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Pintér Judit vagyok, az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Karának ipari termék- és formatervező
mérnök szakos hallgatója. Öltözéktervező szakirányon tanulok, így a tanulmányaim utolsó őszi
félévét a törökországi Izmir University of Economics fashion and textile design szakán
töltöttem.
A történelmi múlt miatt mi magyarok hajlamosak vagyunk idegenkedni a törököktől, talán
félünk a más kultúrától és vallástól. Én viszont rendkívül kíváncsi voltam, hogy milyen az igazi
élet Törökországban. Korábban jártam már ott egy családi nyaralás során, így az Erasmus
desztinációm kiválasztásánál úgy gondoltam, hogy tudom mire számíthatok. Ennek ellenére
sok mindenen meglepődtem, és a kultúrsokk sem maradt el, de összességében nagyon
szerettem kint élni. Teljesen biztonságos, a törökök nagyon szeretik a magyarokat valamiért.
Igazából a kíváncsiság mellett még négy dolog miatt választottam Izmirt: viszonylag olcsó,
hazai árakhoz képest megfizethető ország, szuper a kaja, süt a nap és csupa jót hallottam a
kinti egyetemről.
EGYETEM
Az Izmir University of Economics egy magánegyetem, melyen angolul tanítanak mindent. A
város egyik központtól messzebb eső nyugis negyedében, Balçova-ban helyezkedik el, egy
gyönyörű hegy aljában. Az egyetemnek a gazdasági karán kívül van még hét különböző kara,
rendkívül sok mindent tanítanak itt magas színvonalon. Én a fashion and textile design szakra
jártam, és főleg a negyedévesek óráit vettem fel. Sok olyan kurzus nem indult sajnos, amit
előre kinéztem, de így is sikerült 21 kredit értékben felvennem 4 tantárgyat. Az itthoni
intézményben két tárgyam maradt, ezeknek szerencsére el tudtam fogadtatni két kinti
tantárgyamat. A design kar egyébként rendkívül felszerelt: két varróműhely, szitanyomó
műhely, lézervágó gép, mintanyomó gép is van, melyeket engedéllyel vagy tanári segítséggel
lehet használni. Segítőkészek és lelkiismeretesek az oktatók, főleg az Erasmus-osokkal.
KURZUSOK
Fashion Design Studio: Collection IV
A negyedévesek divattervezési stúdió kurzusa, melyen egy megadott témára készítenek 5-7
öltözékből álló kollekciót. A félév során minden héten prezentáltuk az előrehaladásunkat
különböző meghívott vendégeknek, ami izgalmas és hasznos volt, hiszen így nemzetközi
szakmai kapcsolatokat lehet építeni. Sketchbook-ban dokumentáltuk a tervezési folyamatot.
Egy jól felszerelt teremben voltunk, melynek egyik részében varrógépek, anyagraktár és
hatalmas szabóasztalok voltak, a másik részében pedig mindenkinek járt egy saját
„tervezősarok”, nagy asztallal, egy szabóbabával és egy nagy parafatáblával felszerelve.
Számomra nem volt egyszerű ez a kurzus az elején, de a végére mégis belejöttem, és ez adta
a legtöbbet. Rengeteget tanultam magamról és a kollekciótervezés kreatív folyamatáról. Itt
volt a legjobb közösségi élet, és nagyon megszerettem a török csoporttársaimat. Az iskolában

külön engedéllyel bent lehet maradni egész estére és hétvégére is, így sokszor volt, hogy
zsűrizés előtt késő estig, akár hajnal háromig is bent maradtunk dolgozni. Általában ugyan az
a pár ember maradt mindig, és különleges, sokszor egyfajta gyötrelmes, de mégis jó hangulata
volt a közös alkotásnak, melyen sokat segített egy-egy éjféli közös teázás vagy kávézás. A félév
végén egy nagy divatbemutatónk is volt, hihetetlen élmény!
Advanced Technical Illustration Techniques
Adobe Illustrator-os gyártmányrajz készítés magas fokon. Kedves a Tanárnő is, és sokat lehet
tanulni. Négy különböző témában kellett gyorsan terveznünk, majd Illustratorral
megrajzolnunk a ruhákat. Volt egy sportruha- egy farmer-, egy fehérnemű és egy cipőtervezés
project.
Innovations in Fashion Products and Technologies
Családiasan kis létszámú kurzus volt, összesen hatan voltunk, köztük volt egy Erasmus-os
barátom is, így élveztem az órát. Kicsit kutattunk, kétszer előadtunk, majd volt két különböző
projektfeladatunk is. Volt egy viselhető LED-es workshopunk is, villamosmérnök- és
informatikus hallgatók segítettek minket a kivitelezésben. A másik egy innovatív sportruházati
feladat volt, melynek keretében meglátogattuk a közeli SUN Tekstil gyárat is.
Fashion Brand Communication
Interaktív divatkommunikációs kurzus, kedves Tanárnővel, akinek jó hallgatni az előadását.
Nagy divatházak marketingstratégiájáról, hirdetésekről, kommunikációról tanultunk. Két
csapatmunka és előadás volt a félévben.
