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A kötelezően elvégzendő szakmai gyakorlatot gondoltam kicsit színesebbé teszem és 

külföldön teljesítem. Nagyon szerettem volna kipróbálni az Erasmus-t, de nem szerettem volna 

erre túl nagy hangsúlyt fektetni az alapképzés során, így ez tökéletes lehetőségnek bizonyult. 

Célországnak Ciprust választottam az éghajlat, a tengerpart és a természeti adottságok 

miatt, valamint azért, mert még sosem jártam ott. A gyakorlatot az ottani műszaki egyetemen 

végeztem PhD hallgatókkal együtt dolgozva. A kutatásunk fő célja bioetanol előállítása volt, 

Saccharomyces cerevisiae élesztőgomba segítségével, alkoholos fermentáción keresztül. Ez a 

téma közel áll az itteni kutatómunkámhoz is, így kamatoztathattam a tudásom, miközben még 

több tapasztalatot szereztem. Érdekes volt betekintést nyerni az ottani laborok működésébe, 

felszereltségébe, az egyetemi életbe. Új eszközökkel, mérési módszerekkel ismerkedhettem 

meg, amiért szintén hálás vagyok. 

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy kaptam férőhelyet a kollégiumban, hiszen a 

bérleti díjak igencsak magasak, főleg Limasszolban. A kollégium egy újépítésű épület volt, 

rendkívül modern, jól felszerelt egyszemélyes szobákkal. Egyedül az elhelyezkedésén 

csodálkoztam, hiszem egy óra sétára volt az egyetem épületétől. A kollégiumban több külföldi 

hallgató is elhelyezést kapott, így igen nemzetközi volt a légkör. 
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Ciprus földrajzi elhelyezkedése előnyösnek mondható, közel 

van Európához, Ázsiához és Afrikához. Valamint viszonylag közel 

van az egyenlítőhöz is, aminek mediterrán éghajlatát is köszönheti. 

Nyáron a hőmérséklet bőven 30 ⁰C felett van, és ilyenkor általában 

egy csepp eső sem esik. Télen a hegyekben azonban még síelni is 

lehet. A szigetlakók rendkívül vallásosak, minden második sarkon egy 

templommal találjuk szembe magunkat. De amikből még templomnál 

is több van, azok macskák, akik szó szerint mindenhol 

megtalálhatóak. 

A mobilitás szakmai részén túl, talán még több tapasztalatra és élményre tehettem szert. 

Szélesíthettem a látóköröm, megismerkedhettem az ottani kultúrával, gasztronómiával. Ha már 

gasztronómia, muszáj megemlítenem a ,,Meze”-t, amit mindenkinek 

ki kell próbálnia ha idelátogat. De számos egyéb kiváló fogást 

kóstolhattam, igazából nem lehetett mellé lőni. Rengeteg új embert 

is megismerhettem, azt tapasztaltam, hogy mindenki nagyon 

mosolygós, jóindulatú és vendégszerető. A ciprusiak teljesen más 

attitűddel rendelkeznek, sokkal pozitívabb a kisugárzásuk. Nagyon 

sokat köszönhetek Dr. Koutinasnak, aki elfogadta a jelentkezésem, 

és gyors válaszival gördülékennyé tette a jelentkezési folyamatot. A 

munkatársaim is nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, élmény volt velük együtt dolgozni, 

minden műszak jó hangulatban telt. Életre szóló barátságok köttetek, már tudom, ha 

legközelebb Cipruson járok, lesz kire számítanom. 

Összességében mindenkinek csak ajánlani tudom a külföldi mobilitást, hiszen 

önállóságra, számos élményre és új barátokra lehet szert tenni. 

 


