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Beszámolómat nem is tudom, hol kezdjem el és mit osszak meg veled kedves 

olvasó, de igyekszem praktikus tanácsokat is adnimindjárt itt az elején. 

Kezdjük talán időrendi sorrendben, tanulva bizonyos dolgokból. 

Amikor megkapod a lehetőséget az utazásra, minél előbb állj neki – már ha 

kollégiumban szeretnél lakni – a számodra legmegfelelőbb kolesz keresésének.  

A kollégiumokat ezen a linken meg tudod nézni, képekkel, térképpel stb.: 
http://www.studentenwerk-dresden.de 

Egy űrlap kitöltésével lehet pályázni, amin három lehetőséget tudsz megjelölni, illetve 

ha nem egyedül mész, még annak a személynek a nevét is, akivel együtt szeretnél 

lakni. Ez persze nem garancia arra, hogy a hőn áhított koleszt meg is kapd, de arra 

igen, hogy azzal fogsz lakni, akit megjelöltél. Mi esetünkben ez úgy történt, hogy 

hárman adtuk be a pályázatot, hogy együtt szeretnénk lakni. A kolesz amit 

megkaptunk, finoman szólva is hagyott némi kívánni valót maga után. De ott lakni, 

nem volt olyan vészes. A társaság nagyban kárpótolt!  

 

Az utazáskor érdemes figyelembe venni, hogy október 3. ünnepnap, tehát a 

kiutazást és a kollégiumi beköltözést érdemes ehhez igazítani. Mi sajnos kicsit 

megjártuk, és két éjszakát máshol kellett eltöltenünk. De azért így sem 

panaszkodhattunk. 

 

A tavaszi félév októberben kezdődik. Az első hét a regisztrációs hét, amikor 

minden papírmunkát el kell intézni. Az oktatás csak a második héten indul.  

Miket is kell elintézni:  

- Érdemes egy kinti SIM-kártyát beszerezni, amihez a regisztrációs napon lehet 

hozzájutni, és még némi pénzt is kapsz rá. (Ha nem kártyafüggetlen a telefonod, 

akkor vigyél magaddal azt is).  

- Kérj ESN kártyát! Ez egy kinti szervezet, aki az ottani programokat szervezi, és 

ha van ilyen kártyád, akkor még kedvezményt is igénybe tudsz venni! Ezt a 

kártyát szintén a regisztrációs napon tudod beszerezni, de persze később is van rá 

lehetőség. Az őszi programok nagyon jók voltak, érdemes figyelni, hogy mikor 

hova lehet eljutni.  

- Nyiss minél előbb bankszámlát! Még regisztráció előtt, ha van rá lehetőséged! 

Sparkasse egy jó bank, és diákoknak ingyenes a számlavezetés stb. Ehhez 

időpontot kell kérni a banktól. 

- A reg.napon kapni fogsz egy csekket, amin kb 218 eurot kell befizetned. Mit is 

jelent ez: ez a diákod és a bérleted max. fél évre!!!! Villamosra, buszra a 

városban és a tartományon belül a vonatokra is érvényes! Érdemes kihasználni, és 

sokat kirándulni. 

- Be kell jelentkezni az Einwohnermeldeamtba, ami elég sok időt vesz igénybe, 

minimum egy órát rá kell szánni. Ott kap az ember sok térképet, információs 

anyagot és bónokat is, amiket érdemes áttanulmányozni, mert nagyon sok helyre 

be tud vele jutni az ember kedvezményesen vagy akár ingyen. 

 

Az első vagy második héten lehetőség van egy szintfelmérő írására, ami 

alapján besorolják az embert, hogy melyik csoport az, ahol a tudásodat legjobban 

fejlesztheted. Ezek után látogathatod az órát, természetesen ingyen. Viszont nem 

mindenki fér be a keretbe. Rengeteg a külföldi hallgató, éppen ezért a csoportok 
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érkezési sorrendben állnak össze. Tehát érdemes már jóval kezdés előtt érkezni, hogy 

biztosan abba a csoportba kerülj, ahova szeretnél. 

 

 És hogy miért is volt jó ott tanulni?!.... 

Azt kell mondjam, életem egyik legjobb döntése volt, hogy pályáztam! 

