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Koordinátori köszöntő 
 

Kedves Hallgatók! 

Nagy öröm átnyújtani a Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Iroda 

és az Erasmus Student Network Nyíregyháza, Candidate Section hallgatói 

hírlevelét! 

Az Erasmus+ program az Európai Unió egyik legsikeresebb kezdeményezése, 

amely több millió ember életére van közvetlen hatással. Sikerességét mutatja, 

hogy az amerikai TIME magazin az Európai Unió 20 legjelentősebb vívmánya 

közé sorolta a Római Egyezmény 50. évfordulója alkalmából.  A 2020-2021-es 

év izgalmas időszak lesz az Erasmus univerzumban!   

A személyes fejlődés, a karrierépítés valamint a nyelvtudás szempontjából egy 

külföldön töltött szemeszternek vagy szakmai gyakorlatnak rendkívül nagy 

jelentősége van. Egyetemünk célkitűzése ezért az, hogy minél több hallgató 

élhessen ezzel a lehetőséggel.  

Jelen információs hírlevél célja, hogy 

segítse a hallgatói mobilitási 

pályázatok elkészítését, ötleteket és 

tanácsokat adjon a külföldön eltöltött 

szemeszter vagy szakmai gyakorlat 

idejére, valamint, hogy a mobilitási 

újdonságokat, híreket megosszuk az 

érdeklődő olvasókkal.  

Kívánjuk, hogy a hírlevél mindazokat megszólítsa, akik ennek a közös 

munkának meghatározó szereplői szeretnének lenni! 

 

Üdvözlettel: 

A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda, valamint az ESN Nyíregyháza, Candidate 

Section elnökségi munkatársai  
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AZ ERASMUS+-RÓL ÉS 

CAMPUS MUNDIRÓL RÖVIDEN 
 

Az Erasmus+ program az Európai Unió egyik legsikeresebb kezdeményezése, 

amely több millió ember életére van közvetlen hatással. Sikerességét mutatja, 

hogy az amerikai TIME magazin az Európai Unió 20 legjelentősebb vívmánya 

közé sorolta a Római Egyezmény 50. évfordulója alkalmából. 

A személyes fejlődés, a karrierépítés valamint a nyelvtudás szempontjából egy 

külföldön töltött szemeszternek vagy szakmai gyakorlatnak rendkívül nagy 

jelentősége van. Egyetemünk célkitűzése ezért az, hogy minél több hallgató 

élhessen ezzel a lehetőséggel. 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató alapképzésen és 

mesterképzésen 12 hónapot, osztatlan képzésen 24 hónapot kaphat az 

ösztöndíjprogramban. 

A külföldi tanulmányok (tanulmányi mobilitás) időtartama általában 5 hónap, 

szakmai gyakorlat esetében minimálisan 2 hónap (60 nap). A szakmai 

gyakorlati mobilitást a frissdiplomások is igénybe vehetik, a jelentkezés és a 

szerződéskötés a záróvizsga előtt a hallgatói jogviszony alatt történik.  

Az tanulmányi és szakmai gyakorlati ösztöndíjak összege függ a tanulmányi 

időszak hosszától és a célországtól: 

https://tka.hu/docs/palyazatok/iv._sz._melleklet_alkalmazhato_tamogatasi_ra

tak2006111547.pdf 

Az Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban résztvevő hallgatóknak lehetőségük 

van pályázni Erasmus+ szociális kiegészítő támogatásra illetve a 

fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak 

pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra is. 

Tovább információ: https://tka.hu/5395/palyazatok-kiegeszito-tamogatasra 

A hallgatók számára a pályázás tanulmányi és szakmai mobilitásra folyamatos 

az nye.hu/international online oldalon. 

https://tka.hu/docs/palyazatok/iv._sz._melleklet_alkalmazhato_tamogatasi_ratak2006111547.pdf
https://tka.hu/docs/palyazatok/iv._sz._melleklet_alkalmazhato_tamogatasi_ratak2006111547.pdf
https://tka.hu/5395/palyazatok-kiegeszito-tamogatasra
http://www.nye.hu/international/
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A Campus Mundi a hallgatók nemzetközi mobilitását elősegítő kiválósági 

program, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma indított 2016-ban. 

A program keretében féléves részképzésre, szakmai gyakorlatra, illetve rövid 

tanulmányútra pályázhatnak a kiváló teljesítményt elérő hallgatók a világ 

minden részére. 

Féléves részképzésre a Nyíregyházi Egyetem intézményközi szerződésessel 

rendelkező partnereihez lehet pályázni. 

