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2011 áprilisában adtam be a jelentkezésemet az Erasmus ösztöndíjra, mivel 

mindenképpen élni szerettem volna ezzel a nagyszerű lehetőséggel. Jelentkezésem oka egy 

idegen ország, egy idegen nyelv megismerése volt, és a korábbiakban is csak jókat hallottam 

ezzel kapcsolatban. 

 

A pályázat elbírálása során kiderült, hogy sikerült elnyernem az ösztöndíjat, és a 

2011/2012-es tanév első félévét Görögországban tölthetem el. A célország számomra teljesen 

egyértelmű döntés volt, ugyanis a többi országnál minden esetben volt kizáró indok, (például 

a célország nyelvi ismeretének hiánya). 

 

Az utazás előtt végrehajtottuk a szükséges adminisztrációs intézkedéseket, 

kiválasztottuk az utazás módját, felvettük a kapcsolatot a koordinátorral. 

 

Én 2011. szeptember 19-én indultam útnak egy szaktársammal, aki szintén elnyerte a 

pályázatot Görögországba. Görögországban a tanítás október első hetében kezdődött, ezért 

egy kicsit korábban utaztunk ki, hogy megismerhessük az ottani viszonyokat, elfoglaljuk a 

szállást, és esetleg egy kicsit kirándulhassunk még az egyetem kezdése előtt.  

Közlekedési eszközként a repülőt választottuk, ugyanis nagyon gyors, és 

Budapestről közvetlenül tudtunk Thesszalonikibe repülni, ahonnan vonattal elértük Larissát. 

Megérkezésünkkor találkoztunk a koordinátorral, aki megmutatta az egyetem területét, az 

éttermet, a szállásunkat, a sportpályát, és a turizmus intézetet. 

 

A tanszékvezetővel való találkozáskor beszélhettük meg, hogy milyen tárgyakat 

szeretnénk hallgatni. Én csupán négy tárgyat vettem fel, az angol nyelvet, a görög 

nyelvet, és két szakmai tárgyat. A görög nyelv megismerése érdekes volt, de természetesen 3 

hónap alatt nem tudtuk megtanulni rendesen, viszont az alapokat elsajátíthattuk. Az oktatás 

gyakorlatias volt, a szakmát nem csak elméletben próbálták bemutatni. 

Az angol nyelvet nyelvvizsgára készülés miatt választottam, illetve kiutazásom egyik 

célja a nyelv alaposabb megismerése volt. 

A kint választható tárgyak változatossága miatt minden hallgató megtalálja a magának 

megfelelőt, de én már itthon a legtöbbjét tanultam, ezért választottam kevesebbet. 



Az oktatás nyelve angolul zajlott, azonban nem mindegyik tanár beszélte 

teljesen jól a nyelvet, ezért közben akadtak megértési problémák, viszont nálunk például az 

egyik tanár úr nyomtatott anyagokat adott arról, amiről éppen görögül beszélt, tehát nem volt 

ez számunkra gond. 

A turizmus intézet a campus legkisebb kara, tehát az ott tanuló hallgatók száma is 

kevés, viszont így kisebb csoportokban tudtunk tanulni, ami előnyösebb volt. 

 

A campusban található menza - úgy érzem - hogy elfogadható volt, természetesen 

voltak olyan alkalmak, amikor az étel nem volt elég ízletes, illetve változatlan volt a kínálat, 

azonban, véleményem szerint, aki nem annyira válogatós, az mindig megtalálja a magának 

megfelelőt, ugyanis általában két-három féle étel közül lehet választani, és alkalmanként 

desszert is van. 

A kollégiumban található volt egy mosoda, amit nagyon jó lehetőségnek tartok, 

ugyanis 2.4 EUR-ért kimosták ruháinkat, és meg is szárították, tehát csak le kellett adni, és 

érte kellett menni. 

 

Sportolási lehetőségre a tornacsarnok, és a konditerem állt rendelkezésünkre, 

különféle sportokon lehetett részt venni heti rendszerességgel. Jómagam inkább az ottani 

barátokkal a szabad, kötetlen, improvizatív sportokat részesítettem előnyben. Megbeszéltük, 

és lejártunk röplabdázni, pingpongozni, focizni, kosarazni. 

 

Szabadidőnkben rengeteget utaztunk, közlekedésileg jó helyen 

voltunk, így juthattunk el a tengerpartra, ami 25 percre található Larissától, és vonattal 

közvetlen megközelíthető. 

