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Bevezetés:
Az utazás és számomra ismeretlen tájak megismerése már kisgyerekkorom óta
kulcsfontosságú szerepet tölt be az életemben. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen
mind szüleim, mind pedig testvéreim hasonlóan nyitottak az új impulzusok iránt, ezért
lehetőségem nyílt a világ legkülönbözőbb pontjaira eljutni. Egy régió azonban még hiányzott
a listámból: Délkelet Ázsia. Azonnal tudtam, hogy ez az a hely, ahol a külföldi cserefélévemet
tölteni szeretném. A Corvinus partneregyetemeinek listáját böngészve akadtam rá a két
szingapúri intézményre, a Singapore Management University-re és a National University of
Singapore-ra, majd az elérhető tárgylistát átolvasva arra a következtetésre jutottam, hogy ha
időben be szeretném fejezni a tanulmányaim, akkor a Singapore Management University az
a hely, ahol az őszi félévem kötelező tárgyait abszolválni tudom. Jeles tanulmányi átlagom,
nyelvvizsgáim és aktív diákszervezeti tevékenységem miatt egyáltalán nem izgultam azon,

hogy nem sikerül megvalósítani ezt az akkor még meglehetősen távolinak tűnő célt, ami
aztán a vártnál sokkal gyorsabban elérkezett, majd pillanatok alatt el is repült és még most,
miközben ezt az élménybeszámolót írom is csillogó szemekkel gondolok vissza a
Szingapúrban eltöltött néhány hónapra.

Minden, amit Szingapúrról tudni érdemes:
Nyugodtan kijelenthetem, hogy Szingapúr a legek városállama, az ázsiai és európai kultúrák
keveredésének fő színtere, amelyet 1819-ben a britek alapítottak kereskedelmi gyarmatként
és csak több, mint 140 év múlva, 1965-ben vált függetlenné és indult megállíthatatlan
fejlődésnek. Az egzotikus metropolisz bővelkedik látnivalókban: a hatalmas felhőkarcolók
árnyékában templomokat, hangulatos apró házakat, tematikus városrészeket, nyüzsgő
piacokat és zöldellő parkokat fedezhetünk fel. Legismertebb nevezetességei közé tartozik a
Clarke Quay, a Szingapúr-folyónál található rakpart, amely a társasági élet egyik központi
helyszínének számít hangulatos bár- és étterem kínálatának köszönhetően, az Orchard Road,
amelyet a helyiek a szingapúri Rodeo Drive-ként emlegetnek és a Singapore Flyer, amely a
londoni befolyást tükrözve 2008 óta városnéző óriáskerékként funkcionál a Marina Bay-nél.
Mindemellett érdemes megemlíteni a Marina Bay Sands-et, amely az öböl felé magasodó,
legendás hotel a világ legnagyobb tetőtéri végtelenített medencéjével, illetve a sziget
legdélebbi pontján található Sentosa-t, amely mind a helyiek, mind pedig a turisták körében
közkedvelt kikapcsolódási célpont.

Singapore Management University – egy cserediák szemszögéből:
SMU, ahogy a helyiek nevezik Szingapúr legfiatalabb, azonban a Wharton Business School
által kidolgozott modellt követő oktatási rendszerének köszönhetően komoly elismerésre
szert tevő intézménye, amelyet 2000-ben alapítottak. Szingapúr szívében, a Marina Bay-től
mindösszesen 10 perc sétára található Campus a diákok minden igényét kielégíti. 21. századi
modern épületei, hatalmas zöld parkja, sportolásra és egyéb szabadidős tevékenységekre
alkalmas lehetőségei igazi közösségi hangulatot varázsolnak.
Az egyetem összesen 6 kart foglal magába: School of Accountancy, - Economics, Information Systems, - Law, - Social Sciences és a Lee Kong Chian School of Business. Én
utóbbinak voltam a hallgatója, amely egyben az egyetem legnagyobb karának is számított.

A szingapúri oktatási modellnek és az itthoni tantárgyi követelményeknek megfelelve 4
tárgyat teljesítettem a félév során. A Managerial Accounting elnevezésű kurzust a School of
Accountancy épületében hallgattam, míg üzleti jellegű tárgyak közül az International
Business-t, a Management Communication-t, illetve a Leadership and Team building-et
vettem fel. Az egész félévet interaktív órák, világszínvonalú oktatás és rendkívül motivált,
azonban segítőkész közösség jellemezte. Óráról órára készülni kellett, beadandók,
esettanulmányok és csapatos prezentációk tarkították a mindennapokat, azonban a
gyakorlat orientált oktatásnak köszönhetően ezt egyáltalán nem éreztem tehernek és hétről
hétre megfigyelhető volt a fejlődés.

