Universidad de Cordóba
A 2019/2020-as tanév tavaszi féléve alatt utazhattam ki Spanyolországba, Córdobába,
anglisztika szakos hallgatóként. Február 11-én repültünk Málagába, hiszen Spanyolország
megannyi repülőtere közül ez fekszik Córdobához legközelebb. Az egyetem honlapján lévő “tanév
rendje” alapján terveztük meg az utazást (szaktársammal együtt utaztunk ki) de sajnos a félév
megkezdése után pár nappal érkeztünk, ami kicsit hátrányt jelentett a többi Erasmusos
megismerésében, illetve az ismerkedő napokon való részvételben. A tárgyakat a 3 nap késés
mellett is kényelmesen felvehettük és kipróbálhattuk. Azt érdemes tudni, hogy az ügyintézés az
egyetemen sokkal lassabb mint itthon, és egyedül az ottani “Hök” irodában beszélnek minimális
angolt. Rengeteg cserediák van Córdobában főként lengyelek, olaszok, törökök stb. és az angol
szakos hallgatók is mind szívesen vesznek részt Erasmus programon. Nekünk személy szerint nem
volt buddy-nk akitől segítséget kérhettünk volna pl. a diákigazolvány igénylésében, de nem
bántam, mert így rákényszerültünk, hogy nyissunk a spanyol szaktársaink felé és segítséget
kérjünk.
Az egyetemi élet sokban különbözik az itthonitól, az órák leghamarabb 9-kor kezdődnek, és
a „siesta” időt, ami az egyetem esetében 12-14 óra volt, is szigorúan tartották, mivel ebben az
időszakban nem tartottak órákat. Ami továbbá érdekes volt számomra, hogy minden évfolyamnak
előreelkészített órarendje van, ezért az órák és vizsgák időpontjai már a félév elején adottak.
A szállásunkat egy “Interasmundo” nevezetű cégen keresztül foglaltuk le, és többé-kevésbé
elnyerte a tetszésünket. A pozitívum az volt a céggel kapcsolatban, hogy beszélnek angolul, és ha
valami probléma akadt a lakásban pl. mosógéppel, matraccal, akkor a szerelő pár napon belül
megjavította vagy kicserélte. A kint tartózkodásom alatt, ami a Corona vírus miatt csak 2 hónap
volt, főként a “Mercadona” nevezetű szupermarketben vásároltam, mert itt bizonyultak az árak a
legkezdvezőbbnek (a frissen facsart narancslé lett a kedvencem).
Az Erasmusos programokat mind tudom ajánlani, és ha valaki anyagilag megteheti, akkor
legalább az egynapos (pl. Sevilla, Cádiz) kirándulásokon vegyen részt, hiszen ezek a kb. 15-30
eurós kirándulások is hatalmas élményt jelentenek.
Továbbá Córdoba gyönyörű, telis tele van pálma-és narancsfákkal, és a mediterrán éghajlat is
nagyon kellemessé teszi a téli időszakot, még késő este is “farmerdzsekis” idő van. A város
számtalan parkja is csodálatos, a kedvenc élményeim közé a „Filosofía y Letras” (Bölcsész kar)
környékén található, zsidó negyedben tett séták tartoztak, mivel a kerület telis-tele van csodás
virágokkal feldíszitett házakkal, és hangulatos, szűk utcácskákkal. Ugyanakkor azt nagyon
sajnálom, hogy Córdoba történelmi látnivalóit pl. Mezquita, nem volt lehetőségem meglátogatni.

Annak ellenére, hogy az Erasmus utam a vártnál sokkal rövidebbre sikerült, így is sokat
tanultam ez alatt a 2 hónap alatt. Rákényszerültem, hogy rendszeresen süssek és a minimális
gasztro tudásomat fejlesszem, a nyelvtudásom (a hallásértést és a szókincset értve) fejlődött, sokal
önállóbb lettem, új barátokra tehettem szert, valamint sokkal nyitottabb és tapasztaltabb emberként
térhettem haza.
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