Meglátogattuk a fővárost, Athént, eljutottunk Volosba, ami egy szép kikötőváros, megnéztük 

Ioanninát és Skiathos szigetét is „meghódítottuk”. Utóbbi egy nagyon szép sziget, és 

szerencsére az időjárás kedvezett nekünk, így még fürödni is tudtunk október közepéig. 

Az egyetemi élet elengedhetetlen eleme a szórakozás, és ez nincs másként 

Görögországban sem. Részt vettünk különböző bulikon, karaoke partykon, illetve 

megismertük a görög fiatalok tradicionális szórakozóhelyét, a buzukiát, amely varázsát az élő 

zene adja meg. 

 



 

Számomra ez az ösztöndíj egy kiváló lehetőség volt, és nem bántam meg, hogy 

kihasználtam, mindenkinek csak ajánlani tudom, rengeteg dolgot lehet tanulni belőle, lehet 

fejlődni nyelvtudásban, önállóságban, és kapcsolatokra is szert tehetünk. 

Azonban meg kell említeni azt is, amiről Magyarországon is lehetett hallani: a 

görögországi helyzetről. Sajnos valóban voltak problémák. Éreztük a 

válság hatását, de úgy érzem, hogy azért még ennek ellenére is jól tudtuk magunkat érezni, és 

megérte elmenni. Ami probléma nálunk felmerült: volt 24 órás sztrájk a buszoknál, a taxiknál, 

a vonatoknál, és ilyenkor nem tudtunk utazni. Ezen kívül kezdetben az egyetemen is 

sztrájkoltak. Illetve nagy probléma volt, hogy a testnevelési tanszék ígért szervezett 

programjait (túra, raftingolás) sajnos törölték. 

Mindezek a problémák mellett viszont én úgy érzem, hogy mindenkinek 

ajánlani tudom ezt a lehetőséget, azonban Görögországgal szerintem egy kicsit 

várni kell, hogy lecsillapodhassanak a gazdasági problémák, illetve az időjárás és a 

lehetőségek miatt a tavaszi félévet ajánlanám, olyankor ugyanis az Erasmusos hallgatók 

száma is több, illetve a szabadidős tevékenységek lehetősége is nagyobb (sportok, strand). 

Fontos még megemlíteni az ösztöndíjat kiegészítő nyelvi felkészítő kurzust, amit 

lehetőség szerint ki kell használni (nekem sajnos nem sikerült), de fontos érdeklődni utána. 



ERASMUS tanulmányút 

Görögország – Larissa 

Jankovics Zoltán 
 

 

A három hónapos „kalandom” igazából már májusban elkezdődött, hisz ekkor került sor az 

első levélváltásra a larissai egyetemmel (Technological Educational Institute of Larissa) 

egyúttal az első tapasztalatra, hogy itt bizony a sarkunkra kell állni, mert az 

információáramlás eltér az itthon megszokottaktól. Az útnak nem egyedül vágtam neki az 

iskolából, így könnyebben döntöttünk a sorsunkról, hogy mikor utazzunk, mivel és pontosan 

mitévők legyünk. 

Rövid fejszámolás után (és mivel volt részem már hosszabb buszos túrában) hamar 

megvásároltam életem első repülőjegyét. Pár hónappal az utazás előtt retúrjegyet váltva elég 

kifizetődőnek tűnt, és meglehetősen gyors és kényelmes megoldásnak bizonyult. 

Így szeptemberig szinte el is felejtettem az utam, amikor is meg kellett küzdeni a csomagok 

pakolásával, ami a 23 kg-os limitet figyelembe véve elsőre nem tűnt egyszerűnek. Utólag 

kiderült, hogy - lévén első hosszabb időtartamú utam – bekerült pár felesleges dolog is, de ez 

mit sem számított, hiszen izgalommal vártam a rám váró új élményeket. 

 

Szeptember 19-én rendben érkeztünk Görögországba, pontosabban Thesszalonikibe. Az 

országgal való ismerkedésként két éjszakát töltöttünk itt. Egy éjjel-nappal nyüzsgő 

nagyvárosban találtam magam, furcsa betűkkel, ráérős emberekkel körülvéve magam. Elsőre 

talán ijesztő, hogy még vásárolni is nehéz, ha nem ismered a betűket, de azért a 

metakommunikáció mindenhol hasznos dolog, igazi világnyelv. Amúgy angolul elég sok 

helyen beszélnek, bár nem szívesen, de úgy gondolom ez csak a bizonytalanság miatt van, 

pedig meglátásom szerint nem lenne miért.. 