Bulik, kalandok és minden más, ami egy cserefélévből nem
maradhat ki:
Szingapúr kedvező földrajzi fekvésének és a régió legnagyobb utasforgalmát lebonyolító
repterének köszönhetően szó szerint kinyílt a világ előttünk, rengeteg diszkont légitársaság
kedvező ajánlatai közül tudtunk válogatni és olyan helyeket felfedezni, amiket néhány
hónappal ezelőtt legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna. A cserediákoknak
szervezett buliknak köszönhetően egy nagyon jó és meglehetősen nemzetközi csapat
kovácsolódott össze, olaszok, mexikóiak, kanadaiak, amerikaiak, németek, görögök, oroszok,
svédek, franciák és nem utolsó sorban magyarok, akikkel egy közös Facebook csoporton
keresztül folyamatosan tudtuk szervezni az újabb kalandokat. Mindenki figyelte a
repülőjegyek árainak alakulását és egy-egy kihagyhatatlan ajánlat esetén már küldte is a
csoportba, ahol akinek éppen kedve, pénze és ideje engedte csatlakozott. Ezzel a nagy és
rendkívül összetartó csapattal időnként közösen, időnként pedig kisebb csapatokban
jutottunk el olyan helyekre, mint Thaiföld, ahol Bangkokot, Phuketet, illetve a Phi Phi
szigeteket volt szerencsénk meglátogatni. Emellett voltunk Hong Kongban, ahol személyesen
élhettük át a tüntetések hangulatát, továbbá meglátogattuk a szingapúriak által nagyon
kedvelt indonéz szigetvilágot, illetve a 10 napos őszi szünetet egy Bali körutazással
fűszereztük meg, ahol napközben motorokat bérelve fedeztük fel a sziget eldugott szegleteit,
esténként pedig a páratlan éjszakai életet élveztük. A december eleji vizsgaidőszakot
követően nem utaztam azonnal haza Budapestre, hanem egy kisebb csapattal még
szerveztünk egy közel két hetes vietnámi körutazást, ahol a fővárosban, Hanoiban szálltunk
le és onnan hol busszal, hol motorral, hol pedig a helyiek körében rendkívül népszerű, az

Überhez hasonló Grab alkalmazás használatával egészen Dél-Vietnámig jutottunk, ahol
meglátogattuk az ország üzleti központjának számító Ho Chi Minh City-t, illetve a Mekong
folyó világhírű deltáját is.
Ami a szingapúri, egyetemen kívüli mindennapokat illeti, eseményekben és programokban
gazdag hónapokat tudhatok magam mögött. Egyebek mellett túráztunk a Macritchie
Nemzeti Parkban, söröztünk és strandoltunk a beach clubban Sentosa szigetén, foodtourokat szerveztünk a különböző kultúrákat felsorakoztató éttermekben és nem utolsó sorban
elég sokat buliztunk. Ez magyar szemmel különösen nagy élmény volt, hiszen a
szórakozóhelyek zöme a felhőkarcolók legfelső emeletén foglal helyet, ahonnan pazar kilátás
nyílt az öbölre és az üzleti negyedre.
A cserefélévem további rendkívül meghatározó élményei közé tartozik, hogy több olyan helyi
diákkal is sikerült szoros barátságot kialakítanom, akiknek köszönhetően egy-egy vacsora
vagy családi meghívás keretein belül lehetőségem nyílt bepillantást nyerni a szingapúri
kultúrába, a helyiek étkezési szokásaiba és vendégszeretetébe, illetve tartalmas
beszélgetéseket folytatni a legkülönbözőbb, mind Európát, mind pedig Szingapúrt érintő
témákban. Ezen alkalmak során egyáltalán nem éreztem, hogy 10,000 kilométerre élünk
egymástól és egy merőben eltérő kulturális háttér van mögöttünk, hiszen kivétel nélkül
kötetlen beszélgetések és izgalmas témák jellemezték ezeket az összejöveteleket.

Take away box – amit mindenképp mérlegelni kell
Szingapúrról az embereknek elsőként valószínűleg az jut eszébe, hogy drága. Ezen nincs mit
szépíteni, mert valóban így van. Ez határozottan igaz a lakhatási költségek, illetve az alkohol
esetén. Amin viszont spórolni lehet az az étel, köszönhetően annak, hogy Szingapúr tele van,
mind a helyiek, mind pedig a külföldi turisták körében rendkívül népszerű úgynevezett
„hawker centre”-ekkel, ami gyakorlatilag egy nagy piacot jelent, ahol a legkülönbözőbb
nemzetek konyháit felsorakoztató standok kínálatából lehet válogatni. Ezek a helyek több
szempontból is nagyon elnyerték a tetszésem. Egyrészt szingapúri viszonylatban rendkívül
olcsóak, egy főétel nagyjából 5-7 szingapúri dollárba kerül, ami átszámítva 1100 és 1500
forint között mozog. Másrészt ezek azok a közösségi terek, ahol a helyiek összejárnak
sörözni, kártyázni vagy csak hétköznap esténként beszélgetni és itt valóban első kézből lehet
bepillantást nyerni ebbe a rendkívül kevert, azonban annál inkább szerethető kultúrába.

Az „exchange” csapat egy része 😊

A város, ami soha nem alszik: Szingapúr

