
Beszámoló 

 

A 2017-2018-as tanév második félévében alkalmam nyílt a Makovecz program keretén belül 

részt venni egy 1 hónapos részképzésen Egerben az Eszterházy Károly egyetem 

mozgóképkultúra tanszékén. 

Az előkészületek könnyedén mentek, amint megtudtam, hogy sikeres volt a jelentkezésem, 

azonnal felvettem a kapcsolatot a tanszékvezető asszonnyal a szakmai program egyeztetésének 

céljából. Kaptam egy tantárgylistát, az alapján felvettem azokat a tantárgyakat, amik érdekelnek, 

természetesen nem csak azokra járhattam be, szabadon látogathattam bármelyik tanórát. 

Egyedüli nehézség a szálláskeresésnél adódott, mivel az egyetem sajnálattal közölte, hogy 1 

hónapra nem tud kollégiumi helyet biztosítani számomra. Kénytelen voltam albérletet keresni, 

nehezen nem kis összegért találtam is egy szobát, ekkor legnagyobb örömömre kaptam egy 

emailt, hogy üresedett egy hely a kollégiumban és beköltözhetek oda. A koliban az Erasmusos 

szintre költöztettek be, szobatársnak egy fehérorosz diákot kaptam, aki kevésbé volt barátságos, 

de volt szerencsém megismerkedni kazah, török, mongol és marokkói diákokkal, akik nagyon 

barátságosak voltak, és akikkel szabadidőm nagy részét töltöttem. De nem csak ezt a 

multikulturális közösséget ismerhettem meg, hanem kicsit önmagamat is, úgy gondolom 

nyitottabb és toleránsabb lettem. Érdekes volt bepillantást nyerni ennyi különböző nyelvi és 

vallási kultúrába. Próbáltam minél nyitottabb lenni, és örültem, hogy ha rövid ideig is, de ezekkel 

az emberekkel lehetek. 

 

 



 

Szabadidőmet a város bejárásával töltöttem, részt vettem különböző kiállításokon, 

meglátogattam az egri várat, a Beatles múzeumot, az egri bazilikát, ellátogattam a 

Szépasszonyvölgy borospincéibe, ahol különböző borokat kóstolhattam. Jelen voltam az 

egyetem képzőművészeti tanszék szakestjén, ahol több festőt, szobrászt, természetművészt 

ismertem meg, akikkel hamar jóba lettem. Meghívtak műhelyükbe, így betekintést nyerhettem 

műalkotásaik elkészítésének folyamataiba, még festményt is kaptam emlékbe. 

A Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram legnagyobb hozadéka számomra azok az emberek, 

akiket megismertem, hiszen új barátokat szereztem. Ezenkívül szakmailag is fejlődtem, 

kiemelném Szabó Gábor operatőri gyakorlatát és Sáry Bánk kreatív filmhang kurzusát, melyek 

igencsak hozzájárultak szakmai fejlődésemhez.  

Összességében állíthatom, hogy egy élményekben és tapasztalatokban gazdag hónapot tudhatok 

magam mögött, de ez az egy hónap nagyon kevés volt, ha most pályáznék, biztosan egy teljes 

félévre adnám le a jelentkezésemet. Köszönöm a lehetőséget.  

 

 

 


