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ERASMUS beszámoló:
Masaryk University, Csehország, Brno

Mielőtt belekezdenék a beszámolóba ajánlanám nektek, hogy a hangulat megteremtéséhez
először is érdemes megnézni ezt az 1 perces videót Brno-ról:
https://www.youtube.com/watch?v=NbPESoNLKTg

A 2014-15-ös tanév első félévét az Erasmus programnak köszönhetően Brno-ban
töltöttem a Masaryk Egyetemen, és a következőkben kedves jövendőbeli Erasmusos erről a
tapasztalatomról és kalandomról ejtenék pár szót.
Kaland és tapasztalat. Valóban mindkettő megvolt, de azért csak kezdjük az elején. Az
otthoni jelentkezés egyszerű volt, és mindenki nagyon segítőkészen viselkedett, minden
pontos infót megkaptunk. Miután pedig elnyertem az ösztöndíjat és a Masaryk Egyetem is
tudomást szerzett róla, onnan is elárasztottak a töménytelen információval, hogy mit, merre
és hogyan is tegyek. Attól senki ne féljen, hogy esetleg valamiről nem szerez tudomást, vagy
esetleg lekési a határidőket, ugyanis a koordinátorok sokat segítenek. Mindenképp
kiemelném, hogy Radka (a Masaryk Egyetem Erasmus-koordinátora) erre született:
bármilyen gonddal lehet hozzá fordulni, szinte a nap bármely szakában, és komolyan a
diákokért él és dolgozik.
Maga a tárgyak felvétele és a beiratkozás a kinti online tanulmányi rendszeren
keresztül történik, melyet IS System névre kereszteltek, és bármennyire furán is fog hangzani
a Neptun-os elakadásokon nevelkedett hazaiaknak, de higgyétek el, ez zseniálisan működik.
Itt is minden információt megkapsz, a tanárokkal tudsz kommunikálni (és megjegyezném,
hogy mindegyikük egy napon belül visszareagál), minden dokumentum és tananyag elérhető
online, illetőleg nagyon gyors és egyszerű az ügyintézés rajta. Minden teljesen egyértelmű,
és természetesen angol nyelven is elérhető a legtöbb dolog, ami az erasmusos diáknak
fontos lehet.
Nem akarok még több szót pazarolni arra, hogy miként történik a jelentkezés a
tárgyakra vagy, hogy miként működik a rendszer, mert egyfelől az oktatási rendszer (sőt
sokszor még az anyag is) szinte teljesen azonos a magyarral, emellett tényleg mindent
elmondanak, leírnak, és az Orientációs Hét keretében még be is mutatják. Amit talán
kiemelnék itt, hogy a tanáraim nagy része nagyon jól beszélt angolul, és nem egy közülük
arra törekedett, hogy a diákok az órán aktívan részt vehessenek és vegyenek. Így tehát
kaptunk egy nagyon jó, félig gyakorlati és vitaközpontú, másfelől elméleti szintű oktatást.
Tényleg érdekelte őket a véleményünk, és nagyon izgalmas vitakörök alakultak ki. Emellett
még annyit mondanék róluk, hogy egyikük se vette fél vállról a tanítást, így igen is meg
kellett dolgoznom a jegyeimért, viszont nagyon kompromisszum készek voltak, és az volt
mindnyájuk célja, hogy támogassanak és segítsenek.
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Brno-ról tudni kell, hogy egyetemváros. Nagyon sok külföldi és hazai diák tanul ott,
több egyeteme is van (ezek közül egyébként a Masaryk a legnagyobb és legnevesebb) és
nagyon pezsgő, színes és életteli közeget ad. Ennek köszönhetően – mielőtt beszélnék erről a
színes és életteli közegről – tehát nagyon sok diák keres magának szállást, és a város tele van
kollégiumokkal. Sajnos a Masaryk kollégiumáról nem nagyon vannak tapasztalataim, ugyanis
most újították fel, így mi máshol lettünk elszállásolva. Így erről csak annyit mondanék, hogy
én a BUT (kvázi az ottani BME) koleszában kaptunk szobát, amelyek egyébként kényelmesek,
tágasak voltak, bár a konyha az – sajnos – katasztrofális. Az ára korrekt, könnyen eljut az
ember az egyetem bármely karára, és amúgy egy hegyen van, szóval szép a kilátás.