Turkish
Török nyelv óra is van Erasmus-osok számára, amiről én lemaradtam, és ezt azóta is sajnálom.
Régen furcsa halandzsa nyelvnek tartottam a törököt. Először hihetetlenül idegennek éreztem
magam az országban, mert semmit nem értettem, ami körülöttem történt. Pont ezért csak
mókából kezdtem tanulni először az köszönéseket és az ételek neveit, és így otthonosabban
éreztem magam. A török nyelv logikailag nagyon hasonló a magyarhoz, ugyan olyan szavaink
is vannak, és a kiejtés sem okoz gondot. A török lakótársaim és csoporttársaim is folyton
tanítgattak, érdekes kifejezéseket és gyakran ruhás dolgokat is, nekem pedig jó szórakozás
volt, ahogyan ők szórakoznak a fejlődő töröktudásomon. A nagy bazárt gyakran látogattam,
és ott lehet legjobban alkudozás közben tanulni. Az eladók mindig örültek, mikor
egyértelműen külföldiként törökül kívántam nekik jó munkát. A lényeg az, hogy bátran kell
beszélni, akármennyire is pici az ember tudása! Angolul is a többi Erasmus-os diákkal.
IZMIR
Izmir egy csodás kikötőváros az Égei-tenger partján. Törökország harmadik legnagyobb
városa, három millió lakossal. Maguk a törökök az egyik legszabadabb, legnyitottabb és
legnyugatiasabb városnak mondják. A különböző kerületeknek mind megvan a saját
hangulatuk. Az egyetem Balçovában van, ami egy nyugodt, biztonságos környék. A helyoldalra
épültek a színes 3-4 emeletes társasházak. A hegytetőn a sulival szemben egy felvonó van, a
Teleferik, így jót lehet kirándulni a hely tetejére, ahonnan gyönyörű a rálátás az öbölre és

Izmirre. Balçovában mindenhol vannak kisboltok, közelben van két nagy bevásárlóközpont is.
Balçovától körülbelül fél-egy órára van a város szíve, Konak. Itt található a híres óratorony és
a nagy bazár, a Kemeraltı, ahol szó szerint mindent, és mindennek a hamisítványát is lehet
kapni. Veszélyesen könnyen el lehet tévedni, de idővel megtanulja az ember. Van egy utca a
Hisar Camii mellett csak méteráruknak és rövidáru dolgoknak, imádtam itt vásárolni és
nézelődni. Alsancak kerületben van a legtöbb szórakozóhely, valamint itt van a szuper
tengerparti sétány, a Kordon, ahol van egy kerékpárút és ahova ki lehet ülni a fűbe társasággal
beszélgetni. Érdemes meglátogatni az Asansört, egy felvonót, melyről szép a kilátás a városra.
Budapestről repülővel a legegyszerűbb eljutni Izmirbe. A Pegazusnak és a Turkish Airlines-nak
is rendszeresen vannak járatai, isztambuli átszállással. Én az utóbbi társasággal utaztam,
kedves a személyzet és a kiszolgálás mindig nagyon szuper, kávé-tea-szendvics.
A közlekedés Izmirben először bonyolultnak tűnhet, de hamar megtanulható, és körülbelül
ugyanolyan jól működik, mint itthon. Az Izmirim Kart nevű kártyával lehet utazni, melyre pénzt
lehet tölteni és minden utazásnál le kell csipogtatni. Ebből lehet igényelni diákkártyát, mellyel
fele annyiba kerül a jegy. Buszok mindenhova járnak. Egy villamosvonal van, metróból viszont
több is van. Komp megy az öböl másik oldalára, érdemes kipróbálni.
Tömegközlekedésen kívül a taxi is megfizethető, késő esti szórakozásból hazafelé menet
többen összefogva. A legnagyobb élmény a kisbuszos, azaz a dolmuş-os utazás. Meghatározott
útvonalon mennek oda vissza, bárhol le lehet inteni őket, mindig 3 líra az ára, és szólni kell a
sofőrnek, mikor le szeretnénk szállni.
LAKHATÁS
Az egyetem kollégiuma meglehetősen drága, ezért az Erasmus-osok közül nagyon sokan
laktunk sulihoz közeli albérletekben, egy két utcányira egymástól. Én facebookon, az egyetem
Erasmus-os csoportjában találtam kiadó szobát, két török lakótárssal. Az árak elviselhetők, én
egy hónapért 200 eurót fizettem, de kis kutatással fele ennyiért is lehet szobát találni.
Szerintem az a legjobb megoldás, ha több Erasmus-os bérel együtt egy nagyobb lakást, úgy
nagyobb a közösségi élet.

ERASMUSOS ÉLET ÉS PROGRAMOK
Több, mint hatvanan voltunk Erasmus-osok, a világ minden tájáról. Először úgy éreztem, hogy
nehezen megy a barátkozás, pedig az angol nyelvvel nem volt problémám. Egész félévben
mentem minden programra, próbáltam jólérezni magam, de az igazi barátaimat körülbelül az
utolsó egy hónapban találtam meg, ami szomorú és örömteli is egyben. Hálás vagyok azért,
hogy ennyi különböző kultúrájú és rendkívül jó embert ismertem meg.
