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Motiváció
Már az egyetem kezdete óta nagyon
foglalkoztatott a gondolat, hogy külföldi
egyetemen tanuljak, hiszen szinte
minden idősebb testvérem is járt
különböző tanulmányi programokkal
külföldön és rengeteg pozitív élménnyel
és tudással gazdagodtak, így bennem is
kialakult egy motiváció és érdeklődés
eziránt. A BSc alatt a sűrű tanulmányi
rend miatt sajnos nem tudtam
Erasmus-ra jelentkezni, az Msc elején
meg covid volt, így már csak egy utolsó
félévem maradt a jelentkezésre, de azt
meg sajnos lekéstem, hogy miért annak
a története hosszú lenne. A lényeg,
hogy két opcióm maradt, pályázom az
európán kívüli programokra (ahova azt
hittem semmi esélyem sincsen) vagy
itthon maradok, és külföldi tanulmányok
nélkül fejezem be az egyetemi
pályafutásomat. Az első mellett
döntöttem ‘semmit nem veszíthetek’
alapon, de persze igyekeztem a lehető

legjobb pályázati anyagot összerakni, mert nagyon bennem volt az utazási vágy és a
motiváció. Szerencsére úgy alakult, hogy megkaptam a lehetőséget Mexikóba, aminek
elképesztően örültem és továbbra is nagyon hálás vagyok, mert számtalan élménnyel
gazdagodhattam.

Szállás
Óriási szerencsém volt a szállás tekintetében, ugyanis fel tudtam venni a kapcsolatot egy
kinti magyar diákkal akinek az egyik barátja egy évig maradt és pont arra a félévre amelyre
én mentem lakótársat keresett, így egy gyors kapcsolatfelvétel után már meg is tudtam
állapodni a szobáról, amit végül egy évig béreltem. Az egyetemtől körülbelül 5 perc sétára
laktam és a környék mondhatni biztonságos volt, mert az éjszaka közepén is többször
hazasétáltam különösebb probléma nélkül. Ami elég nagy különbség volt az itthoni rutinnal
szemben, hogy a ruháimat mindig mosodába kellett vinnem, mert a lakásnak (és általában
sok diák lakásban) nincsen mosógép, ezért mosodába kellett vinnem a ruháimat. Ami talán
a legjobban tetszett a lakásban, hogy a szobámból a kilátás lenyűgöző volt. Pont rá lehetett
látni a Cerro de la Silla-ra, ami egy 1800 méter magas nyereg alakú hegy, Monterrey
szimbóluma.
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Egyetem
Ahol az elmúlt egy év nagy
részét töltöttem az az egyetem.
Szinte csak aludni kellett
hazamennem, mert
majdnemhogy minden olyan
dolog megtalálható a campuson
belül amire csak szükségem
lehet. Konditerem, uszoda,
éttermek, kávézók, boltok,
könyvtár óriási fotelokkal és
kényelmes asztalokkal,
közösségi terekkel. Ezen felül
vannak VR terek, egy
konferencia központ, meditációs
épület, és az egyik

legmeglepőbb számomra, hogy állatok mászkálnak mindenfelé (mókusok, őzikék és sok
egyéb más állat is), annak is köszönhetően, hogy a campus tele van zöld felületekkel. Az
egyetemi oktatás nagyban eltér az otthonitól, ami főleg annak köszönhető, hogy a diákok
létszáma per kurzus kb. 30 fő (ez a magánegyetem mivoltából adódik), amely jobban
lehetővé teszi az oktatás személyre szabhatóságát és szorosabb tanár-diák kapcsolatot
biztosít.

Utazások
Szerencsére az ösztöndíjból ki tudtam
gazdálkodni, hogy néhány fontos helyre
eljussak Mexikón belül. Az egyik
kedvencem Oaxaca de Juarez volt, ami
Mexikó déli részén található, kulturálisan
gazdag és lenyűgöző város. Ha valaki egy
igazán autentikus helyre vágyik az egyik
legjobb választás. Ezen felül még
Mexikóvárosban is jártam két alkalommal,
de még így sem sikerült teljesen bejárnom
hiszen egy 20 milliós városról beszélünk
(agglomerációval együtt). Guadalajara,
Tequila és Sayulita is csodás hely, nincsen
tele turistával és árban is abszolút
megfizethető (de ez általánosan egész
Mexikóra is érvényes, kivéve egy-két
várost pl. Cancún és környéke). Tehát én
mindenkinek azt ajánlom, ha lehet minél
több helyre próbáljon eljutni Mexikón belül,
mert kulturálisan nagyon gazdag, minden
államban és városban fel lehet valami újat
fedezni.
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Gasztronómia
Ha valaki a gulyásleves és
székelykáposzta nélkül nem tudja
elképzelni az életet, lehet Mexikó
nem egy jó választás, de ettől
eltekintve az ételek egy szóval leírva
fantasztikusak. Nagyon jó fűszereket
használnak és egyáltalán nem olyan
csípősek az ételek, ahogy azt sokan
elképzelik. Az egyik legismertebb
mexikói étel a tacos. Ezt
ezerféleképpen el lehet készíteni
különböző husokból, szószokból.
Szinte az összes étel főbb
alapanyaga a kukorica (tortilla
formában), bab, hús, sajt, avokádó,
és végtelen mennyiségű szósz

(paradicsom paprika alappal). Nem mellesleg a mexikói gasztronómia az UNESCO
világörökség része.

Összefoglaló
A kint eltöltött egy évben
rengeteget tanulhattam
magamról, olyan tudásra tettem
szert amit iskolában vagy
könyvekből nem lehetett volna
megtanulni, csak pont az olyan
utakkal és kalandokkal
amelyekben részem lehetett.
Ezért is vagyok elképesztően
hálás mindazoknak
(családomnak, az egyetemnek,
barátaimnak és mindenkinek)
aki támogatott és lehetővé tette
számomra ezt az utazást.
Mexikó lehet sokaknak
veszélyesnek és félelmetesnek
tűnhet, de ez nem így van. Mexikó egy csoda, tele fantasztikus helyekkel és ami a
legfontosabb, hogy tele csupaszív önzetlen emberekkel, akiktől sokat tanulhattam
emberségből. Ezért szívből ajánlom mindenkinek aki teheti, éljen a lehetőséggel és ne féljen
elhagyni a kényelmes meleg otthont, mert a világ csak arra vár, hogy felfedezzük és ehhez
az első lépést nekünk kell megtenni.

Buen viaje!
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