A pályázók Erasmus+ programhoz képest magasabb összegű ösztöndíjjal 

végezhetik el mobilitási programjukat. 

A pályázatot közvetlenül a Tempus Közalapítványhoz (TKA) kell benyújtani a 

https://mundi.scholarship.hu oldalon. 

A hátrányos helyzetű hallgatók pályázhatnak szociális alapú kiegészítő 

támogatásra illetve a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók a 

betegségükből adódó többletköltségek finanszírozásához igényelhetnek 

kiegészítő támogatást a Tempus Közalapítvány jelentkezési felületén. 

További információk a programról: https://tka.hu/palyazatok/4811/campus-

mundi 

 

További információk: 

Nyíregyházi Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Iroda 

 

4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b; “A” épület 27-es iroda 

Telefon: 0642/599-495 

Weboldal: nye.hu/international 

Facebook oldal: Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Iroda 

 

https://mundi.scholarship.hu/
https://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi
https://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi
http://www.nye.hu/international/
https://www.facebook.com/Ny%C3%ADregyh%C3%A1zi-Egyetem-Nemzetk%C3%B6zi-Kapcsolatok-Csoport-1493256060971455/
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MIÉRT VEGYÉL RÉSZT AZ ERASMUS+ PROGRAMBAN? 

7 érv az Erasmus+ mellett! 

 

 Szeretnél egy másik országban dolgozni a diploma megszerzése után? Ha 

részt veszel az Erasmus+ programban, alaposan megismerhetsz egy másik 

országot, így könnyebben be tudsz majd illeszkedni az idegen ország 

életébe…  

 Az Erasmus+ programban való részvétel javítja a későbbi elhelyezkedési 

lehetőségeidet. Hidd el az Erasmus+ program jól fog mutatni az 

önéletrajzodban! 

 Azt tudtad, hogy a munkaadók 64%-a szerint a nemzetközi tapasztalat fontos 

szempont a toborzás során?  
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 Új és innovatív módszereket tanulsz meg. Egy idegen országban másképp 

történik az oktatás és más az élet. A dolgokat más szempontból is elkezded 

nézni, ami javítani fogja a problémamegoldó képességedet… 

 Megtalálhatod az életcélodat! Az Erasmus+ programban való részvétel egy 

kitűnő önismereti kurzus: megismerheted az erősségeidet és a 

gyengeségeidet, megtalálhatod azt, ami igazán érdekel az életben! Kikerülsz a 

komfort zónádból és megtanulsz bízni önmagadban! 

 Megismerhetsz egy új kultúrát, növeli az interkulturális kompetenciádat, 

toleránsabb és megértőbb leszel… 

 Életre szóló új barátokat szerezhetsz… 

 … és életre szóló élményekhez juthatsz! 
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Hallottál már az Erasmus Student Network-ről? 

Ha úgy gondolod, hogy ez csak Erasmusosoknak szól, ha nem vonz a 

mobilitás ezért tovább sem olvasnál, akkor pont hozzád szólok a 

következőkben! 

Az Erasmus Student Network (ESN) Európa legnagyobb, 30 éve működő 

diákszervezete. A Nyíregyházi Egyetemen 2019 novemberétől van jelen.  

Célunk, hogy a hallgatói csereprogramokat támogassa és fejlessze. Hogy 

hogyan tesszük? 

Egyrészt a nemzetközi diákok 

beilleszkedését, mobilitását segítjük. 

Különböző programokat szervezünk nekik, 

mentoráljuk, segítjük őket, amiben csak 

tudjuk – cserébe életre szóló barátságok 

köttetnek. 

Emellett motiváljuk a magyar hallgatókat is a külföldi tanulmányutakra, 

ismertetjük a lehetőségeket és releváns információkkal látunk el minden 

érdeklődőt. A hazaérkező Erasmusosoknak lehetőséget biztosítunk az 

„Erasmus at home” érzésre, részt vesznek programjainkon, megismerkednek a 

mi külföldi hallgatóinkkal.  

Emellett nagyra értékeljük tagjainkat, 

akik önkéntességükkel hozzájárulnak 

a nemzetköziesítéshez, az Egyetem 

népszerűsítéséhez és 

hallgatótársaiknak segítenek. 

 

A Nyíregyházi Egyetemen szoros 

együttműködésben állunk a 

Nemzetközi Kapcsolatok Irodatal, 

akikkel közösen már több városnéző 
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utat (pl. Eger), bográcsozást szerveztünk. Emellett sokat kirándulunk mind a 

természetben mind a közeli helyeken (Debrecen, Sóstói 

erdő, stb.), társasjáték-esteket, szalonnasütést 

szervezünk.  

