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KALANDOK SZINGAPÚRBAN 
NUS BLOG – 2021/2022 tavaszi félév 
Egy kedves VIK-es hallgatónk rendszeres bejelentkezései olvashatók folyamatosan az alábbi 
blogban, érdemes követni a kalandjait! 
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2022.01.17. Kiérkezés 
 
(Kiérkezést követően két hét karantén kötelező – Covid szabályozás miatt) 
 
A kint lét egyelőre inkább kinti bent lét sajnos, ezért nincs sok 
benyomásom. A második naptól kezdve -miután 
letelefonáltam -már jó volt az étkezés is, előtte csak rizst 
kaptam csirkével vagy hallal (reggelire is). Mint ha valami rizs 

fétise lenne az ittenieknek. 😄 Akkor elkezdtem úgy 
visszaszámolni a napokat, hogy csak 25 tál rizs van már hátra 
és szabadulok, szerencsére azóta láttam kevés krumplit meg 
tésztát is.  
 
A taxiban idefele csak az tűnt fel, hogy mennyire zöld az egész 
város. A szállás elég zsúfolt helyen van, de még itt is sok a 
növény. Küldök egy képet a kilátásról, a 14-en vagyok. :) 
Olyan érzésem van, hogy itt vagyok már egy hete, pedig csak 
11-én érkeztem. Elég kemény lesz a suli, azzal foglalkozom 
napközben így nincs idő unatkozni. 
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2022.02.01. Első benyomások 
 
 
Nem is tudom hol kezdjem. Talán ott, hogy nagyon meleg van, de 
pár nap után hozzá lehet szokni. Elég kicsi a hőingadozás, hidegebb 
nappalokon 30, melegebbeken 33 fok körül van, persze a napon 
meg lehet főni, de éjszaka akár 25-re is hűlhet. Éppen ezért, annyi 
zöld van minden fele, hogy árnyékot vessen, hogy sivatag ehhez 
képest egy európai nagyváros. 
 
A Campus nagyon szép és olyan hatalmas, hogy legalább 5 
különböző belső buszjárata van, bőven el lehet tévedni. Azért is 
ekkora mert rengeteg diák ott lakik, de elég nehéz bekerülni a 
kolikba is, bár most viszonylag sok embert sikerült megismernem, 
akik ott laknak és cserediákok. Én kb. 8km-re lakom a egyetemtől, 
és többnyire online óráim vannak, de azért bejárok és a 

könyvtárban hallgatom meg őket és ott is tanulok. Vettem egy biciklit 
és egyelőre az a 
rutin alakult ki, 
hogy reggel 
betekerek, utána 
úszok egyet és 
megyek a 
könyvtárba 
tanulni, este pedig 
hazabiciklizek 
vacsora előtt, így 
a napi edzés is 
megvan. Ha már vacsora, akkor megéri 
kint enni, mert kifejezetten olcsó, és a 
szálláson nem is jó a konyha.  
 
 

 
A számtalan hellyel, ahova az emberek kijárnak enni tényleg 
érződik az ázsiai hangulat, noha rengeteg dolog inkább 
európaias. 
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Azért a Marina Bay környéke, illetve a 
Sentosa sziget a legkedveltebb és 
látogatottabb helyek, de inkább sok 
kerület van és mindegyiknek megvan a 
saját stílusa; ezekből áll az országnyi 
város.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyilván bőven van még mit 
tapasztalnom de Szingapúr tényleg egy 
város abból a szempontból, hogy tele 
van felhőkarcolókkal, és kb. nincsen 
város széle vagy központ.  
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Ma meg holnap Chinese New Year van így nincs tanítás, ezért szeretnék elbiciklizni a 
Botanikus kertbe, meg a Nature Reserve-be. 
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2022.02.23. Kurzusok tapasztalatai 

A negyedik héttel elkezdődtek a gyakorlatok, így nemcsak több az óra, felkészülésre is 

rengeteg időt kell fordítani. Félév elején felvettem a maximum óraszámot, ami öt, és a 

legkevésbé elragadó órát leadtam a harmadik hét körül, mert nem volt nehéz belátni, hogy 

túl sok lesz. Így van egy közgazdasági órám a Thinking like an Economist, aminek a görög 

előadóját nagyon bírom és kifejezetten hasznos is, a Discrete Structures, ami amúgy 

szakmai csak eléggé bevezető szintű, matekos tárgy, továbbá két elég szakmai a Computer 

Security, ami harmadéves és korábbi IT biztonság tárgyra épül, meg a Wireless Networking, 

ami talán a legkomplexebb és főként végzősök vagy MSC-sek vették fel.

