
Lisszabon – az örök szerelem 

Az én utam elég sajátságosan indult Lisszabonba, ugyanis levelező tagozatos joghallgató vagyok és 

mindig úgy tudtam, hogy csak nappalisok vehetnek részt Erasmus-on. Decemberben a végzős 

unokatesóm hívta a fel a figyelmemet a meghirdetett pótpályázatra, ahol a levelezősöknek is 

lehetőséget adtak a pályázásra. December közepe fele eldöntöttem, hogy semmi vesztenivalóm 

nincsen, ezzel csak nyerhetek, így hát beadtam a jelentkezést Lisszabonba és december vége fele 

meg is jött az eredmény, mely szerint februárban mehetek külföldre fél évre. Pont vizsgaidőszak 

közepe volt, az az igazság hogy nagyon fel sem fogtam. Meg kell jegyeznem, hogy Németh Katalin 

Erasmus Koordinátor segítségével sikerült Lisszabonba eljutnom, mivel elvileg már csak Olaszország, 

és Spanyolország jöhetett volna szóba, ahol viszont nincs angol nyelvű oktatás. Ezúton is köszönöm 

neki a közbenjárását!  

Érkezés:  

Talán a jelentkezés és a kiutazás közti rövid idő miatt, vagy azért mert nagy társasági életet élek a 

megérkezés pillanatában –teljesen egyedül- csak arra tudtam gondolni, hogy miért kellett ez 

nekem!? Melyik gép indul leggyorsabban vissza Magyarországra!?  Szerencsére annyi tartás volt 

bennem, hogy ha már itt vagyok megcsinálom és igyekszek kihozni a legtöbbet belőle! Ebből lett 

életem egyik legmeghatározóbb, legfeledhetetlenebb féléve és szerelme Lisszabon iránt.  

Hol laktam?  

A www.uniplaces.com oldalon rengeteg diákszállást találtok, én a Calcada Santanna-n laktam 

kezdetben egy diákszállóban, amit nagyon kedveltem. Ez a szállás pont a Rossio, Restauradores és 

Martim Moniz történelmi terek között helyezkedik el a dombtetőn. A panoráma a szállásról fenséges, 

rálátni a teljes óvárosra. A szűk kis utcákon, amelyek felvezetnek igazi kis portugál éttermek vannak, 

amelyek nem a turistáknak, hanem a helyieknek kínál elérhető áron portugál otthoni ízeket. Ha 

eleged van az állandó kaptatóból, a klasszikus sárga villamossal is fel tudsz jutni ide.  

Az az igazság, hogy én mindenképpen azt ajánlom, hogy egy ilyen helyen kezdd el a félévet, mivel itt 

azonnal legalább 20 emberrel fogsz együtt élni (természetesen külön szobában) közös konyhával, 

ebédlővel, tanulószobával, ami remek lehetőséget ad arra, hogy gyorsan sok barátot szerezz. Utána 

természetesen megismered azok barátait is, Te is új barátokat szerzel és rövidesen azt veszed észre, 

hogy olyan körben vagy, ahol nagyon jól érzed magad és egyre kevésbé vágysz haza! ;) (Csak arra 

figyelj oda, hogy amikor aláírod a szerződést, akkor szabadon távozhass bármikor, amikor csak 

szeretnél és a kauciót is visszakapd)  

Én személy szerint 3 hónap után a legjobb barátokkal elköltöztem Santa Apolóniára, ahol kivettünk 

egy lakást együtt a maradék időre. A lakás olcsóbb megoldás és kötetlenebb, hogy kit hívsz meg és 

mit csinálsz ott, szóval miután kialakult az ismerettség, akkor jó váltás lehet. 

Mi legyen az első dolog mikor megérkezel?  

Tömegközlekedési kártya kiváltása. Talán ez az, ami a legmacerásabb itt, mivel ki kell tölteni egy 

űrlapot, vinni kell igazolványképet és csak 1 hét múlva lesz kész a kártya, amit használni fogsz ezután. 

Van gyorsított eljárás is plusz pár euró fejében, szerintem érdemes erre áldozni. Amit tudni kell erről: 

36euró per/hó a tömegközlekedés, amit mindig a kártyára tölthetsz fel az erre alkalmas 

automatákban a metrómegállóknál. Ezért a pénzért azonban minden tömegközlekedést használhatsz, 

beleértve a régi lissszaboni jelképnek számító sárga villamosokat is. Én azt hiszem enélkül a kártya 

nélkül nem lehet élni Lisszabonban, mivel sokkal drágább a tömegközlekedés, ha csak egy-egy útra 

http://www.uniplaces.com/


veszünk jegyet. Egyszerűbb ennek a kártyának az elintézése, ha a házban egyből odamész valakihez, 

akinek már van és megkéred, hogy segítsen! Ne izgulj, szívesen segíteni fog, Ő is barátokat keres! 