Szeretnél egy jó hangulatú csapathoz tartozni és 

biztonságos környezetben, barátok között 

gyakorolni az angolt? Szeretnél szórakoztató, 

nemzetközi eseményeken részt venni és szervezni 

őket?  

Írj nekünk Facebookon és szerezz barátokat szerte 

Európából, tapasztald meg milyen egy összetartó 

közösség tagjává válni! 

 

ESN Nyíregyháza, Candidate Section 
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WOLVERHAMPTON, A LEHETŐSÉGEK EGYETEME 

 

Ha az angol nyelv tanulása az egyik elsődleges szempont, ha Anglia az álom úti 

cél és olyan egyetemre szeretnél menni, amely már több diákot is fogadott 

Nyíregyházáról, akkor a University of Wolverhampton a legjobb választás 

lehet! 

Az 1851 óta működő, majdnem 20 000-es 

létszámú egyetem alappillére: a diákok az 

elsők. Ennek érdekében magas színvonalú 

oktatást, kutatást és folyamatosan fejlődő 

infrastruktúrát biztosítanak a hallgatóiknak. 

Itt láthatsz 9 érvet, hogy miért őket válaszd. 

 

És hogy milyen kurzusokon lehet részt venni, ki jelentkezhet? Az intézmény 

karai: Művészeti-, Üzleti- és Társadalomtudományi Kar; Oktatási és 

Egészségügyi Kar, Természettudományi- és Mérnöki Kar. Ezek tökéletesen 

kompatibilisek a nyíregyházi kurzusokkal, tehát bármilyen szakon is vagy, 

megtalálod a neked megfelelő képzést a Wolverhamptonon! A honlapjukon 

részletesen, átláthatóan fent van minden szakhoz 

a kurzuslista rövid leírással, melyet itt találsz.  

Ha nyüzsgő éjszakai életre vágysz, a Szórakozó 

Negyed szórakozóhelyek, bárok széles 

https://www.wlv.ac.uk/
https://www.wlv.ac.uk/university-life/why-wolverhampton/
https://www.wlv.ac.uk/international/international-academy/english-at-the-international-academy/
https://www.wlv.ac.uk/university-life/social-life/nightlife/
https://www.wlv.ac.uk/university-life/social-life/nightlife/
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választékát nyújtja több ezer diáknak és szórakozni vágyónak minden 

hétvégén. Fesztiválokban, koncertekben gazdag a város és 4 mozi is található, 

melyek diákkedvezménnyel vehetőek igénybe. A Wolverhampton Art Gallery 

és The New Art Gallery az egyéb művészetet kedvelőit szolgája ki állandó, 

nemzetközi és időszakos kiállításokkal. És természetesen színházakat is 

találunk a városban.  

A sport kedvelőinek is jó hírem van: az Egyetem létesítményei között mindent 

megtalálunk, amire csak szükségünk van! Felsorolni is sok lenne, ezért csak 

néhányat kiemelve: football pálya, uszoda, röplabda- és kosárpálya, fitness- és 

edzőterem, teniszpálya, stb. 

Ha már a kedved megjött a wolverhamptoni élethez, felmerül a kérdés, hogy 

hol tudnál lakni? Kétféle campust is nyújt az Egyetem, mindkettő egy rövid 

sétányira a főépülettől és csak 15 percnyire a városközponttól. A City 

Standardban: itt 6-12 ember osztozik a fürdőszobán és a konyhán, a City 

Ensuit-ban pedig 6 ember osztozik a közös tereken. Ezek költségét az Erasmus 

ösztöndíj fedezi. 

A beérkező, mobilitásban résztvevő diákoknak nem kell attól félniük, hogy 

bármikor is unatkoznának: a diákönkormányzat rendszeresen programokat 

szervez, melyek keretein belül beutazhatjátok Angliát és megismerkedhettek 

jobban a brit kultúrával. Aki a nyelvet szeretné jobban elsajátítani, az 

International Academy nyelvkurzusain részt vehet. 

A 2020/21-es tanév második felére ha jelentkezel, a szemeszter január 25-én, 

a Welcome Week január 18-án kezdődik, a vizsgaidőszaknak május 17-én vége 

van. A 2021/22-es tanév őszi szemesztere szeptember 20-án kezdődik. 

https://www.wlv.ac.uk/university-life/wlv-gym/facilities/
https://www.wlv.ac.uk/international/international-academy/english-at-the-international-academy/
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Tudod mi az az Erasmus 500? 