 

A Thinking like an Economist nagyrészt mesélős és interaktív, kb. csak 40 perc az, ami ilyen 

megszokott módon “anyagot leadom” tanítós, az óra maradék részének teljesen részesei 

vagyunk kvízekkel meg kérdésekkel. A gyakorlatokat az előadásokkal ellentétben nem 

szeretem mert nem szimpatikus a gyakvezető, illetve nem is igazán tudok hozzászólni főleg 

közgazdászok között. Többet kellene rá készülnöm, de nem szakmai tárgy így nehezen 

veszem rá magam. Mindjárt lesz belőle midterm, meg vizsgák is, így sokáig már nem 

húzhatom. Heti szintem tartozik hozzá még 40-90 oldal, amit el kell olvasni és kvízek vannak 

belőle, ezek általában elég izgalmasak. 

A Discrete Structures (DS) elég chill, itt két nagy beadandó házi van. Az elsőt már le kellett 

adni és nagyjából csak könnyű bizonyítások voltak benne. Lesz belőle 2 hét múlva midterm 

és év végén final exam is. Mivel már tanultam hasonlókat így nem vészes, de ha minden 

teljesen új lenne akkor biztos rengeteget szenvednék. Jelenleg, ami nehézség, hogy rettentő 

precízen kell leírni, hivatkozni és használni a definíciókat. 

A felsőbb éves tárgyaknál itt is kicsit elengedik a kezünket, és míg a DS-re tényleg mindent 

elérhetővé tesznek és megkapunk, a Computer Security főleg arról szól, hogy átrágom 

Kilátás a kampuszra az egyik menzáról 
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magam egy 10 oldalas szakmai íráson, aztán a neten böngészek 2-3 napig, kódolok pár sort 

és kitöltöm a heti kvízt. Ezek a végső jegy 66 százalékát kiteszik majd, így kitalálható, hogy 

nem könnyűek, de 3-4x lehet velük próbálkozni és csak a legjobb számít. Csak félévközi 

dolgozat lesz majd, az adja a maradék százalékot a jegyhez. 

A Wireless Networking elég gyakorlatias, itt egy SensorTag-et kell 

programozni, először külön, majd csapatban. Az első ilyen közös 

mérést a holnap meg is fogjuk ejteni, kíváncsian várom, milyenek 

a csapattársaim, ugyanis az összes óra online van és ott is 

alakultak ki a csapatok. Kisebb részeket programozunk le, és a 

végére ezeket összerakva egy Covid TraceTogether tokent 

építünk, ami pásztázza a környezetét, távolság és idő alapján 

pedig gyűjti az exchange-eket más eszközöktől. Persze itt a 

hatékonyság a fő nehézség, hogy kibírjon mondjuk 3 hónapot 

elemcsere nélkül, továbbá milyen jelerősség mennyi ideig számít 

kritikusnak, mikor, vagy milyen mozgásra kapcsoljon egyáltalán be 

a vagy ki a ZigBee, stb. 

Azt érdemes szem előtt tartani, hogy szerintem Magyarországon 

teljesen reális elképzelés bejutni néhány kivétellel bármely szakra, viszont erre az egyetemre 

nagyon megszűrik a jelentkezőket, és tényleg az kerül be, aki a felvételi során mindenből 

közel száz százalékot teljesített. Az ázsiaiakra jellemző versenyzős és tanulós atmoszférát 

teremt ez a 35 ezer diák. Az értékelési rendszer is relatív, tehát megnézik, hol helyezkednek 

el az egyes beadandókra vagy vizsgákra kapott eredményeink a többiekéhez képest, és ez 

alapján kapjuk az év végi értékelést. Egyébként szerintem a tanárokat is hasonló módon 

vehetik fel, mint a diákokat, ezért tőlük is csupa gondoskodásra lehet számítani. Biztos, hogy 

