A tökéletes Erasmus választás: Maribor
Pallagi Farkas vagyok, Pénzügy-számvitel szakos, harmadéves tanuló, a 2019/20-as
tanév őszi félévét töltöttem a University of Maribor Gazdálkodástudományi Karán (Faculty of
Economics and Business/Ekonomsko-poslovna Fakulteta). Ahhoz, hogy egy felejthetetlen
félévet tölthessünk el külföldön, nem kell minél messzebbre menni. Tapasztalatom szerint
Mariborban (és Szlovéniában) mindent megkaphat az ember, amit egy Erasmus lehetőségtől
elvárhat. (bármi kérdés esetén keressetek bátran a facebookon (Farkas Pallagi) vagy a
pallagi.farkas@gmail.com email-címen)

Dráva-part, háttérben a Pohorje-hegységgel

Maribor (város, közlekedés)
Maribor Szlovénia 2. legnagyobb települése Ljubljana után (több, mint 110 ezer
lakossal). A város mérete ideális: Budapest után egy nagyon kellemes, nyugodt kisváros, sok
programmal és szórakozási lehetőséggel várja az érdeklődőket. Földrajzi adottságai kiválóak:
a Dráva folyó keresztülfolyik a városon, számos híd ível át fölötte. A Szlovéniában nagy

területen elterülő Pohorje-hegység Maribor mellett (is) magasodik, valamint a Dráva másik
oldalán több kisebb domb, illetve egy igen nagy park (tavakkal) ígér kiváló panorámát és csábít
a természetbe.
Maribor könnyen megközelíthető Magyarországról: eljutni autóval Budapestről kb. 3,5
óra (most adták át szerencsére az M70-est), Flixbus-szal 4-4,5 óra, ennek ára olyan 15 €,
naponta több járat közlekedik (kuponkód könnyen szerezhető). Vonattal sajnos csak átszállással
érhető el, tehát a Flixbus jelenleg jobb alternatíva.
A városon belül szerencsére szinte minden fontos helyszín elérhető általában 5-10 (max
20) perces sétával, illetve egy bicikli nagy hasznunkra válhat (kinti bolhapiacon, vagy FB-on
az Erasmusos csoportokban könnyen lehet venni 20-30 €-ért, bár én a sajátomat vittem ki).
Nagyon sok, illetve jó minőségű kerékpárút áll a rendelkezésünkre - ami felüdülés pl.
Budapesthez képest – így igen népszerű Mariborban a biciklizés. Ezenkívül számos buszjárat
van, ugyanakkor kicsit kaotikusan járnak a menetrendhez képest. Ha busszal utaznánk, érdemes
előre megváltani a menetjegyet, mert a buszon jóval drágább (0,7-0,8 € vs. 2 €).

Piran, a szlovén tengerpart ékköve

Szállás
Maribor igazi egyetemi város, így számos lehetőséggel rendelkezik az Erasmus
hallgatók elszállásolására. Több kollégium (egyetemi, illetve magán), valamint albérletek
sokasága áll rendelkezésre. A kinti Erasmusos diákszervezet (ESN) tagjai, illetve a Maribori
Egyetem minden segítséget megad a megfelelő szállás megtalálásához. Alapvetően azt kell
eldönteni, hogy mennyire fontos a saját szoba (és akár fürdő, WC, konyha) illetve a közösségi
élet, hiszen amíg egy albérlet nyugodtabb, csöndesebb és nagyobb privát szférát nyújtó
atmoszférával bír, addig a kollégiumok pezsgő társadalmi élettel és közösségibb, vidámabb
hangulattal rendelkeznek (tipp: találjátok ki már előre, mert ahogy meghirdetik a jelentkezést,
a legtöbb helyet nagyon gyorsan elkapkodják).
Én a Tyrševa egyetemi kollégiumot választottam, két ok miatt: egyrészt az
elhelyezkedése tökéletes: egy óriási park tőszomszédságában terül el, ahonnan könnyen és

