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 Alapszakos képzésem harmadévében lehetőségem nyílt egy katolikus egyetem tavaszi 

félévét Párizsban tölteni. A fogadó intézmény (ICP) még a mobilitási program megkezdése 

előtt elküldte emailben a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat és Erasmusos 

tájékoztatókat. Mivel itthon és külföldön átfedés lehet a vizsga- és szorgalmi időszak közt, 

ezért érdemes a vizsgáitokat előbbre tenni és 1 héttel előbb kiutazni a fogadó országba. 

Az első 2 hetem rendkívül feszített tempóban zajlott; megérkezés, szállásom elfoglalása, 

egyetemi regisztrációs hét, újabb papírmunkák, bankszámlanyitás és költözés. Igen, sajnos, 

ami lehetséges rossz megtörténhet egy Erasmusos diákkal, az megtörtént velem is.  

Még kiutazás előtt jelentkeztem a fővárosi kollégiumba (Citeaux), viszont helyhiány 

miatt elutasították a kérelmem, így kénytelen voltam albérlet után nézni. Párizsban irtó nehéz 

emberi áron kiadó szobához jutni, mivel egy közel 12 milliós városról beszélünk. Ajánlatos az 

albérletkeresést még kiutazás előtt legalább fél évvel megkezdeni. Vannak kifejezetten erre a 

célra oldalak, mint például az appartager.com, colocation.fr, leboncoin.fr, welchome.com 

illetve Facebook-os oldalak, mint az Erasmus Paris, Párizsi Magyarok, AEGEE Paris, ESN 

Erasmus Paris és Parismus Sorbonne. Nem utolsó sorban az Rbnb is (de ezt rövidtávra 

ajánlom).  

Az albérletet ahova először költöztem egy hasonló Facebook-os oldalon találtam és 

rögtön jelentkeztem is rá, hiszen „csak” 520euroba került a kiadó szoba (ekkor még örültem, 

mert Párizsban kifogni egy ilyet, maga a csoda). Később kiderült, hogy az a család (francia 

férj, brit feleség) arra utaztak, hogy zöldfülű és mit sem sejtő külföldi diákokat nyúljanak le 

500eurókkal – egyszerre hármat is (!) – és mindezt persze adómentesen. Szerződést nem 

írtunk alá (itt követtem el a legnagyobb hibát), csak átvételi volt. MINDIG írjatok alá 

hivatalos szerződést, mert az titeket véd, különben bármelyik pillanatban kidobhatnak az 

utcára. Ez történt velem is. A rendőrség tehetetlen volt, így a párizsi magyar nagykövetséghez 

fordultam az ügyemmel, akik közölték, hogy az én esetem, mindennapos eset! Kicsit 

megdöbbentő.. Szerencsére a történetem jól végződött. A francia egyetemtől kaptam emailt, 

hogy a kollégiumban megüresedett egy hely, így már másnap be is tudtam költözni.  

A kollégium a 12. kerületben, a Gare de Lyon pályaudvartól 5 percre (belváros) és az 

egyetememtől 30 percnyi tömegközlekedésre volt. A koli egy frissen felújított és modernül 

berendezett liftes, 7 emeletes ház volt, minden szintjén különböző alapterületű stúdió-

szobákkal. Minden szobához tartozott saját fürdőszoba, pici konyharész, egy nagy szekrény, 

íróasztal és ágy is. Havi 330euro a bérleti díjat, rezsit és internetet foglalta magában. Talán 

egyetlen hátulütője a kollégiumnak, hogy a mosás az vagy az épület földszintjén lévő 
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’Laverie’-ben (mosókonyha) lehetséges potom 4eur/mosás, vagy pedig az utcán 10 

métereként elhelyezett minimosodákban (ami picivel drágább). 

A lakhatáson belül még a tömegközlekedés és az élelmiszer kerül sokba. A havi bérlet 

(Navigo) zónáktól függően (Párizs 5 zónából áll) 70eurótól 140euróig bármennyibe kerülhet. 

