
7211

Önkéntesek a nagyvilágból
Gyakornokok a Bakelitben

– Néhány szóban mutatkozzatok be! Honnan jö� etek, mit 
és hol tanultok? Milyen nyelveken beszéltek, mit csináltok 
a Bakelitben?

Ella: Nevem Lo Lai Ping (Ella), Hongkongból szár-
mazom, ahol a Politechnikai Egyetem marketing 
szakos hallgatója vagyok. Beszélek angolul, kantoni-
ul és mandarinul. A Bakelitben a marketinges csapat 
tagja, marketingmenedzser vagyok.

Emilie: Kanadából érkeztem, ahol az O! awai 
Egyetem kommunikáció szakos hallgatója vagyok. 
Kanada mindkét hivatalos nyelvén, angolul és fran-
ciául is beszélek. Szintén a marketinggel foglalkozó 
csapathoz tartozom.

Ivana: Horvátországból jö! em. A Rijekai Köz-
gazdaságtudományi Egyetem hallgatója vagyok. A 
nemzetközi gazdaság szakon alapszakos oklevéllel 

rendelkezem, jelenleg a mester szintnek megfelelő 
egyetemi tanulmányaimat folytatom a marketing 
szakon. Anyanyelvem a horvát, beszélek angolul s 
egy kicsit németül és spanyolul is. A Bakelitben a 
grafi kai megoldásokért vagyok felelős.

Monika: Szlovákiából, Nagysallóból származom. 
A besztercebányai Bél Mátyás Tudományegyetemen 
tanulok idegenforgalom szakon, jövőre államvizsgá-
zom. Anyanyelvem a magyar, „apanyelvem” a szlo-
vák, továbbá beszélek angolul és franciául. A Bake-
litben PR-menedzserként dolgozhatom.

Nadia: Campinas-ból, Brazíliából jö! em. 2010 de-
cemberében fejeztem be  tanulmányaimat, szociális 
kommunikáció-marketing és reklám szakon. Portu-
gálul, Brazília hivatalos nyelvén és angolul beszélek. 
A Bakelitben Ivanával együ!  dolgozom, a grafi kai 

A
Az AIESEC (Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales) a világ legnagyobb diák-
szervezete. Évente a világ száztíz országa közel ötezer főiskolai, egyetemi hallgatója és friss diplomása számára teszi lehetővé, 
hogy nemzetközi tapasztalatokat szerezzen, egy ideig másik országban éljen és dolgozzon. A Bakelit Multi Art Centerbe az 
AIESEC-en keresztül érkeznek gyakornokok különféle munkakörökre a világ minden tájáról. Jelenleg öt külföldi önkéntes tevé-
kenykedik az intézményben, Ella, azaz Lo Lai Ping Kínából, Emilie Shapna Kanadából, Ivana Vladzic Horvátországból, Monika 
Chabanová Szlovákiából és Nadia Lira Brazíliából. Velük és róluk beszélgettünk. 
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megoldásokért vagyok felelős, valamint videókat 
szerkesztek.

– Mikor érkeztetek Budapestre és meddig maradtok? 
Miért pont Budapestet választo� átok külföldi gyakorlato-
tokra? 

Ella: Két hónappal ezelő! , május végén érkeztem 
és még egy hónapig maradok. Azért ese!  a választá-
som Budapestre, mert a gyakorlat jellege megegye-
zik a tanulmányaimmal.

Emilie: Június 30-án érkeztem Budapestre és au-
gusztus 22-éig maradok, bár a gyakorlatom augusz-
tus 15-én véget ér. Egy ráadás-hetet szeretnék még 
eltölteni Magyarországon, szüleimmel együ!  meg-
ismerni Budapestet és ellátogatni a Balatonhoz. Sze-
retem a Balatont.

Ivana: Budapestre július 28-án érkeztem és au-
gusztus 9-éig maradok, ami azt jelenti, hogy már 
három hete i!  vagyok és az idő olyan gyorsan sza-
lad. Ez viszont csak arra utal, hogy nagyon jól érzem 
magam i! ! Budapest nem tartozo!  az elsődleges úti 
céljaim közé, mivel túl közel van a hazámhoz. Az 
AIESEC-kel bárhová eljuthat az ember, ahová csak 
szeretne. Viszont meglá! am ezt a gyakornoki lehe-
tőséget és nagyon megtetsze! . A fő indok, amiért 
mégis Budapest melle!  döntö! em, ez a remek lehe-
tőség, hogy végre azzal dolgozhatok, amit imádok. 

Monika: Január 15-én jö! em, hathetes önkéntes 
gyakorlatra. Ennek eltelte után közös megegyezés 
alapján meghosszabbíto! uk a szerződésemet au-
gusztus 23-áig. Eleinte nem akartam Magyarorszá-
gon tölteni a külföldi gyakorlatomat, mivel a ma-
gyar az anyanyelvem, nem lá! am értelmét, nem is 
keresgéltem a magyarországi ajánlatok közö! . A bu-
dapesti AIESEC talált meg, elküldték a munkaleírást 
és beleszere! em a Bakelitbe. Így most i!  vagyok.

