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Amikor korábban Erasmus beszámolókat olvastam, mindenki úgy fogalmazott, hogy élete 
legjobb félévén van túl, és más emberként tért haza. Akkor nem értettem, ma már pontosan 
tudom, mire gondoltak.  

Akik jól ismernek, tudják, hogy gyermekkorom óta Németország fan vagyok. Szeretem a 
német nyelvet, érdekel a kultúra, és imádom a német focit. Mindig is szerettem volna 
kipróbálni, hogy milyen ott élni, és ez a gyermekkori álom idén valóra vált. Tavaly részt 
vehettem egy nyári egyetemi képzésen Aschaffenburgban. Lenyűgözött Miskolc 
testvérvárosának hangulata, a campus szépsége, a diákok, tanárok és ott dolgozók kedvessége, 
és maga Bajorország. Haza térve úgy éreztem, hogy szeretnék több időt ott eltölteni. A város 
számomra egy kis ékszerdoboz, szűk kis utcákkal, csodaszép kastéllyal, folyóparttal, 
kikötővel, parkokkal és nagyon sok szórakozási lehetőséggel. Itt minden megvan, amire egy 
fiatalnak szüksége lehet.  

A fogadó egyetem rengeteg lehetőséget kínál a nemzetközi diákok számára, hogy 
megismerjék az ország kultúráját, a várost, az egyetemet, és természetesen egymást. Az itt 
tartózkodásunk két hét ún. orientációs héttel kezdődött, amikor részt vettünk a welcome 
eveningen, hivatalosan köszöntött bennünket a város polgármestere (minden nemzetiséghez 
volt egy-egy kedves szava), megismertük a campust és az egyetem működését, Würzburgba 
kirándultunk, kalandparkban kalandoztunk, megkóstoltuk a bajor reggelit és intenzív német 
órákon vettünk részt. A félév során több német vállalatnál is látogatást tettünk, láthattuk a 
helyi mozi és színház egy előadását, az international evening és barbecue est pedig olyan 
lehetőségek, amelyek összehozták a helyi és nemzetközi diákokat. 

Részese lehettem az Europa macht Schule nevezetű projektnek, melynek keretében német 
középiskolásokkal ismertettem meg a leghíresebb magyar találmányokat, és felfedeztünk 
közösen egy újdonságot. Két héten belül két Európai Parlamentet (Brüsszel, Strasbourg) 
látogattam meg, bebarangoltam egy német borvidéket, idegenvezetőnek álltam 
Luxembourgban, bőrig áztam a Fekete-erdőben, sikítottam Európa legjobb témaparkjának 
hullámvasútjain, tanúja lehettem, amint egy mexikói életében először lát havat, több mint 8 
ezer nemzetközi fiatallal vettem részt a European Youth Event-en, biosört kóstoltam egy 
sörfőzde látogatás során, megcsodáltam Bonn cseresznyevirágos utcáit, együtt ünnepeltem a 
születésnapomat a másik magyar cserediákkal, akivel egy napon, hónapban és évben 
születtünk, megillatoztam az eredeti kölnivizet, buliztam Hamburg piros lámpás negyedében, 
a helyi Volksfestiválon szurkoltam a német válogatottnak, rájöttem, hogy a belga sörök 
erősebbek a német társaiknál, és hogy a külföldiek nem nagyon bírják a pálinkát. Viszont a 
„francia vagy a magyar bor a jobb” vakteszten erős fölénnyel a mi borunk győzedelmeskedett, 
és ez hegyaljai borszerető lányként számomra egy nagyon emlékezetes és vicces pillanat 
marad. 

A félév alatt rengeteg új helyre jutottam el, megismertem Németország legszebb városait, és 
kirándultam Franciaországban, Belgiumban és Luxemburgban is. Az utazás részét vártam a 
leginkább, megismerni a világot, élményeket gyűjteni. A legjobb az volt, hogy ezeket az 
emlékeket megoszthattam másokkal. Rengeteg új embert ismertem meg, hatalmas szerencsém 



volt, mert az egyetemi buddy program jóvoltából egy olyan segítőt kaptam, akivel nagyon 
hamar barátnők lettünk. A többi nemzetközi diákkal pedig kialakult egy olyan csapat, akikkel 
minden egyes találkozás, buli emlékezetes pillanatként él bennem. 

