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 Hol hallottam az Erasmus+ programról: 

 
Az Erasmus+ programról az egyetemen hallottam. Magáról a program létezéséről már 

régebb óta tudtam, de nem emlékszem, hogy hol hallottam először. A tanévek során 

megtudtam, hogy az ötödéves időszakban történő Erasmus+ lehetőség még nem igazán 

kiforrott, de eldöntöttem, hogy hatodéven mindenképpen kihasználom ezt a remek 

alkalmat. 

 

 Mit vártam tőle: 

 
Az Erasmus+-szal szerettem volna kiszakadni a komfortzónámból, mivel eddig a 

családommal éltem, az egyedüllét az önellátás megtapasztalása is vezérelt. Emellett 

német nyelvtudásomat a napi beszéd szintjén is szerettem volna fejleszteni. Kíváncsi 

voltam a német kórházak, klinikák működésére, szintjére. Mindemellett mindig is 

vezérelt az új dolgok felfedezése életem szinte minden területén. 

 

 
 Milyen nehézségekkel kellett szembe néznem, s hogyan küzdöttem le őket: 

 

 
Az egyik nehézség például az egyetemi gyermekklinikán töltött gyermekgyógyászat 

gyakorlat teljesítése során adódott. Ugyanis az úgynevezett Lehrklinik-en dolgozó egyik 

munkatárs volt a gyakorlat során a kapcsolattartóm és nem mindig a legadekvátabb 

válaszokat kaptam tőle. Ez sokszor hosszas levelezések árán oldódhatott csak meg, 

volt, hogy még a válasz is elmaradt. A probléma az, hogy az itteni hatodéves 

gyakorlatot, ami a ,,Praktisches Jahr” névre hallgat nem csinálhatod, hanem amolyan 

németországi ötödéves Blockpraktikum és hatodéves itthoni gyakorlatok 

kombinációjában tudod megcsinálni. Ez plusz adminisztrációs feladatokkal és 

munkával járt. Ami alapvetően nem lett volna probléma, ha egyértelműen választ kapok 

a kérdéseimre, hogy ezt a kevert megvalósítási módot pontosan miként képzeli el, 

vagy ha nem gondolkodik mereven és a rugalmasan kezeli a dolgot, ami szerintem 

mint lehetőség egyértelműen szóba jött volna egy másik személy esetében. 



Emellett talán a szállás fizetése, - ami csak készpénzben volt teljesíthető – volt nehézség, 

ugyanis erről a kizárólagosságról kiutazásom előtt semmilyen információt nem kaptam. 

 

 
 Utazás 

 

 
Pécsről a család felvitt kocsival Budapestre, majd a Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtéren szálltam fel egy olcsóbb járatra, ami Nürnbergig repített kb. 1 óra 5 perc 

alatt. Ezután 1-2 óra nézelődéssel, sörözgetéssel töltöttem el az időt egy nürnbergi 

rokonommal a városkép gyors „szkennelése” közben, majd az autóbuszállomásról 

induló Flixbus egyik járatára cuccoltam fel, ami – részben a forgalmi akadályoknak is 

köszönhetően – több mint 2 órásra sikeredett. Leszálltam a napsütésben vittem/húztam 

fel magammal a kb. 35 kg összsúlyú holmimat a 3 km hosszú úton – a földrajzi 

értelemben hegynek nem számító – hegyre, a szállásig. Közben a Kopfklinik érintésével 

felvettem a portáról a kulcsot, amit Solymosi Professzor Úr hozott el nekem előre, mivel 

a szállásadó szombaton nem dolgozik. 

