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2015/16 őszi szemeszter 

 

A 2015/16-os őszi félévet Bambergben töltöttem. Nagyon kellemes emlékekkel jöttem el 

onnan és nem bántam meg, hogy részt vettem a programban. Íme néhány hasznos információ: 

Utazás, közlekedés: az előkészítő kurzus jóvoltából ellátogattunk Nürnbergbe és az 

Oktoberfest idején Münchenbe is. Kihasználtuk a Bayern-ticket nyújtotta lehetőségeket is, 

melynek a lényege, hogy egy jegyet maximum öt fő vehet igénybe, ahol az első fő 23 eurót 

fizet, minden további főnek 5 euróba kerül az utazás. Így jutottunk el öten fejenként 8 euróért 

Würzburgba, Rothenburgba és ismét Nürnbergbe. A vonatközlekedés nagyon kényelmes, az 

utazás kellemes, a vonatok pontosak. Minden átszállást feltüntetnek, így szinte lehetetlen a 

tévesztés. A vonatközlekedés mellett kedvezőek a német telekocsik, vagy a távolsági buszok 

is. Bambergből Budapestre kb. 40-45 euróért lehet eljutni. A légi közlekedés már 

bonyolultabb, nemcsak árban több, de időben is, ugyanis Budapestről Bambergbe nincs 

közvetlen járat, így vagy Münchenből vagy Frankfurtból lehet megközelíteni a frank várost, 

ami kb. 10 óra hossza. 

A városon belül – ha az időjárás is engedi – biciklivel utazni a leggyorsabb. Az egész várost 

behálózzák a minőségi kiépített bicikliutak. Itt sokkal biztonságosabb biciklire pattanni, mint 

otthon. Ha valaki nem akar bérelni/venni biciklit, marad a buszos közlekedés, ami a 

diákigazolvány felmutatásával ingyenes. Ha valaki azonban a szorgalmi időszak megkezdése 

előtt érkezik (pl. előkészítő tanfolyam), vegye figyelembe, hogy a bérlet csak az első tanítási 

naptól érvényes. (Esetemben ez egy hónap bérletnélküliséget jelentett.) Ilyenkor vagy heti 

jegyet vesz az ember, vagy biciklizik. A buszozás is jól működik, negyed óránként 

közlekednek este fél 8-ig, utána hajnal kettőig járnak az éjszakai járatok. Drága taxi helyett 

érdemes hajnal 2-től a Linientaxi szolgáltatását igénybe venni, ahol fejenként 1 euróért az 

adott busz vonalán kitesz a taxi (nem háztól házig megy). 

Szállás: a kertvárosi kollégiumban voltam elszállásolva, ahol csak egyszemélyes apartmanok 

vannak saját kis konyhával, fürdőszobával, ággyal, szekrényekkel, két asztallal és két székkel. 

Egyébként teljesen üres a lakás, olyannyira, hogy még zuhanyfüggöny, wc kefe, vagy 

edények sincsenek. Ha valakinek szerencséje van, az előző lakótól örökölhet néhány dolgot, 

de ezek a legtöbb esetben használhatatlanok. Tapasztalataim alapján ez a hely tűnt a 

legelőnyösebbnek nem csak ár-érték arányban, de elhelyezkedésileg is. Minden itt van: 



szupermarketek, orvos, sportolási lehetőség, pl. edzőterem, uszoda, vagy bowling. A belvárosi 

szálláshelyek igaz hangulatosabbak. de sokkal drágábbak is és legtöbbjük nem egyszemélyes. 

Étkezés: szinte minden otthoni alapanyag beszerezhető a bambergi szupermarketekben, így 

gond nélkül elkészíthetőek kedvenc ételeink. Aki kicsit lustább, vagy nincs ideje, hétfőtől 

péntekig igénybe veheti az egyetem bármelyik menzáját, ahol többféle menüből 

válogathatunk. A diákok olcsóbban ehetnek a diákigazolványukkal. 

Miért éppen Bamberg? Maga a városka nem túl nagy, az ember 1-2 hét után már könnyen 

kiismeri magát. A kocsmák igen népszerűek (nem csak) az egyetemisták körében, nehéz 

választani a több mint 10 féle kiváló helyi sör közül. Amit viszont mindenkinek ki kell 

próbálnia, az a nagy múltú bambergi Rauchbier. Jó időben érdemes ellátogatni a bambergi 

„Margit-szigetre”, a Hain-ba, ahol hatalmas park, botanikus kert, tavacska várja a látogatókat. 

Bamberg nevezetességei közé tartozik a Dom, vagy a Kleine Venedig, ami kötelező program 

az itt tanulóknak. Érdemes még időt szánni a Rózsakertre, a michaelsbergi kolostorra, vagy a 

város legmagasabb pontjára, Altenburgra. 

Az Erasmusban az a jó, hogy a különböző kultúrájú embereket összehozza. Akarva-

akaratlanul belecsöppenünk egy színes világba. Tapasztalatot szerzünk, elfogadóbbak és talán 

megértőbbek is leszünk az eddig számunkra ismeretlen kultúrákkal szemben. Ismeretségek, 

barátságok köttetnek. Itt nem csak nyelvet tanul az ember, hanem önállóságot is. Aki esetleg a 

pénz miatt aggódik, ne tegye. Az ösztöndíjból nagyjából ki lehet jönni, ha az ember nem 

szórja a pénzt és dolgozik mellette. Munka van, viszont résen kell lenni, érdemes már az 

elején keresgélni, mert hamar betelnek a helyek. 

Ha bármi kérdésetek van, keressetek bátran e-mailben: dorizmihaly@gmail.com. 
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