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BINUS University nyári egyetemi program 2019 

2019 nyarán szerencsém volt két hetet Indonéziában tölteni, három további magyar, hat koreai, 
öt orosz, egy bangladesi és egy ghánai hallgató, illetve egy tucat helyi diák társaságában.  

Már a résztvevőket elnézve is egy izgalmas interkulturális 
kalandra számíthattunk. A program szervezettsége is diverzitást 
mutatott: az első héten a világ egyik legnagyobb fővárosát, 
Jakartát ismerhettük meg, míg az azt követőn betekintést 
nyerhettünk az indonéz természetbe Malang városában. 
Emellett az első hét jobban a tantermi tanulásra, illetve a Távol-
Keletről meglévő üzleti tudásunk elmélyítésére fókuszált, ezzel 
ellentétben Malangban inkább a kultúra megismerésén volt a 
hangsúly.  

Nehéz lenne az összes élményt felsorolni, amiben a két hét 
alatt részünk volt, ezért csak a legfontosabb emlékfoszlányokat 
elevenítem most fel.  

Jakarta belvárosa a nemzeti emlékművel, a város felé emelkedve. 
Padang vacsora, ahol az étlap a szemünk előtt elevenedett meg. 
Megannyi pláza, luxus látszatát keltve. Elképesztően alacsony árak, 
szinte mindenért. Folyamatos food tourism, ami kicsit csípős, az 
nekünk nagyon csípős... Mecsetlátogatás, vallási sokszínűség és 
tolerancia. Ancol strand, amikor először láttuk a Jáva-tengert. 
Skybar, fotózkodás 52 emelet magasan. A megállíthatatlan 
forgalom. Taman Mini Indonesia Indah, fölfedez-hettük az indonéz 
kultúra és építkezés változa-
tosságát szigetről szigetre. Az 
óváros, holland hatás alatt. 

 

 

Malang fő mecsetje 

Padang vacsora - amelyik 
ételt megkezded, csak azt 

kell kifizetni 

Mini Indonesia, a háttérben 
balinéz építmény 



A repülőút Malangba és az első találkozás a 
fogadó családdal, akiknél az elkövetkező hetet 
töltöttem. A vidék nyugalma Jakartához képest. 
Első alkalmam, hogy robogón ülhettem, 
bakancslistám egy tételét teljesítve. Tradicionális 
maszkok festése szuvenírként. A belváros színes 
házikóival, felkapott turistalátványosság – lakói 
mélyszegénységével… Batu város hegyeiről az 
éjjeli kilátás az egész városra. Véletlen folytán 
bekapcsolódás egy helyi fesztiválba, fehérként 

mindenki körülzsong. Éjféli indulás, napfelkelte 
didergő várása, az elképesztő látvány lassú 
kibontakozása. Bromo vulkán, ami két hete kitört, így 
most nem mászhatjuk meg. Jeepezés a sivatagban, 
Teletubbies-völgy. Búcsúvacsora a családdal, 
búcsúgrillezés a csapattal. Tumpak Sewu vízesés, 
„Ázsia Niagarája”. Hope to see you again…! 

Malang színes házai 

A füstölgő Bromo és a környező hegyek 

Tumpak Sewu 


