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Erasmus beszámoló – Logroño 2013/2014 tavaszi félév 

 

Idén abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy Erasmus ösztöndíjasként a tanév tavaszi 

félévét Logroñoban tölthettem, az Universidad de La Rioja nevű egyetem hallgatójaként. 

Először is a várost szeretném bemutatni, ugyan is addig a pillanatig, amíg lehetőségem nem 

adódott megpályázni az ösztöndíjat, még csak nem is hallottam erről a városkáról, és emiatt 

egy kicsi félelem is volt bennem. Szívesebben mentem volna mondjuk Madridba, vagy egy 

másik nagyobb városba, de mostanra már elmondhatom, hogy egy cseppet sem bántam meg, 

hogy ide kerültem végül, sőt mi több, az ösztöndíj által betekintést nyerhettem az igazi 

spanyol életvitelbe. Tudniillik egy kisebb, eldugott városkában sokkal nagyobb a kulturális 

„sokk”, hiszen itt legtöbbször a helyi lakossággal kerülhetsz kapcsolatba. Mivel egy 

viszonylag kis városról van szó, kicsi egyetemmel, így ez még jobban rákényszerített arra, 

amit eredetileg is tervbe vettem, hogy minél többet beszéljek spanyolul. 

Helyileg Logroño Spanyolország északi részén helyezkedik el, Madridtól busszal 4, míg 

Barcelonától 6 órára található. 

És most az egyetemről. Egyedüli magyarként kerültem ki, de ennek is örültem, hiszen ez azt 

jelentette, hogy magyarul senkivel nem tudtam beszélgetni, így a kialakult baráti 

társaságomban a központi nyelv a spanyol volt, az esetek kisebb részében pedig az angol.  

Ami a rendszert illeti, minden segítséget (üdvözlő csomagok stb.) rendelkezésemre bocsátott 

az egyetem, viszont ún. budy-m, vagy mentorom nem volt, és ahogy megfigyeltem, ezen az 
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egyetemen még nem vezették be ezt a rendszert. Na, de sebaj, mert facebook-on hamar 

rátaláltam az Erasmusos csoportra és már az első napomon felvették velem a kapcsolatot a 

kint lévő Erasmus diákok, így viszonylag hamar beilleszkedtem. Ahhoz képest, hogy egy 

olyan társaságba kerültem bele, akik már szeptember óta kint tanultak, mindenki nagyon 

kedves volt és befogadó, így már az első héttől kezdve hetente összejártunk, és magunk között 

szerveztük a programokat, kirándulásokat stb.  

Az egyetemnek a világ minden részéről van kapcsolata, így velem együtt elég színes 

társaságot alkottunk. Csak hogy néhány nemzetet említsek, volt török, lengyel, német, olasz, 

francia, kínai, amerikai, brazil, angol ismerősöm is, úgyhogy mindjárt nem éreztem magam 

olyan egyedül. 

Ami a tanulást illeti, személy szerint 4 tárgyat vettem fel az itthonihoz hasonló internetes 

rendszeren keresztül. Két angol és két spanyol nyelvű tárgyat hallgattam a filológia tanszéken. 

Egy tárgy 6 kredit értékű volt és heti 4 órán kellett részt vennem, így a délelőttjeim foglaltak 

voltak, de kora-késő délutánra általában már mindig szabad voltam. 

Eleinte nagyon aggódtam a nyelvi nehézségek miatt, ugyanis előtte csak másfél évet tanultam 

spanyolul és azt sem intenzíven, de tényleg úgy van, ahogy mondják, poco a poco, azaz 

lassan, de biztosan tudtam alkalmazkodni a nyelvhez, az ottani kiejtéshez és a 

beszédtempóhoz. Filozófiát hallgattam spanyolul, valamint egy spanyol nyelvi órát, és 

szerencsére mindkettőből sikerült végül átmennem, ami nagyon nagy megkönnyebbülés volt, 

de hozzá kell tennem, hogy bár az ottani oktatók az esetek többségében (voltak azért 

kivételek) nagyon segítőkészek, a jelenlétet és az igyekezetet megkövetelték ahhoz, hogy 

sikerüljön a kurzus. 