Drezda egy gyönyőrű város, rengeteg diákkal és sok-sok külföldivel (kb. 300 fő). Az 

ESN segítségével sok programon részt tudtunk venni, pl.: városnézés, gőzhajózás, 

kocsmatúra, kirándulások. Ezekre a programokra azért érdemes elmenni, mert első 

körben itt van lehetőség az ismerkedésre, a kapcsolatok építésére. És amint van már 

egy kisebb társaság, máris lehet önálló kirándulásokat szervezni, felfedezni a vidéket, 

vagy akár csak átugrani valamelyik városba egy délutánra. Egy nagyobb volumenü 

kirándulás volt: Berlin. Azért is volt nagyon jó, mert nem csak a mi iskolánk 

szervezte oda a kirándulást. Az ország több pontjáról jöttek diákok, hasonlóan mint 

mi.  

A bulikat is érdemes látogatni, mert ott is jól lehet ismerkedni, és persze a nyelvet 

ilyenkor tudod a legjobban gyakorolni, ha mész, mész, mész. Minden héten kedden 

volt Länderparty, ami annyit jelentett, hogy minden héten más és más országot 

ismrehettünk meg. Egy kis gasztronómia és egy kis buli. Természetesen magyar est is 

volt!  De ez csak egy volt a sok közül, amiket szerveztek. 

Ha nyitott vagy az új dolgokra, az új emberekre, akkor nagyon jó 

kapcsolatokat tudsz kiépíteni. Fantasztikus élmény, amikor nem érzed magad egyedül 

egy városban, amikor a suliban is találkozol ismerős arcokkal. Amikor együtt mentek 

ebédelni, együtt kávéztok, mentek színházba, vagy csak épp összefuttok valahol.  

Amikor együtt tudtok nevetni. Szinte a világ összes pontjáról sikerült megismernem 

embereket,  szerezni barátokat. Sok meghívást is kaptam, hogy hova is tudnék menni 

majd egyszer, kétszer? Pl.: Olaszország, Lengyelország, Szlovákia, Mexikó, Paraguai, 

hogy csak néhányat említsek.  

 

A némettanáraink is nagyon aranyosak voltak. Ők gyakorlatot teljesítettek, de 

nagyon lelkesek voltak. Mikuláskor pl.: mág csokit is kaptunk a csizmánkba, ami egy 

nagyon kedves gesztus volt tőlük. Szemeszter végén pedig a kötelező csoportkép.  

Ez az óra katalógusos volt, és a hiányzások arányában kaptunk a szemeszter végén 

kreditet. Jegyet pedig akkor, ha a vizsgán is részt vettünk. 

A németen kívül még angolra jártam, ami szintén katalógusos volt, a másik két tárgy 

amit hallgattunk, nem.  

Furcsa volt számomra, hogy szinte teljsen mindegy mikor érsz be órára, mikor mész 

el, vagy épp csak kimész valahova majd visszajössz.  

A másik furcsaság az órák végén volt. Itthon általában semmit nem csinál az ember, 

csak fogja magát és kimegy a teremből. Kint viszont, miután a tanár kimondta a 

végszót, hangos padon kopogással köszönték meg a diákok az órát.  Ennek a 

szokásnak az átvételén lehet, hogy mi is elgondolkodhatnánk. 

 

Mindent összevetve nagyon hasznos, érdekes, élménygazdag és remek félévet 

tudhatok magam mögött. Köszönöm az iskolának a lehetőséget, tanáraimnak a lelkes 

támogatást és mindenkinek aki segített abban, hogy egy csodálatos időszakot 

tölthettem Szászországban. 

 

 

Pőcze Viktória  

TURAN IV. 

2012. 02. 16. 



 
 

 

 



 



Solymos Kata, Dalmai Adrián 
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DRESDEN 

 

Ez az idegennek tűnő, talán kicsit misztikus szó, amit az ember egyetemi élete 

során párszor hall innen-onnan, nem tudja mi is ez pontosan, de csodálattal tekint 

azokra, akiknek a szó megismerése személyesen is sikerült. Aztán egyszer eljön egy 

nap, amikor te állsz ott. Te állsz az üres bőröndjeid előtt tele várakozással, 

izgalommal, és fogalmad sincs, hogy mi vár rád. Állsz egy sötét alagút elején, még 

látod mögötted a fényt, de tudod, hogy mindjárt elsötétül minden. Később persze 

rájössz, hogy ez az alagút csak pár centis, és újra a fényben vagy. A legszebben. 

Valahogy így éreztem magam én is 2011. szeptember végén, mikor Drezdába, 

a Kelet-németországi Sachsen tartomány csodálatos, barokk városába készültem. De 

szerencsére nem egyedül mentem. Pőcze Viki és Dalmai Adrián szaktársamat és 

egyben legjobb cimborámat ugyanoda vették fel. Ami lehet akár előny, és hátrány is.  

