
Beszámoló a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban való részvételről  

Pethő- Baló Tünde 

Gödöllő 

 

 A Makovecz Ösztöndíjprogramnak köszönhetően egy élményekben gazdag hónapot 

tölthettem a Gödöllői Szent István Egyetemen, és mindezt nem egyedül, hanem barátnőmmel, 

Szabó Franciskával. Mi már egy emlékezetes félévet töltöttünk az Erasmusnak köszönhetően 

Debrecenben, így már nagy izgalommal vártuk, hogy a Makovecz ösztöndíjat is elnyerjük, 

ami sikerült. És akkor kezdődött az élet Gödöllőn. Na de hogy is kezdődött??? 

 Egy véletlen találkozás folytán ismertük meg Földi Pétert itt Csíkszeredában az 

Ólommadár fele menet, akiről kiderült a későbbiekben, hogy pénzügy tanár Gödöllőn. Szóval 

ez volt az első lépés, hogy tudtuk, hogy hova szeretnénk menni és ki is lesz a befogadó 

tanárunk. Aztán jött a papír munka, amit hamar elintéztünk, Bors Hortenziának köszönhetően. 

Így ébredtünk március 5-e hajnalán a buszon Budapesten. Érkezésünk napja egy igen zűrös és 

nehézségekkel tele nap volt. A pesti taxizás során egy szép összegtől búcsúzván, majd a 

gödöllői autóbusz állomáson való várakozás és egy jó félóra gyaloglás révén érkeztünk meg 

az egyetem kollégiumához. Egy nagyon szép és kényelmes bentlakásba helyeztek el és csak 

mi ketten laktunk ott, kérésünknek eleget téve. Ezt Kovács Mária hallgatói referensnek 

köszönhetően. Az egyetem  és a kollégium egy  nagyon szép nagy területen fekszik, messze a 

város zajától, de mégis könnyen megközelíthető, valamint ami nekem a legjobban tetszett és 

nagyon praktikusnak találom az az épületeket összekötő üvegfolyosók.  

1.kép 

 A kint eltöltött hónap alatt nagy hangsúlyt fektettem az államvizsgám megírására. A 

témámnak megfelelően bővítettem a kinti forrásokból összegyűjtött adatokkal. S bár azt 

hittem, hogy rengeteg időm lesz rá, hogy az elvártnál is többet dolgozok majd a 

dolgozatommal, mégis olyan hamar elröpült az idő, hogy nem feszegettem nagyon a 

határaimat. :D  

2.kép 

 És akkor meséljek pár gondolat erejéig a szabadidőnket kitöltő eseményekről is. Egy 

hétvégénket Kecskeméten töltöttük, a másodikat pedig Baján a rokonoknál. Mindkét hétvége 

mozgalmasan telt el és családiasan, de attól még nem maradt el a városban való kávézás, amit 

Franciska egy nap sem nélkülözhetett. Megfordultunk Vecsésen is, egy délután, itt is szintén 

rokonoknál. Több napot is eltöltöttünk Pesten, de legelső pesti utunk egy buliba vitt, ahol 

otthoni ismerőseim voltak, így kezdtük a fővárossal való ismerkedést. Gondolom nem 



meglepő ha azt mondom, hogy egy délutánt töltöttünk el a Plázában, ahol vásárolgattunk és 

moziztunk. Egy másik alkalommal pedig megnéztük az Országházat, a Citadellát,a Szent 

István Bazilikát,  sétálgattunk a Széchenyi Lánchídon, az Erzsébet Hídon, a Váci utcán ( ahol 

egy kávé persze bele kellett férjen, nap szokás szerint. :D). Éppen zajlott Pesten a tavaszi 

vásár, így egy hangulatos és látnivalókban dús napot töltöttünk el Budapesten.  

A többi szabadidőnket, amit győztünk beosztani, azt Gödöllőn töltöttük, ott megnéztük  a 

Sissi kastélyt, néhány délután sétálgattunk a főtéren és vásárolgattunk. Végül és egyben utolsó 

sorban megemlíteném, hogy nagyon jó bulik is voltak Gödöllőn, többek közt a Kollégium 

alatt kialakított Spirit Clubba, de nagyon jó hely volt a 8-as Előadó is.  

 Örülök, hogy kihasználtam az egyetem nyújtotta lehetőséget. És ha ismét mehetnék, 

egy fél percig sem gondolkodnék, hanem már a buszon lennék.  

 

3.kép 

  

  