Három nap elteltével már kordinátorunk, Achilleas várt minket Larissa vasútállomásán. 

Személyében egy nagyon kedves, segítőkész és bőbeszédű embert ismerhettünk meg, aki 

rengeteg segítséget és szép pillanatot ajándékozott nekünk. Segítségére az első pár hétben 

nagy szükségünk volt, mivel a tanítás csak október elején kezdődött (volna), így nem sok 

diákkal találkoztunk a kampusz területén. 

 

A kampusz. A várostól negyedórányira állnak az iskola épületei, kollégiumok, könyvtár, 

sportcsarnok, sportpályák, étterem. Kicsit másabb, mint a mi megszokott belvárosi iskoláink, 



de mindenünk megvolt, amire szükségünk lehetett. Ami pedig véletlenül nem, az házhoz jött 

(étel, ital, taxi) vagy megtaláltuk a közelben (kávézók, boltok, piac). 

Szállást a kampusz területén álló kollégiumban kaptunk, amiről elmondható, hogy kétágyas 

saját fürdőszobával. Pont. Az őszi kellemes melegben teljesen megfelelő, azonban a hidegebb 

idő közeledtével már szükség lehet a meleg ruhákra a szobán belül is. Fűtés és melegvíz napi 

időszakokban (reggel-délben-este), wifin elérhető internet a nap 24 órájában (aki ismeri a 

kollégiumi gyorsaságot, azt nem érheti meglepetés). A leírtakhoz hamar hozzá lehet szokni, 

ezen kívül a célnak teljesen megfelel, ennyi ideig minden gond nélkül lehet élni a többi 

kényelmi berendezés nélkül, főleg annak tudatában, hogy a napi háromszori étkezés az amúgy 

is rendkívül baráti árban benne foglaltatik. 

Az egyetem menzáját hamar meg- illetve kiismertük. Sajnos a változatosság elég csekély 

mennyiségben mutatkozott, azonban minden étkezés alkalmával sikerült olyan ételt találni, 

amit szívesen megettem. A reggeli minden nap ugyanaz, virsli, kenyér, tojás, egypár 

sütemény, vaj, lekvár, tea, tej, narancslé. Ettől persze nem kellett félnem, nem gyakran 

látogattam ezt az étkezést, egyrészt az ételek, nagyobb részt viszont a görög életritmus miatt. 

Ebédre és vacsorára meleg ételeket kínáltak, gyakran hússal és zöldségekkel. Többnyire 

elmondható, hogy az ételek ízletesek, laktatóak, ha véletlenül nem elég, kérhetünk akár plusz 

adagokat is, ha pedig végképp nem vágyik az ember az adott választékra, rendelhet, vagy akár 

buszra szállva a városban is keríthet ízletes ételeket. 

 

A görög életstílust egyáltalán nem megerőltető átvenni. Későn fekszenek, így későn is kelnek, 

tanítás 10 óra előtt ritkán kezdődik, ha mégis, néhányszor akár ki is hagyható, de csak ha épp 

közbejön előző este valami halaszthatatlan esemény (buli, túra, ismerkedős est nemzetközi 

résztvevőkkel). 

A tanórák kicsit gyakorlatiasabbak, és turizmuson –mivel elég alacsony a létszám- leginkább 

kiscsoportos foglalkozásnak tűnnek. A szemináriumi órán körülbelül 15-18-an lehettünk 

(ezek név szerint: Restaurant Management illetve Winery and Bar Operation), míg nyelvórán 

(én németre jártam) általában öten voltunk, de előfordult, hogy egyedül vettem részt az órán. 

Negyedik tárgyként az Erasmus diákok számára görögöt tartottak, ahol pár alapdolog elég 

kevés tanulással is elsajátítható, de a szorgalmasabbak számára akár jó alapot is nyújthat a 

későbbi nyelvtanuláshoz. 

A tárgyakról: Restaurant Management: gyakorlatilag étterem és felszolgálás alapismeretek, 

ám mivel a vendéglátásuk eléggé eltér a magyartól, így mindenképp hasznos volt az órákra 

bejárni és megismerni a görög szokásokat. 



Winery and Bar Operation: az óra keretein belül megismerkedhetünk a különböző bár-

típusokkal, felszereltségükről, jelleg szerinti feltételekről, különbözőségekről; és amiért 

leginkább ajánlani tudom: bizony az italokkal is, méghozzá nem csak elméletben. Elég 

kellemes egy óra közepén a jelen lévő hallgatókkal, oktatóval koccintani! 

