Amióta hallottam az Erasmus programról, azóta kiakartam utazni külföldre tanulni. Mindig is
gondolkoztam hogy jó lenne elmenni, így szeptemberben elmentem az előadásra, ahol teljesen
megfogott a tény hogy lehet menni Norvégiába. Hát mégis miért Norvégia? Egyszerűen imádom a
telet, hidegek, azokat a hegyeket. Világ életemben akartam látni fjordokat, sarki fényt (elmúlt 30 év
legintenzívebb fénye volt).
Már mikor a papírokat intéztük az interneten keresztül észrevettem hogy mennyire kedves az ott
dolgozó személyzet. Mindenről információt adtak amiről csak lehetett. Szintúgy azon embereknek
akik gondolkoznak Erasmuson, ajánlom hogy elolvassák ezeket a beszámolókat, hiszen nagyon sok
hasznos tippet lehet benne találni. Énis ezt tettem. Tisztában voltam vele hogy Norvégia nagyon drága
ország. Ebben nem tévedtem, meglepődtem egy-két termék árán. De ha az ember tudja mit vegyen
akkor rájön arra hogy annyira nemis drága minden. A Kiwi nevezetű boltban vannak First Price
megnevezésű termékek. Ezeknek ára körülbelül a magyarhoz hasonlítanak. A legolcsóbb sör a boltban
700-800ft. De ne aggódj, majd rájössz hogyan vészelte át mindenki az ottani időt 
Engem a Heltne nevezetű kollégiumba vettek fel, ami kicsit messzebb van a központtól gyalog
körülbelül 20 perc. Az egyetem és a bolt viszont 5 perc maximum. A központban van a „város”
szórakozóhelye a Rokken. Elég kemény árak vannak ott, hiszen egy sör 50NOK, ami körülbelül 17001800ft-nak felel meg. Voltak olyan koncertek amik 10.000ft-ba is kerültek. Szintúgy havonta egy
alkalommal megrendezésre kerül az Open Mic. Ezen a csütörtöki estén bárki felléphet a színpadra, és
azt csinál ott amit akar. Ilyenkor eszméletlen felhajtás van, körülbelül 300-400 ember megy el rá.
Januárban, első adódó alkalommal felléptem énis az egyik indiai barátommal.
Van pár emlék ami nagyon megmaradt bennem. Az első mindenképp az mikor megérkeztem északra.
Reggel 9kor a szobámban vártam mert 11-re kellett elmennem papírokat intéznem. Nos hát 9kor
konkrétan reggel még koromsötét volt. 10:30 körül mentem ki a szobámból és konkrétan sokként, de
mégis valami kegyetlenül furcsa leírhatatlan érzés, és látvány fogadott engem. A város mellett van egy
hatalmas 600m-es hegy, a Rotsethornet. Épp csak kelt fel a nap, ami felhő volt az égen az mind
rózsaszínes fényben úszott. A hegy tetejéről pedig az erős szél fújta a havat. Ez volt a legelső dolog
amit láttam.
Vicces nagyon hogy rá két napra jött meg Lars, a német szobatársam. Gondoltunk eggyet és
elmentünk a közeli dombságba sétálni. 300m-ig jutottunk, de ott már 2m-es hó volt. Fél2-kor már azt
kellett megbeszélnünk hogy lekell mennünk a dombról, hiszen már esteledett, fél 3-kor teljesen sötét
volt. Imádtam ezeket a rövid nappalokat. Hehe na meg minden csúszott.
Márciusban már epekedve vártuk hogy végre láthassuk a sarkifényt. Volt rá párszor lehetőség, de
mindig felhős volt az ég. Nagyon sok tényezőtől függ hogy látható-e. De március 17.-én tiszta volt az
idő és erős nap aktivitás volt, így teljesen tökéletes volt az idő arra hogy láthassuk. Este 8 körül
indultunk fel a hegyekbe. Félúton furcsa, elmosott félhomályos csík jelent meg az égen.
Hülyéskedtünk hogy biztos Batmannek jeleznek. Kicsit mentünk tovább, de 9 körül már olyan
intenzív volt hogy megkellett állnunk. Eleinte hullámzott, de aztán úgy beindult az egész... Forgott,
kavargott felettünk, mintha vihar lett volna. Sajnálom, de nem tudom szavakkal leírni az egészet.
Annyira idegen, furcsa az egész. De az érzés amit akkor érez az ember.. Tudom hogy ez örökké
megmarad velem.
Beszéltem ugye Rotsethornetről, a hegyről ami mellettünk volt. Mondták hogy májusig nem ajánlott
megmászni, mivel csúszós, az egész hegy felhőbe burkolózhat. Szintúgy minden évben több diák is
életét vesztette a hegyen sajnos. Gondoltunk egyet a srácokkal és nekivágtunk. Láncokon kellett
felmászni, nagyon meredek volt az út. Felétől kezdve pedig nagyon, de tényleg nagyon sok hó volt,
körülbelül 1m. Ez volt április utolsó hetében . Tényleg hulla fáradtan, de feljutottunk, és az a
látvány...

Erasmus vége fele kezdett felborulni minden. A napok egyre gyorsabban és csak gyorsabban
hosszabbodtak. Végére már nem is volt éjszaka. Ez eléggé megviselt mindenkit. Mindenki fáradt volt,
és csak reggel 4-5 fele tudtunk elmenni aludni mikor már sütött a nap. Szintúgy az időjárás is érdekes.
Télen nincs hidegebb mint itthon. 200m felett állandó hó van, de ahol mi voltunk ott kb 70%-ban eső
esett, maradék 30% volt csak hó. Ez a Golf-áramlatnak köszönhető. Márciusok alig volt látható a nap,
mivel mindig esett az eső vagy a hó, és borult volt. Májusban is csak 10-14 fokok voltak maximum. A
legmegterhelőbb még az volt hogy május elejétől kezdve addig míg eljöttem, vagyis június 11-ig
végig bevoltborulva. Ez nagyon megtudja viselni az ember szervezetét. Furcsa érzés meg az volt,
mikor bementünk sítáborba a hegyek közé márciusban. -30 fok volt... és mellé 120-150km/h-s szél.
Hát komolyan mondom azt az érzést nem nagyon kívánom senkinek 
Egy furcsa tipp. Kukázzatok! Kiwinél minden héten dobnak kit ételeket, illetve minden mást, aminek
szavatossági ideje hetekkel vagy hónapokkal késöbb van. Nem értem mai napig miért dobták ki.
Szinte mindig 5kg csokit szereztünk, végére már teljesen megutáltuk.
Norvég emberek furcsák tudnak lenni, mintha hidegek és bunkók lennének. Legelőször néha
megsértve éreztem magam. Kb az arcodba bevágják az ajtót, nem köszönnek még ha már találkoztatok
sem, meg még csomó más.. De meglepő hogy mindig átengednek az úton. Illetve ha jobban
megismered őket akkor nagyon barátságosak. Meg alapvetően is nagyon segítőkész emberek.
Egyszóval én mindenkinek csak ajánlani tudom hogy éljen a lehetőséggel, hiszen az Erasmus egy
életre szól. Olyan dolgokat tudhatsz meg magadról, amit sosem tudtál. Életreszóló tapasztalatokat
kapsz. Teljesen új kultúrát ismerhetsz meg, illetve számos új barátot szerezhetsz a világ különböző
pontjairól. Legegzotikusabbak nekem mindenképp az indiaiak. Nagyon barátságos srácok, most
jelenleg júliusban végigjárják Európa országait. Augusztus elején jönnék Magyarországra, alig várom
már 