Második természetesen, hogy az előre leegyeztetett időpontban bemész az egyetemre az Erasmus 

koordinátorhoz, hogy felvegye Neked a tantárgyakat stb…  

A harmadik dolgod, hogy elmész Bairro Alto-ra, az Erasmus irodába és kiváltod az ELL kártyádat 

(10euro, de kötelező, nagyon gyorsan megtérül! Ezzel vehetsz részt a szervezett programokon, 

bulikon) és a WTF sim kártyát. Ezzel a portugál sim kártyával havi 7 euróért 500 percig ingyen 

beszélhetsz a többi portugál számmal, korlátlan sms portugál számokra és 500mb internet, ami 

viszont szinte elfogyaszthatatlan, mivel skype, viber, whatsup, snapchat, facebook ingyen van, nem 

számít az adatfogralomba!  

Egyszerűen kifogástalan, ahogy ez a szervezet működik itt Lisszabonban. Rengeteg utat, ingyenes 

partyt és kulturális programot szerveznek. Ezekre mindenképpen menj el, mert nagyon jól fogod 

érezni magad és rengeteg új barátot szerezhetsz! Kifejezetten ajánlom Portó-t, Algarve-t, és ha a 

tavaszi szemeszterben leszel Te is kint, akkor a Torres Vedras-i Karnevált!  

Élet Lisszabonban: 

Lisszabon szerintem 1,5- 2x drágább, mint Budapest, de természetesen ezt elég nagy általánosságban 

mondom, mivel itt is meg lehet találni az olcsó, de jó helyeket! Alapvetően elmondható, hogyha az 

ember egy menüt (leves, második) akar enni akkor olcsóbb éttermekben 7-8 eurót kell fizetnie. A 

klubokba ELL Erasmus kártyával ingyen mehetsz be (minden napra szerveznek valahova bulit) és 

általában van valamilyen akció az italok tekintetében.  

Infók az alábbi Erasmus csoportokban: 

https://www.facebook.com/groups/ERASMUSINLISBON/  

https://www.facebook.com/groups/erasmuslisbon20142015/ 

Surf csoport:  

https://www.facebook.com/groups/261679484041679/ 

Lisszabonban rengeteg a látnivaló, ezeket ahogy telik az idő egyre inkább fel fogod fedezni. Találtam 

egy nagyon jó kis útmutatót, ezeket mindenképpen érdemes végigjárni: 

http://varosban.blog.hu/2010/08/24/egy_nap_lisszabonban 

Ha már minden nevezetességet megnéztél Lisszabonban és kicsit megpihennél, akkor én néhány 

helyet nagyon ajánlok. 

Az egyik a Mercado da Ribeira, ami egy piac, de valami hihetetlen gasztronómiai csodában lehet 

részed nagyon elérhető áron. (10-15 euró) http://www.timeout.com/city-guides/time-out-mercado-

da-ribeira-lisbon/  

A másik a Park nevezetű rooftop bár, ahol 5 euróért - ugyan nem olcsón- ihatsz egy Caipirinhát (must 

try koktél itt kint!) és olyan gyönyörű panorámában gyönyörködhetsz, amilyet ritkán látsz! 

https://www.facebook.com/pages/Park-Bar/202318479932342?fref=ts 

Van két étterem, amit mindképp ki kell próbálni, az egyik az elvileg Illegálisan működő kínai étterem 

(http://www.richtraveler.com/illegal-chinese/ ) a másik egy alternatív hippi étterem 

(http://www.spottedbylocals.com/lisbon/regueirao-dos-anjos/ ) ami nappal garázsként működik este 
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pedig vacsorázni lehet itt. Miután megvacsoráztál el kell mosd a tányérjaidat. Az egész hangulata 

rendkívül különleges, de aki finnyás ide ne jöjjön, mivel kutya cigi simán mehet bent is. Mindkét 

helyen 3-5 euróért komplett vacsorát kapsz.  

Egyetem: 

Én 5 tantárgyat vettem fel, ezek: Interdisciplinary Studies, Indurstrial Property Law, Criminology, 

Labour Law, Legal English. Azért ezeket, mert ezek voltak angolul. Az egyetem nem gyerekjáték, de 

teljesíthető. Ezzel csak arra akarok utalni, hogy erősen ajánlott bejárni az órákra, év közben nem is 

tűnik fel annyira, de vizsgaidőszak előtt rájössz, hogy nagyon jól tetted. Ahol tudsz prezentálj, mert az 

nagyban hozzájárul a végső jegyedhez. A vizsgát a tanárok komolyan veszik, tanulás nélkül nem 

megy, de nem fogsz azért beleszakadni. ;) 

Összegzés: 

Mindenkitől ezt hallottam és mindenkitől ezt fogod Te is: Az Erasmus egy életre szóló élmény! És ez 

igaz is! Az elején lehet, hogy nem így fogod érezni, de utána haza se akarsz menni! Légy nagyon 

nyitott a városra, az emberekre, merj kezdeményezni és hihetetlen csodában lesz részed! Ha pedig 

Lisszabont választod, akkor ez hatványozottan igaz! 

Ha bármilyen kérdésed lenne, nyugodtan keress meg: attilabecsei@gmail.com címen!  

Még a végén visszajövök veled! ;)   

Néhány kép:  

mailto:attilabecsei@gmail.com
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