Ha már felkerült könnyű eljutás az egyetemre, akkor megjegyezném, hogy milyen is a
tömegközlekedés Brno-ban. Én személy szerint imádtam. Abszolút felszíni közlekedésről
beszélhetünk, így az egész város villamos-vonalakkal van behálózva. Mindenhonnan eljutsz
mindenhova könnyedén. Emellett ugyan Brno meglepően hatalmas város, azonban minden
megtalálható a belvárosi, az úgynevezett óvárosi részen, ahol minden összefut, és amely
fölött a híres Petrov (Péter-Pál Székesegyház) magasodik. Szóval a lényeg, hogy sétálni is
lehet, mert minden nagyon közel van egymáshoz, és valójában Brno annyira szép, hogy
megéri csak sétálgatni, mert az ember mindig talál valami újat. Egyébként mi 3 hónapra szóló
bérletet használtunk, amely minden zónára jó volt. Ez egy fényképes bérlet, és az érkezéskor
az Orientációs Hét alatt segítenek neked megvásárolni az elsőt.
A technikai jellegű információk mellett még talán beszélnék egy kicsit az anyagiakról:
nos, az árak 90 %-ban megegyeznek a magyar árakkal, viszont a minőség általában sokkal
jobb. Ami viszont jóval olcsóbb kint, azok a könyvárak. Vagyis ha valaki szeret olvasni, akkor
érdemes betévedni a Ceská-nál (ez a központ, amit már emlegettem, ahol minden összefut
mindennel) lévő nagy könyvesboltba, ahol számos angol könyvet fel lehet lelni. Egy cseh
korona jelenleg olyan 11 forintnak felel meg, és a könyvek olyan 200-300 korona között
vannak. Emellett Brno egyetemvárosi jellege abban is megmutatkozik, hogy roppant sok
tényleg jobbnál jobb étterem, kávézó (a csehek nagyon szeretik a kávét!), bistro található, és
ezek dél körül egészen háromig nagyon finom, 2-3 fogásos menüket kínálnak olyan 70-90
koronáért, és tényleg még a legnevesebb, legdrágább helyeken is lehet találni ilyen akciókat.
Érdemes amúgy végigpróbálni ezeket a helyeket, mert nagyon sok finom (akár jellegzetesen
cseh, akár csak hagyományos éttermi) ételt lehet kipróbálni. Emellett a Masaryk Egyetemnek
működik menzája, ahol szintén nagyon olcsón, 50-70 koronáért lehet meleg ételt enni, és
egész jól főznek. Nagyon megéri kipróbálni a hagyományos cseh konyhát, tényleg jó, és a
húsok meg a knédli mellett Csehország a hazája a lilakáposztás sült kacsacombnak, és a
smazeny syr-nek, ami a rántott sajt, és amit bárhol tudsz venni. Természetesen gondolom
már mindenkiben felmerült a kérdés, hogy „és akkor mi a helyzet a sörökkel?”.
Szóval a cseh sörök. Igen, nos ez az a téma, amiben nem sokat tudok mondani,
ugyanis nem szeretem a sört. Viszont árban konkrétan ez az az ország, ahol olcsóbb egy
pohár sört rendelni az ételed mellé, mint egy pohár vizet kérni.  Amúgy akik szeretik, azok
nagyon dicsérik. És aki meg hozzám hasonlóan nem, annak sem kell elkeseredni, ugyanis a
cseh, és azon belül is a morva borok nagyon finomak, és ott az én személyes kedvencem is, a
medovina, ami kvázi mézbor, és télen szokták inni, forrón és édesen. Ráadásul Brno főterén
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egészen szeptembertől novemberig minden héten van valamilyen kis fesztivál: ételfesztivál,
sörfesztivál, borfesztivál, kézműves fesztivál stb. Majd utána decemberben jön a karácsonyi
vásár. Szóval ezalatt az időszak alatt mindent kipróbálhatsz, amit csak szeretnél.
Brno-ban mindig zajlik az élet. Nemcsak a fesztiválok miatt, de valahogy mindig azt
érzed, hogy pörög az egész város. Ha már itt tartunk, akkor Brno-ról még annyit, hogy ez a
város a morvaországi rész szíve. Rengeteg látnivaló akad, amit érdemes megnézni, és nagyon
sok apró, eldugott részt lehet felfedezni a városban.
Nézzük, melyek azok a fő látványosságok, amiket tényleg kötelező meglesni:








Petrov => már említettem, ez az a katedrális, ami a város képét meghatározza, ami
egész Brno fölé magasodik
Hrad Spilberk => ez a Brno központjában lévő vár
Veveri Castle és a tó => a tavon fel lehet komppal menni a várhoz, és maximálisan
megéri, ha az ember nem lesz tengeribeteg a vízen
Osszárium a St. James Church alatt => maga a templom és gyönyörű, az osszárium
meg szokatlan, és egyedi, szerintem fantasztikus. (Igen, ez egy csonttemplom)
Labirintus a Zleny trh, azaz a zöldségpiac alatt + maga a tér
Régi városháza és a krokodil
Állatkert

Emellett ha az ember nekiindul, számos kis eldugott templomot vagy szobrot, illetőleg teret
fog találni, megéri egyszer elkószálni.
A kint tartózkodás alatt én egyébként nemcsak Brno belül utazgattam, hanem úgy
döntöttem néhány barátommal, hogy belföldi utazásokra is megyünk. Egyébként nagyon
sokan, akik tényleg messzebbi országokból jöttek pl. Görögországból kihasználták azt a
lehetőséget, hogy átlátogattak Budapestre, Bécsbe, Bratislavaba, Dresdába, vagy Berlinbe.
Én személy szerint szerencsés voltam eddig, és sok országot megjárhattam, így inkább a
belföldi utazásokat választottam, bár a bécsi téli vásárba megérte átmenni nekem is, mert a
buszút amit az Egyetem szervezett konkrétan 150 korona volt oda-vissza (1500 ft). Minden
esetre, a belföldi utazások: erről azt kell tudni, hogy Brno, mint már említettem Morva
területen van, és Morvaország rengeteg természeti kinccsel rendelkezik, és egy hatalmas
karsztrendszer is található a területen, szóval aki szeret kirándulni, annak érdemes
felpattanni a vonatokra, és kirándulni. Egyébként örök és tényleg felejthetetlen élményt
nyújt a Punkva-barlang, ami egy cseppkőbarlang, és a túra második felét, mintegy fél órát a
karsztrendszerben csónakon teszik meg a túrázók. Emellett sok szép kis falucska bújik meg a
hegyek között, ezeket is érdemes felfedezgetni. Ahova még mindenképp érdemes ellátogatni
az Olmütz (jogászok, figyelem, igen, itt született az olmützi oktrojált alkotmány ).
A morva részeken túl két várost ajánlanék még a kötelező Prága mellett: Karlovy
Vary-t és Cesky Krumlov-ot. Cesky Krumlov a UNESCO világörökség része, és fantasztikus egy
kisváros. Gyönyörű, olyan, mint egy kis ékszerdoboz. Karlovy Vary pedig nagyon híres a
gyógyvizéről, és az ottani filmfesztiválról. 
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Ezekre a helyekre amúgy nagyrészt vonattal, vagy a cseheknél nagyon népszerű, és
amúgy nagyon jó Student Agency buszokkal utazgattunk. Egyébként mindkét módon haza
lehet jutni Budapestre is. A vonat talán kicsit kellemesebb, viszont drágább, a Student
Agency buszok viszont belföldről külföldre való utazásnál biztosítanak 26 év alatti
kedvezményt, így a hazautazás nem vészes anyagilag. Ha az ember előre tervez, akkor 48000 ft között lesz. A belföldi utazásra még visszatérve: a cseh vonatokon nincs diákkedvezmény, viszont van csoportos kedvezmény, így érdemes többen utazni. A Student
Agency-vel való belföldi utazásoknál pedig az a jó, hogy ha át is kell váltanod egy másik
buszra, bevárják egymást, és tényleg összehangoltan mennek, illetőleg a jegypénztáraknál
nagyon segítőkészek.
Zárásként annyit mondanék, hogy fantasztikus élményekkel gazdagodtam.
Csehország gyönyörű, nem is gondolnánk, hogy mennyire az. És a cseh emberekkel is nagyon
jó tapasztalataim vannak, így abszolút megéri kiutazni.

Fajta Rita
Elérhetőség: ritarmandi@gmail.com
2015. február 24.

Íme pár kép:

Brno:
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Olmütz:

Punka-barlang, Morva-karszt

Cesky Krumlov:

Karlovy Vary:
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