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Beszámoló a tajvani utazásunkról 

 

2019 júliusában egy olyan fantasztikus utazásban volt részem, amelyről korábban nem is 
gondoltam volna, hogy életem talán egyik legmeghatározóbb élménye lesz számomra. Az 
egyetemen töltött éveim alatt kisebb szenvedélyemmé vált a Távol-Kelet minél tüzetesebb 
megismerése, így némi tapasztalattal már rendelkeztem ezt a régiót tekintve, azonban Tajvan egy 
igazi meglepetés volt számomra: a városi élet és a tündöklően zöld természet tökéletes 
harmóniában van egymással, amely egy igazán fantasztikus környezetet varázsol az egész 
országban. Finomabbnál finomabb ételeket kóstoltunk meg, rengeteg helyet bejártunk és 
csodálatos embereket volt szerencsénk megismerni.  

Az ázsiai utunk előtt igyekeztem minél felkészültebben nekivágni a nagy utazásnak és minél több 
forrásból információt szerezni erről az országról. Sok hasznos tanácsot kaptam a különböző 
internetes cikkekből, napi szinten néztem videós blogokat a tajvani életről, és ha mindez nem lett 
volna elég, az egyetemi tájékoztatón is igyekeztek felkészíteni minket arra, hogy mekkora 
mértékben érhet minket a „kultúrsokk” és mi lehet az, ami esetleg a sok pozitív élmény mellett 
negatív tapasztalatként érhet minket a kint létünk során.   

Úgy hiszem, mindnyájunk nevében mondhatom, hogy nagyszerű élményekkel gazdagodtunk és 
gondolkodás nélkül visszatérnénk ebbe a fantasztikus országba.  

 

Kampusz 

Az NCCU kampusza Tajpej déli városrészében található. Az egyetem egy nagyon csendes 
környezetben fekszik, ahonnan busszal könnyen és gyorsan megközelíthető a belváros. Az egész 
kampuszt körbeöleli a természet: a kampuszon keresztül haladó folyó, a környező hegyek és 
dombok látványával igazán természetközeli környezetben találjuk magunkat.  

Az egyetemhez tartozó épületek igen nagy területen helyezkednek el: a legtöbb épület könnyen 
elérhető, ezek az alsó kampuszhoz tartoznak és a főbejáratok közelében vannak. A felső 
kampuszhoz tartozó épületek egy hegyoldalon fekszenek, amelyeket egy 15 perces sétával vagy 
az egyetem saját buszjáratával lehet megközelíteni. A busz 20 percenként jár, és összesen 1 tajvani 
dollárba kerül a használata.  



A kínai kurzus a felső kampuszon volt megtartva az International Building épületében. Eddig a 
pontig felsétálni igen fárasztó a 37 fokos hőségben, ezért én inkább a buszjáratot javasolnám a 
hegynek felfele menet. Órák után azonban érdemes sétával megtenni ezt a távot: nemcsak azért, 
mert a hegyről lesétálni már kevésbé fárasztó, hanem azért is, mert gyönyörű panoráma nyílik 
innen az egész kampuszra.   

 

Szállás 

A szállásunk az egyetem főbejáratától 5 perc sétányira volt az International House-ban. Az I-
House egy 6 emeletes épület, amelyen belül a mi szobánk a 4. emeleten volt található. Minden 
második emeleten található egy közös konyha. A kollégiumon belül nem megengedett a főzés, így 
a konyha csak részben volt felszerelt. Emellett minden emeleten van 1 mosógép és 1 szárító is, 
amelyek reggel 7-től este 11-ig elérhetőek mindenki számára, és használatuk 10 tajvani dollárba 
kerül.  

Két fős szobákban voltunk elszállásolva. A szobáink modernek és jól felszereltek voltak, 
mindenkinek megvolt a saját térfele, szekrénye, íróasztala stb. A szobák saját fürdővel, erkéllyel, 
légkondival, WiFi-vel, és mini hűtővel voltak felszerelve. 

 

Közlekedés 

Hosszabb tartózkodás esetén, a Tajvanon való közlekedést az ún. Easy Card használatával a 
legegyszerűbb kivitelezni. Nem tudom pontosan, mennyibe kerül maga a kártya, mivel nekünk 
magát a kártyát (és rajta 100 tajvani dollárt) az egyetem biztosította. Ezt a kártyát egyébként 
bármelyik metróállomáson meg lehet vásárolni, illetve a 7/11 és FamilyMart üzletekben is 
megtalálhatóak. Szinte biztos vagyok benne, hogy az Easy Card-on kívül más eszköz is 
rendelkezésre áll az utazáshoz, de én csak ezzel az egy móddal ismerkedtem meg. 

