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Mióta csak felvételt nyertem az Óbudai Egyetemre, úgy készültem, hogy szeretnék majd
Erasmusra menni. Elsődleges célországom Franciaország volt, mivel nagyon régóta tanulom a
nyelvet és nagyon szeretem a kultúrájukat, országukat. 2020 őszére nominálást nyertem az
Université Le Havre Normandie-ra, viszont a Covid vírushelyzet közbeszólt. Nagyon
sajnáltam, hogy ősszel nem tudtam kiutazni. Tavaszra tettem át az utazásomat, ami így az
egyetemi BSC éveim utolsó félévére került. Szerencsére mind a magyar, mind a francia
egyetem nagyon segítőkész volt, probléma mentesen sikerült leszervezni az utazást.
A szállást teljesen magamnak kellett megkeresnem. Kértem segítséget a francia egyetemtől, de
decemberben azt mondták, hogy januárban nem fognak kinyitni a kollégiumok a vírus helyzetre
való tekintettel. Így francia honlapok segítségével kerestem kiadó lakást vagy kiadó szobát. Ez
elég sok időmbe és energiámba telt. Számtalan kiadó szoba tulajdonosával kapcsolatba léptem,
érdeklődtem és vettem részt virtuális körbevezetésen. Végül egy négy hálószobás lakásba
béreltem ki egy szobát, 420 euró havi bérleti díjért (rezsivel, saját zuhany nélkül). A lakásban
a négy hálószobából kettőben saját zuhanyzó volt, a másik két szoba lakói egy közös fürdőt
használtak. Ez a díj nem mondható a legolcsóbbnak egy 10 nm-es szobáért, de közel sem a
legdrágább. Átlagos vagy átlag alatti ár. A lakáshoz tartozott egy kis nappali, egy wc és egy kis
konyha.
Kezdetben hárman laktunk a lakásban, egy francia egyetemista lány és egy fiú. Márciusban
pedig Erasmus-os szaktársam, a spanyol lány lett a negyedik lakónk. Mikor beköltöztem szinte
semmit nem tudtam a lakótársaimról, de nagyon nagy szerencsém volt. Fantasztikus társaságot
alkottunk, így négyen. Rengeteg közös élményünk volt, nagyon jól kijöttünk egymással. A
lehető legjobb lakótársakat fogtam ki. (Végül kinyitottak a kollégiumok, de egyáltalán nem
bántam, hogy nem lettem kollégista)
A lakás 6 perc sétára volt az egyetemtől, 10 perc sétára a belváros közepétől, illetve 20 perc
sétára a tengerparttól. Nagyon élveztem, hogy ennyire közel lakhatok mindenhez, teljesen a
belvárosban. Egyébként La Havre tömegközlekedése jól kiépített, számtalan busz vonal és két
villamosvonal segíti a tömegközlekedést. Szinte minden irányba van kiépített bicikli út. A
pályaudvaron ingyenesen bérelhetőek a biciklik kaució ellenében.
Franciaországban természetesen drágább az élet, mint Magyarországon. Mivel a havi 520 euró
ösztöndíjból 420 eurót a szobám bérlésére költöttem, nem sok maradt a megélhetésre. Havi
350-400 euró kellett a megélhetésre, még úgy is, hogy bárokra, éttermekbe, szórakozóhelyekre
nem költöttem.
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La Havre a La Manche-csatorna partján fekvő város, Franciaország legnagyobb konténer
kikötője. Lakossága kb. 180 000 fő. A város alapterülete nem nagy, belvárosa könnyen
bejárható. Építészetileg modern, mivel a második világháborút követően teljesen újjá építették.
Nagyon élhető városnak tartom, kellemes a hangulata. Le Havre teljesen összeépült SaintAndresse városával, mely régi nagy palotáiról, villáiról és gyönyörű tengerparti sétányairól
híres. Mivel egy igen forgalmas kikötőről beszélünk, érdekes és izgalmas sétákat lehet tenni a
dokkok környékén, ahol napi szinten jönnek-mennek a hatalmas óceánjáró teherhajók.