gyorsan érhető el a Piramida és Kalvarija domb, melyekről gyönyörű kilátás tárul szemünk elé.
A kollégium a városközpontban van, gyakorlatilag minden 10 percen belül megközelíthető,
többek között az egyetem gazdasági kara (EPF/FEB) is. Másrészt hihetetlenül jó közösségek
alakulnak ki itt egy-egy félév alatt, sok emberrel lettem jóban. A konyhában gyakorlatilag
minden
étkezés
közösségi
esemény,
ahogy
minden
este
nagy
beszélgetések/kártyázások/iszogatások/bulik vannak. Konkrétan gyerekjáték találni bárkit,
akivel a boltba, enni, sportolni vagy akárhova elmehetsz. Árában kifejezetten olcsó, azonban
nem igénytelen: a közös mosdókat, WC-ket és konyhát minden hétköznap kitakarítják (mikró
sajnos nincs a legtöbb szinten, ámbár a hatodikon van egy). A szobák kétszemélyesek, jól
felszereltek. Ezek takarításáról nekünk kell gondoskodni (takarító felszerelés kérhető a portán),
ugyanakkor az ágyneműt kéthetente lehetőség van kicserélni. UTP-kábelt (akár Routert is)
szükséges vinni magunkkal, hiszen nincs WIFI a kollégiumban. További előnye a kolinak, hogy
ingyenes konditerem, pingpongasztal, tornaterem (foci, kosár- és röplabda felszereléssel), party
room, valamint két tanulószoba áll rendelkezésre ingyen és bérmentve.

Bohinj-tó, Szlovénia

Társasági élet (ESN, utazások, szabadidő, sport):

Az Erasmus legfontosabb eleme, különböző kultúrák, emberek és területek
megismerése. Ha az ember nyitott az új dolgokra, érdeklődő, kíváncsi, akkor minden bizonnyal
élvezni fogja a kintlétet. Maribor nagy létszámú, körülbelül 500 fő Erasmus cserediákot
fogadott az őszi félévben. Nagyon sok embert ismertem meg és igencsak szép számú barátságot
sikerült kötnöm a röpke 5 hónapos kintlétem alatt. Az Erasmus Student Network Maribori
diákszervezete bámulatosan nagy segítséget ad ehhez, szinte mindent megtesznek a
szocializáció elősegítéséért. Már kiutazás előtt kap mindenki egy (vagy akár kettő) „buddy”-t
(azaz mentort), aki mindenben segít nekünk, bármilyen kérdéssel lehet hozzá fordulni (apropó:
kint a legtöbben a WhatsAppot preferálják a Messengerrel szemben, szóval azt mindenképp
töltsd le még itthon). A félév elején két hétig (Welcome Weeks), majd a félév végén egy héten
át tartó (Goodbye Week) eseménysorozatot szerveznek a diákoknak (naponta legalább egy, de
inkább kettő eseménnyel), amelyen nem csak bulik, ismerkedős találkozók, hanem színes
programok segítik egyrészt az ottani adaptációt, másrészt új emberek megismerését és
barátságok kötését. Nagyon erősen ajánlom a minél több programon való részvételt, mert
egyrészt szórakoztató és élvezetes szinte mind, másrészt annál több embert ismerhetünk meg
