
Szabó Franciska 

Beszámoló Makovecz mobilitásról 

Az Erasmusos kalandunk után úgy döntöttünk a szobatársammal és egyben barátnőmmel,hogy 

minden egyetem adta lehetőséget ki kell próbálni így megpályáztuk a Makovecz által 

meghirdetett egy hónapos ösztöndíjat. Nagyon örvendtünk mikor meghallottuk, hogy 

megnyertük az ösztöndíjat így már novembertől készültünk a márciusi gödöllői kiruccanásunkra.  

Miért pont Gödöllő? Az egész ott kezdődött mikor egy vasárnapi estén készültünk Tünde 

barátnőmmel az Ólommadárba. Út közben négy fiatalember hozzánk szegődött, segítséget kérve, 

hogy mutassunk nekik egy kellemes beülős helyet mivel nem voltak jártasok Csíkszeredában. 

Mint kiderült Magyarországiak voltak és közülük az egyik a mi kedves gödöllői Szent István 

egyetem befogadó tanárunk volt. Így került a választás Gödöllőre.  

1.kép  

Elérkezett a várva várt március eleje, amikor is kiutazhattunk Gödöllőre. A kiutazásunk nem volt 

épp zökkenőmentes mivel rengeteg csomaggal Budapestre érkezve el kellett jussunk Gödöllőre. 

Budapestre hajnali 5órára érkeztünk, de mire a gödöllői egyetem bentlakásába kerültünk (ami 

jelzem, Budapesttől 31 km-re van) reggel 8 óra volt. A rengeteg csomaggal és a kinti fagyos, 

hosszas várakozásokkal úgy éreztük, hogy sosem kerülünk már el a bentlakásig. Na,de végül 

szerencsésen odaérkeztünk. Rendkívüli kedves fogattatásba volt részünk. A szálláshelyünk 

kifogástalan volt, mivel hogy egy 4 személyes apartmanban ketten Tündével laktunk, saját 

fürdővel és saját konyhával, ahol kedvünk szerint sütöttünk és főztünk. Maga az egyetem óriási 

volt és körülötte csupa kollégiumok találhatóak. Gödöllő azon része olyan, mint egy kis 



diákokkal tele falu. A kollégiumokban kis büfék, szórakozóhelyek, csocsó asztalok, 

pingpongasztalok, üzletek találhatóak. Az embernek nem is tűnt fel, hogy egy kollégiumban 

tartózkodik. Ebből és más sok szempontból is nagyon tetszett az ottani diáklét. A kollégiumtól 

ahol el voltuk szállásolva 200 méteres körzetben minden megtalálható volt, szupermarkettől 

elkezdve postáig. 

Az egy hónapos ottlétünk alatt főként államvizsga készítéssel foglalkoztunk. Nagy segítségünkre 

szolgált, hogy ott lehettünk mivel a Szent István Egyetem egy jól felszerelt egyetem. Így 

rengeteg sok jó információval távozhattunk onnan. Persze maradt idő a szórakozásra is. Eljártunk 

bulizni, az egyetemisták által legjobban kedvelt két szórakozóhelyre a 8-as előadóban és a Spirt 

klubban. Ezen kívül Budapestre is eljártunk, aminek nagyon örvendtünk mivel Budapest egy 

csodálatos, látványos város. Kirándultunk Kecskemétre és Bajára is. Szóval, ha belegondolok 

sosem unatkoztunk mindig volt tennivalónk és olyan hamar eltelt az az egy hónap, hogy észre 

sem vettük. Azon kaptuk magunkat ,hogy már haza kell induljunk.  

2.kép  

Köszönettel tartozok mindazoknak, akik hozzájárultak a kiutazásomhoz. Kiemelném Földi Péter 

PhD hallgatót, Kovács Mária referens hallgatót és Bors Hortenzia Erasmus koordinátort. 

Köszönöm! 


