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Papírmunka, papírmunka, papírmunka. Leginkább így tudnám jellemezni Erasmusos létem első 

heteit. A rengeteg levelezgetés, nyomtatványkitöltés és egyeztetés után azonban hirtelen 

belehasít az emberbe a tudat, hogy milyen lehetőségek, élmények várnak rá. 

Én a Spanyolországi Jaume I egyetemen töltöttem el egy félévet, ahol szerencsére mindig 

rendelkezésemre álltak, ha kérdésem volt és mindig hamar választ kaptam az üzeneteimre. 

Megérkezésemkor rögtön az ORI-ba (Külföldi Kapcsolatok Irodája) küldtek, ahol minden 

szükséges információt megkaptam amire csak szükségem lehetett. Elmagyarázták a 

tárgyfelvétel menetét, kaptam brosurát a programokról, a városról, az egyetemről, valamint 

térképet a campusról és a campus területén található épületekről és termekről. Mert, hogy a 

campus nagy. Meglepően nagy ahhoz képest, hogy maga a város milyen kicsi.  

Tudtommal ebben a félévben egyedül én jöttem erre az egyetemre, nem is találkoztam más 

magyar diákkal ott, kivéve egy lányt, aki ugyan ugyanúgy Erasmussal jött az egyetemre, 

azonban ő külföldön él és tanul. A szaktásaim, tanáraim is mind azt mondták, hogy magyar 

diákot még nem igen láttak az egyetemen. Így aztán nagyon izgalmas volt egyedül lenni, 

rákényszerítve az angolul való kommunikálásra. 

  



A szállást – mint általában – érdemes jó előre megválogatni és lefoglalni, ugyanis egyetemváros 

lévén a kiadó lakások, szobák hamar elkelnek. A központban valamivel drágábbak a szobák, 

akár 250 – 300 eurót/hó + rezsit is elkérhetnek. A központi szállás azoknak lehet jó, akik 

szeretnének gyorsan beérni az egyetemre, valamint gyakran szeretnék élvezni a város éjszakai 

életét. Én a tengerpart közelében, a ’Grau’ nevű megállónál találtam szobát 160 euró/hó + 

rezsiért. Onnan sem volt sok a menetidő, 35-40 perc alatt be lehet érni az egyetemre, a homokos 

tengerpart pedig 5-10 perc séta. Ezt nagyon élveztem, és mivel október közepéig fürdésre 

alkalmas volt az idő, ki is használtam. A város ezen felén a szobaárak is barátibbak, lévén kicsit 

messzebb vannak az egyetemtől. Van lehetőség spanyol családoknál elhelyezkedni, az azonban 

sokszorosa egy szoba árának. Én nagyon élveztem, hogy különböző nemzetiségű diákokkal 

laktam együtt, ez még érdekesebbé és sokszínűbbé tette a kint létet. 

Közlekedésre lehet a buszokat használni, de a legtöbbet használt közlekedési eszköz Castellón 

„villamosa”, ami inkább egy trolibusz, de valamilyen oknál fogva ők villamosnak nevezik. Erre 

egyébként a jegyár 1,05 euró, a bérlet 30 napra 30 euró, ami sokkal jobban megéri, mint minden 

nap jegyet venni. A bérletet dohányboltokban lehet megvásárolni. Az első vásárlásnál adnak 

egy kártyát (ami plusz 2 euró), és onnantól kezdve ezt a kártyát kell minden hónapban 

feltöltetni. 

Egy másik, igen népszerű közlekedési lehetőség a kerékpározás. Castellón rendelkezik egy 

biciklihálózattal az úgynevezett Bicicas-al. Az éves 24 euró, a negyedéves 20 euró, a havi 10 

euró. Hozzáférést e-mailben lehet kérni. Érdemes kihasználni ezt a szolgálatás már csak azért 

is, mert a késő órákban nem igazán lehet máshogy közlekedni a városban. 

