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Palermo'dan Meryem yine karşınızda! 

Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. İlk 

ayı bitirmiş olmanın verdiği şaşkınlık içerisinde 

iken zamanın burada çabuk geçtiğini bir kere 

daha görmüş oldum :) 

Bu aya geldiğimde artık ben de pek çok gezilecek 

ve görülecek yeri bilir oldum. Bizden daha 

deneyimli AGH gönüllüsü arkadaşlarımıza muhtaç 

olmadan çeşitli yerlere gidebilmek benim için son 

derece sevindirici bir durum oldu. Yalnız 

Palermo'nun ne yazık ki en büyük sorunu ulaşım 

sıkıntısı ve eğer şehir merkezinin dışındaki yerlere gitmek istiyorsanız ya arabanız ya da 

bisikletini olmalı.  İşte tam bu noktada mentörümüz, bizi  arabası ile gezdirerek yardımcı oldu ve 

birlikte daha önce Palermo'nun görmediğimiz 

yerlerini gezmeyi de ihmal etmedik. 

Kasım ayının  başları biraz sakin geçse de, 

ortalarına doğru renklendiğini size söylemek 

isterim. Önce organizasyonum farklı iki proje 

için eksik olan, İspanya ve Fransa'dan olmak 

üzere 2 erkek gönüllü daha buldu ve onlar bize 

katıldı. Ardından Palermo Üniversitesi'ne bağlı 

bir kampüste 40 saatlik dil kurslarımıza 

başladık. Artık hafta Aralık ortasına kadar 

haftada 2 gün İtalyanca kursumuz oldu :) 

Ayın sonuna doğru çok güzel zamanlar geçirmeye devam ettik. Yeni gelen 2 arkadaşımız da bizimle 

hızlıca kaynaştı ve birlikte pek çok farklı konser ve partiye gittik. Benimle birlikte AGH gönüllüsü 

olarak gelen arkadaşlarımız ile daha da kaynaştık ve sonunda sonunda bizim de birer bisikletimiz 

oldu :) 
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Tabiki de bu ayda herşey o kadar da güzel 

değildi, zira bizden önceki EVS 

gönüllülerinden ev arkadaşımız Ivana yeni bir 

iş fırsatı bulduğu için 1 ay erken ayrılmak 

durumunda kaldı. Bu durum hepimizi çok üzse 

de Ivana'nın gidişi için Kasım ayının son 

haftası her gün bir etkinlik düzenledik :) 

Geldiğimiz ilk ayda İtalyan Ulusal Ajans'ı 

tarafından düzenlenmesi Varış Sonrası 

Eğitimimiz (On-Arrival Training) bu ayın 

sonunda da gerçekleşmedi. Ve bizim 

tahminlerimize göre araya Christmas tatili 

gireceği için Ocak ayından önce bu eğitimin 

olmayacağı da kesinleşmiş oldu. 

Bir sonraki yazıda görüşüne kadar mutlu 

kalın :) 
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