Az egyetemről, és az oktatásról 

Technische Universität Dresden. Szászország legnagyobb és Németország 

legöregebb műszaki egyeteme. Közel 36 500 diákkal, és a több mint 200 évével maga 

mögött. Az Campus mint egy kisebb város.  Saját utcái, saját parkolói, éttermei, 

szórakozási lehetőségei vannak. Az ember „belép” és úgy érzi, hogy egy városból, 

belecsöppent egy másik városba. De persze kapuk és korlátok nélkül, bárki sétálgathat 

ott. Az egyetem, nevével ellentétben, már rég nem csak a műszaki tanulmányokat 

folytatni akaró diákok kedvelt jelentkezési helye, mára már 14 fakultáció közül 

választhatunk a társadalom-, a gazdaság-, és a kultúr tudományok területén és a 

kutatások rendkívül széles spektrumában. 

Az egyetemen én a Germanisztika szakirányba nyerhettem betekintést. A 

német, mint idegen nyelv, és német, mint második tanult nyelv tanításainak alapjaival 

ismerkedtem meg. Turizmus- vendéglátás szakos hallgatóként persze igyekeztem az 

idegen nyelvekre is koncentrálni. Szemináriumi órák keretében szakmai angol, 

általános német, és olasz nyelvórákra jártam. Napi 3-4 óránk volt, de ahogy nagyrész 

itt Magyarországon, ott is az előadások zömének látogatása nem kötelező, így nem 

katalógusos, viszont a szemináriumi, gyakorlati foglalkozásokon való részvételt 

szigorúan vették az órák 80%-án volt kötelező a részvétel. A tanárok nem tettek 

különbséget Erasmusos és nem Erasmusos diák között, a követelmény felénk is 



ugyanaz volt, persze ha bármi kérdésünk, vagy problémánk volt az anyaggal vagy az 

órával kapcsolatban, nagyon szívesen segítettek ebben. 

Az oktatás színvonala rendkívül magas, és nagyon sok féle segédanyaggal 

segítik a diákok felkészülését. A megszokott projektoros előadások mellett, filmeket 

vetítettek az adott témában, Youtubon mutattak példákat, és további más formában is 

ismereteket nyújtottak. A professzorok előadásai mellett úgynevezett Tutoriumok is 

voltak, ezeket a mi általunk „kistanárokként” emlegetett lelkes felsőbb éves diákok 

tartották. Ők újra leadták azt az anyagot, amit a professzor, vagy professzorasszony 

tartott, és ha további kérdés merült fel, itt bővebb információkkal szolgáltak.  

Az oktatáshoz hozzátartozik még, és érdemes említést tenni a könyvtár 

épületéről, ami a campus alatt a föld alatt húzódott több ezer m
2
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egyik legnagyobb, és legjobban felszerelt könyvtára, ami inkább csak szerényen 

szólva nevezhető épületnek. Leginkább egy információs komplexumnak hívhatnánk 

teli digitális médiával, óriási könyvállománnyal, olvasó teremmel, és olyan történelmi 

és felbecsülhetetlen kiadványokkal, mint például a mostanában oly sokszor emlegetett 

Maja kódexxel. Mi is megnéztük, és talán nem most lesz a világvége.  

Hasznos információk 

Az első két éjszakát egy motelben töltöttük, a kollégiumi lakásunkat később 

tudtuk csak átvenni. A lakáskeresésnél meg kell említeni, hogy már a nyár közepén el 

kellett kezdeni a keresgélést, mert nagyon nehezen lehet kollégiumi szobához jutni. 

150-230 euro között váltakoztak a havi bérköltségek.  

 http://www.studentenwerk-dresden.de/ 

 Mi havi 200 Euróért+ egyszeri 30 euro internet díjért találtunk a belvárostól és az 

egyetemtől tömegközlekedési eszközökkel 15 perc alatt megközelíthető szállást. Nem 

ez volt a legszebb, legközelebbi és a legolcsóbb sem, de mi szerettük. A házmester 

válaszára, miután az első nap éltünk a panasz lehetőségünkkel a szobák állapotát 

tekintve, „Új seprű jól seper” jeligével egy heti takarítás után sikerült végül a 

bútorokat is meglátnunk a „kosztenger” alatt. Persze mi jártunk csak így, a többi 

kollégium minden luxussal felszerelt, ez, ahol mi laktunk volt az utolsó, még fel nem 