Mit szólnál hozzá, ha minden hónapban - amíg mobilitáson vagy - 500 € 

lenne az ösztöndíjad?  

Merthogy a European University Foundation, European Students’ Union és az 

Erasmus Student Network nem kisebb célt tűzött ki maga elé és nyújtotta be 

javaslatát erre vonatkozóan. A nyilatkozat a National Agency 2019-es 

javaslatára épül, és olyan kulcsfontosságú kérdéseket igyekszik kezelni, mint: 

 az inkluzivitás: hogy biztosítsa azoknak a diákoknak is a megélhetését 

mobilitás idején, akik dolgoznak egyetem mellett, 

 az egyszerűség: európai támogatás európai hallgatók számára - 

egyszerű, tisztességes és átlátható, 

 egy erős támogatás: hogy az Erasmus mindenki számára reális kilátás 

legyen a mostani ösztöndíjak emelésével. 

A tervek szerint a 2021-es évtől szeretnék mindenki számára elérhetővé tenni 

a magasabb támogatást, hogy semmi akadálya ne legyen a külföldi tanulmányi 

programnak! 

A https://erasmus500.eu/ honlapon olvashatsz még többet és te is 

támogathatod a kezdeményezést! 

 

 

 

  

https://erasmus500.eu/
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WORK AND TRAVEL 

Hogyan működik? 

 

 
Bizonyára sokan hallottatok már az úgynevezett work and travel 

programokról. Ha nem is ezzel az elnevezéssel, de biztosan van ismerősötök, 

akinek van egy ismerőse, aki eltöltött egy nyarat valamely amerikai 

gyerektáborban gyerekfelügyelőként vagy kisegítő személyzetként. A work 

and travel programok lényege nem más, mint kulturális csereprogram, 

melynek részeseként világot láthattok, eljuthattok egy másik kontinensre, 

mely általában anyagi okokból nehezen lenne kivitelezhető, nemzetközi 

kapcsolatokra tehettek szert, viszont ahogy a nevében is benne van, először 

munka, aztán szórakozás. Jómagam Kanadában töltöttem el négy és fél 

hónapot ezen programok egyikével és szeretném elsőkézből megosztani a 

tapasztalataimat a jelentkezéstől kezdve, a kiválasztási folyamaton keresztül 

egészen a hazautazásomig.  
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Emlékszem, mindössze egy évvel a kiutazásom előtt random tájképeket 

nézegettem egy facebook oldalon, amit csak unalmamban böngészés közben 

találtam, voltak képek kanadai nemzeti parkokról is, amelyek teljesen 

lenyűgöztek és arra gondoltam, hogy jó lenne ezeket a helyeket bejárni, de 

sosem lesz rá lehetőségem. Egy volt kolléganőm lánya akkoriban utazott ki 

Amerikába egy másik work and travel programmal, a Resort Leaderssel, ami 

főleg a turizmus-vendéglátás és hasonló szakos hallgatóknak lett kitalálva. 

Ezzel a programmal amerikai nyári gyakorlatot lehet teljesíteni szállodákban. 

Kíváncsiságból rákerestem a programra, melyet a smallerearth.hu honlapon 

találtam meg több más lehetőséggel egyetemben. Többek között nyári munka 

amerikai nemzeti parkokban, amerikai nyári táborok, turisztikai szakmai 

gyakorlat Új-Zélandon és bumm... Camp Canada. Azonnal eldöntöttem, hogy 

jelentkezni fogok. Motivációmat tovább növelte amikor láttam, hogy 

tanárszakos hallgatók Campus Mundi ösztöndíjat is igényelhetnek a 

kiutazáshoz. Megjegyzem amennyiben érdeklődtök a work and travel 

programok iránt és meg tudjátok indokolni, hogy a választott program hogyan 

egyeztethető össze a tanulmányaitokkal, esetleg megkérdezhetitek az illetékes 

oktatót, szakmai vezetőt, hogy beszámítható-e szakmai gyakorlatnak, valamint 

nyelvvizsgával rendelkeztek, MINDEN ESETBEN PÁLYÁZZÁTOK MEG A 

CAMPUS MUNDIT! 