Petneházy Kinga – Le Havre tengerpart – 2021

Petneházy Kinga-városháza tavasszal-2021
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La Havre egyeteme viszonylag kis méretű, összesen 8200 diák tanul 5 karon. Az 1984-ben
alapított egyetem épülete modern, kellemes atmoszférájú. Én egyszerre két karról választottam
és vettem fel tárgyakat, így az órarend összerakása nem kis feladat volt.

Petneházy Kinga-egyetemi könyvtár-2021

A vírus helyzet miatt, a tanóráim nagy része online volt megtartva, így sajnos a
csoporttársaimmal nem igen találkoztam. Ennek ellenére nagyon élveztem a tanulást, a tanárok
nagy része kedves és segítőkész volt. Minden órám francia nyelven zajlott, jól követhetőek
voltak. Sokszor külön odafigyeltek rá, hogy én is értsem a tananyagot. Ami nagyon érdekes,
hogy a francia tanév rendje nem egységes, mint nálunk. Az órák nem ugyanazon a héten
kezdődtek és nem egy héten lett végük, így az év végi zh-k és vizsgák sem egyazon hetekre
kerültek. Egy olyan tárgyam volt, melyet nem tudtam teljesíteni, mert már az elején nagyon
nehezen értettem. A tananyag maga is nehéz volt, rengeted szakszóval és rövidítéssel. Utólag
visszagondolva, lehet csak én adtam fel túl korán.
Ez az év, nem kedvezett az Erasmusnak. A vírus miatt nem sokan vállalkoztak az utazásra.
2021 tavaszán mindösszesen 3-man érkeztünk erre az egyetemre. Szervezett programok nem
igen voltak egy kis „Welcome” összejövetel és két közös városnézés kivételével.
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Petneházy Kinga - Le Havre főtere télen - 2021

Összességben, fantasztikus élmény és próbatétel volt külföldön élni egy teljes féléven át.
Nagyon sokat tanultam sz önálló életről, idegen kultúrákról. Igazán mély barátságokat sikerült
kötnöm, melyek remélhetőleg hosszú távúak lesznek. Bármikor visszamennék ebbe a rendkívül
dinamikus, élhető, barátságos városba.
Egyetlen nehézségem a szemeszter befejezését követő papírmunka volt. A franciák teljesen
máshogy értelmezik az a „befejezés” szót. Számukra az utolsó megírt zh/vizsga dátuma jelenti
a félév befejezését, annak ellenére, hogy onnantól még legalább egy hónap mire megkapom az
eredményeket. Tehát elvárják, hogy minden fajta osztályzat megtudása nélkül, fogadjam el,
hogy papíron befejeztem a félévemet.
Nem kis küzdelmek árán, sikerült elérnem, hogy legalább május végét jelöljék meg vég
dátumnak (ekkor még mindig nem tudtam, hogy milyen eredményekkel zárom a félévet). Ezt
követően a Transcript megszerzése is gondokat okozott, mivel hivatalosan csak júliusban adják
ki. De ha valaki, nem államvizsga félévében van, akkor ez nem lesz probléma.
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A jövőben mindenképpen szeretnék még Erasmusra menni mester tanulmányaim alatt.
Fantasztikus élmény volt, rengeteg tapasztalatot szereztem, a nyelvtudás fejlődéséről nem is
beszélve. Szóbeli kommunikációm francia nyelvből rengeteget fejlődött. A helyiek szerint
szinte már akcentus nélkül tudok beszélni. Aki nyelvet szeretne fejleszteni, annak különösen
ajánlom az Erasmus programot, de igazából mindenkinek, aki világot szeretne látni és értékes
tapasztalatokat és/vagy önismeretet szeretne nyerni.
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