újított szállás. Pozitívum viszont, hogy itt csak mi laktunk, mindenkinek saját kb. 15 

m
2
-es szobája volt, és a többiektől eltérően, itt hárman osztoztunk a fürdőn és a 

konyhán. Fontos tudni, hogy annak ellenére, hogy az ember a jelentkezési lapon 

megjelöl egy fajta kollégiumot, nem biztos, hogy oda fogják felvenni. Így volt ez 

most is. Persze figyelembe veszik elsősorban a kérelmünket messzemenőkig, de ha 

nincs már hely ott ahova kértük előfordulhat ilyen változás. Beszélve már régebbi 
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motorosokkal, örülhetünk, hogy egyáltalán kaptunk lakást. A kezdeti elkeserítő 

viszontagságokat is elfeledve 4 csodálatos hónapig mondhattunk otthonunknak. 

Ami még az anyagiakat illeti, azzal számolni kell, aki ide jön, hogy az elnyert 

ösztöndíj összeg, nem biztos, hogy elegendő. Az élelmiszerek ára szinte megegyezik 

az itthoni árakkal, viszont az élet maga, drágább. Gondolok itt a múzeum belépőkre, a 

szórakozó helyekre. Persze, nem kell menni múzeumba, kirándulni, és bulizni és 

akkor szűkösen kijöhettek belőle, de nem baj, ha nyárra beszereztek valami jól fizető 

mellékállást. 

Kezdeti lépések… 

Az első hetek teendők sokaságából állt. Bejelentkezni a városba, új lakcímet 

kapva, tantárgy felvétel, kollégiumi papírok leadása, számlanyitás a bankban. A már 

előzőleg leadott Learning Agreement jó dolog, de az ember itthonról még nagyon 

nem tudja, hogy azok a tantárgyak, amiket ő hasznosnak tart, gyakorlatban tényleg 

felvehetőek e. Minden szakirányon az Erasmusosoknak és az egyéb ösztöndíjjal 

érkező cserediákoknak a Tutorok segítenek az eligazodásban. Ők voltak, akik a 

tárgyfelvételről, a könyvtárhasználatról és egyéb más hasznos dologról informáltak 

minket, és bármilyen kérdésünkkel fordulhattunk hozzájuk. Az első napokban 

tartottak nekünk egy nagyszabású információs és beiratkozási napot az összes 

cserediáknak. Itt megkaptuk a beiratkozási papírokat, a diák igazolványt, és minden 

szükséges dokumentumot, aminek birtokában az egyetem teljes jogú diákjai lettünk. 

Mivel Magyarország is az Európai Unió tagja, ezért a tandíjat illetőleg nekünk is csak 

a kötelező kb. 240 eurot kellett befizetnünk, amiért minden közlekedési eszköz 

(villamos, és Sachsen tartomány határain belül minden vonat és busz vonal) ingyenes 

használatára jogosított. Nem csak a Tutorok, hanem különböző hivatalok dolgoznak 

csak a külföldi diákok ügyeit vezetve. A hivatalos papírokat itt kellett intézni, és 

leadni. 

Élménnyel teli, varázslatos világ 

Az első dolog, amit kiemelnék, a kultúrák sokasága. Itt tényleg elsüthető az a 

közhely, hogy „szeretnék új kultúrákat, és embereket megismerni”. A világ minden 

tájáról érkeznek diákok, akik az első hetekben ugyanazokkal a problémákkal 

küzdenek, mint te. Nagyon érdekes, az a sokszínű világ, amiből mindenki egy kicsit 

megával hoz otthonról, és amikor számunkra egyértelmű, hogy december 6-án a 

csizmákat nem csak azért kell kipucolni, hogy a másnapi randin csinosak legyünk, 

hanem mert akkor jön a Mikulás, nekik ez teljesen új élmény. De ugyanígy fordítva.  



Egy véletlenszerű kollégiumi ismerkedős este során tettünk szert a világ 

legjobb szembe szomszédaival, két mexikói sráccal. Attól kezdve elválaszthatatlanok 

voltunk. Közös programok, kirándulások és persze bulik során, megismertük 

nemzetük szokásait. Rendszeresen tartottunk főzős estéket, amikor hol mi, hol pedig 

ők mutatták be kis szülői telefonos segítséggel a nemzeti ételeiket, és természetesen a 

nekünk csak a szappanoperákból és kedves Esmeralda című kulturális ismeretterjesztő 

sorozatból ismert Mathé teájukat is megkóstolhattuk.  

