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Záróbeszámoló 

Molnár Dzsenna Hanna 

Nemzetközi gazdálkodás alapszak angol nyelven, Külkereskedelmi Kar 

Üdvözöllek Titeket a történetemnél. 

Kérlek engedjétek meg nekem, hogy röviden bemutatkozzam Nektek.  

Az én nevem (Molnár) Dzsenna és 2018-ban lettem a Budapesti Gazdasági 

Egyetem tanulója. Már a kezdetektől Ázsia iránt érdeklődtem és húsz éves 

koromban úgy határoztam, ideje valóra váltanom az álmomat és tényleg belemerülni 

Ázsia titokzatos világába. Így került sor arra, hogy sikeresen lehetőséget nyertem, 

hogy egy évet (2019. szeptember – 2020. július) Tajvanon tanulhassak mint kettős 

diplomás diák. 

Ám utamon nemcsak iskolám és szüleim támogattak, hanem iszonyatosan sokat 

köszönhetek az OBIC támogatásának is (az ösztöndíjukon keresztül, amit a 2020-as 

tavaszi félévre nyertem el). Igen, ez az év érdekesre sikeredett, és talán az is 

elgondolkodtat Titeket, milyen volt a 2020-as félévem és életem itt. Ha érdekel, 

kérlek tartsatok velem. 

Minden szabad percemet azzal próbáltam tölteni, hogy újabb és újabb oldalát 

fedezzem fel Tajvannak. A kultúrán keresztül sok mindent lehet tanulni egy-egy 

országról és helyről.  Így a következő bekezdésekben szeretném bemutatni Nektek, 

miket láttam ez alatt az évem alatt. 

1. Ételek 

Az ételek csodálatos sokasága könnyen lehetővé teszi a vegetáriánusok életét is, 

hisz’ nagyon sok tofut és zöldségeket kínál a konyha.  

Pár étel, amit feltétlen ki kell próbálnotok, ha Tajvanon jártok, az a beef noodles 

(marha tésztával), pinneapple cakes (ananásztorta, ami lényegében egy keményebb 
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kekszszerű rétegbe zárt ananászbelsőt rejt), dan bing (sokan úgy fordítják, hogy 

kínai palacsinta vagy omlett) vagy a híres-neves stinky tofu (nyers fordításban 

“büdös tofu”; jellegzetes illata/szaga sok mindenkit elrémiszt a megkóstolásától, 

bevallom, nekem nem nyerte el a tetszésemet, de mindenképpen ajánlom, hisz’ sok 

ismerősöm kifejezetten szereti).  

 

 

Emellett említésre méltó az igen különleges oolong tea is különleges ízvilágával.  

Majdnem el is felejtettem megemlíteni a nagyon híres “bubble tea”-t, ami Tajvanról 

származik. Itt átlagosan (természetesen azok, akik szeretik) napi egy vagy két 

pohárral is megisznak belőle naponta. Ezért sem kell rácsodálkozni, hogy sok ember 

bubble tea tartóval megy mindenhova. 
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2. Gyönyörűséges helyek (hegyek, folyók, tenger) 

Nagyon sok lehetőség adódik egy-egy hegyi túrára. Nem kell sokat menni, hogy 

parkokat találjunk. A tenger majdnem mindenhonnan 1-2 óra alatt elérhető. 

Most pedig leírnám Nektek milyen természeti helyeket javaslok, amik magával 

fognak ragadni Titeket is: Taroko National Park, Yehliu Geopark, Jiufen, Beitou 

Hot Springs vagy a Love River. De engedjétek meg nekem, hogy pár képpel 

bizonyítsam, milyen gyönyörű is a természet Tajvanon (még akkor is, ha a 

fővárosban keresgélünk). 

 
Jiufen 

  
Yehliu Geopark Beitou Hot Springs 

3. Épületek, turistalátványosságok 

Hihetetlen, mennyi gyönyörűséges építmény található Tajvanon. Vannak 

rejtettebbek, illetve olyanok is, amik már távolról csalogatnak.  
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Talán minden kedves olvasó ismeri a Taipei 101-t, a Fo Guang Sahn Buddha 

Memorial Center-t, a Chiang Kai-shek Memorial Hall-t, esetleg Jiufen-t vagy a 

Dragon and Tiger Pagodas-t. 