Ezen az egyetemen is működik az ESN (Erasmus Student Network), ahol kedves és lelkes török
hallgatók szerveznek programokat és próbálják összekovácsolni a csapatot. Az első hét az
ismerkedésről szólt, minden napra volt valami tervezve. Egyszer körül jártuk Izmirt, azután
meglátogattuk Efezust és az ókori könyvtárat, valamint volt egy szuper hajós kirándulásunk
Çeşme-ben, ahol fürdeni is volt lehetőség a kristálytiszta kék tengerben. Az ESN egész évben
szervezett filmesteket, kosáresteket, bulikat. Kedvencem a nemzetközi nap volt októberben,
ahol mindenki főzött egy saját ételt és előadott a saját országáról. Az Erasmus-osok közül volt

még egy magyar, Zoli, valamint megismerkedtünk egy EVS önkéntessel, Renivel és így hárman
főztünk paprikás csirkét nokedlivel, mellé lekváros palacsintát. A karácsonyt is velük
ünnepeltem, felejthetetlen volt. Az ESN szervezett nagyobb kirándulásokat is, például egyik
szombaton meglátogattuk Pamukkale-t, mely egy gyönyörű és egyedülálló mészkőteraszos
képződmény. Háromnapos kirándulás keretén belül eljutottunk Kappadókiába, mely az ország
belsejében található és különös sziklaképződményeiről, sziklatemplomairól, föld alatti
városairól és hőlégballonjairól híres. Hőlégballonozni az időjárás miatt sajnos nem tudtunk,
viszont a földöntúli táj teljesen lenyűgözött. Kappadókia az egyik kedvenc helyem a világon.
Saját szervezésben meglátogattuk még barátaimmal az Izmirhez közel eső Foça-t, mely egy
kedves kis halászfalu, régi épületekkel és isteni halas ételekkel. Egy őszi hosszúhétvégés
ünnepen ellátogattunk Isztambulba szintén barátokkal. A Taksim téren aludtunk egy 8 fős
Airbnb-ben. Látogatásra ajánlom a Hagia Sophia-t, a Basilica Cisterna-t, a Topkapi palotát,
Galata tornyot, Suleymaniye Camii-t, a Nagy Bazárt és a Fűszerbazárt. A félév elején egyébként
érdemes csináltatni egy diák Müzekart-ot, mellyel ingyenesek a múzeumok vagy olcsóbbak a
belépők ezekre a helyekre. Felejthetetlen élmény a Boszporuszon hajózni, csak meg kell találni
a helyieknek való járatot, mert sokan akarnak a drágább turista hajóra csábítani. December
végén voltunk sok Erasmus-os barátommal egy síelős kiránduláson is, melyet egy török utazási
iroda szervezett. Éjfélkor indultunk, reggelre odaértünk és délutánig síeltünk, azaz én csak
próbáltam síelni a fantasztikus Uludağ hegyen. Másnap körbejártuk Bursa városát, nagyon
tetszett.
Ezeken kívül három csudás tengerpari helyet ajánlok, ahova sajnos nem jutottam el, de
egyszer meglátogatom őket. Çeşme és Alaçatı közel vannak Izmirhez, hangulatos kis
nyaralóhelyek. Bodrum fehér házaival nyűgöz le, Fethiye-ben pedig búvárkodni is lehet.
KEDVENC TÖRÖK ÉTELEIM
Sajnos a török konyháról még legalább öt oldalt tudnék írni, mert nagy kedvencem lett.
Levesek közül kötelező a két lencseleves, a mercimek çorbası és az ezogelin. Én szerettem még
a kelle paça-t is, mely egy belsőségekből készült furcsa, de finom leves. Lepények közül
kedvencem a nagy vaslapon sütött, krumlival, sajttal vagy padlizsánnal töltött gözleme,
valamint a török pizzának is nevezett darált húsos lachmacun. A véget nem érő kebabfelhozatal közül a forró vajjal leöntött, vékony szeletekre vágott paradicsomos marhahús, az
iskender kebab a kedvencem. Desszertek terén a furcsa sajttal töltött pisztáciás, szirupos
tésztás künefe-t szeretem. És mikor csak lehet, török teát vagy kell inni, akár éjfél után is.
Törökországban olyan olcsó és finom mindenhol a kaja, hogy nem érte meg főznöm, pedig
itthon nagyon szeretek. Balçovában a kedvenc megfizethető éttermeim a Şeker Pide, a Hakan
Çorba és a Köfteci Yuşuf voltak.
ÖSSZEGEZVE
Rendkívüli élmény volt a török félévem, bár nem volt kihívásoktól mentes. Nyitottabb lettem
a világra. Sokat tanultam szakmailag és magamról is, nem is beszélve arról, hogy megismertem
a törököket, kultúrájukat, életfilozófiájukat és hihetetlenül megszerettem a tájaikat, ételeiket
és nyelvüket. A nemzetközi barátaimért kiváltképp hálás vagyok, csak úgy, mint az egész
Erasmus lehetőségért.
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3/ Hajókázás, háttérben a Kék Mecsettel