Egyebek mellett az egyetemen egy egész gárda állt mellettünk, akik minden 

héten különböző programokat szerveztek nekünk. Gokart verseny, korcsolyázás, 

karácsonyi sütés-főzés, minden héten nemzetek estje, ahol mi magyarok is 

bemutathattunk csodálatos Lángos készítő tudásunkat, különböző túrák, kirándulások. 

Ezek keretében eljutottunk Berlinbe, ahol az összes Németországba tartózkodó 

Erasmusos találkozott egy 3 napos hétvégén. Egyszóval nem hagytak minket 

unatkozni.  

Drezda az Elba partján éppen úgy megosztott város, mint pl. Budapest. Azzal 

a különbséggel, hogy itt az óváros és az újváros között óriási különbségek vannak. Az 

óváros barokk, visszafogott, konvencionális épületeivel ellentétben, újváros maga a 

„fertő”. Ez a rész pár városi igazgatási épülettől eltekintve szórakozó utcák 

egymásutánisága. Mintha elhagyva az Albertinus Brücke- ket egy megváltozott 

tudatállapotba kerülnénk. Szabályosan egymás mellett, sorakoznak a legkülönfélébb 

bárok, diszkók, éttermek, kávéházak, színházak, mozik, egyszóval minden, ami a 

fiataloknak kell. Kicsit úgy tudnám leírni, mint egy űrutazás. Mintha egy másik 

világba csöppennénk. Drezda a fiatalok városa! Nem minden, de nagyon sok minden 

róluk szól, ennél emberibb és barátiabb várost nem ismerek. 

Információk röviden 

Étkezés 

Az egyetem 6 menzáján a Sushitól elkezdve a pizzán át, a Bratwurstig minden féle 

étel felfedezhető. Levesek, desszertek, saláták egész sora várja az éhes diákokat. 

Úgynevezett Pay cardjaink voltak, amiket feltölthettünk, és ezek szolgáltatták a fizető 

eszközt.  

Közlekedés 

Drezdában mindenki kerékpárral közlekedik. Aki azonban nem szeretné formában 

tartani magát, egész tartományon belül diákigazolvánnyal ingyen utazhat. A 

közlekedésről el kell mondani, hogy elképesztően pontos, és elképesztően 

összekapcsolódó hálózatból áll. „ Okos táblák” sora, és mindenhol egyértelmű 



iránymutatások, el sem lehet tévedni. Nincs olyan helyszín, amit könnyedén el ne 

lehetne érni akár villamossal, akár busszal.  

Életen át tartó élmény! 

Életen át tartó tanulás…ezt a kifejezést, a drezdai 4 hónap után kicsit máshogy 

nevezném. Életen át tartó tanulás, és egy életen át tartó Élmény, és Kaland. 

Mindenkinek ajánlom! Csak a legjobbakat tudom mesélni róla, és az egyik legjobb 

dolog volt az életemben. 

Hajrá!  



Das ist DRESDEN- wunderschön!  

 

Kedves leendő erasmusos hallgatók! 

 

Röviden szeretném bemutatni nektek Drezdát, ahol az elmúlt félévet töltöttem az 

Erasmus program keretében. Remélem ezen információkkal segítségetekre leszek 

majd a későbbi tanulmányaitokban, ill. sikerül majd meggyőzni titeket arról, hogy 

Drezda milyen remek hely!  A város csodálatos, az emberek kedvesek és 

segítőkészek, minden nagyon modern és egy diáknak számtalan lehetősége van a 

tanulásra, szórakozásra, kirándulásra, művelődésre, ismerkedésre, nyelvtanulásra, új 

ismeretek megszerzésére és a látókör szélesítésére. Én személy szerint beleszerettem a 

városba!  

Drezda- németül Dresden- Berlin mellett Kelet-Németország legjelentősebb városa. A 

szász főváros lakosainak száma kb. 500000-re tehető, a cseh határ közelében az Elba 

folyó partján helyezkedik el. Kulturális jelentősége miatt az Elba Firenzéjeként is 

emlegetik. Drezda ősi szláv település, már a 13. században létezett. Fénykorát az 

egyik legsokoldalúbb szász király, Erős Ágost uralkodása alatt élte. A második 

világháború után hatalmas károkat szenvedett, 1945. február 14-én a szövetséges 

csapatok a város nagy részét lebombázták. A várost kitartó munkával sikerült 

újjáépíteni, a munkálatok azonban még ma is folynak. Németország feloszlását 

követően Drezda a szocialista tömbhöz tartozott, az újraegyesítésre 1990-ben került 

sor. Ezt követően a város dinamikus fejlődésnek indult. Drezda ma sok turista kedvelt 

célpontja.  

