
Tudnál pár szót mondani magadról? 

Amint tudjátok, az AIESEC csereprogram keretében jöhettem Veszprémbe. Az utazás mindig is a 
véremben volt, mert amíg kicsi voltam, a családnak sokszor kellett másik országba költöznie – 
gondolom többek között ezért is szeretek annyira utazni, új emberekkel találkozni. Sosem hallottam 
sokat Kelet-Európáról, de kíváncsi voltam, ezért is szerettem volna Magyarországra jönni. Szeretek 
olvasni – a kedvenc könyvem a Harry Potter –, szeretem a tollaslabdát és a focit, követem a VB-t is. 

Melyik a kedvenc csapatod? 

Oh, hát jópárat szeretek, például Franciaország, Anglia, Elefántcsontpart – a kedvenc játékosom 
Didier Drogba is elefántcsontparti. 

Miért választottad Magyarországot Kelet-Európán belül? 

Valóban több ország közül választhattam (pl. Lengyelország, Románia), de valamilyen tanári munkát 
szerettem volna vállalni, mert a többi lehetőség többnyire csak irodai munka volt, és azokat nem 
szeretem. Jobban szeretek tevékeny lenni, találkozni emberekkel, tanítani őket és tanulni tőlük. Végül 
Magyarországon találtam néhány gimnáziumot, ahol fogadtak volna, ezért ide jelentkeztem.  

És miért a Lovassyt választottad? 

Nem tudtam, hogy ez a Lovassy, csak hogy egy gimnázium. Azt hiszem, azért döntöttem végül 
emellett, mert az angol órai témák itt voltak a legszimpatikusabbak. Nem csak a száraz nyelvtant 
tanuljátok, hanem megismertek másik országokat és embereket. Ez tetszett benne a legjobban.  

Mit vártál Magyarországtól és Veszprémtől? 

Még soha nem hallottam Veszprémről, mielőtt idejöttem volna, és Magyarországról sem tudtam 
sokat, eltekintve egy kevés történelemtől -, hogy az ország kommunista fennhatóság alatt volt közel 
50 évig, de független lett 1990-ben. Az emberekről és életmódjukról pedig végképp semmit nem 
tudtam. Budapestről mondjuk viszonylag sokat hallottam, elsősorban azt, hogy milyen szép. Végül 
idejöttem Magyarországra, és úgy érzem, hogy folyamatosan tanulok, és egyre többet tudok meg az 
országról. 

Ennyi idő alatt mi mindent sikerült meglátogatnod és megismerned Magyarországon? 

Azt hiszem, Veszprémet elég alaposan megismertem, Budapesten is jópárszor voltam és Visegrádra is 
elmentem. Budapesten belül többek között voltam a Gellérthegyen, a Várban és egy-két koncertre is 
elmentem. 

Úsztál-e a Balatonban? 

Nem, úszni nem úsztam, de azért sokszor voltam a tónál, pédául Füreden, Almádiban, Tihanyban. 
Mindenhol jó sok fényképet is készítettem. 

Tudnál három helyet mondani, ami a legjobban tetszett Magyarországon? 

Lássuk csak. Talán először is a Gellérthegyet mondanám – nagyon érdekes volt a történelme. 
Visegrád is magával ragadó volt a Dunával és úgy egészében a látvánnyal. Veszprémben az óváros 
tetszett a legjobban, mert ez a fajta látható történelem nekem annyira ritka – Szingapúrban körülbelül 



50 évnyi politikai történelmünk van, míg itt helyben láthatsz évszádokat, ezredeket – számomra 
minden ilyesmi teljesen szokatlan. 

Akadt valami nehézséged az itt-tartózkodásod alatt? 

A fő probléma a nyelv volt. A fiatalabbak elég jól beszélnek angolul, de az idősebb generációknak 
néha nehezére esik. Ilyenkor vagy megkértem valakit, hogy fordítson, vagy rajzokkal értettem szót az 
emberekkel. Néha a buszon volt döcögős a kommunikáció, de nem volt vészes. 

Kaptál valamilyen általános képet a magyarokról, az életükről ennyi idő alatt? 

Ami itt helyben gyorsan feltűnt, az Veszprém csöndes élete – legalábbis Szingapúrhoz képest. 
Szingapúr olyan nagy és gyors, hogy nem köszönnek az emberek csak úgy egymásnak, nem 
beszélgetnek rendesen, viszont itt mintha mindenki ismerné a másikat, köszönnek egymásnak. 
Budapest nagyobb város, jobban hasonlít Szingapúrra, és nem is olyan barátságosak az emberek. A 
veszprémi légkör jobban tetszett. Az iskola is meglepett, mert egy középiskolától azt vártam volna, 
hogy a diákokat nem érdekli a tanulás, ehelyett a legtöbb osztályban, ahol voltam, mindenki nagyon 
érdeklődő, nyitott, tanulásra kész volt. Ami még érdekes, hogy szerintem nagyon magas az angol 
tudás szintje Magyaroszágon más országokhoz képest – legalábbis erre következtettem abból, hogy a 
fiatalabb réteggel rendesen tudtam kommunikálni. 

Tudnál mesélni egy keveset a szingapúri fesztiválokról? 

