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A 2004-ben alapított díj másik díjazottja 2008-ban lett Medgyaszay-díjas. A középiskolai évek után 
ezek történtek vele: 

Érettségi után a Budapesti Gazdasági Főiskolára jelentkeztem a külkereskedelmi karra, első helyen 
kereskedelem és marketing szakirányra. Fel is vettek, majd a 2. tanév végén marketing management 
szakirányra specializálódtam.   

A 3. év elején jelentkeztem Erasmus ösztöndíjra és így volt lehetőségem Finnországban tanulni a 
tavaszi szemeszterben.  

Tornioba kerültem, ez a város Finnország és Svédország határán található. Odakint business 
management szakra jártam, ami majdnem ugyanaz volt, mint amit már az első 2 évben tanultam itthon, 
csak annyi volt a különbség, hogy angol nyelven tanítottak. Kint nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy 
kis létszámú csoportok keretében folyjon az oktatás, valamint az elméletnél sokkal fontosabb szerepet 
kap a gyakorlat. Rengeteget kellett prezentálni, esettanulmányokat csinálni, ami szerintem az üzleti 
életre való felkészítés szempontjából nagyon hasznos.  

Finnországba 2012. januárjában mentem ki és május közepén jöttem haza. Az iskolával most az 
Erasmus, illetve amerikai kiruccanásom miatt csúszom. Így még van egy évem, meg a szakmai 
gyakorlat. De igazából suli mellett dolgozni szeretnék, meg spanyol nyelvtanulásnak szeretnék neki 
állni. Amerika nagyon megtetszett, és ha visszamegyek még, akkor nagyon sok hasznát vehetem. 

Amerikába a Campleaers szervezésében mentem ki, ez egy „work and travel” program volt. Én egy 
hotelben dolgoztam, housekeeping részlegen. Június elejétől szeptember elejéig dolgoztunk, majd 
szeptember első 2 hetében utazgattunk barátokkal. Így volt lehetőségem eljutni Chicagoba, New 
Yorkba, Washingtonba, Philadelphiába, Bostonba és a Niagara vízeséshez is. 

A továbbiakban képekben mutatnám be utazásaim néhány jellemző pillanatát.  

 

1. kép: Flash MOB 

Ez a kép Finnországban készült. Az afrikai estre készültünk egy flash mobbal (villámcsődület).  
Finnországban az iskola mellett az volt nagyon jó, hogy rengeteg kultúrát volt lehetőségem megismerni, 



mivel a cserediákok a világ minden részéről érkeztek. Találkoztam kínaiakkal, japánokkal, románokkal, 
franciákkal, de még dél-amerikaiakkal is. Minden kultúrába betekintést nyertem egy picit és rengeteg 
meghívást kaptam a világ különböző pontjára. 

 

2. kép: Húsvét 

Minden ünnepet együtt ünnepeltünk, természetesen a szokások minden országban mások voltak, 
így vicces dolgokat hoztunk össze, de hatalmas élmény volt, meg a honvágy csillapítására is jó volt, 
hogy nem egyedül húsvétoztunk.  

 

3-4. kép: Síelés 

Korábban nem próbáltam ki a síelést, de a hó országában volt lehetőségem erre is. Nem mondom, 
hogy megtanultam, de mindenesetre a kezdeti nehézségek után nagyon élveztem. Téli sportok terén itt 
még a korcsolyázással is próbálkoztunk és motoros szánt is kipróbálhattunk. 



 

5.  kép: Santa 

Finnországban az első kirándulásunk alkalmával a Mikuláshoz mentünk. Hosszas vonatút vezetett 
hozzá, az utazás alatt megcsodálhattuk a tájat. Ez volt az első csapatkovácsoló programunk.  

 

6. kép: Finn család 

A finn iskola szervezett egy programot a cserediákok részére. A program keretében 
megismerkedtem egy finn családdal. Majdnem minden héten találkoztam velük, általuk betekintést 
nyertem a finn kultúrába. Bemutatták nekem a téli sportok nagy részét és rengeteg családi eseményre 
is meghívtak. 



 

7-8. kép: Hókastély 

Kemiben (Tornio melletti kisvárosban) minden évben építenek egy hókastélyt és mindig más téma 
alapján alakítják ki ezt a kis hóvárat. Az idei évben a sport volt a fő téma, de tavaly például a mesefilmek. 
Februártól áprilisig látogatható, kis kápolna és hotelszobák is találhatók a kastélyban, s van aki itt tartja 
az esküvőjét, némelyek még a nászéjszakát is itt töltik el. Nagyon szép szobrokat faragtak a jégből, 
örültem, hogy ezt is megnézhettem. 

 

9. kép: Niagara vízesés 

Az USA-ban egy kínaiak által szervezett 6 napos túra keretében jutottunk el a Niagara vízeséshez. 
Szerencsére nagyon jó volt az idő és egyszerűen mesés volt a látvány. Rengeteg szép képet készítettünk 
és be is hajóztunk a vízesés közvetlen közelébe, óriási élmény volt.  



 

9. kép: Chicago 

Chicago szimpatikus város, nagyon kedvesek és segítőkészek voltak az emberek. Megnéztük a Willis 
Towert, hajókáztunk, ahol bemutatták a híres felhőkarcolók történetét, voltunk a Millenáris parkban, 
illetve megnéztük a Chicago mellett található Bahai’s Temple-t is. 

 

10. kép: New York 

A kép az Empire State Building tetején készült, a Chrysler buildinggel a háttérben. New Yorkban 
még megnéztük a Central Parkot, a Statue of Liberty-t, a Flatiron Building-et, voltunk a Times Squaren 
is. Először senkinek sem tetszett, mert túl nagy volt Chicago után, de végül mindenki beleszeretett. 

Amerikán kívül most Ázsia a következő célállomás, már találtam is egy babysitter programot 
Kínába. Mindenekelőtt azonban természetesen szeretném befejezni az iskolát itthon.  
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