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Tisztelt Heller Farkas Alapítvány! 

 

A 2011/2012. tavaszi félévet Mexikóvárosban töltöttük a Tecnológico de Monterrey mexikói 

magánegyetem ösztöndíjával. A külföldi tanulmányainkhoz a Heller Farkas Alapítvány jelentős 

támogatást nyújtott, amely nagyon sokat segített nekünk a tengerentúli tanulmányaink lehetővé 

tételében. A támogatást ezúton is köszönjük! 

A félévnek vége, hazaérkeztünk, mexikói tanulmányainkat sikeresen zártuk, a tantárgyainkat átlagban 

90% feletti eredménnyel teljesítettük. A félév során több projektmunkában vettünk részt, amely során 

az egyik fő cél Magyarország és Mexikó gazdasági együttműködésének növelése volt.  

 

  
Saját képek az egyetemről. 

 

A Tecnológico de Monterrey Mexikó egyik legnagyobb magánegyeteme, országszerte 31 campusa van 

és több mint 100 ezer hallgatója, valamint 8,5 ezer oktatója. A mexikóvárosi campuson - ahova mi is 

jártunk - kb. 8 ezer hallgató tanul, elsősorban gazdasági, mérnöki és kommunikációs képzéseken. Az 

oktatás nagyon magas színvonalú, kiscsoportos (30-40 fős) órákat tartanak, amit a legmodernebb 

technológiai eszközökkel támogatnak. A mexikói hallgatók 7,5 ezer dollár (kb. 1,7 millió Ft) 

költségtérítést fizetnek félévente, amit csak a jómódú családok engedhetnek meg maguknak. A mexikói 

egyetem a tandíjmentesség mellé megélhetési ösztöndíjat is nyújtott számunkra, amely nagyrészt 

fedezte az alapvető megélhetési költségeket. A campuson több mint 100 nemzetközi diák tanult a világ 

számos országából, de elsősorban Európából, különböző intézményi együttműködéseknek 

köszönhetően. Közülük csak 15-en részesültünk a külön ösztöndíj támogatásban. A BME-ről elsőként 

nyertünk ösztöndíjat a Tecnológico de Monterreytől; bízunk benne, hogy az ösztöndíjnak lesz 

folytatása és még számos BME-s hallgató vehet részt a programban. 

A félév során szerencsére lehetőségünk volt megismerni ezt a földrajzilag és kulturálisan is távoli 

országot az utazásaink során. Mexikó lenyűgöző természeti adottságokkal rendelkezik, ami párosul a 

kultúra sokszínűségével, az ősi indián civilizációk izgalmas történelmével. Egy távoli kultúra, 

társadalmi berendezkedés megismerése nagyban szélesíti az ember látókörét, ennek köszönhetően 

várhatóan jobban tudjuk felmérni az itthoni társadalmi problémákat. 
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Mexikóval kapcsolatosan mindig felvetődik a közbiztonság kérdése, azonban szerencsére mi nem 

tapasztaltunk semmi negatívumot. A külföldiekkel, különösen az európaiakkal, nagyon figyelmesen 

bánnak, vendégszeretőek és kedvesek. A látogatók biztonságának megóvása fontos számukra, hiszen az 

ország jelentős bevételi forrása a turizmus. A mexikói egyetem persze komoly óvintézkedéseket hozott 

a biztonság fenntartására és külön kurzusunk volt a közbiztonsággal kapcsolatban. 

 
Nemzetközi diákok a Tecnológico de Monterreyen – 2012 tavasz. 

 

Az ösztöndíjat a 2012/2013. őszi félévben ismét megkapta egy hallgató a BME-ről, vele kapcsolatban 

állunk, és minden segítséget megadunk neki a külföldi tanulmányainak megkezdéséhez és 

elvégzéséhez. 

 

Amennyiben az Alapítvány érdeklődik a félév során készített munkáink, projektjeink iránt, akkor 

szívesen tartunk róluk bővebb beszámolót, prezentációt. 

 

A Heller Farkas Alapítvány támogatását még egyszer köszönjük, bízunk benne, hogy hosszú távú 

együttműködés alakulhat ki ennek köszönhetően a két felsőoktatási intézmény között! 

 

 

Budapest, 2012. augusztus 2. 

 

 

Tisztelettel, 

 

 

 

Virág Lilla     Ürögi Tamás 