Leginkább kulturális fesztiváljaink vannak. Ennek az az oka, hogy négy különböző népcsoport él 
Szingapúrban. Ott van például a Kínai Új Év, amit február környékén ünnepelnek, vagy a Hari Raya, 
amit azt hiszem, áprilisban tartanak. Az indiaiak pedig október-november környékén rendezik a 
Deepavalit. Tehát minden népnek megvan a maga fesztiválja, ami nagyon színessé teszi a várost. 
Ezek mellett megtartjuk a keresztény ünnepeket is, például a Húsvétot vagy a Karácsonyt. 

Hallottam valamit egy úgynevezett sárkány-táncról. Ez csak egy kínai hagyomány vagy 
szingapúri is?  

Eredetileg egy kínai szokás, de olyan sok kínai él Szingapúrban, hogy mára már szingapúrivá is vált. 
Igazából ez egy oroszlán-tánc. Három-négy ember beöltözik és körbetáncolják az utcákat. Nagyon 
látványos. 

Össze tudnád hasonlítani a szingapúri és az itteni középiskolákat? 

Azt hiszem, a legfőbb különbség, hogy nekünk egyenruhát kell hordanunk, ezért sokkal rendezettebb 
és kötöttebb az iskolai légkör, mint az itteni. Nektek több szabadságotok és több szünetetek van az 
óráitok közt, emellett minden nap hamarabb végeztek. Nekünk hatig van tanítás. Kettőig tartanak az 
órák, aztán jön a többi foglalkozás, sport., és hasonló dolgok.  

Így viszont nincs házi feladatotok, ugye? 

De, azért van. 

Oh, akkor elég nehéz lehet…  

Igen, azt gondolom. 



Szerinted melyik a jobb? A szigorúbb iskolák vagy az itteni szabadság? 

Azt gondolom, mindkettő jó. Mindkettőnek megvannak az előnyei és hátrányai. Az uniformis is ilyen: 
ha nem kell viselned, és nem ugyanazt hordod, mint mindenki más, jobban érvényesül a 
személyiséged, egyedibbnek érezheted magad. Ugyanakkor jó is lehet, mert megadja azt a rendet és 
fegyelmet, ami a fiataloknak kell.  

Van esetleg olyan hely Szingapúrban, amit ajánlanál egy odalátogatónak? 

Igen, Sentosat ajánlanám elsősorban, ami egy sziget nagy stranddal. Van ott Universal Studio, 
kaszinók, éttermek – turistáknak kiváló. Általában Szingapúr elég gazdag strandokban, jó hely 
amerikaiaknak és európaiaknak egyaránt. Az éjszakai élet miatt sincs ok panaszra, boltokból, 
éttermekből és bárokból van bőven. Mindig akad program. 

Leginkább mit szeretsz Szingapúrban? 

Talán, hogy elég kicsi ország vagyunk és egy sziget is egyben. Sok lehetőség van utazni, más 
országok népét megismerni, a sok bevándorló és a nálunk dolgozó külföldiek miatt is. Szeretem ezt a 
kavalkádot… vannak nálunk kínaiak, indiaiak, malájok és néhány félig európai, félig ázsiai, ezért sok 
kultúra egyvelegében élünk. Különböző bőrszínek és anyanyelvek… Ez az, amit a legjobban szeretek 
benne. 

Biztos nagyszerű. Eszerint elég toleráns emberek élnek nálatok. 

Így igaz, de olyan negyven évvel ezelőtt azért még voltak konfliktusok, mostanra sokat javult a 
helyzet. 

Szereztél új barátokat nálunk? 

Igen. Az egyetemi hallgatók nagyon kedvesek, többször elvittek ebédelni, mentünk Budapestre vagy a 
Balatonhoz és moziban is voltunk. Nagyon vendégszeretők voltak és úgy érzem maradandó 
barátságokat kötöttem mind az egyetemistákkal, mind a lovassysokkal. Nagyra értékelem, amit 
csináltak még olyanok is, akik nem is tudnak angolul. Például, aki mellett ültem itt az iskolában, Kiss 
Zoltán. Ő nem tud angolul, de mindig volt nála egy magyar-angol szótár, gyakran fordított és tanított 
nekem dolgokat. Nagyon kedves volt és az ő hozzáállása tükrözte azt a vendégszeretetet, amit a 
tanároktól és mindenkitől tapasztaltam. 

Tartod majd a kapcsolatot valakivel? 

Igen, facebookon vagy e-mailben. Bár a tanárok nem használnak Facebook-ot, szóval inkább e-
mailben. Készítettem pár képet, amit szívesen szétküldök majd, ha hazaértem és feltöltöttem a 
számítógépre. 

Ha úgy adódna, még egyszer ellátogatnál ide? 

Igen, mindenképpen. Legközelebb, mikor visszajövök, elhozom a családomat is. Mutattam nekik 
képeket, a reakció egy őszinte ”WOW! Nagyon szép” volt. Szóval talán jövőre vagy azután eljövünk 
Budapestre, még akár pár napot Veszprémben is eltöltünk. 

Ez nagyszerű. Reméljük, találkozunk még. Köszönjük, és kellemes hazautat kívánunk. 


