
Erasmus ösztöndíjjal Bambergben 

A 2019/2020-as tanév tavaszi félévét lehetőségem volt Bambergben tölteni. Bár ez a szemeszter 

rendhagyó volt, mégis rengeteg élményt és emléket gyűjthettem ebben a csodás bajor 

kisvárosban.  

Március közepén érkeztem Bambergbe, alig egy héttel a határok lezárása előtt. Erasmus-

hallgatóként lehetőségem volt arra, hogy egy tandem-partner segítsen eligazodni az egyetem 

online rendszereiben, a bejelentkezéssel, számlanyitással kapcsolatos ügyintézésben, és a város 

megismerésében. A Pestalozzistraße-i kollégiumban, egy szobás apartmanban kaptam szállást. 

A szoba rendezett volt, a konyhában főzőlap van, az edényeket, evőeszközöket, tányérokat stb. 

nekem kellett beszerezni. A szobához saját fürdőszoba is tartozik, maga a szoba pedig alap 

felszereltséggel bír, azaz ágy, szekrény, polcok és íróasztal, a szerencsésebbeknek még asztali 

lámpa és tükör is jut. A kollégiumban két Tutor van, akik rendszeresen szerveznek 

programokat, így nekem is volt lehetőségem jó hangulatú grillpartikon részt venni, és új 

embereket megismerni. A kollégium közelében több szupermarket van, illetve a könyvtár és a 

menza is könnyen elérhető gyalog, ahol minden nap különböző finom ételekkel várják a 

hallgatókat. 

Az első hetek a beiratkozással, ügyintézéssel és városnézéssel teltek, majd március végén 

megkezdődhetett a három hetes nyelvi előkészítő kurzus, amely nagyban hozzájárult a 

nyelvtudásom fejlődéséhez. Az egyetem munkatársai nagyon segítőkészek, és a tanárok is 

nagyon jól alkalmazkodtak az online oktatáshoz. Bár a félév elején nem tudtunk személyesen 

találkozni, az órák mindig jó hangulatban teltek, megismerhettük a német konyha sajátosságait, 

és még a sörfőzés folyamatát is. Mivel nem csak a szakunkhoz kapcsolódó órákból lehet 

válogatni, lehetőségem volt egy gazdasági német nyelv nevű kurzust is felvenni, ahol rengeteg 

új ismerettel gazdagodtam. Érdemes megemlíteni az online VHB (Virtuelle Hochschule 

Bayern) kurzusokat is, melyeket mindenki a saját tempójában, teljesen online végezhet, 

folyamatos visszajelzést kapva a kurzus vezetőitől. Emellett mindenkinek ajánlom a Stereotype 

und Mentalität nevű kurzust, ahol igazán megismerhetjük a német kultúrát, egy személyes 

találkozó keretein belül pedig új ismereteket szerezhettünk Bambergről is. 

Aki ebben a kisvárosban szeretne eltölteni egy szemesztert, mindenképp érdemes beszereznie 

egy biciklit. Bambergnek nagyon jól kiépített kerékpárút-hálózata van, és gyakran ez a 

leggyorsabb közlekedési mód is a városon belül. Ha valaki mégsem szeretne biciklit vásárolni, 

akkor a helyi buszjáratokkal tud közlekedni. A diákigazolvány egyben a diákbérlet is, így ennek 

a felmutatásával ingyenesen utazhatunk. A buszok napközben általában 15 percenként járnak, 



de este 9 után már csak 40-60 percenként. A városban van Flixbus állomás is, amivel kedvező 

áron juthatunk el a közeli, és akár távolabbi városokba is, mint Frankfurt vagy Berlin. Viszont, 

ha többen utazunk Bajorországon belül, érdemes a vasutat választani. A Bayern-Tickettel 5 

személy is utazhat egy teljes napon át, bármelyik vonalon, beleértve a legtöbb buszjáratot is. 

Bambergtől nem messze fekszik Würzburg, de Rothenburgba is érdemes elutazni a 

városnézésre vágyónak. 

De nem is muszáj messzire menni, hiszen Bambergben is rengeteg látnivaló várja a látogatókat. 

Mindenképp érdemes ellátogatni az Altenburg-hoz, a rózsakertbe, a dómhoz, megnézni a 

Kleine Venedig-et vagy csak egy sétát tenni a gyönyörű óvárosban. Egy fagyi az altes 

Rathausnál mindig jó program, amint pedig lemegy a nap, pezsgő éjszakai élet kezdődik a 

városban. A bárok, sörkertek és éttermek remek szórakozási és ismerkedési lehetőséget 

nyújtanak. Aki pedig kikapcsolódásra vágyik, tehet egy sétát a hatalmas Hain parkban, ahol 

még fürdőzésre is van lehetőség. Érdemes kipróbálni helyi specialitást, a Rauchbiert, ami 

tökéletes szuvenír lehet a családnak, barátoknak.  

Ez az Erasmus-félév lehetőséget nyújtott számomra, hogy közelebbről ismerhessem meg a 

német kultúrát, emellett pedig új embereket és kultúrákat ismerhettem meg, és olyan helyekre 

látogathattam el, ahol korábban még sosem jártam. Bamberg remek választás, ha valaki 

szeretne belekóstolni a bajor kisvárosi életbe, és úgy gondolom, nem én vagyok az egyetlen, 

akinek a szíve egy kis darabja örökké Bambergben marad. 