  
Jiufen Dragon and Tiger Pagodas 

 
Taipei 101 

Most pedig néhány extraságot hozok Nektek.  

Tajvanon elég érdekes a szemétszállítási rendszer. A lakosoknak nem szabad 

kihelyezni a ház elé a szemetet, hanem el kell érniük a szemetesautót és bedobni a 

saját szemetüket. Ez elég érdekesen hangzik, de a kedvenc részem, hogy a 

kukásautók klasszikus zenét játszanak, hogy könnyebben megtalálják őket. Ez a 

turistákat az elején meghökkenti, de utána boldogan veszik tudomásul, hogy tudják, 

hol a kukásautó.  

A buszokon és az MRT (Taipei Metro) területén szigorúan tilos az evés és ivás, 

amit az emberek szigorúan be is tartanak. Mindezeken felül nagyon tiszták, hiába 

találni elég kevés szemetest.  
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Az MRT-ben a tájékozódás nagyon könnyű.  Ám, ha úgy döntötök, buszra szálltok 

Tajpejben, akkor az biztosan élményekben gazdag tapasztalat lesz. Előre is kérlek 

Titeket, kapaszkodjatok meg!       Azt viszont el lehet mondani, hogy bőségesen 

rendelkezésre állnak. 

Rengeteg bérelhető kerékpár van kihelyezve, így nem kell aggódni, hogy éjszaka 

nem juttok haza, vagy nincs lehetőségetek testmozgásra. Viszont, ha ezt a 

közlekedési eszközt választjátok vagy gyalogoltok, oda kell figyelni a 

motorosokra/robogósokra. Tajvanon hihetetlenül sokan vannak. (Egy év alatt nem 

egy ismerősöm szenvedett balesetet.) 

 
(ez egy MRT Station) 

Szeretném megemlíteni, hogy tájékozódóképességem nem a legjobb, de Tajvanon a 

külföldiek könnyedén vásárolhatnak telefonkártyát, ami nem csak helyi számot, 

hanem korlátlan netet is tartalmaz. Persze az ár cégtől és a kártya használatának 

hosszától is függ, de nagyon hasznosnak bizonyul. (Az ár pedig jutányos.)  

Az éjszakai élet szintén nagyon érdekes, hisz’ a “night market”-ek zsúfolásig telítve 

vannak emberekkel, árusokkal.  

Itt körbe kóstolhatjátok a leghíresebb utcai ételeket (street food-ot), ha esetleg 

nincs időtök sokat utazni. 
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Persze nem (csak) szórakozni jöttem Tajvanra, hanem tanulni is. A megszokott 

üzleti tanulmányom mellett (ami magában foglal néhány hasonló órát, mint például 

Statisztika, Logisztika, Marketing, Innovációs menedzsment, és így tovább). 

Szerencsére jutott időm a kultúrát és nyelvet is tanulmányozni, ami abban 

nyilvánult meg, hogy minden héten 6 kínai órám volt, ezen felül kínai kultúra és 

kommunikációs órám is. Talán nem is hiszitek el, de a kedvenc órámnak vallom a 

kínait és a statisztikát, hihetetlen élvezetesek voltak.  

Az óráim alatt rengeteg csoportmunkát kellett végeznünk, miáltal sok különböző 

diákkal dolgoztam együtt mindenféle országból. Egy-egy vegyes származású csoport 

igazán érdekes és teljesen különböző munkát képes produkálni. Az eltérő ötletek 

egybegyúrása hihetetlenül változatossá és egyedivé tudja tenni a végeredményt. 

Kérdésetekre válaszolva igen, a kínai nyelv nem egyszerű és ezen felül Tajvanon 

nem az egyszerűsített írásjeleket használják, hanem a tradicionálisakat, ha 

tanultatok japánt előtte, az nagy segítség (bár csak az írásban). Ám a kínai nyelv 

nem csak írásból áll (bár ha étterembe szeretnél menni, talán ez az egyik 

legfontosabb tudnivaló az étlap miatt). Összesen 4(+1) tónust különböztetnek meg, 

ami nem egyszer érdekes szituációhoz vezethet, ha összecserélitek. Nem mindegy, 

hogy táskát vagy ölelést kérünk.  