Számomra az első lépés egy online regisztráció kitöltése volt, nem sokkal 

később a cég fel is keresett és időpontot egyeztettünk egy online tájékoztatóra, 

mely még teljesen kötelezettségmentes, elmondták a szükséges tudnivalókat 

és én is feltehettem a kérdéseimet. Amikor a tájékoztató után egy interjún 

kellett részt vennem, mely inkább egy baráti beszélgetésre hasonlított, 

magamról kellett beszélnem és arról, hogy miért akarok jelentkezni. Ez félig 
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magyarul, félig angolul zajlott. Az angol része inkább szituációs beszélgetésből 

állt, például arról, hogy mit csinálnék, ha egy táborozónak honvágya lenne, 

vagy hogyan szórakoztatnám a gyerekeket miközben az ebédre várunk. A 

sikeres interjú után igent mondtam a programra, e- mailben megkaptam a 

szerződést, amit kitöltve, postai úton vissza kellett küldenem. A szerződést 

követően be kellett fizetnem a regisztrációs díjat, ennek az összege 

programonként eltérő, nagyjából 90.000-150.000 Ft közötti összeggel 

érdemes számolni, ami az aktuális euró árfolyamnak is függvénye, viszont 

részletfizetést is lehet rá kérni. A regisztrációs díj általában tartalmazza az 

ügyintézés díját, biztosítást 90 napra és amerikai nyári táboroknál a 

repülőjegyet is. Nekem a repjegyért külön kellett fizetni, viszont 

kedvezményes áron tudták biztosítani. A jegyekkel kapcsolatban érdemes 

többször árajánlatot kérni, mert pár napos eltéréssel nagy különbségek 

lehettek. Az első ajánlat, amit kaptam az oda-vissza utazásra 250.000 Ft. volt, 

egy héttel később viszont 180.000 Ft-ért tudtam megvásárolni.  Sokatokban 

biztos felmerül a kérdés, hogy miből finanszíroztam a felmerülő kiadásokat. 

Önfenntartóként, minden szülői segítség nélkül, diákmunkákból teremtettem 

elő a szükséges pénzt a kiutazásomhoz. Na de vissza a jelentkezési 

folyamathoz.  

A Következő lépésként a Nyquest angliai irodájával volt egy online angol 

nyelvű interjúm egy nagyon kedves hölggyel, ott elmondtam, hogy főleg 

művészeti jellegű foglalkozások vezetése érdekelne, de mástól sem zárkózom 

el. Az általam preferált pozícióhoz megkért, hogy küldjek egy bemutatót a 

munkáimból, amit meg is tettem, nagyon tetszett neki és nem sokkal később 

kaptam is egy e-mailt a tábortól, amiben felajánlottak egy arts&crafts activity 

leader pozíciót. A következő lépésként már magával a táborvezetővel volt egy 
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online interjúm. Itt inkább azt mondták el, hogy milyen körülményekre, 

munkaidőre kell számítanom, felhívták a figyelmet a magánszféra hiányára a 

táborban, valamint rákérdeztek tisztában vagyok-e vele, hogy a táborozókkal 

és a gyerekfelügyelőkkel fogok egy kabinban lakni és ezt mennyire tartom 

elfogadhatónak. Miután azzal köszöntünk el egymástól, hogy júniusban 

találkozunk eldöntöttem, hogy többet szeretnék ott dolgozni, mint a 8 hetes 

nyári tábor amire beválogattak, küldtem is egy mailt és érdeklődtem a további 

lehetőségeimről. Válaszként elmondták, hogy a tábornak van egy májusi 

időszaka is, főleg hétvégi rendezvényekkel, a tábor után egy kéthetes 

sporttábot, valamint plusz egy hónap szeptemberben, ami a májusihoz 

hasonló. Ezek után csodák csodája, egy másik interjú következett. Ott 

elmondták, hogy kemény munkára kell számítani, ebbe beleegyeztem és meg 

is született a végleges szerződésem, amely május 27-től október 2-ig szólt. 

Az elhelyezést követően a következő lépés a Campus Mundi ösztöndíj 

igénylése volt. Elküldtem a Tempus Közalapítvány honlapjáról letöltött letter 
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of acceptiont kitöltésre a tábor vezetőjéhez, majd a pedagógia tanszék 

vezetőjével megbeszéltem, hogy a kanadai nyaram beszámítható legyen a 

közösségi pedagógia gyakorlat teljesítésének. A pályázatot beadtam és 

sikeresen el is nyertem. Ezek után nem volt más teendőm, mint a napok 

visszaszámlálása a kiutazásig. 

