehetetlen! Tényleg az, én szeretek nagyon egyedül lenni, de néha nagyon nehéz
volt megoldani, mert minden ember, akit itt megismersz, tök egyedül van, messze
otthonról és emiatt mindenki nagyon odafigyel a másikra és keresik a társaságot!
Próbáljatok ki minél több mindent és utazzatok sokat! És vigyázzatok magatokra!
(szükség esetén, nekem sajnos egyszer szükségem volt rá, de nektek ne legyen… doki:
https://www.docfinder.at/arzt/allgemeinmedizin/5020-salzburg/dr-christianbachleitner-61198_1 közel van a kollégiumokhoz, korrekt, és EU-S EGÉSZSÉGÜGYI
KÁRTYÁVAL INGYEN MEGVIZSGÁL)
Végül… Nekem talán a legjobb érzés az egészben az volt, amikor már úgy
mentem az utcákon, hogy nem éreztem turistának magamat.
(A képek sajátok :) )

