
Egy félévem Németországban

Keresztúri Cserne vagyok és a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Infor-
matikai karán kezdtem meg tanulmányaimat a 2016-os évben műszaki mene-
dzserként. Középiskolás korom óta eljátszottam a gondolattal, hogy mi-
lyen jó lenne külföldön tanulni, azonban ez az egyetem alatt alábbhagyott.
Mindig találkoz-tam az Erasmus ösztönd́ıjat hirdető szórólapokkal, újságcik-
kekkel, de nem különösebben jártam utána. Egyik nap egy barátnőmmel
buszoztunk, amikor elújságolta, hogy jelentkezett. Elmesélte kikkel beszélt,
milyen tapasztalataik voltak, hova jelentkezett és bátoŕıtott, hogy én se
hagyjam ki a lehetőséget. Lecsúsztam az első körös jelentkezésről, úgyhogy
izgatottan vártam a másodikat, mert már elhatároztam magamban, hogy
kipróbálom magam külföldön. Ámbár előfordult jó párszor a jelentkezés
után, hogy valóban jó ötlet-e ennek neki vágni, teljesen egyedül az ismeretlenbe.
Ezelőtt még nem voltam Németországban sem, úgyhogy végképp új volt az
ország, a város és minden velejárója. Aztán csak kitartottam az elhatározás
mellett és köszönettel tartozom a családomnak, páromnak és közeli barátaimnak,
akik támogattak és biztattak, ugyanis mindenki mondja, hogy felejthetetlen
élmény ez az Erasmus. De a valóságban ez ennél sokkal jobb és több!

Tényleg léırhatatlan mennyire felemelő máshol tanulni és rengeteg új em-
berrel megismerkedni. Az én választásom a németországi Aschaffenburg
lett, ami Miskolc testvérvárosaként is ismert. Elsősorban a kollégiumtól
voltam elájulva, amikor megérkeztem. Modern, új éṕıtésű apartmanban
éltünk egy csendes környéken. Az egyetem körülbelül t́ız perc sétára volt
és a bevásárlás is könnyen megoldható volt. Mielőtt az egyetemi élet kellős
közepébe csöppentünk volna, két hetes orientációs héten vettünk részt, ahol
elvittek minket Miltenbergbe sörkóstolásra, majd egy kis városnézésre. Voltak
ismerkedős esték sok-sok finomsággal és üd́ıtő beszélgetésekkel, szabadulószobában
tehettük próbára magunkat hogyan dolgozunk csapatban és a zárónapon egy
bajor reggelivel vártak minket a campuson. A két hét alatt német nyelvi
órákon is részt vettünk, amit egy csupasźıv és seǵıtőkész tanárnő tartott
(Német 2). A német órák a félév alatt is megvoltak tartva, amire imádtam
bejárni.

Végül eljött az első oktatási hét, ahol megismerkedhettünk tanárainkkal,
csoporttársainkkal és a tantárgyakkal. Ami meglepő volt számomra, hogy
sokkal inkább beszélgetős órák voltak, mintsem előadás és sokszor dolgo-
ztunk csapatban. Ez is seǵıtett abban, hogy együtt dolgozzunk más, is-
meretlen emberekkel, meghallgassuk egymás véleményeit és lássuk, miként
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gondolkodnak. A tanárok is roppant seǵıtőkészek voltak, sźıvesen elmag-
yaráztak valamit másképp, ha nem értettük és teljesen egyenrangúként kezel-
tek minket.

Nem volt hiány programokból az oktatási hetek alatt sem, számos bulit és
eseményt szerveztek a diákszervezetesek. Részt vettem egy olyan játékban,
ami olyan, mint a csocsó, csak mi, a résztvevők voltunk az úgynevezett
bábuk. Ekkor voltam életemben először karaoke bárban, ahová nagy csap-
atosan mentünk és felejthetetlen, vicces estét zártunk. Ahogy beköszöntött a
napsütés és a jó idő sokat grilleztünk és sétáltunk a folyó partján. Nem utolsó
sorban a kedvenc programom a főzős esték (Cooking Evening) voltak. Első
alkalommal a latin-amerikai vagyis a mexikói diákok főztek, következő ren-
dezvényen pedig az indiai és vietnámi konyhába kóstolhattunk bele. Mindkét
eseményen beseǵıtettem a konyhában, zöldség apŕıtásban és takaŕıtásban is.
Az ételek nekem nagyon ı́zlettek, az indiai és vietnámi konyhára pedig ki-
mondottan ḱıváncsi voltam, a hab a tortán, hogy nem okozott csalódást. Az
elkésźıtési módokról vagy hozzávalókról bármikor kérdezhettük a ”séfeket”,
mindenre sźıvesen válaszoltak. Meg biztosan örültek, hogy az ő ételüket
csodáljuk és esszük, mintha már egy hete nem jutottunk volna élelemhez.

A félév során volt lehetőségem eljutni Kölnbe egy napra, amibe rögtön be-
leszerettem. A kezdetben zord idő ellenére is hangulatos volt a város, sok-sok
látnivalóval és finom éttermekkel, street food-okkal.

Annak ellenére, hogy Aschaffenburg kis város és a helyiek meg a németek
azt mondják rá általában, hogy unalmas, megannyi lehetőséggel kecsegtet.
Jobbnál jobb szórakozóhelyei vannak, különböző bárjai és kocsmái, ahova
érdemes legalább egyszer bemenni, a bevásárlóközpont felé sétálva egy gyönyörű
parkban is bóklászhat az ember, nem beszélve milyen jól esik egy finom fagyi
a nyári hőségben, tehát fagyizókból sincs hiány.

Számomra még nincs vége az Erasmusnak, hiszen Németországban később
kezdődik a tanév, ı́gy július végéig itt tartózkodom. Hiszem, hogy a maradék
másfél hónap is fog tartogatni szenzációs bulikat, sütögetéseket és főzőcskézéseket,
amit együtt tölthetek azzal a szuper csapattal, ami itt összegyűlt. Min-
dezek ellenére már most rengeteget élményt és tapasztalatot adott ez a
lehetőség, hogy kint élhettem és tanulhattam. Először vagyok ilyen távol a
szüleimtől, családomtól és csak saját magamra vagyok utalva. Megtańıtott
ez a félév arra, hogyan bánjak a pénzzel és az időmmel. A sźınes, nemzetközi
társaságnak köszönhetően belepillanthattam mások kultúrájába, miként gon-
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dolkodnak és sokkal elfogadóbbá tett másokra nézve. Fejlődött az angol
nyelvtudásom, de aminek a legjobban örülök, hogy a német nyelvtudásom
is napról napra jobb és a kiejtésem is fejlődött.

Mindig van mit tanulni és felfedezni, az Erasmus pedig egy tökéletes lehetőség
arra, hogy minimum egy félévet új közegben élhessen az ember, tanulhasson
nem csak a tanulmányairól, hanem másokról, az ő gondolkodásmódjukról és
kultúrájukról.

Ha lesz lehetőségem, mindenképp szeretnék még egyszer Erasmuson részt
venni és új helyeket felfedezni meg új emberekkel megismerkedni, barátságot
kötni.

Nem utolsó sorban lentebb található pár kép a sok közül, amik az én Eras-
musomat jellemzik leginkább:
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Figure 1: Az egyetem főépülete
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Figure 2: Egy nap Kölnben
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Figure 3: Cooking Evening
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Figure 4: Köln sźınes házai
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Figure 5: Kirándulós nap a Schönbusch Parkban egy tajvani barátnőmmel
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