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2012.február 13-án utaztam ki Törökországba, nagy reményekkel és sok izgalommal. Mind a küldő, 

mind a fogadó intézménytől minden segítséget megkaptam, s szerencsémre odakint is segítőkész 

barátokra leltem rögtön a megérkezésemkor. A szállást egy önkéntes török fiúnál és a már fél éve 

ott élő román sráccal oldottam meg, amit a kinti egyetem segítségével találtam meg.  A tárgyak 

felvétele, s minden ezzel kapcsolatos papírmunka zökkenőmentesen zajlott, így volt időm és erőm 

is a társaságra koncentrálni. 

Merthogy a legnagyobb élménye a kinti létnek a sok új barát volt. Már az elején körvonalazódott 

egy jó társaság, többnyire ERASMUS-os diákokkal, de néhány helyi fiú is csatlakozott hozzánk. A 

közös nyelv az angol volt, ami szerencsére a kint töltött idő alatt érezhetően sokat fejlődött, 

aminek nagyon örülök. Sajnos még az egyetemen sem volt jellemző a jó angoltudás, sok esetben a 

tanároknál is hiányzott, de a diákoknál mindenképp. Ennek ellenére a tárgyak teljesítése nem 

okozott gondot, minden segítséget megkaptam amire szükségem volt. 

Az egyetem közben túl sok időm nem volt az utazgatásokra, ám így is sikerült eljutnom 

Isztambulba és Kappadókiába is, ami nagyon élmény volt. A félév végeztével nyílt lehetőségem egy 

nagyobb körutat tenni az országban egy nagyon kedves török barátommal. Ez már ugyan extra volt 

mind időben mind élményben, magamnak finanszíroztam, de alapvetően elmondható, hogy az 

alapítvány által adott összeg összességében nem teljesen fedezi a kint lét költségét, de 

mindenképp nagy segítség.  

Különleges élmény volt ez a félév, sok új tapasztalattal és élménnyel gazdagodtam. Nagyot nyílt a 

szemléletmódom és rengeteg új barátra leltem, különféle nációkból, ami az én öntudatomat is 

erősítette. Mindemellett természetesen fontos, hogy a nyelvtudásom magabiztossá vált, s bár 

szakmailag nem fejlődtem annyit mint egy átlagos féléven idehaza, mindenképp volt hozadéka 

ilyen szempontból is. A törökök rendkívül kedvesek és segítőkészek voltak végig, az egyetemet is 

csak dicsérni és ajánlani tudom annak ellenére is, hogy a kommunikáció nem mindig volt könnyű. 

De a kulturális sokszínűség, a nyitottság, a kedvesség és vidám életközpontúság miatt az egyik 

legjobb választás Törökország egy ERASMUS félévre, ebben immár egész biztos vagyok! 
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