nem állítanak össze könnyű vizsgákat meg 

kvízeket, de ha bármi kérdésünk lenne, egyéni 

konzultációt szeretnénk vagy kiegészítő anyagot, 

akkor ezek mindig elérhetőek. Továbbá nem elég, 

hogy csak szakmailag kiválóak, eddig ahogy 

tapasztaltam, nagyon jó módszerekkel és 

érdekesen is tanítanak. Szeretek a Campuson 

lenni, mert egyrészt jó korombeliekkel együtt lenni, 

másrészt nagyon sok hely van kialakítva, ahol 

nyugodtan lehet tanulni; van több menza is meg 

sportolásra is akad lehetőség. Következő héten 

lesznek a midtermek, ennél fogva most van egy 

hét szünet, hogy készülhessünk a dolgozatokra. 

Szerettem volna továbbra is bejárni az egyetemre 

tanulni, viszont lázas lettem kb. egy hete és pozitív 

lett a covid tesztem is, így karanténba kerültem a 

szünet kezdetére. Kicsit megijedtem, mert 

beutazáskor annyira szigorúan kezelték ezt a 

helyzetet annak ellenére, hogy csak negatív teszttel szállhattunk fel a repülőre. Alaptalanul 

SensorTag 
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aggódtam, mert csak itthon kell maradnom, és a harmadik naptól kezdve negatív teszttel már 

ki is mehetek, amit amúgy senki nem ellenőriz csak a hostel management.  

Előző bejelentkezés óta 

voltam persze több helyen 

is, egyik a Singapore 

Botanic Garden-ben, ami 

egy viszonylag nagy 

részen elterülő szépen 

karbantartott kert, tele 

fákkal, mindenféle 

izgalmas növénnyel, tóval 

és állatvilággal.  

Nagyon megnyugtató ott 

sétálni, ki lehet szabadulni 

a város állandó zajából 

ami a szállásom 

környékén tényleg szűnni 

nem akaró.  

Hasonló élmény lehet a Windsor Nature Park is, ami jóval nagyobb és képek alapján 

egészen dzsungel hangulata van. Ott több túraútvonal is megtalálható, amelyek közül 

valamelyiket teljesíteni akarom a 

szobatársammal még ezen a 

héten.  

 

Voltam fürödni is a tengerparton, 

amire talán Sentosa szigete a 

legalkalmasabb azok közül, amik 

közvetlen elérhetőek. Ide hídon át 

is lehet menni szóval én biciklivel 

tekertem át, csak 5 km a 

szállástól. Jelentős különbség 

Európához képest, hogy itt a 

tenger eléggé a kereskedelemről 

szól, és nem annyira a strandolásról, arra vannak 

medencék. Egy állandó több kilométer hosszú 

konténerhajó sort lehet látni, és mind itt kerülnek 

vámolásra vagy átpakolásra; ezzel magyarázható 

egyébként Szingapúr meggazdagodása is. Szóval a 
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szigeten öblök vannak 

kialakítva háttal a nyílt 

víznek és ott lehet fürdeni 

az amúgy tisztának tűnő 

tengerben.  

 

 

Mindenféle kommentár 

nélkül elképesztően 

mesésen néz ki, ezért nem 

kell hozzáfűzni, hogy a 

háttérben több száz 

konténerhajót hintáztat a 

víz. :) 
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Sentosa 
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2022.04.04. Számonkérés és egyéb kalandok 
 
 
        
Három hete érzem, hogy na most kéne beszámolót küldeni megint, ezért már tényleg nem húzom 
tovább, különben eltelik a félév. 
 

 

Kezdem a nehezével 
(egyetem) utána megint írok 
néhány gondolatot 
Szingapúrról. 

Ott hagytam abba, hogy 
Covidos voltam és épp 
túlestem rajta, azt színlelve, 
hogy meg sem kottyant, de 
visszatekintve igazán 
szívesen kihagytam volna. 
Nem maga a betegség, 
inkább a következményei 
hiányoztak legkevésbé. 
Kiesett 2 teljes nap, utána 
még 2 napig nem voltam 

képes semmilyen produktív tevékenységre és az ezt követő héten elég gyenge maradtam, ami pont a 
szünet végét jelentette.  

