Môj Erasmus pobyt v Çanakkale
Zdravím všetkých uchádzačov o program Erasmus.
Už do materskej škôlky som túžil po štúdiu v zahraničí alebo nejakom výmennom pobyte.
Potom, čo som sa dopočul o zlých skúsenostiach s výmennými pobytmi medzi tučniakmi
a klokanmi (malému tučniakovi bolo vo vaku skákajúcej kengury strašne zle a malému
klokanovi zase na severe strašná zima), som síce zostal trochu znekľudnený, ale aj napriek
tomu som si zvolil účasť na programe Erasmus. A keď už, tak už: podal som si prihlášku
rovno do Ázie. Z veľkej som mal trochu obavy, a tak, pre začiatok, som zvolil Malú Áziu.
Ale teraz vážne:
Naše predsudky voči niektorým krajinám spolu s obmedzenými znalosťami o živote v nich, či
ich obyvateľoch Vás môžu odrádzať od vycestovania, pobytu, či štúdiu v týchto krajinách, no
o to býva väčšie naše prekvapenie, keď sa to podarí, a sme na mieste.
Podobne to bolo aj po mojom príchode do Turecka, do mesta Çanakkale. Prívetiví, priateľskí
a pohostinní ľudia, kvalitná infraštruktúra, moderná škola spolu s pre nás exotickým
prostredím Vám hneď zo začiatku vyrazia dych. Dlho však takto (s vyrazeným dychom)
nevydržíte, priatelia Erasmáci Vás hneď stiahnu do víru aktivít, a tak ste onedlho v meste
a okolí ako doma.
Pre Vaše lepšie rozhodovanie ale napíšem niekoľko praktických rád a vlastných skúseností
z prvých týždňov.
Çanakkale je prístavné mesto na južnom pobreží úžiny Dardanely v západnom Turecku.
Slúži ako križovatka medzi Áziou a Európou. Pre znalcov prvej svetovej vojny – áno, bitka
o Gallipoli bola presne tam. Mesto je vzdialené asi 6 hodín jazdy od Istanbulu, takže nie je
problém sa do tohto mesta pohodlne dostať. Ja som letel z Viedne do Istanbulu na
Ataturkovo letisko nízkonákladovou spoločnosťou Onurair (49€), z letiska metrom (1,5€) na
autobusovú stanicu a konečne komfortným nočným autobusom (13€) do Çanakkale.
V Çanakkale počas môjho pobytu študujú v rámci programu Erasmus študenti zo Slovenska,
Česka, Poľska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Rumunska a Bulharska. Je tu skvelá
príležitosť vytvoriť si nové kontakty a priateľstvá s rovesníkmi rôznych kútov Európy a najmä
zdokonaliť si angličtinu – to je aj jeden z mojich hlavných cieľov.
Čo sa týka ubytovania, pomocou najrozšírenejšej sociálnej siete som si ubytovanie dohodol
už pred odchodom. Je na výber veľa možností, zahraniční študenti dávajú prednosť
prenajatým bytom. Väčšina bytov je v centre mesta, takže sme relatívne pokope s ostatnými
študentami a môžeme sa tak častejšie spolu stretávať a tráviť spolu voľný čas. Mňa stojí
ubytovanie mesačne 120€, vrátane energií, wifi, bohužiaľ bez upratovačky. Keď uvážite, že
mesačný príspevok z programu je 400€, je to prijateľná cena.
Strava je tu lacná, teda s cenami podobnými ako v Čechách. Máme možnosť chodiť do
školskej menzy (0,6€) a takisto v centre mesta je veľa možností nákupu potravín, či rýchleho
občerstvenia. Čaj či vodná fajka je spoločenskou povinnosťou.
Večer sa ponúka možnosť návštevy niekoľkých klubov, ale tam vôbec nikdy, ale naozaj nikdy
nechodíme...sme tu predsa kvôli štúdiu :-) Pre úplnosť: Pivo v bare stojí 3-4€, zatvárajú
väčšinou o 02:00 hod.

Keď už som spomenul to štúdium: škola vychádza zahraničným študentom v ústrety,
nezaznamenal som zatiaľ žiadne problémy, týkajúce sa nadmernej náročnosti alebo záťaže.
Ak neviete čítať medzi riadkami, chcel som povedať, že je to „easy“. Prihlásil som sa aj na
viacero telocvikov, napríklad potápanie či windsurfing... Cesta do školy trvá autobusom
z centra asi 20 minút a lístok stojí 0,45€.
V Çanakkale sú okolo Erasmu skvelí ľudia a aj „domorodci“ sú veľmi priateľskí a snažia sa
Vám pomôcť, ak potrebujete. Dobre tu funguje ESN (Erasmus Student Network), nezisková
organizácia študentov, ktorí sa Vám snažia spraviť pobyt zábavnejším. Poriadajú výlety a iné
aktivity, ja som sa už stihol zúčastniť napríklad výletu do Bursy, Pamukkale, Cappadocie,
Gallipoli, prihlásil som sa na zoskok padákom...
S priateľmi chodievame niekedy domov, do Európy (lístok na trajekt 0,3€), cyklovýlety,
dokonca som sa už v polovici februára aj kúpal v mori. Ostatní vraj čakajú na teplejšiu vodu...
Čo záverom? Erasmus v Çanakkale Vám môžem len doporučiť. Hlavne teraz, keď dopredu
viete, kam idete :-)
Tak „güle güle”

Dávid Král
(ten v zelenej bunde)

