Tanulmányút Cipruson
2019. március 16-23

2019 márciusában egy hetes tanulmányúton vettem részt hét kollégámmal. Angol
szakos tanárként a feladatom elsősorban tolmácsolás volt.
Larnakában szállt le a gépünk március 16-án, szombaton az esti órákban. A
repülőtéren egy busz várt ránk, ami a limassoli szállásunkra szállított bennünket. A
szállásunk a Tasian Apartman szállóban volt, két ágyas szobákban voltunk
elhelyezve. A szállás minden igényünket kielégíttette, a szobák tiszták, jól
felszereltek, a reggeli bőséges és finom volt. A szállásunkon medence is volt, így
amikor szabad időnk engedte, úszhattunk is benne.

Másnap a reggelit követően megismerkedtünk vendéglátónkkal, a ShipCon cég
vezetőjével, akit a nyelvi akadályok megkönnyítése végett Startosnak hívtunk. Egy
kellemes ebéd keretében megbeszéltük a hét menetrendjét. Ebéd után felfedeztük
Limassolt, végigsétáltunk a plázson, megállapítottuk, hogy a tenger vize úszásra már
alkalmas.
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látogatást,
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megismerkedtünk Ciprus és a cég történelmével.

Délután alkalmunk volt részt venni a helyi egyetem egyik szállítmányozóknak tartott
óráján. A tanóra szünetében lehetőségünk volt az előadónak kérdéseket feltenni a
szállítmányozással, az egyetemen folyó oktatással kapcsolatban.

Kedden, reggeli után Nicosiába látogattunk. Itt bepillantást nyerhettünk egy
szállítmányozó cég hétköznapjába.

Szerdán ismét a ShipCon irodájába voltunk hivatalosak, ahol megismerkedtünk a
ciprusi oktatási rendszerrel. Ezután szabad programunk volt, Limasson általunk eddig
fel nem fedezett részeit, helyeit tekintettük, látogattuk meg.

Csütörtökön, vendéglátóink jó voltából egy kiránduláson vehettünk részt. Először egy
borászatba mentünk, ahol nagyon finom borokat és helyi termékeket kóstolhattunk,

valamint Omodosra, egy pici faluba látogattunk el, ahol megnéztünk egy 17.
században kőből épült kolostort és végig mentünk Omodos lenyűgöző utcáin
felfedezve a termő citrusfákat, pincéket.

Az utolsó napunkon, pénteken a sziget Limassoltól nyugatra eső részét fedeztük fel.

A hazaindulás napján, szombaton összepakoltunk, ajándékokat vásároltunk, majd
délután elindultunk a repülőtérre, ahonnan este indult a gépünk Budapestre.
Összességében elmondhatom, hogy nagyon hasznos volt ez az egy hét, sok új
információt

tudtunk

meg

Ciprusról,

történelméről,

oktatási

rendszeréről.

Bepillanthattunk Ciprus munkás hétköznapjaiba, megismerhettük a ciprusi emberek
kedvességét, vendégszeretetét, ragaszkodásukat Görögországhoz. Nagyon örülök,
hogy részese lehettem ennek az útnak, ha a jövőben lehetőségem adódik, szívesen
veszem a felkérést.
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