
 

 

Miért tanulj/dolgozz Izlandon? 

Mert ilyen különleges helyen még sosem jártál 
 

 Elmenni a világ majd leghidegebb végére, 3000 kilométer messzire, ahol mindig hideg van és sötét?  

 Ááá, talán inkább nem. Drága is nagyon. :( 

 De milyen szép lehet.. Ha most nem megyek, akkor soha. :) 

 De ott mindenki biztos depressziós. Pont télen megyek amikor sötét van majdnem egész nap. :( 

 Oh de akkor látnám az Északi-fényt... :) 

Milliószor lejátszottam magamban ezt a beszélgetést 2014 decemberében. Óriási lehetőség állt 

előttem: eltöltsem a 3 hónapos gyakorlatom Izlandon vagy inkább keressek valamit Magyarországon? 

Egyértelmű. Utaztam már sokat, mégis nehéz volt a kérdés. Izlandról volt szó: 

1. minden nagyutazó ismerősöm bakancslistás országáról,  

2. a vulkánok, gejzírek és gleccserek földjéről,  

3. ahol bálnát és bárányt esznek,  

4. nincsenek fák, bokrok, virágok; csak fű, vulkáni hamu, kövek és az óceán, amíg a szem ellát.. 
 

 



 

 

Hogyan kezdődik? 
Az első lépés: szerezz ösztöndíjat és tájékozódj 

 

Ösztöndíj: 

Én speciel a Norvég Alap finanszírozta EGT ösztöndíjjal utaztam, ami igen jelentős anyagi támogatást nyújtott, 

hogy legyen keret a repülőjegyre, szállásra, mindennapi élelmiszerre (és sörre természetesen, ami igen borsos 

áron kapható). Maga az ország is az egyik legmagasabb árkategóriájú, így jó ha van megfelelő anyagi támogatás 

mögötted. Az ösztöndíj szerződése nem bonyolult, kb 1-2 hónapon belül minden lerendezhető, és egyben kapod 

meg előre. Hallgatói jogviszony kell a szerződéshez. 

De persze sok más lehetőség is nyitva áll, bővebb infot a Nemzetközi Irodában kaphatsz, Mártiék szívesen 

segítenek. :) 
 

Kihívás: 

Ami nehézséget jelent, hogy ennél az ösztöndíjnál Neked kell fogadó intézményt találnod, akár tanulmányi 

félévre, akár szakmai gyakorlatra mennél. Nincsenek kiépült kapcsolatai az egyetemnek, így érdemes elővenni 

a TE nemzetközi kapcsolataid. Izlandon kívül még Norvágiába és Liechtensteinbe is utazhatsz EGT-vel. 
 

Motiváció:  

Egy ismerősöm ismerőse, Patrick Icelandic Dreams címen egész videósorozatot készített egy éves izlandi 

Erasmusáról: utazásokról, bulikról, a mobil diák életérzéséről és a változásokról amin keresztülment. Egy 

kétségekkel teli decemberi éjjel végignéztem az összeset és akkor döntöttem el. Megyek! :D 

Check the video, és te is garantáltan Izlandon találod magad a következő pillanatban:  
https://vimeo.com/96147438  ;)  

 

 



 

 

„I want to go, so I find the way to do it. What I want is possible or I did the impossible.”  /Patrick Doodt/ 
 

Izland a jégbirodalom 
 

3,5 fantasztikus hónapot töltöttem el Izland szigetén, az Atlanti- óceán közepén egy Magyarország méretű 

szigeten, ahol összesen annyian laknak, mint egy pesti kerületben. Imádtam minden pillanatát! 

Felbecsülhetetlen érzés, amikor a bejárattól 500 méterre van a fagyos fjord és papucsból látom a Sarki-fényt 

majdnem minden este.  

Reykjavíkban is működik Erasmus Student Network, nemzetközi csapatának lelkes tagjai pedig többek között 

kirándulásokat, bulikat, pecázást, síelést, jégbarlangmászást, kötőszakkört (ami ott nagyon menő) szerveznek 

a diákoknak, úh garantáltan nem unatkozol. 

Mire számíts, ha nekivágsz: 

 103.000 km2-en 326.000 ember 

 Reykjavík az izlandi élet központja 

 -5+10°C sok széllel egész évben (ha nem hiszed: https://www.youtube.com/watch?v=IzVrTdCFejo ) 

 EGT tagország, nem EU, de elég a személyi igazolvány 

 Repülővel indulj (jégtáblán megesznek a cápák) Repjegy: 1 átszállással Budapest-Keflavik kb 80.000 HUF 

 1 korsó sör a legnagyobb diákkedvezménnyel 1.000 HUF 

 Sok izlandi koronára lesz szükséged (1 ISK= 2 HUF) 

 Bármit kérdeznek: Ég tala ekki islensku! 

 Amit látni fogsz: 

Télen csak sötétet, 

Nyáron csak a napot, 

egyébként hó, hegy, szikla, óceán, vulkán, jég, bálna, Északi-fény, ló, gejzír, vízesés, kis patak, Kék lagúna, 

gleccser, tó, láva, zöld moha, puffin, halacskás pénz, sok transzferes busz, bárány! 

 

 

Ha kérdésed van, vagy szívesen hallanál még izlandi sztorikat, írj bátran vagy 

kukkants rá a blogomra: http://bettinastories.blogspot.hu/  

Greetings from the lovely island of Ice and Fire:  

Betti 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IzVrTdCFejo
http://bettinastories.blogspot.hu/


 

 

Jégbarlang délen 

Reykjavík a Pearl kilátóból 

 

 Puffin populáció 

 

 

  

 

 

 Látrabjarg- Európa legnyugatibb pontja 440 méter 

 Magasan 

 

 Blue Lagoon- a híres tejkék vízű termálfürdő 

 Vík- fekete homokos strand 