A kiutazásomra közvetlenül az első évet záró angol nyelvi alapvizsga után 

került sor. Először Debrecenből beutaztam a bőröndömmel Nyíregyházára, 

letudtam a mindössze hét órán át tartó vizsgát, Nyíregyről irány Pest és a 

repülőtér. Pestről először Párizsba repültem, majd kétórás átszállási 

procedúra után úton voltam Torontóba. A teljes repülőút Budapestről 

Torontóba az átszállással együtt 12 órás volt, ezt a végére éreztem is. A 

repülőtérről uberrel mentem elfoglalni a hétvégi szállásomat, melyet szintén a 

Nyquest fizetett a Neil Wyczik Backpacker’s lodgeban. Szombat este értem 

oda, vasárnap volt egy szabadnapom egy gyors városnézésre, mivel hétfő 

reggel a megbeszélt helyről egy sárga iskolabusz vitt a táborba a személyzet 

többi tagjaival együtt.  

Amikor a többiekkel találkoztam arra kellett rádöbbennem, hogy a nemzetközi 

személyzet összetétele csak és kizárólag angolokból, írekből és új-zélandiakból 

állt. Nos igen, én voltam az egyetlen, aki második nyelvként beszélte az angolt 

a válogatott szörnyű akcentusú native speakerek között, akiknek egymás 

megértésével is problémáik voltak, én pedig azon gondolkodtam hogyan 

fogom túlélni az elkövetkezendő pár hónapot. Egyes beszélgetéseknek kb 

15%-át értettem meg, ami azért is bosszantott, mert teljesen biztos voltam 

benne, hogy az összes elhangzott szót ismertem, csak nem tudtam megérteni. 

Mielőtt ennél a résznél mindenkit elijesztenék, muszáj megjegyeznem, hogy 

egyúttal nagyon hasznos is volt ez a pár hónap a listening skillem 
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fejlesztésében, ugyanis a végére már szinte probléma nélkül megértettem az 

összes akcentust.  

Az ismerkedésen kívül az első feladatok közé tartozott a tábor rendbehozatala, 

az egész terület kitakarítása, kabinok berendezése. Május-júniusban főleg 

hétvégi rendezvények voltak megszervezve, osztálykirándulások, valamint 

volt egy felnőtt hétvégi tábor, ami természetesen a résztvevők számára a 

bulizásról szólt, az az utáni takarítás külön élményként maradt meg az 

emlékezetemben. ☺ Egyes lebonyolított rendezvények után nekünk is kijárt 

egy kis szórakozás, ilyenkor ki volt adva, hogy nulla, maximum kettő, vagy 

minimum két pohár alkoholt lehetett fogyasztani, az egyik rendezvényterembe 

hoztak nekünk enni, inni és addig maradtunk ameddig akartunk, 

természetesen annak tudatában, hogy másnap reggel ugyanúgy 7:30-kor 

ébresztés és folytatódik a munka. A júniusi időszakban egy megrendelő 

lemondta a programot, így lett három szabadnapunk egymás után, amikor ezt 

megtudtam rögtön eldöntöttem, hogy a felszabadult időt utazásra fogom 

használni és irány Niagara Falls. Mivel a tábortól semmi lehetőség nem volt 

tömegközlekedést használni, megkérdeztem a tábor egyik sofőrét, hogy megy-

e aznap Torontóba, szerencsém volt, mert pont aznap érkezett két új dolgozó, 

akikért el kellett mennie, így az utam fele ingyenes volt. Torontóból vonattal, 

majd busszal utaztam a Niagarához, ami mindössze 1,5 órát vett volna 

igénybe, ha rögtön az első alkalommal nem szállok rossz vonatra. A kanadai 

tömegközlekedés elég kaotikus és egy kicsit megnyugodtam amikor rajtam 

kívül még vagy 10-15 kanadai szintén jelezte, hogy ők is a rossz vonaton 

vannak. Ami viszont pozitívum, hogy a vonatok és buszok egy céghez 

tartoznak és nem kellett plusz jegyeket vennem amíg elértem a legközelebbi 

csatlakozási pontot. Miután a szállásomat elfoglaltam összeismerkedtem egy 
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helyi társasággal, akik körbevezetettek a városban és természetesen elvittek a 

