
„A mi Erasmus kalandunk”



Bemutatkozás

 Az én nevem Mata András harmad éves Mechatronikai mérnök szakos hallgató 
vagyok a Miskolci Egyetemen. A 2019-es őszi félév keretében vettem részt Erasmus 
szakmai gyakorlaton barátommal, kivel ezt a prezentációt írom. Az ő neve Zupkó
Balázs és ő is harmad éves Mechatronikai mérnök szakos hallgató.
Nem csak csoporttársak, de barátok is vagyunk és úgy gondolom, hogy ez a 
kaland még szorosabbra kötötte barátságunkat mint az előtt.
Mindkettőnk számára ez egy új kihívás volt és az elején nem is gondoltuk volna, 
hogy ilyen jól fogunk szórakozni és mennyi új tapasztalattal lehetünk majd 
gazdagabbak.
Az Erasmus szakmai gyakorlat kissé másabb mint az átlag, hisz itt az ember a  
szakmai gyakorlatát tölti egy másik országban nem pedig egyetemi oktatáson 
vesz részt.



Miért Kassa?

 Szakmai gyakorlatunkat Kassán töltöttük egy Euronet nevű cégnél.
Fontos szempont volt választásunk előtt az, hogy az ország, ahová megyünk 
könnyen megközelíthető legyen autóval, így jött szóba a szomszédos Szlovákia.
Valamint olyan cégnél szerettünk volna elhelyezkedni, ahol gyakorolhatjuk azt a 
tudást, amit az egyetemen megszerzünk, illetve nekünk távlati céljainkban szerepel 
cég alapítás hasonló területen, mint amit cégünk képvisel.
Azonban szerettük volna látni, hogy más piacokon más piaci környezetben 
hogyan kell mozogni egy ilyen fajta vállalkozásnak és, hogy tudunk a jövőben mi is 
a hazai piacon teret hóditani. 



Hogyan telt a félév?
 Mindkettőnk számára  nagyon tanulságos időszak volt. Mindkettőnk nevében 

mondhatom, hogy megismertük a határainkat, hiszen természetesen mint mindig minden 
jóban van valami  rossz.  Úgy gondoljuk, hogy az a tiszta ha mielőtt a jókat elmondanánk 
elmondjuk a rosszakat is, hogy mindenki tisztán láthasson.
Nagyon megterhelő lesz, mind mentálisan mind fizikálisan, mind pedig kissé anyagilag.
Rengeteg energiát fog elvenni és időt, de ezek ellenére is úgy gondoljuk maximálisan 
megéri részt venni ezen a programon.
Most vagy fiatal és most bírod még elviselni ezt a terhelést. Most kell megalapoznod a 
jövődét, de mellette világot is kell látnod.
Olyan helyre juthatsz el, ahová másképp nehezen. Megismerheted egy ország egy város 
atmoszféráját és nem csak átutazóban, amit az autó ablakán keresztül látnál, hanem az 
embereket is, akik itt élnek. Teljesen más gondolkozási mód, másabb napi rutinok másabb 
értékrendek.
A nyelv az egyik legfontosabb készség manapság az életben többek között.
Kiutazásod során te magad is láthatod, hogy állsz az idegen nyelvel és rá leszel 
kényszerítve arra, hogy fejleszd saját magad. Hisz ámbár mai napig elég sokan beszélnek 
magyarul Szlovákiában tudni kell, hogy nem szívesen szólalnak meg az emberek 
magyarul. 



 Nem az irodalmi nyelvet fogod megtanulni nem a sok igeidőt, hanem azt, ami igazán 
fontos, a hétköznapi társalgáshoz szükséges „Konyhanyelvet”
Ne aggódj ha nem vagy annyira mester szinten még a nyelvel, hisz az Erasmus 
keretein belül van lehetőséged gyakorolni vagy fel frissíteni a nyelv tudásodat, amely 
rendkívül hasznos és megkönnyíti a kint eltöltött idődet.
Meg fogod ismerni saját magadat, hogy TE mire vagy képes, rengeteg új helyzet új 
nehézséggel fogsz találkozni, amit neked kelessz megoldanod.
Mindenkinek azt ajánljuk, hogy ha teheti, akkor menjen egy barátjával, hisz együtt 
könnyebb mindent megoldani.
Sok történetet meséltek a helyiek és egy nap találkoztunk egy bevásárló központban 
egy nagyon idős nénivel a zöldségeknél, aki hallotta, hogy beszélgettünk és oda jött 
hozzánk hogy fiúk ti magyarok vagytok? Nagyon megörült és majdhogynem sírva 
mesélt a gyerekkoráról és hogy mennyire megváltozott azóta minden és mennyire 
örül újra magyar hangot hallani.
Rengeteg helyen jártunk és ebből párat el is hoztunk most nektek.



Pár kép az utazásunkról

„Attól ,hogy régi valami 
nem biztos, hogy ócska”



A pláza elképesztő mindent is meg lehet venni

Az egyik 
legfinomabb 
hamburger, 
amit valaha 
ettünk.



Fontos a tanulás és a munka is, de néha szakítsatok időt 
a szórakozásra és kikapcsolódásra is!

Legfinomabb 
söröket itt 
kóstolhatjátok 
meg.

Csak a 
pirosra!



Ha Kassán 
jártok 
nézzetek be 
ezekbe a 
cukrászdákba, 
akár este is, 
mert sokáig 
nyitva 
tartanak, 
nagyon jó esti 
program egy 
hosszú nap 
után.

Ha marad 
időtök 
nézzetek szét 
a belvárosba, 
hisz a kultúra is 
fontos.



A végére egy kis móka..

A pláza nagyon 
király hely, de 
szinte esélytelen 
megtalálni az 
autót...legalábbis 
nekünk soha nem 
sikerült.



Végezetül

 Tudom ijesztő lehet első hallomásra egy idegen országban dolgozni, azonban hidd 
el sokkal több pozitívum van, mint negatívum és bármennyire is nehéz volt biztosan 
örömmel fogunk majd visszagondolni erre az időszakra.
Nagyon hálásak vagyunk, hogy lehetőségünk adódott az Erasmus keretein belül 
eljutni Kassára, nagyon sokat köszönhetünk ennek a programnak.
Életünk egyik legjobb időszaka volt és mindenkit arra ösztönzünk vegyenek részt 
ezen a programon és járják be a világot, hiszen az élmény és emlék az, amit soha 
nem vehetnek el az embertől!

Köszönjük a figyelmet!

Mata András
Zupkó Balázs
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