Csendes, visszahúzódó, egyke lányként vágtam bele ebbe a nagy kalandba, szerettem volna 
kilépni a komfortzónámból, valami egészen újat megtapasztalni. Életem legjobb döntése volt 
ez a csereprogram! Magabiztosabb, önállóbb lettem, fejlődött a nyelvtudásom, rengeteget 
tanultam a világról, önmagamról, az elfogadásról. Megismertem egy teljesen más oktatási 
rendszert, különböző izgalmas projektekben vettem részt, angol és német nyelven tartottam 
prezentációkat. Nem okoz gondot idegen nyelven kifejezni az érzéseimet, vagy akár csak 
szóba elegyedni bárkivel. Megtanultam jobban beosztani az időmet, amikor az egyetemi 
teendők mellett még a konyhában is helyt kell állni, úgy, hogy az egyedül vezetett háztartás se 
lássa annak kárát. Könnyebben alkalmazkodom a változáshoz, és spontánabb is lettem. Az 
Erasmus egy fantasztikus lehetőség, Campus Mundi ösztöndíjasként pedig volt szerencsém 
még többet megtapasztalni ebből az élményből. Szerintem minden fiatalnak ki kelleni 
próbálni, én csak ajánlani tudom! Persze félelmetes is kicsit, mert ott találod magad egy 
idegen országban, egy ismeretlen városban, a támogató közeged nélkül, ahol egyedül kell 
boldogulnod, ahol minden rajtad múlik. De ne aggódj, hisz a többiek fejében is ugyanezek a 
gondolatok vannak. Ha nyitott és kíváncsi vagy, akkor sok értékes embert ismersz majd meg, 
életre szóló barátságokat kötsz és rengeteg felejthetetlen élményben lesz részed! 

Számomra már az MSc-re való jelentkezéskor, és a Miskolcon maradásban is fontos szerepet 
játszott az Erasmus lehetősége. Az alapképzés alatt kihagytam, azonban egy percig se bántam 
meg, hogy érettebb, már mesteres hallgatóként jelentkeztem. Sokan azért nem vágnak bele, 
mert félnek, hogy a tárgyakat a tanárok nem fogadják majd el, és benne van a csúszás 
lehetősége is. Nagyon kedvelem az olyan oktatókat, akik az Erasmusban lehetőséget és nem 
pedig problémát látnak. Szerencsésnek mondhatom magam, mert az én tanáraim egytől egyig 
mellettem álltak, és segítettek abban, hogy a tárgyaimat a lehető legjobban tudjam teljesíteni. 

Hiszek abban, hogy a külföldön eltöltött idő (akár egy, akár két félév) nagyban segít majd a 
munkavállalás során. Úgy gondolom, hogy egy vállalat számára egy olyan fiatal, aki részt vett 
már csereprogramban, előnnyel indul azon társaival szemben, akik nem tanultak külföldön. 
Hiszen a jelentkező nyitott gondolkodású és kommunikatív, képes csapatban dolgozni, ismer 
különböző kultúrákat, és tudja mi a különbség pl. egy spanyol és egy finn származású ember 
között. Képes az önálló munkavégzésre, és jól szervezett az élete. Ezekre a készségekre az 
Erasmus mind megtanít. Sőt, még ennél is többre!  

Annyira jól érzem Németországban magam, hogy elhatároztam, az őszi félévet is szeretném 
itt tölteni. Hála az egyetemnek, és az oktatóim támogatásának, az ötlet megvalósulni látszik. 
Nagy bátorság ez is, hiszen teljesen új közeg fog várni szeptembertől, új emberekkel, 
helyzetekkel, lehetőségekkel. Már nagyon várom, mit tartogat számomra a második 
Erasmusom!  

Szokták mondani, hogy életünk legszebb időszaka az egyetemi diákévek. Ez valóban így van, 
ha minőségi idővel és tartalommal töltöd meg. Az Erasmus egy kiváló esély erre. Ne habozz, 
vágj bele és éld át te is életed legjobb félévét! 
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