Most nézzük a megélhetés részét. Nem siettem el, és kiutazás előtt csupán 1 héttel találtam 

egy albérletet, ahová beköltöztem, és szerencsémre megfelelő volt, sőt… Két lakótársam volt, 

az egyikük helyi, a másik pedig amerikai, így egyszerre tudtam a spanyolt és az angolt 

gyakorolni; amikor otthon voltam, az egyikkel mindig csak spanyolul, a másikkal pedig 

angolul kommunikáltunk. Mindhármunknak volt saját szobája, és elmondhatom, hogy sosem 

volt egy nézeteltérésünk sem, sőt a végére jó barátnők lettünk, így továbbra is tartjuk a 

kapcsolatot egymással, aminek nagyon örülök. 

Már az elején egyértelmű volt számomra, hogy albérletet kell találnom, ugyanis 

mindenképpen külön szobát szerettem volna, hogy tudjam fogadni a látogatóimat, és az itteni 
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kollégium egyszemélyes szobája 360 euróba került havonta, míg az albérletem, ami ott 

drágának számított és mindennel felszerelt volt (+terasz) mindennel együtt havonta 290 

euróba került, nem beszélve arról a plusz kényelemről, amit egy albérlet nyújt a kollégiummal 

szemben. Ha már a költségeknél tartunk, ebből a szempontból is csak javasolni tudom 

Logroñót, mivel kisebb város, mint pl. Madrid, így tömegközlekedésre nem is kellett 

költenem, mindenhová el tudtam jutni max. 20-25 perc alatt, persze ehhez hozzájárult az is, 

hogy a városközpontban laktam. 

A költségeimről havi elszámolást készítettem, amit alább mutatok be. 

 

Erasmus kiadások 

2014/02 

Vásárlás: 149,42 euro 

Egyéb: 61,87 euro 

Össz: 211,29 euro 

2014/03 

Vásárlás: 221,68 euro 

Egyéb: 45 euro 

Össz: 266,68 euro 

2014/04 

Vásárlás: 241,30 euro 

Egyéb: 60 euro 

Össz: 301,30 euro 

2014/05 

Vásárlás: 117,76 euro 

Egyéb: 126,83 euro 
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Össz: 244,59 euro 

 

Tehát átlagosan havi 250 eurót költöttem el a bérleti díjon kívül, ami azt jelenti, hogy átlagban 

havi 540 euróból tudtam teljes mértékben megélni. Ebben a költségben benne van a 

szórakozás is, ami szintén nagyon előnyösen alakult számomra. Azt tudni kell, hogy 

Spanyolországban hajnal kettő előtt ki sem nyitnak a szórakozó helyek, ezért általában egy-

két kávét javaslok az elkövetkezendő Erasmusoknak, mielőtt bulizni indulnának. Nehéz volt 

hozzászoknom, de végül már fel sem tűnt, hogy egy átlagos közös szórakozás reggel 6 előtt 

nem ér véget. A költségeket tekintve nagyon előnyös volt, mert az itt tanuló külföldi diákok 

kaptak egy VIP kártyát, melynek felmutatásával a szórakozóhelyeken sört és rövid italokat 1 

euróért lehetett megvásárolni, így ebből a szempontból is csak ajánlani tudom Logroñót. 

Végezetül miért érdemes Logroñót választani? 

A kis városban számos látványosság található, ezen felül híres a La Rioja-i borokból és 

tapasokról, melyek Spanyolország legjobbjai. Amikor a nap leereszkedik, a város azzal a 

lendülettel kel életre, a szűk kis utcák éttermei, bárjai megtelnek emberekkel, és a város 

magával ragad. Logroñón keresztül halad át a jól ismert Camino de Santiago, melyen 

keresztül számos közeli történelmi kis faluba el lehet jutni. A város minden része kultúra, 

Logroño egyszerre nyugodt, csendes, de eleven város is, így csak a képzelet szabhat határt 

annak, hogy ki mit visz haza belőle egy 4-5 hónapos kaland után. 

 