A legelső albim például a 4. zónában volt, így 113eurót fizettem érte, majd az 1-2. zónában 

(központ) laktam, ott pedig 70euróba került a Navigom (=chippel ellátott plasztik kártya, amit 

minden hó elsején kell feltölteni az adott összeggel). (2015 szeptemberétől már bevezetik a 

diákbérletet is és picivel olcsóbb lesz az ára.) 

Párizs belvárosában megtalálható boltok a Franprix, Monoprix (nagy a választék és jó áron), 

Dia (ide jártam a legtöbbször; olcsóbb, mint a többi) illetve kisebb maszek boltok. 

Szupermarketek sajnos csak a külvárosban vannak, mint a Carrefour vagy az Auchan, illetve 

van egy Ikea is picit kintebb. (A vasárnapi boltzárra itt is ügyelni kell, bár a kormány tervezi 

visszaállításukat.) 

A francia egyetem ’Faculté des Lettres’ (BTK) tagozatán belül angol szakra jártam. 

Sok hasonlóság van a Károlis angol órák tematikája és az ottaniaké közt, egyetlen 

különbséggel: a franciák előszeretettel tartják angol óráik 70%-át franciául és csak a 

fennmaradó 30%-ban hallani angol szót. Ezért ajánlatos egy legalább B2-es francia 

nyelvtudással nekiindulni a párizsi Erasmusnak. A suli minden diákja rendelkezik beléptető 

kártyával, amely diákigazolványként is funkcionál. Neptunhoz hasonló rendszerük egy 

mobilos applikáció, amely notebookon is elérhető és regisztrálni kell rá. Az egyetlen 

furcsaság számomra talán az volt, hogy minden egyes órám helye hétről hétre változott és ez 

okozott pár kellemetlen késést vagy akár hiányzást is. (Elektronikus táblákon vetítik ki, hogy 

melyik óra épp hol lesz.) A tárgyfelvételt külföldi diákoknak megcsinálják az ’International 

Relations Office’-ban, előtte pedig 1 hét áll arra, hogy kipróbálhassák és kiválasszák 

tárgyaikat. 

Anyagiak tekintetében, ha nem él nagylábon az ember, akkor minimum havi 700euro 

szükséges. Én például az 5 hónap alatt étteremben háromszor voltam, ruhát, talán ha kétszer 

vásároltam, bulizni pedig max havi kétszer mentem el. Párizsban a szórakozás elég 

zsebbenyúlós; a minimum 15-20eurós belépők mellett az italok ára 10eurónál kezdődik. 

Ha valaki a fővároson kívül szeretne utazni, akkor a drága TGV vonatok helyett az IDbus-t 

ajánlom (amivel például én Lyonba mentem), vagy pedig a BlaBlaCar telefonos applikációt. 

Városon belül tömegközlekedésen kívül még taxival lehet utazni, aminek igen megkérik az 

árát, de erre is kitaláltak egy alkalmazást, a költséghatékonyabb Uber-t. 

 Összességében azt mondhatom, hogy az Erasmusos félévem életem eddigi legnagyobb 

kalandjának bizonyult. Szókincsem bővítése mellett még rengeteget fejlődött alkalmazkodó 

készségem, illetve türelmesebb lettem önmagammal és másokkal szemben is. Véleményem 

szerint a kinti félévem legnagyobb értéke az a tapasztalatszerzés volt, amelyben egy 

huszonéves diák szembesül az idegen ország idegen kultúrájával, és miután szembesült vele, 

mit kezd azzal és milyen emberré formálja őt a folyamat. Úgy gondolom, számomra egy kincs 

volt ez a szemeszter, hiszen rengeteg barátságot alakítottam ki – többet között egy szerelmet 

is  - és ezután bármikor örömmel visszatérnék szívem egyik legkedvesebb városába! 

 

Kérdés esetén az email címemre küldött levelekre szíves-örömest válaszolok! 
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