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 A 2017/2018-as tanév nyári szemeszterét Magyarországon, Egerben töltöttem el, ahol az 

Eszterházy Károly Egyetemen tanultam magyar nyelv és irodalom - történelem tanárképző szakán. 

Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó döntést hoztam, mikor belevágtam az Erasmus programba, így 

aztán aki elolvassa beszámolóm arra buzdítom vágjon bele, hiszen egy életre szóló élmény, amit kár 

lenne kihagyni. Az Egerben tartózkodásom alatt nagyon sok kultúrával, és emberrel ismerkedtem 

meg. Noha azt gondolhatjátok, hogy Egerben szinte csak magyar emberek tanulnak és élnek. Számos 

barátra tettem szert ebben a néhány hónapban és nagyon sok élménnyel gazdagodtam. Mikor 

eldöntöttem, hogy jelentkezem az Erasmusra számomra tervbe sem jöhetett más város mint Eger. 

Azért is választottam ezt a várost, mint úti célt, mert korábban már nagyon sokszor jártam a itt, és 

nagyon szeretem. Barátságos hely még barátságosabb emberekkel. 

A következőkben szeretnék nektek néhány szót írni erről a gyönyörű történelmi városról, hátha ti is 

kedvet kaptok. 

 

Eger 

Eger, szlovákul Jáger az Észak-Magyarország-régióban fekszik. Heves megye székhelye. Észak- 

Magyarország második legnépesebb városa. Jelentős oktatási és kulturális központ. Egerben található 

Magyarország egyik legnagyobb bazilikája, az egri főszékesegyház, ami 1831-1836 között épült. A 

város második legmagasabb épületének számít hiszen 55méter magas. Ezen kívül számos más híres 

műemlékkel büszkélkedhet, melyek közül kiemelkedik az egri vár, melynek leghíresebb történelmi 

eseménye az 1552-es ostrom, mikor a várvédők Dobó István Kapitánnyal visszaverték a túlerőben 

lévő Oszmán Birodalom seregét. Műemlékek mellett meg kell említenem, hogy a magyar borvárosok 

egyik legjelentősebbike. A város főtere a Dobó tér, ahol számos fantasztikus étterem és kávézó 

található, amit nem érdemes kihagyni. A legtöbb étterem a városközpontban van, de az egyetem B-

épülete mellett található a Király Pizza, ahol szerintem a város legjobb pizzáit, és donutjait készítik. 

A buszállomástól a líceumig az út hossza körülbelül 10perc, de a közelben található az egyetem jó 

néhány további épülete is. Azonban van néhány épület ami az Almagyardombon található, oda a 

legjobb taxit fogadni, hiszen rengeteg lépcsőn kell felfele menni, ahhoz, hogy odajussunk. A város 

főbb pontjait azonban gyalogosan is könnyen meglehet tenni. Egerben nagyon sok látnivaló van, 

szerintem aki oda utazik biztosan nem fog unatkozni. Tapasztalatom szerint a helyiek nagyon 

barátságosak és közvetlenek. Ha valaki pedig az éjszakai életet kedveli ajánlani tudom a Broadwayt, 

ahol számos bulit, koncertet szerveznek, valamint a Bíborost, ahová a legtöbb egyetemista jár. 

 

A Kollégium 

A jelentkezés során lehetőség nyílik jelentkezni kollégiumba. A Leányka Úti Kollégium a vár felett 

található, tehát szinte az egész várost belátni onnan. A kollégium díja 26000 Ft., ami a 



kollégiumokhoz képest nagyon jó ár. Azonban hasznos ha van magyarországi bankszámlája az 

embernek, mert szlovák bankszámláról nem lehet utalni. A legtöbb diák, aki Erasmusosn vesz részt 

háromszobás apartmanokban lakik, közös konyhával és fürdőszobával. Itt lányok, fiúk egyarán 

kerülhetnek közös apartmanba. Negatívumként meg kell jegyeznem, hogy kiutazás előtt jó ha 

felkészültök a különböző kultúrák találkozására (gondolok itt a takarításra, fürdőszoba használatra) 

nehogy meglepetés érjen benneteket. Összességében, aki ismerkedni szeretne, annak csak ajánlani 

tudom. 

 

Az egyetem 

Az egyetemi oktatással személy szerint a legnagyobb mértékben elégedett vagyok. Az átlagos 

órahossz 90 perc, ami nekünk kicsit hosszú lehet a 45 perces órák után. A 100%-os jelenlét több tárgy 

esetében kötelező volt. Volt olyan tantárgy, amiből a szemeszter alatt 2 órát tartottak, de akkor reggel 

8:00-tól egészen 18:00-ig. Ezáltal eléggé hullámzó volt a terhelés. Nagyon sok tudományos cikket 

kellett elolvasni és sok esszét kellett írni, valamint prezentálni is kellett. A tanárok nagyon 

barátságosak, és segítőkészek. Ami furcsa lehet, hogy a legtöbb tanár tegezi a diákokat, és szeretik 

ha őket is viszont tegezik, tehát nagyon közvetlenek. Próbálnak a lehető legtöbb segítséget nyújtani, 

hogy minden gond nélkül teljesíthetőek legyenek a vizsgák. 

 

Költségek 

Magyarországon szinte ugyanolyanok az árak, mint Szlovákiában. Az élelmiszerhez olcsón lehet 

hozzá jutni, vagy ebédet rendelni, kiszállítás mindenhol ingyenes, viszont némelyik helyen sokat kell 

várni. 

 

Összességében Eger egy nagyon csodás város, életem 

talán eddigi legjobb szemeszterét tölthettem ott. 

Nagyon sok dolgot nyertem vele, új kultúrák, emberek 

megismerésé, személyiségfejlődés, más oktatás, és 

természetesen egy életre szóló felejthetetlen élmény. 

Újra megtapasztalhattam, hogy a magyarok milyen 

vendégszeretőek és kedvesek. Bárki akinek felkeltette 

az érdeklődését az Eszterházy Károly Egyetem, az 

nyugodt szívvel vágjon bele, nem fogja megbánni. 

 

 



 

 