Ezt a kártyát a buszokon úgy lehet használni, hogy felszálláskor és leszálláskor is hozzáérintjük a 
járművön elhelyezett panelekhez. A metrónál a beléptető kapuknál kell odaérinteni. Minden 
megkezdett utazás 15 tajvani dollárról indul, és a megtett távolságot figyelembe véve kerül 
további összeg levonásra.  

A vonattal való utazáshoz egy fontos alkalmazást szeretnék megemlíteni. Korábban mi is 
majdnem elkövettük azt a hibát, hogy az első Google által feldobott oldalon szerettünk volna 
vonatjegyet vásárolni, azonban a tajvani barátaink segítettek és jelezték felénk, hogy azok az 
oldalak kevésbé megbízhatóak. A vonatjegyvásárláshoz ajánlott, megbízható alkalmazás a „T 
Express”.  

 

Az iskola biztosított számunkra ideiglenes diákigazolványt, azonban érdemes tisztában lenni 
azzal, hogy hiába vettünk diák vonatjegyet, az ideiglenes diákigazolványt önmagában nem akarták 
elfogadni. A vonatjegy érvényesítésekor szükség volt még a magyar diákigazolványra és a Letter of 
Admission-re is.  



Amit a közlekedéssel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy mindegyik járművön tilos az étel- 
és italfogyasztás. Minden kamerákkal van felszerelve és igen súlyosan büntetik, ha valaki 
ellenszegül ennek az előírásnak. 

Egy másik fontos információ, hogy Tajvanon nem létezik „éjszakai járat”. Ezzel érdemes tisztában 
lenni, ha valaki szeretné felfedezni a tajvani életet nem csak nappal, de éjszaka is (már csak abból 
is kiindulva, hogy nagyon sok szuper éjszakai piac található szinte mindenhol). A metró kb. este fél 
12-ig, a buszok pedig legkésőbb éjfélig közlekednek. A legkorábbi járatok reggel 5 körül indulnak. 
E között az időintervallum között a legegyszerűbb (és egyben talán legolcsóbb) megoldás az UBER 
alkalmazás használata lehet. A taxi is jó megoldás lehet ilyenkor, azonban a taxi szolgáltatókkal 
kapcsolatban nincs személyes tapasztalatom, így sem magáról a szolgáltatásról, sem pedig annak 
díjáról nem tudok nyilatkozni.  

Ha az egész országot szeretnénk bejárni, akkor egy kicsit nehezebb dolgunk van. Tajvanon több 
olyan turistalátványosság is található, amelyet a rosszul kiépített infrastruktúra miatt akár 4-5 óra 
lehet megközelíteni. Érdemes előre elkészíteni egy útitervet azokról a helyszínekről, amelyeket 
szeretnénk meglátogatni és tájékozódni arról, hogy ezeket a látványosságokat hogyan a 
legkönnyebb elérni. Rengeteg szép hely van Tajvanon, ezért szinte biztos, hogy egy pár hetes 
utazás alatt (főleg, ha hétköznap tanórák is vannak) nem fogunk tudni mindent bejárni.  

 

Kurzus 

Az NCCU által meghirdetett kurzusok közül én a kínai nyelvi képzést választottam. Az első órán 
egy szintfelmérő segítségével osztottak be minket a saját szintünknek megfelelő nyelvi 
csoportokba. A 4 hetes képzés alatt összesen 6 leckét vettünk át. A tanárnő rendkívül segítőkész 
volt és igyekezett a lehető leggyakorlatiasabban megtanítani nekünk az anyagot. Olyan 
témaköröket tanultunk meg, amelyek segítettek minket a mindennapi életben (pl. bemutatkozás, 
vásárlás, rendelés). Összesen 7 házi feladatot és 6 röpdolgozatot kellett megírnunk, 2 prezentációt 
kellett párosával elkészíteni és az utolsó órán egy végső vizsgát kellett teljesítenünk. A végső vizsga 
írásbeli és szóbeli feleletet is tartalmazott. A kurzuson elért eredményt a fent említett feladatok 
elvégzésével, az órákon való részvétellel és a végső vizsga teljesítésével kaptuk meg. A kurzus 
végén nem kaptunk bizonyítványt arról, hogy sikeresen elvégeztük a tanfolyamot, ezt augusztus 
végén fogják megküldeni nekünk (és ha minden igaz az egyetemnek egyaránt) e-mailen keresztül. 

Rendkívül hálás vagyok azért, hogy részt vehettem ezen a tanfolyamon. A kurzuson tanultak 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy magabiztosabban váltsak pár szót a tajvani barátainkkal, illetve 
megkönnyítette a mindennapi életet azzal, hogy képes voltam kínaiul vásárolni és rendelni 
magamnak és a magyar barátaimnak egyaránt.  