Nadia: Budapestre csak néhány napja, július 21-én 
érkeztem és szeptember 3-áig maradok. Mikor beke-
rültem az AIESEC-be, a projekteken kívül az orszá-
gokról is szere! em volna valamit megtudni. Az in-
terneten találtak alapján Magyarország elvarázsolt. 
Egy gyönyörű ország, Európa egy különleges régi-
ója. Nincs ugyan tengere, viszont o!  a szép Balaton, 
a termálvizek, a Duna, a Lánchíd és még sorolhat-
nám. Mindemelle!  a környező országok közelsége 
is rokonszenves volt, mivel szeretnék Európából a 
lehető legtöbbet látni. 

– Hogy tetszik Budapest és Magyarország? Merre jár-
tatok már és mit szeretnétek még megnézni?

Ella: Budapest tetszik, szép város. Tavaly már jár-
tam i! , átutazóban Prága felé. Akkor a Hősök terét 
látoga! am meg. Az elmúlt három hétben lehetősé-
gem nyílt elutazni Európa néhány más városába, 
jártam Bécsben, Rómában, Pisában, Párizsban és 
Brassóban is.

Emilie: Az eddig átéltek alapján elmondhatom: 
szeretek Budapesten lenni! Minden nap új dolgokat 
fedezek fel, a legkedvesebb emberekkel találkozom. 
Nagyon udvariasnak tartom a magyarokat. Keve-

sebb, mint két hetet töltö! em még csak Magyaror-
szágon, mégis szinte o! hon érzem magam. Jelenleg 
a munkámra összpontosítok, valamint Budapestet 
szeretném felfedezni. Nagyon élvezem a munkámat. 
Remek csapatunk van. Már nagyon várom, hogy el-
látogassak a környező országokba, olyan városokba, 
mint például Prága vagy Bécs.

Ivana: Budapest többé-kevésbé olyan, mint ami-
lyenre számíto! am. A város lenyűgöző, sok szép 
helyen jártam már, de még mindig az az érzésem, 
hogy a felét sem lá! am annak, amit látnom kell. 
Nagyon boldog vagyok, ugyanis lehetőségem nyílt 
meglátogatni „A fotóművészet születése” című ki-
állítást a Szépművészeti Múzeumban. Jelenleg épp 
Szentendrére készülünk. Nagyon szép helynek tű-
nik. Lá! am, hogy sok múzeum és kortárs galéria 
található o! . A Balatonnál is voltunk. Annyira szép! 
Remekül helye! esíti a tengert. Jól szórakoztunk és 
lesültünk/leégtünk. A gyakorlat ideje ala!  sikerült 
meglátogatnom Prágát is. Igazán bámulatos város, 
minden sarkon akad valami, ami megszólít, renge-
teg alapanyagot nyújt a fényképészeknek. További 
négy lánnyal utaztam, szintén gyakornokok, illetve 
apukámmal is találkoztam, mivel o!  dolgozik. Így 
nagyon szép két napot töltö! em Prágában. Való-
színűleg Bécsbe is ellátogatok, nagyon szeretem, és 
nagyon közel van. 

Monika: Magyarország számomra a második o! -
hon, mintha csak haza jö! em volna. Budapesten is 
többször jártam már, de i!  élni persze egészen más. 
Szeretem a város hangulatát, sétálni, főleg az éjsza-
ka tetszik, a kivilágíto!  épületek egyedi atmoszférá-
val hatnak.

Nadia: Könnyű i!  jól érezni magam. Munka után 
mindig megyünk valamerre, új helyeket ismerünk 
meg. Minden nap tanulhatunk valamit és annyi 
hely van, ahová érdemes ellátogatni. Mivel i!  most 
nyár van, fél hatkor vége a munkaidőnek, az ég de-
rűs, így minden este elmehetünk sétálni. A remek 
tömegközlekedésnek hála, a távolabbi pontok eléré-
se és megismerése sem okoz gondot. Néhány nap 
ala!  sikerült meglátogatnom a Lánchidat, a Mar-
gitszigetet, a Dunát, a budai várat, az Országházat 
és a Belvárost. Viszont még mindig rengeteg hely 
vár arra, hogy felfedezzem. Erre szeptemberig még 
bőven lesz időm. A gyakorlat vége után pedig sze-
retném Európa többi országát is megismerni, terve-
imben szerepel Ausztria, Csehország, Németország 
és Franciaország. 

– Hogyan találtatok rá a Bakelitre? Mi volt az oka, hogy 
pont a Bakelitet választo� átok? 

Ella: Marketinget tanulok, és i!  is azzal foglalkoz-
hatom. Ezért döntö! em a Bakelit melle! , amit egyál-
talán nem bántam meg. Nagyon jó helynek tartom  
és a művészetek is érdekelnek. 