A hazaút – bármilyen meglepő – hasonló útpontok érintésével zajlott. Az össztehersúly 

maradt kb. 35 kg, mivel az itt vett cuccok, ajándékok nagyrészét (köztük egy biciklit) a 

Würzburgi és würzburg környéki magyarok facebook csoport segítségével küldtem 

haza. Szóval a cuccokkal leértem a vasúti főpályaudvar mellé, fel a Flixbusra, s – 

gyorsabb járat lévén – szinte másfél óra alatt Nürnbergben voltam. Jegyvétel, és a U2 

(nem az ír rockegyüttes…) fel is vitt egészen a reptérig az autóbuszállomásról. Itt 

amilyen meglepő volt az a hatalmas tömeg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, úgy 

annyira meglepő volt, hogy a becsekkolás után a biztonságiaknál meg is kérdeztem, 

hogy melyik kapuhoz mehetek, ugyanis ekkor egyetlen egy ember sem volt előttem, 

mondhatni kihalt volt a terep. Persze, hozzá kell tenni, hogy bőven elégséges 

időráhagyással utazok általában és két órával a felszállás előtt történt mindez. Nyilván 

kisebb reptér, kevesebb járat, más időszak. Éjjel 22 körül szállt le a gép a Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtéren, majd a Travel4you hozott haza, 1-re martonfai otthonomban 

voltam. 

 

 
 Szállás 

 

 
Szállásom 97078 Straubmühlweg 2, Haus A10, WHG 006 földszinti lakás volt. 

Egyedül, külön fürdővel, bejárati folyosóval, hűtővel és egy szobával. A szomszéd 

szakiskolákból az ablakon keresztül – közel állva, mobilt használva akár becsukott 

ablakon keresztül is – áramlott be korunk egyik vívmánya: a wifi. A házban a 

szállásdíjjal nem tudtál netet rendelni, s a mobilnet is eléggé lelassult, ha az ablaktól 

beljebb lévő ágyban próbáltad használni. Ráadásul eduroam is volt az ingyenes Bayern 

Free Lan mellett. A konyha közös volt, a sütőt, illetve a nem indukciós, elektromos 

rezsót sokszor használtam, mindemellett egy külön kis zárral ellátott konyhai fakkot is 

kaptunk, amiben tárolhattuk eszközeinket. 



Mosást az általában gyakorlati idővel ütközési időpontban nyitva levő szállási ügyeket 

intéző felelőstől 2,5 euro ellenében vehető Münz-ékkel tudod megoldani. Fontos, hogy 

az alagsorban található mosógépek ajtaját csukd be, mindent válassz ki és intézz el s 

csak azután dobd be az érmét, így valószínűleg nem nyeli le a gép. 

Ha jól számoltam 105 éjszakát töltöttem el ott, ez a végső takarítási költséget (kb. 70 

euro) is beleszámítva 916,57 euro volt. Szóval a 70 eurot levonva kiszámolható a 

körülbelüli havi ár. 

A szállást Solymosi Professzor Úr és Frau Moll segítségével találtam, nélkülük ezen a 

szálláshelyen nemigen kaphat diák szállást - már ahogyan levettem a dolgokat. 

 

 
 A város 

 

 
Würzburg némileg kevesebb lakossal bővelkedik, mint Pécs, van egy nagy folyója a 

Majna, s ez a folyó egy völgyben helyezkedik el, ebből következik, hogy dombok 

környékezik a várost. Így a közlekedés sokszor nehézkes, még akkor is, ha busszal mész, 

mert akár 3 átszállás is kellhet, hogy a Straubmühlwegtől az egyetemi Campusig eljuss. 

Így történt meg, hogy a Campusban vagy annak környékén szervezett buliba, nekem 

biciklivel később kellett elindulnom, mint buszt használó, szomszédos kollégiumban 

lakó, erasmus+-os társaimnak. Ügyelve arra, hogy lassabban haladjak, előbb     értem      

oda,      s      még      10      percet      vártam      rájuk. Aki az épületeket szereti, az sok 

szépet láthat Würzburgban, illetve a dombokon levő s szabadon látogatható szőlősorok 

mellől csodás a kilátás, s mindezt megfűszerezve egy a fent felejtett szőlőfürtök közül 

leszakajtott fürt elfogyasztásával meg tud nyugodni az ember. Mint kilátási- s egyben 

szőlőszerzési lehetőséget ajánlok két pontot. Ezeket a pontokat burkolt utakon tudod 

többnyire megközelíteni. Az egyik Steinbergen található (49°48'27.4"N 9°55'52.8"E), 

míg a másik Randersacker hangulatos dombvidékén egy pont a sok közül 

(49°45'28.6"N 9°59'05.7"E). A https://www.ebay-kleinanzeigen.de/ oldalon könnyen 

találtam biciklit, így a Majna mellett végig (ha jól tudom szószerint végig!) húzódó 

bicikliútján, illetve a nem Majna melletti utakat használva meglátogattam többek 

között Ochsenfurtot, Rimpart, Dettelbachot, a Gramschatzi erdőt, Kistet, és 

Veitshöchheimot. 