 

Ez meglátszik a midterm eredményeimen is; 
igyekeztem mindent bepótolni, de nem volt 
elég idő és nagyon fáradtan írtam őket. Ezek 
voltak az első számonkérések, és open book 
volt az összes, sőt a vizsgák is azok lesznek. Ha 
ilyen esetben kevés az idő, érdemesebb 
mélyíteni a tudást, ami már eleve megvan, 
mivel nagyon keményen belekérdeznek, ez az 
open book tesztek ‘előnye’. Egyetértek 
egyébként és tetszik ez a számonkérési forma, 
szerintem sokkal több értelme van. Lexikális 
tudás helyett egész komplex 
gondolatmeneteket tudnak számon kérni és 
nem kell minden egyes lépését vagy a 
folyamatot fejből tudni, mert amúgy is két nap után elfelejtenénk. Úgy érzem, hogy életszerűbb, 
gyakorlatiasabb és használhatóbb tudást kérnek így vissza.  

 

Szingapúr látkép 
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További érdekességek a midtermekről, 
hogy nagyon szeretik a kifejtős 
kérdéseket, amiből pedig kevés van az 
a multiple vagy single choice question, 
valamint nincs pót alkalom sem, tehát 
olyan lesz az eredmény amilyenre 
elsőre megírjuk. Azt is megértettem, 
hogy amikor az első előadásdiában 
naggyal kiemelik hogy “Warning: 
Module is a bit ‘heavy” akkor mit jelent 
pontosan, meg hogy miért lehet 
fórumokon olyat találni hogy “As usual, 
taking these kinds of classes with 
friends is highly recommended :-)”. 
Nagyon jó élményeim is vannak, mert 
több beadandóm max pontos lett, a 
projekt munka, amit csapatban kell 

csinálni szintén élvezetes, és jó közösen dolgozni, ráadásul a jegyzőkönyvből a professzor kivetítette 
két gráfomat is mint mintamegoldás. 

A midtermek után szerveztem egy 13km-
es túrát és három barátommal 
elmentünk a MacRitchie Nature Parkba, 
ami ennyi városi környezet után nekem 
nagyon hiányzott.  

Aki először jön Szingapúrba európaiként, 
azt biztosan a tisztaság, és a rend veszi le 
először a lábáról (vagy a meleg), aztán a 
felhőkarcolók és a rengeteg zöld. Ezekhez 
elég gyorsan hozzá lehet szokni, és ahogy 
budapestiként is jó elmenni falura 
kikapcsolódni, mivel itt bármerre megyek 
az egész ország egy város, a Nature 
Parkokban lehet tapasztalni hasonló 
természetes nyugalmat és csendet.  

 

 

Nagyon 
széles 
az 
élővilág 
is; az út 
mentén 
végig 

állatokat és növényeket ismertető táblák 
voltak kihelyezve mindenféle 
madarakkal, majmokkal meg különleges 
fákkal.  

Ezen a padon ülve írok Nektek 

Függőhídon a holland barátommal 

Majmok 
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Majomból egyébként tényleg rengeteg van, és amíg nem nőnek meg olyan édesek, akárcsak a 
kisbabák. Nekem ez volt az első, hogy vadon élő majmokat láttam és nem is sikerült elég 

elővigyázatosnak lennem: elloptak tőlem egy egész narancsot ráadásul pont mire sikerült 
megpucolni. Pókokról meg kígyókról csak tábla volt, legalábbis mi nem találkoztunk ilyen 
„kreálmányokkal”, de a táblák is csak az útvonal végeztével jöttek- gondolom, hogy ne szegjék a 
kedvünket a túrától. 

 

 
Keressük a pókokat, biztos, ami biztos 
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Igaz, hogy a majmoknak meg a narancsnak semmi köze 
hozzá, de egészen jó volt a hétvége is, ugyanis tegnap 
voltak a választások.  

Átjelentkeztem és a Szingapúri Magyar Konzulátuson 
tudtam voksolni egy felhőkarcoló 29. emeletén, pont az 
üvegfal mellől. A követségen találkoztam négy itt élő 
magyarral, akik közül hárman a VIK-en végeztek, és 
meghívtak vacsorázni egy „fancy” helyre. Többek között 
ettem rántott zöldségeket, halat, kagylót meg spárgát, 
illetve ittunk egy 10 éves bort is. Csak a végén csináltam egy 
képet az üres tányérokról, de úgy tűnt, nekik teljesen 
normális többért vacsizni mint az albérletem fél hónapra. 
 
 
 
 
 
 

Folytatjuk!  