vízeséshez. Már besötétedett mire odaértünk és lenyűgöző látványt nyújtott. A 

vízesés kanadai oldala a kanadai zászló színeiben volt megvilágítva, Felemelő 

érzés volt ott állni a lezúduló víztömeg mellett, pár méterre mellettem az USA 

határ, hihetetlen volt, hogy eljutottam arra a helyre, amit legtöbben csak 

filmekben látnak. Na de a visszaút... Egy éjszakát töltöttem Niagara Fallsban, 

majd visszamentem Torontóba, hogy másnap időben vissza tudjak indulni a 

táborba. Csakhogy... Azt már említettem, hogy a tábor eléggé el volt zárva a 

külvilágtól és semmi lehetőség nem volt tömegközlekedéssel megközelíteni. A 

hozzá legközelebb eső városka Bancroft, ha oda eljutottam VOLNA, akkor 

taxival el tudtam volna menni a táborba. Viszont Bancroft szintén egy eléggé 

elszeparált kis település, piros-fekete inges, nagyszakállú favágó sztereotípia 

küllemű emberekkel és ezen személyleírással teljesen megegyező 

asszonyaikkal. Busz pedig heti két alkalommal megy oda, természetesen én 

pont nem azokon a napokon utaztam. A legközelebbi város ameddig el tudtam 

menni Peterbrough volt, onnan pedig mindössze 200 km volt a tábor taxival.  

Maga a nyári tábor június végén kezdődött, a személyzet egy héttel a gyerekek 

előtt érkezett a tábor felkészítőre, ami folyamatos workshop és csapatépítő 

tréningekből állt, valamint egy town nightból, amikor bevittek minket a 

városba, mielőtt a 8 hetes zéró tolerancia kezdetét vette volna. Amikor a nagy 

nap elérkezett, a sárga iskolabuszok meghozták a gyerekeket, mi már előre 

tudtuk kikkel fogunk lakni, megkaptuk a korábbi évek jelentéseit és 

kórtörténeteit azoknak, akik a felügyeletünk alatt lesznek. Én nyolc 10-11 éves 

táborozóval két gyerekfelügyelővel és két activity leaderrel laktam együtt.  

Hogyan is nézett ki egy napom? Minden reggel 7:15 kor a tábor teljes területén 

elhelyezett hangszórókon elkezdtek zenét játszani, ez volt a jel arra, hogy 30 
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perc múlva reggeli. Enni a gyerekekkel és kabintársakkal együtt kellett menni 

és minden kabinnak megvolt a saját asztala. Reggeli után 45 perc volt az első 

foglalkozás kezdetéig, ez azt jelentette, hogy reggeli után 15 perccel az 

arts&crafts épületben kellett lennem egy meetingen, amin megbeszéltük ki 

melyik foglalkozást fogja tartani. Két foglalkozást tartottunk délelőtt és hármat 

délután. Meg volt adva melyik foglalkozásra melyik kabin lakói jönnek és így 

nem és korcsoport szerint tudtuk alakítani a foglalkozásaink jellegét, mivel a 

kabinok is eszerint kerültek kiosztásra érkezéskor. 12:00 kor ismételten zene 

hívta fel a figyelmünket arra, hogy 15 perc múlva ebéd, ami után egy szabad 

óránk volt az első délutáni foglalkozás kezdetéig, vacsora 18:15-kor kezdődött, 

mely előtt 15 perccel szintén zene kezdett szólni. Vacsora után minden nap 

kisebb vetélkedők voltak szervezve a táborozóknak, utána evening snack és 

készülődés a lámpaoltásra, mely az én kabinomnak 21:45-kor volt, ez szintén a 

bentlakók életkorához volt igazítva. A 6-8 éveseknek 21:00, a 13-14 éveseknek 

pedig 22:30 volt a lámpaoltás ideje. Miután a gyerekek lefeküdtek, a dolgozók 

vehettek részt nekik szervezett esti programokon, amik szintén vetélkedő 

jellegűek voltak 10-20$-os pénznyereményekkel. Természetesen a gyerekek 

nem maradhattak teljesen felügyelet nélkül, ezért minden este két dolgozó be 

volt osztva a kabinok mellé felügyelőnek. Ez abból állt, hogy a tűzrakóhely 

mellett kellett maradni és ha egyes kabinokban túl nagy volt a hangzavar 

figyelmeztetni kellett a bentlakókat, valamint nem volt szabad megengedni, 

hogy a gyerekek egyik kabinból a másikba szökjenek. Addig kellett ott maradni 

amíg minden kabinhoz legalább egy ott elhelyezett dolgozó visszaérkezett. Én 

általában kihagytam az esti programokat és a tűzrakóhelynél maradtam a 

beosztott kollégáimmal. Tábortüzet raktunk, zenét hallgattunk, beszélgettünk 

és mályvacukrot sütöttünk. Számomra ez sokkal élvezetesebb volt, mint a 

vetélkedőkön való részvétel. A hétvégéken szintén az arts&crafts épületben 
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kellett lennem, akkor a programok nem voltak beosztáshoz kötve, mindenki 