már a félév elején (év közben ez már nem olyan egyszerű). A Welcome Weeks lezárása egy 3
napos szlovéniai utazás, amelyen megmutatnak pár csodálatosan szép szlovén nevezetességet,
látványosságot. Ennek ára ugyan 140 €, de szerintem egyértelműen megéri az árát: körülbelül
100 fős társaság mellett lehet felfedezni Szlovéniát, tehát a fergetes hangulat garantált. A félév
további szakaszában rendszeresen van heti egy Erasmus buli, illetve egyéb különböző, színes
programok időnként (mind sport; mind kulturális; mind szociális témákban), valamint
szerveznek még pár túrát (változó úticélokkal, nekünk Budapest, Zotter csokigyár – Bevog
sörmanufaktúra és Ptuj-i karnevál volt).
Szerencsére az egyetem gazdasági kara nem ró túlzott terheket a diákok vállára,
úgyhogy bőven van szabadideje az embernek. Ezzel mindenki maga dönti el, hogy hogyan
gazdálkodik, én megpróbáltam minél aktívabban tölteni, sok emberel találkozni és változékony,
különböző programokra menni. Szerintem Maribor tökéletesen alkalmas erre, mindig van mit
csinálni. A mozi ugyan drága, de hétfőn kedvezményes áron lehet megnézni bizonyos filmeket,
vannak kiállítások, múzeumok, bevásárlóközpont is. Sétálni a monarchiát idéző épületekkel
teletűzdelt városban, vagy körülette a természetben mindig nagy élményt nyújt. A Dráva partja
mentén is érdemes andalogni kicsit, vagy meginni egy kávét (kedvenc kávézóim: Piranha,
Luft360, Rooster). Valami oknál fogva a naplementék különösen látványosak Mariborban,
érdemes felmenni a Piramida vagy a Kalvarija dombokra (10 perces séta, nem túl meredek) és
onnan csodálni a naplementéket (vagy akár a napfelkeltét). A Pohorje hegység ottani csúcsára
(≈1040 méter) is érdemes feltúrázni, tiszta időben ellátni az Alpok havas csúcsaiig, és a várost
illetve környezetét is gyönyörűen láthatjuk onnan, a magasból. Ha valaki szeret sportolni, akkor
meg fogja találni a számításait: Erasmus diákoknak hetente legalább egyszer van szervezve
röplabdázás, télen síelés és korcsolyázás. Ezenkívül lehet evezni, kirándulni a város
környezetében, nagyokat futni, valamint biciklizni. Rendszeresen szoktak önszervezedő
focizások is lenni, úgyhogy az Erasmus alatt is megvan minden lehetőségünk arra, hogy a bulik
mellett megteremtsük az egyensúlyt a testmozgással.
Az Erasmus félév alatt mindenki szeretne sokat utazni, erre Maribor egy nagyon jó
kiindulópont: Európa közepén van, sok helyre el lehet jutni innen, ráadásul maga Szlovénia is
rettentően gazdag természeti erőforrásait tekintve, szóval megéri beutazni. Hovatovább, a kinti