A kínai kurzuson az alábbi tankönyvből tanultunk (a beszámoló végén mellékelt linken keresztül 
még több kép elérhető az utazásokról és az órákról egyaránt): 



 

 

Néhány hasznos tipp 

1) SIM-kártya 

Amennyiben módunkban áll hosszabb időt eltölteni ebben a rendkívüli országban, akkor 
érdemes még az első napokban beszerezni egy tajvani SIM-kártyát. Ez nem csak azért jó, mert így 
az országon belül mindenhonnan korlátlanul elérhető az internet, hanem azért is, mert nagyban 
megkönnyíti a Tajvanon való közlekedést. Tapasztalatból mondom, hogy sokkal nagyobb 
biztonságban éreztem magam (még úgy is, hogy egyébként a világ egyik legbiztonságosabb 
országáról van szó), amikor használatba vettem a tajvani SIM-kártyámat és képes voltam 
mindenhonnan akadálymentesen segítségül hívni az internetet. Én egy 30 napos korlátlan 
internettel rendelkező SIM-kártyát vásároltam 1100 tajvani dollárért. Igen, ez elsőre nem tűnik 
valami olcsónak, de tényleg minden dollárt megért, mert egy percig sem kellett WiFi-re 
vadásznunk akkor, amikor úgy éreztük, eltévedtünk. Korábban egyébként én olyan információt 
kaptam, hogy Tajvanon igen sok helyen ingyenesen elérhető WiFi-hálózat áll rendelkezésre. Ez 
Tajpejben még csakugyan helytálló kijelentés, azonban egy nemzeti part kellős közepén nem 
feltétlenül okos lépés erre az információra hagyatkozni.  

2) Tajvani ételek 

Biztos vagyok benne, hogy egy ázsiai utazás előtt nem csak engem rémisztgettek az utcai ételek 
veszélyeiről. Az ázsiai ételekről kialakult „sztereotípiák” ellenére, én bátran biztatok mindenkit 
arra, hogy ezekben a régiókban egészen nyugodtan fogyasszon helyi ételeket. Számos étteremben 
jártunk az utazásunk során, nekem azonban mégis az utcán található helyi árusok termékei ízlettek 
a legjobban és minőségben sem tudnék mondani semmi kifogásolni valót. Éppen ellenkezőleg. 
Tapasztalatom szerint a keleten elkészített nyugati ételek azok, amiktől a legkönnyebben 
megbetegedhetünk. Ezek az információk orvosilag nem megalapozott tények, 100 százalékig az én 
személyes véleményemet és tapasztalataimat tükrözik.  

 

Tajvan felfedezése 

A tanórákon való hasznos információk elsajátításán kívül, lehetőségünk volt rengeteg helyet 
felfedezni Tajvanon. Az első hét leginkább az új környezetbe való beilleszkedésről szólt, így 
javarészt először a kampusz és kampusz közeli helyekkel ismerkedtünk meg. Az ezt követő 
hetekben felfedeztük Tajpej városát és nevezetességeit, az utolsó 2 hétben pedig ellátogattunk 
más városokba is. 



Néhány nevezetesség név szerint azok közül, amelyeket volt szerencsénk meglátogatni:  

- Taipei 101 
- Elefánt-hegy 
- Taipei Zoo 
- Maokong Gondola 
- Csang Kaj-sek emlékcsarnok 
- Longshan templom 
- Yangmingshan Nemzeti Park 
- Night Market-ek tömkelege 
- National Taichung Theater 
- Cat village 
- Shifen Street és Shifen vízesés 
- Jiu Fen Old Street 
- Yilan County 
- Lanyang Museum 
- Yilan Children’s Folk Game Festival 
- Kaohsiung 
- Fo Guang Shan Buddha Museum 
- Dragon and Tiger Pagodas; Lotus Pond 
- Kenting 
- egy fantasztikus hot pot étterem 
- egy szuper karaoke bár 

A szavak helyett beszéljenek inkább a képek, az alábbi linken elérhetőek az utazásunk során 
készített fényképek: 

https://drive.google.com/open?id=1RWXoWtPQp-FF_qGT2B2Bt9KLALR51pW3 

  

Búcsú Tajvantól 

Nehéz szavakba önteni, hogy milyen varázslatos országról van szó, hogy mennyi csodálatos és 
rettentően kedves emberrel volt lehetőségem találkozni. Ez alatt a röpke egy hónap alatt gyönyörű 
helyeket jártam be, finomabbnál finomabb ételeket kóstoltam meg és olyan barátságokra tettem 
szert, amelyekre nem is gondoltam volna az utazásom előtt. Az első alkalmam volt, hogy Tajvanon 
jártam, de biztosan nem az utolsó.  

Hálás köszönet a Keleti Üzleti Akadémiai Központnak azért, hogy egy ilyen lehetőséget biztosított 
a számunkra! Egy olyan élményben volt részem, amiért mindig hálás leszek, és örökre emlékezni 
fogok. 

https://drive.google.com/open?id=1RWXoWtPQp-FF_qGT2B2Bt9KLALR51pW3