Ami még a városról: szolgáltatások, éttermek, kocsmák drágák, szupermarketek közel 

magyar árviszonylattal rendelkeznek a legtöbb termék tekintetében úgy, mint 

Németországban kb. mindenhol. 

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/


 Megélhetési költségek 

 

 
Főztem, vásároltam magamra, így bulival szórakozással sem spórolva plusz egyéb, nem 

feltétlenül megélhetéshez szükséges dolgokat véve is a kb. 615 ezer HUF-ot érő 

Erasmus ösztöndíj mellé 100-150 ezer Ft-ot költöttem el mindent beleszámítva. Ezen 

időszak alatt az euro árfolyama 320-335 Ft között mozgott. 

 

 
 Erasmusos élet 

 

 
A helyi ESN-re szerintem igazán nem lehet panasz, ontotta a bulikat, voltak szervezett 

kirándulások (Heidelberg, Nürnberg), 2-szer volt „bortúra” ingyen, csodaszép 

randersackeri szőlősorok közüli kilátással, tényleges (4-5 km hosszú) túrával. Emellett 

a karácsonyi időszak után Párizs, Amsterdam utakat is szerveztek jutányosan, ezeken 

viszont nem vettem részt. Az úgynevezett Buddy program, viszont egy whatsappos, 

pármondatos üzenetváltásnál nem volt több, de szerintem nincs is igen nagy szükség 

rá, maximum aki nem gyakorlatokat csinál itt, az kaphat tőle érdemi információkat, ha 

akar. 

 

 
 Szakmai gyakorlatok 

 

 
A szülészet-nőgyógyászat gyakorlattal kezdtem, ez a Missiokliniken volt. Nagyon 

kellemes fogadtatásban volt részem. Főleg a műtéteknél és a vérvétel, kanül 

behelyezésnél számítottak rám, s párszor még kis túlórára is megkértek. Kérdezték, 

hogy Magyarországon is kevés-e az orvos. A gyakorlat végén ajándékot is kaptam. 

A traumatológia egy hete alatt pár műtétnél szintén asszisztálhattam. 

A gyermekgyógyászatról már írtam egy részt. Maguk a gyakorlatok 2 hét onkológia, 2 

hét sürgősségi ambulancia és 1 hét infektológia. Infektológián elég jó volt, hogy 

egyenesen kérték is a betegvizsgálatot, ugyanúgy ahogy az ambulancián is csinálhattam, 

viszont az onkológián a kevés és állandó beteg miatt, nem sok ilyesféle lehetőség volt. 

Sebészet gyakorlatra fél 7-re kellett menni, a professzor osztályán részt vehettem a 

mindennapi viziten, majd a többi PJ-vel osztozkodtunk a vérvételen, kanüláláson s 

ezután műtéteknél asszisztálhattunk. Egyszer egy davincis műtétet is láthattam. 



 Mi volt a legjobb az Erasmusban, mit adott nekem a program, miért ajánlanád 

másoknak? 

 
 

Röviden, mert próbára tesz. Téged is és az ismerőseidet is. Egy éppen csírájában lévő 

kapcsolat mellett utaztam ki, s kiderült a másik fél nem tudta megoldani a próbát. Na 

ezt feldolgozni, távol a családtól, karácsonykor egy szír lánnyal, meg egy bosnyák 

sráccal degeszre tömni magatokat, éjjel hazagyalogolni 5 km-t, és másnap 2 óra alvás 

után gyakorlatra menni. Váratlan szituációkat átélni, pár olyan ismerőst szerezni, 

akikkel nem tudod, hogy valaha is fogsz-e még találkozni, összevissza beszélni 

angolul/németül egy társaságban, rengeteg más nemzet képviselőjével találkozni, 

sokat nevetni, dolgozni, magadat ellátni s kicsit elgondolkozni, mennyi módon s 

féleképpen élhető ez az élet… 
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