 

A tárgyfelvétel kicsit döcögősen ment, mert hát hiába segítettek, ez egy több lépcsős folyamat. 

Nagyjából egy hónap van a kurzusok látogatására és kiválasztására. Az ottani Neptun az ’Aula 

Virtual’. Ide vannak felvezetve a kurzusok, ide töltik fel az anyagot a tanárok, és a diákoknak 

is ide kell feltölteni a beadandókat. 

Az egyetemi kurzusok sokszínűek és izgalmasak voltak. Mivel csak angol nyelvű kurzusokat 

vettem fel, így a megértéssel nem volt probléma, noha a tanárok előszeretettel magyaráztak 

spanyolul, ami néha megnehezítette a dolgomat. Szerencsére mindig volt olyan szaktársam, aki 

a segítségemre sietett és segített eligazodni, ha elakadtam valahol. 

Noha életem egyik legnehezebb kurzusát itt végeztem el, az órák zöme viszonylag könnyűnek 

bizonyult, amihez az is hozzájárult, hogy az oktatók egyértelműen nagy tudásúak voltak és ezt 

a tudást jól át is tudták adni. 

Sok óra ketté van szedve egy elméleti és egy gyakorlati részre. Nekem csak elméleti óráim 

voltak, úgyhogy a gyakorlati feléről nem tudok nyilatkozni. Az órákat amúgy nem veszik 

véresen komolyan, jelenléti ív egyik órán sem volt, elég megcsinálni a kötelező 

csoportmunkákat, prezentációkat, beadandókat, valamint sikeresen megírni a – zömében 

írásbeli – vizsgákat. A sikertelen vizsgákat amúgy legközelebb nyáron javítani, ezért nagyon 

ajánlatos elsőre teljesíteni őket. Minezektől függetlenül megéri folyamatosan bejárni, mert 

tényleg élvezetesek és érdekesek az órák. 

 

Árak szempontjából mindenképpen kedvezőbb, mint a nagyobb városok, Barcelona, Madrid 

etc., viszont itt is zsebbe kell nyúlni, ha szállásról vagy utazásról van szó. Szerencsére az ételek, 



ruhák nagyjából ugyanolyan árban vannak, mint otthon, ezért, ha az emberrel nem szalad el a 

ló bevásárlás közben, viszonylag jól be lehet osztani a pénzt. Érdemes gyümölcsökből jól 

bevásárolni mert jó árban vannak, és mivel a legtöbb helyi, nem importált nagyok, édesek és 

nagyon finomak. 

Sajnos azt kell mondjam az ösztöndíj egyszerűen nem tud fedezni mindent. Tapasztalataim 

alapján mindenképpen érdemes egy kis saját tőkét is félre tenni, pláne, ha az ember rész szeretne 

venni a különféle egyetemi kirándulásokon, programokon, ha utazgatni szeretne, vagy 

egyáltalán eljárna szórakozni. 

 

Maga Castellón tényleg egy nagyon kicsi város, azonban nagyon szép, gyönyörű tengerparttal 

és csodálatos épületekkel. A várostól nem messze vannak kirándulóhelyek, de ha az ember 

messzebb szeretne utazni, az sem bonyolult. Valencia nagyjából egy órányi vonatútra van, 

Madrid és Barcelona pedig 3-4 órányira. Sportolási lehetőségből nagyon sok van, nem csak az 

egyetem területén, de az egész városban találhatók edzőparkok, futásra alkalmas helyek, uszoda 

stb.  

Pozitív élmény volt, hogy mindenki segítőkész és kedves egymással és a külföldiekkel is, még 

akkor is ha egyáltalán nem tudnak angolul, ami nagyon is jellemző rájuk.  

 

Összességében hatalmas élmény volt és örülök, hogy éltem ezzel a lehetőséggel. Sokat tanultam 

és rengeteg élménnyel gazdagodtam.Ha bárkinek felkeltette a figyelmét az egyetem és van még 

kérdése, forduljon hozzám bizalommal: lilla.albert97@gmail.com 