Összességében mégis mindenkit arra ösztönöznék, ha kicsit is érdekel a nyelv, ne 

féljetek belevágni. Hihetetlenül érdekes és persze hasznos is.  

Az emberek elmondhatatlanul kedvesek Tajvanon. Segítőkészek, mosolygósak és 

nyugodtak (persze a reggeli csúcsforgalom mindenkit felbolygat, de ezt leszámítva.) 
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Így nem kell izgulni, hogy bármilyen hibát vétetek; ha nem próbálkoztok, soha nem 

fogjátok tudni elsajátítani igazán. 

Koronavírus Tajvanon 

Néhány személyes élményen keresztül szeretném elmesélni, én hogyan éltem át a 

koronavírus-helyzetet Tajvanon.  

Tajvan az egyik legbiztonságosabb helynek bizonyult az elmúlt hónapokban. A 

2020-as tavaszi félévet két héttel elcsúsztatták, így az eddigi leghosszabb téli 

szünetben részesültünk. Ám a két hét letelte után rendesen iskolába kellett járni. 

Az iskolai élet abban tért el a megszokottól, hogy kötelező volt a maszkviselés az 

iskola területén, hőmérsékletellenőrzés minden egyes reggel a bejárat előtt és 

természetesen a kézfertőtlenítés. A tömegközlekedésen is kötelezővé tették a maszk 

viselését, és aki megszegte ezt a szabályt, pénzbüntetésben részesült.  

A repterek eleinte fogadtak repülőket minden országból, de a kéthetes karantén 

kötelező volt. Illetve egy idő után csak tajvani lakos léphetett be Tajvanra.  

Iskolába járás 2020 tavaszán? Igen, igen, jól olvassátok!  

Eleinte minden egyes ember hőmérsékletét egyenként mérték az iskolámban és 

pecsétet adtak, hogy ne kelljen ezt a procedúrát naponta sokszor elvégeznünk, de ez 

csak átmenetinek bizonyult. Az iskola napokkal később beszerzett egy 

“hőmérsékletmérő kaput” (én így hívom, eredeti neve ismeretlen számomra), így a 

reggeli sorban állás pár percesre csökkent. Később egy teljes beléptető rendszert 

alakítottak ki, így csak az léphetett be az iskolába, aki diák, tanár vagy ott dolgozó 

ember volt. 

Összegezve azt mondanám, mindenki óvatosabb volt, maszkot viselt, és persze a 

nagyobb rendezvények is elmaradtak. Ám utazni lehetett (Tajvanon belül), 

barátokkal lehetett találkozni és persze iskolába járni az kötelező volt. Talán ez 

mindenkit meglep, mivel Magyarországon és más tájakon is hetekig, illetve 

hónapokig korlátozások és karantén volt. Viszont Tajvanon karanténba csak a 
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külföldről hazaérkezettek, repülővel érkezett turisták és gyanús tünetekkel 

rendelkező emberek kerültek.   

Barátokról jut eszembe, el is felejtettem Nektek mesélni, hogy hol is laktam, bár 

talán ez nem annyira meglepő: az iskolám külföldieknek fenntartott kollégiumában. 

Rengeteg barátra tettem szert csak annak köszönhetően, hogy ott laktam. 

Mindenféle országból érkezett cserediák, illetve teljes állású diák lakott velem egy 

épületben. Francia, német, koreai, japán, maláj, amerikai, vietnámi…  

Ez rengetegszer vezetett ahhoz, hogy nem egy szóval bővült a szókincsünk egy-egy 

adott nyelven.  

Persze sokan gondolják úgy, hogy inkább bérelnek lakást, ami érthető is, de 

számomra ez a megoldás olyan sok jó élményt szerzett, amit soha nem fogok 

elfelejteni.  

Köszönöm szépen, hogy idáig velem tartottatok. 

Remélem kedvet adtam Nektek meglátogatni Tajvant, ha nem is egy évre, mint én 

tettem, de kérlek higgyétek el nekem, minden másodpercet megér.       