A város legrégibb és legnagyobb egyeteme a Technische Universität, ahova én is 

jártam, egy városrészhez hasonlítható. Rengeteg épülete van, amelyek egy-két 

kivétellel a város központjában helyezkednek el. Az egyetemet közel 35000 diák 

látogatja, amiből kb. 10 % külföldi hallgató. 

A félév októberben kezdődik. Október első hete ún. regisztrációs hét. 

Erasmusosoknak mindig szerveznek egy tájékoztató napot, amin elmondják a 

szükséges tudnivalókat, milyen teendőink, lehetőségeink vannak. A választott 

szaknak megfelelően csoportokba kell rendeződni, minden csoportnak van egy 

Tutorja. Ő egy német diák, aki a félév során segíti az eligazodásunkat az egyetemen. 

Ezután mindenki útja az Anmeldeamtba vezet, ahol be kell jelenteni az éppen aktuális 

drezdai lakcímünket. Nyitni kell egy számlát valamelyik német banknál, befizetni a 



Semesterbeitragot (220 euró), regisztrálni az Akademisches Auslandsamtban, ahol 

megkapjuk a szükséges papírokat és a Semesterticketet, ami tulajdonképpen a 

diákigazolványként funkcionál. Ezzel ingyenesen utazhatunk a tömegközlekedési 

eszközökön Drezdában és a vonatokon egész Szászországban. Ill. egyéb 

kedvezményekre jogosít. 

Ami a tanulmányokat illeti, széles palettából választhatunk, a lényeg, hogy a tanulni 

kívánt tárgyak legalább 50%-a egy szakhoz tatozzon. Én főleg turizmus témában 

hallgattam tárgyakat és nyelvóráim voltak. Nincs külön turizmus szak, az ehhez 

kapcsolódó tárgyak a Verkehrswirtschaft nevű szakhoz tartoznak. Az előadásokon 

nem ritka az 1000 vagy a feletti létszám. Az előadások anyagát általában le lehetett 

tölteni az internetről, ami megkönnyíti a tanulást.  

A nyelvoktatás nagyon színvonalas és gyakorlatias. Rengeteg nyelv tanulására van 

lehetőség a némettől elkezdve az angolon, a francián az olaszon keresztül a cseh, a 

lengyel, az orosz, a japán és kínai nyelvig. Erasmusos diákok számára külön német 

nyelvtanfolyamot szerveznek ingyenesen. Ehhez egy szintfelmérő megírása kötelező, 

ami alapján mindenki a tudásának megfelelő csoportba kerül. A többi nyelvre 

megadott határidőig kell jelentkezni on-line. Itt is választhatunk különböző szintek 

közül, ám itt szintfelmérő megírására nincs szükség.  

Év elején érdemes minél több órára bemenni, így az ember könnyen ki tudja 

választani, hogy melyiket szeretné tanulni a félév során. A tantárgyak véglegesítésére 

4 hét áll rendelkezésre. Az ottani rendszerben nem kell külön jelentkezni az adott 

tantárgyra, csak óra végén a tanárral megbeszélni a teendőket. Mivel én csak január 

végéig maradtam, a vizsgaidőszak pedig februárban kezdődött, ezért általában házi 

dolgozatot kellett írnom, vagy előadást tartanom az adott tárgyból.  

Fontos kérdés, hogy hol lakjunk itt tartózkodásunk alatt! Az egyetemnek számos 

kollégiuma van a város különböző részein, különböző árkategóriákban. Vannak 

felújított és nem felújított kollégiumok. A felújítottak nagyon szépek, modernek és 

igényesek, viszont többe kerülnek. 200-220 euró/hó körül. A nem felújítottak 

olcsóbbak 160-200 euró/hó, viszont ott a rizikó, hogy nem olyan helyre kerülünk, 

amit vártunk. A kaució felújított kollégium esetében 300 euró, nem felújítottnál 200 

euró. A kollégiumokba való jelentkezés online történik. Az iskolától való 

visszaigazolás után lehet ezt megtenni. Nincs határidő, de nyilván minél előbb 

jelentkezik az ember, annál nagyobb esélye van a kollégiumra. Érdemes még a 

kiutazás előtt érdeklődni arról, hogy melyik nap lehet beköltözni a kollégiumba és 

annak megfelelően szervezni a kiutazást.  