A fenti két tárgyon kívül még két nyelvórát választottam, a görögöt hiba lenne kihagyni, míg 

egy másik nyelv hasznos lehet annak, aki a nyelvvizsgájára szeretne kicsit készülni. 

 

Végül, de akár elsősorban, Larissa és Görögország. 

Larissa az ország középső táján fekszik, és nem éppen egy turistaközpont. Szerencsére. Egy 

nyüzsgő, de ízig-vérig görög város, ahol a valódi Görögországgal találkozhatunk. Itt nem 

állítanak meg méterenként szállást kínálva, nem akarnak drága szuvenírt az emberre sózni és 

hatalmas bevásárlóközpontba sem kell menni, mivel nem igazán található. 

Van viszont rengeteg étterem, még több kávézó és nagyon sok ember a nap minden szakában, 

persze főleg este. 

Az egyetemtől a belváros egy 15 perces buszútra található. A buszok hétköznap 5-7 (10-15) 

percenként indulnak, hétvégén annyira nem számoltuk, de jó hosszan el lehet beszélgetni a 

buszmegállóban. Az egyetemen kapott igazolvánnyal ingyen utaztunk ezen az egy vonalon 

(azért nem árt rákérdezni a buszállomáson, hogy elfogadják-e, mivel tapasztalatunk szerint 

erre nincs egységes rendszer), a többi buszon 80 cent egy menetjegy. A kampuszról két 

buszjárat közlekedik, az egyik a belvárosba (9-es), a másik pedig érinti a vasútállomást (12-

es), viszont utóbbi csak hétköznapokon jár, óránként egyszer. 

A taxi 5-8 euróba kerül a belvárosba és vasútállomásra egyaránt. 

 

A városban a legfőbb program a kávézó-látogatás, remek kávékat találhatunk szinte minden 

kávézóban, sok helyen tábla- és társasjátékok is akadnak, amivel még kellemesebb az 

időtöltés. Mindenképp el kell látogatni helyi étterembe, bár nem a legolcsóbb módja az 

étkezésnek, de nagyszerű ételeket próbálhatunk ki a görög konyha remekeiből. 

 

Természetesen a leginkább várt programok mindig a kirándulások voltak. Sajnos az egyetem 

ebben a félévben nem tudott programot szervezni, így be kellett érnünk az Erasmus-iroda által 

szervezett úttal a Meteorákhoz, illetve saját magunk kellett gondoskodnunk utazásainkról. Így 

egy kicsit többe kerültek a programok, de feltétlenül megérték pénzüket. Szeptemberben volt 

szerencsénk nagyon jó időhöz, így el tudtunk menni a vonattal 20 percre található 

tengerpartra, elutaztunk az egyik legszebb görög szigetnek tartott Skyathosra, Ioannina 



városában is eltöltöttünk egy napot, ami nem csak a cseppkőbarlang, de az út miatt is 

emlékezetes marad (Meteorák, hegyek-völgyek, számos alagút) és természetesen nem 

maradhatott ki az ország fővárosa, Athén sem. 

 

Decemberben aztán rengeteg élménnyel, tapasztalattal vághattunk neki a hazaútnak, hogy újra 

ott folytassuk, ahonnan indultunk, talán egy kicsit másabb szemlélettel, mint amivel 

elindultunk, mert mindenhol lehet és érdemes tanulni a történtekből. 

 

Összességében elég hasznos tapasztalatokkal tértem haza, sokat tanultam magamról és arról, 

hogyan lehet boldogulni egy idegen környezetben. Sajnálatos módon az ország körülményei 

megváltoztatták a kinn tartózkodás minőségét, illetőleg az egyetem is egy változáson ment 

éppen keresztül, ami úgy gondolom, a jövőt is befolyásolni fogja. Amennyiben a 

körülmények rendeződnek, úgy újra a legbarátságosabb helyszínek egyike lehet az egyetem. 

Persze addig sem kell elzárkózni a lehetőségtől, hogy Larissát válasszuk, mert bármely 

élethelyzetből rengeteget tanulhatunk! 