cserefélév során óriási könnyebbséget jelent, hogy nagyon könnyű embereket találni, hiszen
sok a hallgatók szabadideje, és utazni szeretne mindenki. Volt, hogy 10-12 fővel utaztunk el
több napra. Utazni repülővel nehézkes (Graz vagy Bécs), Flixbussal jól lehet a legfelkapottabb
helyekre (pl. Trieszt, Velence, München, Bécs, Pozsony, Zágráb…) eljutni, eldugottabb
városokba vagy természeti látnivalókhoz azonban szerintem az autós utazás a legjobb ár/érték
(no meg persze kényelem) arányban. A városban működik az ATET autókölcsönző, mellyel
igen kedvező áron lehet bérelni egy autót és nekiindulni a világnak. Külön javaslom a nem túl
messzi úticélokat, millió káprázatos és megtekintésre érdemes hely van Szlovéniában és a
környező országokban (Google Explore a barátod). Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen
nagyon sok (≈10) utazáson vettem részt, sokszor én magam állítottam össze a tervet, kerestem
látnivalókat, szállást, kalkuláltam költségeket. Ha szeretnél valahova elmenni, és csinálsz egy
tervet, már csak hívnod kell embereket és össze is fog állni a túra.

Maribor-Pohorje síközpont

Egyetem (tanulás, papírmunka, kuponok):
A Maribori Egyetem mérete hasonló a Corvinuséhoz, azonban számos épülete van a
különböző karoknak. A gazdasági kar (EPF/FEB) két épülettel is rendelkezik, melyek a
belvárosban találhatóak. A karnak nagy előnye, hogy – mivel ide jön a legtöbb Erasmus

cserediák – nagyon profin adnak a kezünkbe minden információt már nagyrészt a félév elején,
így jól meg lehet tervezni az esetleges utazásokat, családi látogatásokat, vagy bármi mást is.
Segítenek a papírmunkában is, hiszen a kiérkezésünk után sajnos van több elintéznivaló
(Residence Permit, kuponok, EMSO szám stb.). Óriási előnye az itthoniakhoz képest, hogy sem
a tárgy- sem a vizsgafelvétellel nem kell bajlódnunk. A tantárgyi választék közepes, azonban a
tárgyak a csökkentett óraszám ellenére hasznosak. Több tárgyból évközi munkát várnak el
(prezik, beadandók, csoportmunkák), persze vannak olyanok is, ahol csak vizsga van. Minden
tárgyból 2 vizsgaalkalom van, ezeken kell teljesíteni a tárgyat. A vizsgák összességében
hasonlóak, mint itthon, nem a legegyszerűbbek, de rendes készüléssel jól abszolválhatóak.
Szlovénia igen nagyvonalú az ott tanuló diákokkal: egy olyan kupon rendszer van
érvényben, amelyben a diákok minden hétköznapra kapnak egy kupont, amellyel
kedvezményes áron, 2-4 €-ért ehetünk a kupont elfogadó éttermekben (büfékben ez az ár
kisebb; van, ahol ingyenes a kuponmenü, azonban itt nincs leves, és a főétel is valami kisebb,
egyszerűbb étel, mint például egy szendvics vagy wrap) egy levest, főételt, salátát, valamint
gyümölcsöt/desszertet. Kupont egy nap akár többször is (de min. 4 óra elteltével) használhatunk
fel, ehhez csak egy applikációra és egy iratra (személyi, diák…) lesz szükségünk. Ugyanakkor
egyszer-egyszer érdemes olyan helyeket is kipróbálni, amelyek nem fogadnak el kupont.
Kedvenc helyeim kuponnal: Ancora, Baščaršija, Interspar Restauracija, Kitajska Zvezda,
Mango. Kupon nélkül: La Cantina, La Pizzerija, Jack and Joe, Patrick’s.

Csodálatos naplemente a Piramida-dombról, háttérben a Pohorjével

Megélhetés:

Szlovéniában a megélhetési költségek alapvetően nem sokkal magasabbak, mint
Magyarországon. Az alapvető élelmiszerek ára gyakorlatilag megegyezik, vagy csak kicsit
magasabb, minősége viszont sokszor jobb, mint itthon. A szolgáltatások ára tapasztalatom
szerint szintén nem kirívóan magas, maximum másfélszerese az itthoni áraknak (főleg, ha
megnézzük, a belvárosban Budapesten mennyire elszaladtak az árak), például kint olcsóbban
vágattam a hajam, mint itthon. Természetesen az euró-forint árfolyam mozgása fontos
szempont a kint tartózkodás alatt, erre ajánlom a Revolut kártyát, amivel könnyedén
csökkenthetőek a tranzakciós-, átváltási költségek. Én szerencsésnek mondhatom magam,
hiszen Campus Mundi ösztöndíjjal nagyon könnyű volt boldogulni, és sok mindent
megengedhettem magamnak, illetve sokat tudtam utazni. Ugyanakkor az Erasmus+ 470 €-s
havi ösztöndíjával is ki lehet jönni, akár még utazások mellett is (sok más országból jövő tanuló
csak 350-400 €-t kap). Igazából anyagi szempontból Szlovénia és Maribor egy kiváló választás.

Összességében azt mondhatom, hogy Maribor egyike azon helyeknek, amelyek egy
Erasmus cserefélév eltöltésére kiválóan alkalmasak, mind a város szépsége, mind
elhelyezkedése rendkívül jó. A külfüldi cserediákok magas száma is egy erős érv mellette,
hiszen végső soron erről szól az Erasmus!

Socerb kastély, és a horvát-szlovén-olasz tengerpart