Az egyetemen működik egy szervezet (ESN), ami német diákokból áll. Ők 

szerveznek különböző kulturális és szórakoztató programokat az Erasmusos 

diákoknak. Többek között Dampschifffahrt, Volksvagen gyárlátogatás, városnézés, 

kocsmatúra, Rapid randi, Gokart, Eisdisco, Kultur Schock Party, Länderparty, mozi, 

múzeumlátogatás, sörkóstoló stb, ill. különböző kirándulásokat, túrákat. Én például 

voltam Weimarban, Lipcsében, Nürnbergben, Szász Svájcban, Berlinben. Mindegyik 

nagyon jól sikerült, egy-egy ilyen kirándulás során sok új embert meg lehet ismerni. 

Érdemes az ESN kártyát megvenni (5 euró) mert ezzel kedvezményesebben vehetsz 

részt ezeken a programokon és különböző italakciókkal is kedveskednek neked.  

Továbbá év elején kaptunk egy telefonkártyát 10 euróval feltöltve. Ezzel 

kedvezményesen beszélhettünk egymás között (9 cent/perc). Csupán egy 

kártyafüggetlen telefon kell hozzá!  

Biztos sokatokban felmerül, hogy na de mégis mennyibe kerül Németországban a 

megélhetés. Nos, Németországban is hasonló üzletek vannak, mint nálunk pl. Aldi, 

Lidl, DM, Rossman, stb. Ott ugyanazokat a termékeket, szinte ugyanazon az áron 

lehet beszerezni. Az élelmiszerek hasonló árban vannak, mint nálunk. A 

szolgáltatások kerülnek többe pl. fodrász, fax stb., ill. ha valaki étterembe megy vagy 

szórakozni.  

Az egyetemhez több menza is tartozik, ahol kedvezményes áron jól lehet lakni. Nagy 

a választék, saját magad kombinálhatod, hogy mit szeretnél enni, vannak nemzetközi 

ételek is, az adagok bőségesek, a kiszolgálás gyors (bár 11-13 óra között nagyon 

sokan vannak), minden nagyon modern, kellemes környezetben ebédelhetsz. Minden 

csak a választásodtól függ! Mensa kártyát év elején kell kiváltani (5 euró kaució 

ellenében) ezt feltöltheted és a menzán ezzel fizethetsz.  

Azt hiszem elmondhatom, hogy nagyon sokat adott nekem ez a félév! Sok szép 

helyen jártam, rengeteg embert megismertem a világ minden pontjáról, sokat 

tanultam, tapasztaltam, önállósodtam, úgy érzem ezzel emberileg is több lettem és 

nem okoz gondot németül megszólalnom! Nagyon jól éreztem magam! Ez volt életem 

talán legjobb féléve!  Mindenkit biztatnék tehát arra, hogy éljen a lehetőséggel! 

Legyen bátor és vágjon bele!  

 

Daróczi Gabriella 

 

 



Hasznos linkek:  

 

Az egyetemről: 

http://tu-dresden.de/internationales/int_stud/ohne_abschluss/nondegree  

Albérlet: 

http://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Dresden.27.0.0.0.html  

Kollégium: 

http://www.studentenwerk-dresden.de/wohnen/  

Könyvtár: 

http://www.slub-dresden.de/  

Nyelvtanulás: 

http://sprachausbildung.tu-

dresden.de/templates/tySPATUD_standard.php?topic=spa_start 

Sport: 

http://www.usz.tu-dresden.de/sportarten/aktueller_zeitraum/index.html 

Helyi közlekedés: 

http://www.dvb.de/de/Startseite/ 

ESN:  

http://www.esn-dresden.de/ 
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Úgy érzem, ez az időszak volt tanulmányaim csúcspontja!! 6 hónap elteltével ugyan 

fejlődött a német tudásom, de nem annyit, amennyit szerettem volna, ami annak 

tudható be, hogy olyanokkal kerültem egy lakóközösségbe, akik alig, vagy egyáltalán 

nem beszéltek németül. Így az angol volt az első nyelv, valamint a legjobb barátaim 

egy angol és egy amerikai lány voltak. Ezt annyira nem is bánom, hiszen az angolom 

jobb, mint a németem, másrészről az óráim németül voltak, a beadandóimat is 

németül írtam, és szereztem pár német barátot is, vagyis csak a hasznomra vált ez az 

egész, hiszen mind a két nyelvet használtam és fejlesztettem!! 