Erasmus beszámoló 
Görögország, Larissa 
2011-2012. őszi szemeszter 

 

Régi vágyam volt, hogy erasmusos diákként kint tölthessek egy szemesztert külföldön, 

így jelentkeztem a pályázatra. Nagy lehetőségnek tartom az ösztöndíjat, hiszen rengeteg 

tapasztalattal gazdagodhat az ember, új országot, kultúrát ismerhet meg, illetve életre szóló 

barátságokat, kapcsolatokat alakíthat ki. 

Első helynek Finnországot jelöltem meg. Kapcsolat nem volt a két egyetem között, bár 

szerettem volna, ha ez létrejön. Sajnos, ez időben nem valósult meg, így kaptam a lehetőséget, 

hogy Görögországba mehessek.  Második választásom volt ez a mediterrán ország, így 

természetesen nagyon örültem, hogy mehetek. 

Miután biztos volt, hogy kimehetek, elkezdtem keresgélni, hogyan hosszabbíthatnám meg 

kint tartózkodásomat. Az erasmusos diákoknak szinte az összes európai országban szerveznek 

intenzív nyelvi kurzust (EILC) az adott ország nyelvén, így a megadott összes görög kurzus 

szervezőnek írtam. Végül is Patras városba mehettem 5 hétre augusztus végétől szeptember 

végéig. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy vegyen részt egy ilyen kurzuson, mert 

felejthetetlen élmény. Ez egy intenzív kurzus, tehát minden nap voltak óráink. Az utolsó héten 

írtunk egy összefoglaló írásbeli vizsgát, számot adva, hogy mit is tanultunk az 5 hét alatt. A 

kurzus végén egy gálaesten kaptuk meg ’bizonyítványunkat’, illetve mutattuk be görög 

tánctudásunkat, mivel minden héten görög táncóránk is volt. A szervezők nagyon kedvesek 

voltak és mindig arra törekedtek, hogy mi jól érezzük magunkat. Nagyon sok helyre 

eljuthattam, sok programot szerveztek nekünk. Egyik kirándulás Zakynthos szigete volt, ami 

csodálatos azúrkék vizével és homokos partjával. De eljutottam Spetses szigetére, Athénba, 

Delphoi városába, Olympiába, ahol az ókori játékokat rendezték. Koncertre vittek bennünket, 

görög táncot tanultunk, szóval egy percet nem unatkoztunk. Mivel Patras tengerparti város a 

Peloponnészoszi félsziget északi részén, így nagyon sok időt töltöttünk fürdőzéssel a 

tengerparton. Egy nagy házban voltunk együtt elszállásolva, így szinte minden este 

beszélgettünk, iszogattunk, játszottunk. A búcsú estére kitaláltuk, hogy görög estet tartunk, 

ezért mindenki beöltözött és lepedőbe csavarta magát. Nehéz volt a búcsúzkodás, de 

megbeszéltük, hogy novemberben tartunk egy találkozót Athénban, mivel két cseh társunk 

indult a marathoni futáson. 

Szeptember 30-án végül is elindultam Larissába. Megérkezve a koordinátor, Achilleas várt 

rám és vitt el a kollégiumba. Nagyon kedvesnek és segítőkésznek találtam. Miután 

elfoglaltam szobámat, teljesen új érzés tört rám. Az első egy-két nap kissé furcsa volt, míg a 



tanítás nem kezdődött el, a koli nagyon csendes volt, nem úgy, mint Patrasban, ahol a nap 24 

órájában együtt voltam más diákokkal, és ott egyáltalán nem volt nyugalom. Az idő sem volt 

annyira meleg, hiszen már északabbra voltam az Olympos vidékén. Pár nap után megszoktam 

és örültem, hogy egy másik részét is megismerhetem Görögországnak. 

Larissa fontos közlekedési csomópont, egyetemi város és katonai bázis. Rengeteg kávézó, 

üzlet, gyógyszertár (kb. minden második üzlet gyógyszertár), templom, park található a 

városban. Az egyik dolog, ami nagyon megfogott a görögökben az a mentalitásuk. Hiába van 

válság náluk, sztrájk, egyáltalán nem éreztem kint tartózkodásom alatt a rosszkedv vagy a 

pesszimizmus jelét. Minden nap megisszák frappé (Görögország nemzeti kávéja instant 

kávéporból) adagjukat a kávézókban, amik szinte zsúfolásig telve vannak. A görögöket nem 

lehet egy ideges típusú népnek nevezni. Egyik mondásuk „siga siga” amely kifejezi, hogy 

„nyugi” ne siess.  