Emilie: A Bakelitbe gyakorlatra az AIESEC-en ke-
resztül kerültem, amely a világ szinte összes egye-
temével együ! működik. A segítségükkel találtam 
rá a lehetőségre, hogy marketingesként dolgozzak 
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náluk. Ez egy tökéletes választás volt, mivel kom-
munikációt tanulok és ezzel óriási tapasztalatra te-
szek szert. 

Ivana: A Bakelit olyan önkéntest kerese! , aki 
grafi kus tapasztala! al rendelkezik, és számomra 
nagyon fontos dolog volt, hogy szállást, étkezést és 
BKV-bérletet biztosítanak. Ezért választo! am őket.

Monika: A budapesti AIESEC talált meg engem. 
Olyan gyakornokra volt szükség, aki tud magya-
rul. Amikor rákerestem a Bakelitre a weben, szinte 
azonnal beleszere! em. A családom is elégede!  volt, 
mivel nem mentem túl messzire – akármikor haza 
tudok menni, hiszen nagyon közel lakom. Úgy ér-
zem, ez volt életem egyik legjobb döntése, hiszen na-
gyon értékes tapasztalatokat szereztem és talán még 
értékesebb barátságokat kötö! em i! .

Nadia: Azon kívül, hogy Magyarország elvará-
zsolt, nagyon fontos volt a munkaleírás. A Bakelit 
esetében olyan munkahelyet találtam, amelyik teljes 
mértékben illik hozzám: imádok a művészetekkel, 
küllemtervezéssel és videókkal dolgozni. 

– Milyenek a munkahelyi tapasztalataitok? 
Ella: Azt reméltem, hogy az elméleti tudásomat a 

gyakorlatban is alkalmazhatom. Ez teljesült. A Bake-
litben minden héten különböző művészeti előadáso-
kat tartanak, melyek mély benyomást hagytak ben-
nem. Galéria-helyiséggel is rendelkeznek és a multi-
funkcionális helyszíneken különféle rendezvények 
voltak. Nemzetközi szervezetekkel és művészekkel 
is együ! működnek, így én is lehetőséget kaptam, 
hogy megismerkedjek velük, tanuljak tőlük. 

Emilie: Bízom benne, hogy ez a gyakornokság je-
lentősen hozzájárul a fejlődésemhez. Új kultúrákról 
tanulni, a világ összes pontjáról barátokat szerezni és 
művésze! el körülvéve létezni sokat segíthet abban, 
hogy helyes célokat tűzzek magam elé, és hogy el is 
érjem őket. A Bakelit Multi Art Center egy zseniális 

koncepció eredménye. A művészek szolgálatában 
állnak a terek, hogy alkothassanak és alkotásaikat 
bemutassák. Az alkotók számára szállást is biztosít, 
mivel az intézmény része egy gyárszerű hostel. Ez 
az ötlet egyedi, kreatív és gyönyörű. A nemzetközi 
gyakornokok a saját kultúrájukkal ékesítik és támo-
gatják a munkájukat, s azt is, hogy világszerte fel-
hívják magukra a fi gyelmet. 

Ivana: Horvátországban nagyon nehéz ilyen le-
hetőséghez jutni, még ha tehetséges is az ember, és 
ezért nagyon hálás vagyok. Amikor i!  dolgozom, 
nem is érzem úgy, mintha munkahelyen lennék, 
ugyanis, amit az irodában csinálok, azt csinálom 
o! hon is a szabadidőmben, hobbiként. Mindenki 
nagyon kedves, és ami a legfontosabb, megbecsülik 
a munkánkat és mindent, amit értük teszünk. Grafi -
kus tapasztalatot szerzek, gyakorlom a nyelvtudá-
som és megismerhetem, hogyan élnek az emberek 
más országokban. Különféle országokból érkeztünk, 
más-más mentalitással, kulturális há! érrel rendel-
kezünk, mégis remek csapatot alkotunk együ! . Úgy 
gondolom, ez a külföldi önkéntesség lényege.

Monika: Mivel a kultúrák közö! i kommunikáció-
ra szakosodom, nagyon vártam, hogy egy nemzet-
közi csapat tagja legyek. Érdekes tapasztalat más 
országokból származó emberekkel együ!  dolgozni, 
együ!  alkotni, együ!  lakni, megismerni őket és a 
különbségeket. Imádom a művészeteket, így szá-
momra nagy élmény művészekkel együ!  dolgozni. 
A Bakelitet egy különleges helyszínnek tartom, ami 
még mindig vár az igazi felfedezésre. 

Nadia: Mindenki nagyon kedves és mindig segí-
tőkész, fi gyelmes és udvarias. A választo!  munka-
helyemen minden megvan hozzá – jó csapat, külön-
leges helyszín –, hogy sok értékes tapasztalatot sze-
rezzek, melyek segítik majd a szakmai és személyes 
fejlődésemet is. 

Monika Chabanova

Látogasson el honlapunkra: www.nemzetisegek.hu