azokon a programokon vett részt, amiken csak akart és ott kellett lenni 

segíteni őket. Megjegyzés, ami sokakat érinthet: dohányozni a kijelölt helyen, 

étkezések utáni 15 percben, valamint lámpaoltás után bármely tűzrakóhely 

mellett megengedett volt, viszont fokozottan figyelni kellett arra, hogy a 

táborozók ebből semmit ne vegyenek észre. Ahogy tudom USA táborokban 

ennél sokkal szigorúbb szabályozások vannak életben. 

A nyolc hétre nyolc szabadnapot kaptunk, ezek kivételével mi 

rendelkezhettünk. Én két hetente vettem ki két napot és elmentem Torontóba. 

Ezeket az utakat nem kellett magamnak megszervezni, az ebédlőben ki voltak 

plakátozva az időpontok amikor a tábor két napos day offokat szervez 

Torontóban és 20$-ért iskolabusszal vittek és hoztak minket. Ez nagy segítség 

volt mindenkinek, figyelembe véve a külvilágtól való elzártságunkat. 

Az idő lassan telt, néha úgy éreztem megállt vagy elkezdett visszafelé menni, 

de sok szép emlékkel, még több idegösszeroppanáshoz közeli állapottal a 

hátam mögött elteltek a táborban vállalt hónapok. A nyár folyamán 

megismertem egy családot, akikkel igen jóban lettem és ők felajánlották, hogy 

végzés után pár napon tölthetek náluk, hogy ne kelljen szállásra költenem. 

Ezzel a lehetőséggel éltem is, mivel az utazás, amit beterveztem nem volt olcsó. 

A tábor ingyenesen biztosította a visszautazást az általunk megadott címre, 

legyen az magáncím, szálloda címe, vagy közvetlenül a repülőtér. Egy, az 

újdonsült barátaimnál eltöltött éjszaka után utamat a repülőtér felé vettem és 

keresztülrepültem a kontinensen, egyenesen a Sziklás-hegységig, a Banff 

Nemzeti Parkig. Ott egy csodálatos hetet töltöttem el. Egy motelben foglaltam 

ágyat egy hat ágyas szobában, ahol főleg más utazók szálltak meg más 

országokból. Velük is sikerült megtalálni a közös hangot, mivel mindenki 
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közös céllal érkezett. A Banff Nemzeti Park elmondhatatlanul csodálatos, egy 

napos szervezett utakra fizettem be, amik kanadai viszonylatban annyira nem 

voltak horror áron és ez volt a legegyszerűbb módja a maximumot kihozni az 

ott tartózkodásomból. Elmentem egy tavak és vízesések túrára, valamint egy 

gleccser néző túrára, ami végül a közelgő hóvihar miatt lezárt utak miatt 

meghiúsult, viszont a szervezők rugalmasan kezelték és elvittek minket más 

tavakhoz, valamint kaptunk egy ingyenes ebédet és részleges visszatérítést is. 

A Banff gondolával felmentem a régió legmagasabb pontjára és a Banff Hot 

Springsben is merültem egyet. Az egy hetes pihenő után visszarepültem 

Torontóba, eltöltöttem egy újabb éjszakát a barátaimnál, akik másnap kivittek 

a repülőtérre és utamat Magyarország felé vettem. 

A táborban töltött időszak nagyon kemény volt, megfogadtam magamnak, 

hogy biztosan nem megyek vissza, viszont most ismételten a kiutazásomat 

tervezem. Aki úgy gondolja, hogy belevág egy ilyen kalandba sok munkára kell 

számítania, privát szféra hiányára és sok sok-sok élményre; én egyáltalán nem 

bántam meg, hogy nekivágtam és alig várom, hogy újra a részese lehessek. 

Buckó Alex hallgató beszámolója 
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Kedves Hallgatók! 

A Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Irodája felhívást tesz közzé a 
Nyíregyházi Egyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számára 
nyereményjátékban való részvételre. 

Az alábbi keresztrejtvény megfejtői között kisorsolunk egy egynapos tokaji 
birtoklátogatáson való részvétel lehetőségét teljes ellátással. 

A megfejtéseket 2020. szeptember 30-án 12 óráig juttassák el 
az international.center@nye.hu email címre. A nyertest a birtoklátogatás 
időpontjáról emailben értesítjük. 
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