A görögöt, mint nyelvet nem tudnám más nyelvhez hasonlítani. Az abc-jük eltér a mi latin 

betűinktől, de én ennek írását nagyon érdekesnek tartom.  Azt mondják nem igazán beszélnek 

angolul, de nekem erről más tapasztalatom van. Nem egyszer beszélgettem idősebb 

generációval, sokszor csak meglepődtem milyen jól beszélnek angolul, pl. a taxis, 

állomásokon a jegypénztárosok, vagy egyszerűen az utcán véletlenszerűen megszólított idős 

hölgy. 

Másik dolog ami tetszik, ahogy a görögök a saját zenéjüket szeretik és tisztelik. Ezt többször 

is megtapasztalhattuk, amikor elmentünk görög szórakozóhelyekre. Ott csakis élő görög zene 

szólt, és ha tetszett az énekes produkciója, akkor szegfű fejeket dobáltak a színpadra. Nincs 

külön tánctér, ha táncolni szeretnél, felmehetsz a színpadra az énekes mellé. Szokás az 

asztalon táncolás, ami először furcsa volt, hogy csak úgy felállnak az asztalra és a terítőn 

táncolnak. 

A kollégium a campuson belül van, így minden nagyon közel található, a Turizmus Intézet, az 

étterem, a tornacsarnok. Számos sportolási lehetőség van a focitól kezdve a pilatesig, illetve 

az előző években külön túrákat is szerveztek az Olymposra vagy raftingolni, sajnos a válság 

miatt most kimaradt ez a lehetőség nekünk. Többször elmondták, hogy a legrosszabb időben 

érkeztünk, ezt észre is vettük. Programokat mi szerveztünk magunknak, ha nem akartunk 

unatkozni, így Thessalonikibe, Ioanninába, Skiathos szigetére, Volosba utaztunk el. Nem 

hagyhattuk ki az Olympos-t sem, bár a tetejéig nem másztunk fel, így is megcsodálhattuk az 

istenek lakhelyét. Koordinátorunk által szervezett kirándulásunk a Meteorákhoz vezetett, ahol 

fantasztikus volt látni, ahogy a kolostorok a „sziklákon lebegnek”. Egy-egy este kártyáztunk, 



vagy elmentünk a közeli kávézókba és tavliztunk (nálunk ostáblaként ismert). Ez egy 

szerencse és stratégia játék, és nagyon kedvelt Görögországban.   

Kilencen voltunk Erasmusos diákok, 3 lengyel, 2 bolgár, 1 finn és 3 magyar. A tanítás két hét 

csúszással kezdődött, ugyanis az egyetemi reformok ellen sztrájkoltak a diákok.  Annyit 

jelentett, hogy a bejárati kapunál ültek a diákok és nem engedték be a dolgozókat, illetve volt, 

hogy városban vonultak fel. 

A görögön kívül felvettem még az angolt, németet, restaurant management, winery and bar 

operation tantárgyakat.  Az angol tanárunk egy idősebb úr volt, akinél sokat nem fejlődtem 

angolból, de a görög ételekről annál többet tudtam meg. A német tanárnő egy nagyon kedves 

fiatal hölgy volt, aki egyszerre tanította a kezdőket és haladókat. A két szakmai tárgy görög 

nyelven folyt, ha fordítottak nekünk, akkor értettük miről is folyik az óra, ha nem, akkor csak 

ültünk és figyeltünk. 

A kollégiumban 2 ágyas, fürdőszobával ellátott szobákban voltunk elszállásolva, ennek díja 

100 euro volt a 3 hónapra (ágynemű, internet volt az árban). Mosási lehetőség is volt, ez 2,5 

euroba került szárítással együtt. Napi háromszori ingyenes étkezést kaptunk az étteremben. 

Az ebéd és vacsora mindig meleg étel volt, salátával és gyümölccsel. Fő attrakció volt, mikor 

kb. 25 desszertet raktak ki a pultra és indult meg a „harc a zsákmányért”.  

Összefoglalva nagyon jól éreztem magam kint, felejthetetlen élmény volt. Egy percig sem 

éreztem, hogy honvágyam van, (családom bánatára) és haza szeretnék jönni. Szoros 

barátságokat kötöttem, ezt bizonyítja, hogy a Szilvesztert két cseh barátommal ünnepelhettem 

itthon. Mindenkinek csak javasolni tudom, hogy adjon magának egy lehetőséget, hiszen 

rengeteg élménnyel, tapasztalattal gazdagodhat! 

 

        Bukri Dóra Csilla 

      TURAN III. 

 


