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"Az utazás páratlan eszköze a jellem fejlesztésének, mert kiszakít a saját kultúrádból, és 

megmutatja, hogy a másik társadalom egészen más értékrend szerint élve is működik, 

minden önutálat nélkül. Ez a találkozás a másfajta kulturális értékekkel és mércékkel arra 

kényszerít, hogy vizsgáld felül a saját életedet, és vedd fontolóra, hogy talán nem is 

okvetlenül a tied a létezés legjobb módja." (Mark Manson)

 

2018 novemberében felütötte fejét a gondolat, mi szerint újra útra kéne kelni. Három hosszú 

hónapja tartózkodtam Komáromban, épphogy csak megérkeztem Ciprusról szeptemberben, 

de már azon törtem a fejem, mi legyen a következő úti cél. Zsanit Amerikában ismertem 

meg, azóta pedig legjobb barátnőmmé avanzsálódva előhozakodott a gondolattal, hogy 

jelentkezni kéne az Erasmus+ programra.  Ezek után örömmel vetettem bele magam a 

részletekbe, próbáltuk kitalálni melyik 

országot célozzuk meg, így esett a 

választásom Olaszországra. Sajnos mire 

határozottan belevágtunk a 

jelentkezésbe, az olaszországi egyetem 

regisztrációs ideje lejárt, és így végül 

Budapest mellett döntöttem. Mire 

minden papírt elintéztünk, kaptam egy 

levelet Padovából, hogy 

meghosszabbítják a regisztrációt, de 

addigra már Magyarország lett a befutó 

erre a szemeszterre. Amíg lezajlott a 

hivatalos papírmunka, az albérletkeresés mindennapi programommá vált, végül egy 

barátomon keresztül, akivel Cipruson dolgoztam együtt 

sikerült megtalálni a tökéletes lakást.  

Február elején örömmel költöztem fel szeretett 

fővárosomba, Budapestre. Volt még pár napom a 

szemeszter megkezdéséig, így előszeretettel fedeztem 

fel a környező utcákat, és igyekeztem megismerni a BKK 

által nyújtott közlekedési lehetőségeket, több-kevesebb 

sikerrel. A következő napokban pedig a tárgyfelvétel és 

a Neptunnal való ismerkedés útvesztőjében találtuk 

magunkat.  

 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Mark_Manson


 
 

Fogadó egyetemem az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara volt. Az 

ott töltött hónapok alatt sok 

tanárral és diákkal 

ismerkedtem meg. 

Érdekes volt számomra új tanítási és tanulási módszereket tanulni és alkalmazni egyaránt. A 

zenére fektetett hangsúly megnyilvánulása lehetővé tette számomra zenei ismereteimben 

való fejlődésem, illetve annak gyakorlati kiteljesedését is. A felvett tanóráimon kívül 

rengeteg más jellegű programot biztosított az intézmény, nem csak az Erasmus+ programban 

résztvevő diákoknak, de azoknak a hallgatóknak is, akik szívesen csatlakoztak ehhez a 

közösséghez. Borkóstolóval egybekötött kirándulás Egerben, hajókázás a Dunán, Erasmus+ 

összejövetelek, diákok által szervezett beszélgetések egy bögre kávé mellett, de még az 

egyetemi napok is lehetőséget adtak arra, hogy jobban megismerjünk más kultúrákat, 

szokásokat és barátságokat kössünk. Külön örültem a lehetőségnek, mikor meghirdetésre 

került az "Ismerjük meg együtt Budapestet" program. Örömmel vettem részt az estébe nyúló 

városnézésen. 

 

 

 



 
 

Az Erasmus+ programnak köszönhetően sikerült 

találkoznom egy olyan barátnőmmel, aki februártól 

szintén Budapesten tanult. Mivel ő Amerikából jött, 

ezért más cserediák program keretén belül érkezett 

Európába. A külföldön töltött idő alatt sikerült nem 

csak Budapestet, de Pozsonyt is bejárnunk, nem sokkal 

később pedig Budapestre érkező családjával is 

találkozhattam, akik végül az én családommal is 

találkoztak Szlovákiában.  

 

 

 

 

Külön öröm számomra, hogy mind a szlovák, mind a magyar 

gasztronómiába is bevezethettem őket, s velük együtt 

élvezhettem az adott kultúrák ízvilága által nyújtott kulináris 

élvezeteket. Pozsonyban juhtúrós galuska tette próbára 

ízlelőbimbóinkat, de be kell valljam, az egyik kedvenc ételem 

nem annyira nyerte el tetszésüket. Budapesten a hagyományos 



 
 

rántott hús, gulyásleves, húsleves, pörkölt és különféle sült húsok varázsoltak el 

mindannyiunkat. 

 

A program vége fele közeledve sem maradtak unalmasak a hétköznapok. Zsani barátnőm 

szintén Erasmus+ program keretén belül Franciaországban töltött pár hónapja után visszajött 

Budapestre, aminek következtében úgy döntöttünk, hogy együtt keresünk albérletet a 

továbbiakra. Míg én a vizsgákkal foglalatoskodtam javában zajlott a költözés is.  

 

A vizsgák befejezése után még várt rám az OLS nyelvteszt, amit a kiutazásom előtt is meg 

kellett csinálnom, majd a záró papírügyek. 

Visszatekintve azt kell mondjam, csodálatos öt hónapot zárhatok magam mögött, rengeteg 

tapasztalattal gazdagodva, olyan élményekkel a hátam mögött, amiket kár lett volna 

kihagyni, vagy nem lefotózni. Nagyon sok új barátságra tettem szert, amik akár a későbbi 

utazások alkalmával is jól jöhetnek majd. Mindazonáltal nem mehetek el szó nélkül a tény 



 
 

mellett, hogy az oktatás gyakorlati különbségeinek köszönhetően gyarapodott a személyes 

tudás-átadás készsége is, illetve annak gyakorlati hasznosítása.  

 