Az egyetem profi módon szervezi az Erasmusszal kapcsolatos teendőket. Az irodák 

előtt nincs kígyózó sorokban való várakozás, minden gördülékenyen és gyorsan 

megy. Előre le kellett adni egy igényt azzal kapcsolatban, hogy szeretnénk-e, ha 

valaki kijönne elénk a vasútra vagy odatalálunk egyedül is. Én természetesen igénybe 

vettem ezt a szolgáltatást, mint ahogy a külföldi diákok 99,9%-a. Amikor 

megérkeztem, a kollégiumom tutora, Ernesto már várt rám. Mivel abban az 

időpontban nem én voltam az egyetlen érkező, ezért egy kisbusz állt a 

rendelkezésünkre sofőrrel együtt, majd elvittek minket a szállásunkra, ahol segítettek 

a papírmunkával, körbevezettek a kollégiumban, valamint megmutatták a szobánkat.  

Itt nincsenek két vagy többágyas szobák, mindenkinek sajátja van. Azonban a 

kollégiumok között vannak különbségek. Az erasmusosok 5 kollégium közül 

választhatnak, annak ellenére, hogy az egyetemnek több is van. Ennek az oka, hogy 

ebben az 5-ben fix árak vannak, és nem kell rezsit vagy közös költségeket fizetni. 

Jelentkezéskor kapunk információkat a szállásokról és felállíthatunk egy sorrendet, 

ami persze nem azt jelenti, hogy biztosan oda kerülünk, ahová szeretnénk, de 

figyelembe veszik a kérésünket. Az 5-ből két kollégium nevezhető „tipikus koli”-nak, 

vagyis van egy nagy folyosó, ahová a szobák nyílnak, közös a konyha, a fürdő és a 

WC (tiszta, új). Minden reggel jött valaki kitakarítani a fürdőt és a WC-t, valamint a 

folyosót és az előteret, így nekünk csak a szobánkat kellett rendbe tenni, illetve a 

konyhát. A másik 3 kollégium csak annak van nevezve, de nagy lakásokról van szó. 

Ezek nagyon változóak. Van, hogy 4-en laknak egy lakásban, van, hogy 3-an, de 

maximum csak 7-en. Itt a lakások a felelősek a tisztaságért. 

Az első hét a papírmunkával telt: csoportokra osztottak minket és német bankkártyát 

csináltattak nekünk, majd egészségbiztosítást köttettek velünk (ez csak azokra 

vonatkozik, akiknek nincs európai uniós egészségbiztosítási kártyájuk), és Osnabrück 

városába is bejelentettek minket, majd elvittek bennünket egy városnéző sétára, hogy 

a számunkra legfontosabb épületeket megtaláljuk. Kaptunk várostérképet és 

„egyetem-térképet” –csak én neveztem így- mivel az egyetemnek számos épülete van 

a városban, s néhány csak busszal megközelíthető. Szóval ezen a térképen az épületek 

voltak kiemelve. 

Az egyetem az első héten szervezett egy nemzetközi reggeli nevezetű ismerkedő 

programot a menzán. Erről a helyről annyit érdemes tudni, hogy 3-szor nyerte el az 

év bio- menzája díjat Németországban, nagyon finom az ebéd (a magyar konyha 

persze jobb és változatosabb, több fűszert is ismerünk), és még olcsó is. Nem főztek 

még olyat, ami ne ízlett volna. Minden nap volt vegetáriánus étel, valamint hús és 

tészta, ezen kívül friss zöldségek, gyümölcsök és desszertek. Az épület kétszintes. 

Alul van egy reggeliző rész, egy üvegablakokkal teli terasz, egy játszósarok a 



kisgyermekes hallgatók számára, valamint egy sarok teli asztalokkal és színes 

székekkel az internetezők és a várakozók számára, az ajtóval szemben pedig zárható 

ruhásszekrények voltak. Az emeleten van a tényleges menza rész. 

A nemzetközi reggelit követően kéthetente szerveztek utazásokat az erasmusosok 

számára. Az első úti cél Köln volt, majd Hildesheim és a Marienburgi kastély, aztán 

Bergen-Belsen és Celle, legvégül pedig Düsseldorf. Minden városba busszal mentünk 

és idegenvezető vitt minket körbe, ami után kaptunk 2-3 óra szabadidőt nézelődni, 

vásárolgatni. Direkt nem csak nagyvárosokba vittek minket, hiszen tudták, hogy oda 

amúgy is mindenki el fog menni, ezért a kisebb, kevésbé ismert, de történelmi 

szempontból fontos helyeket mutatták be nekünk. 

Tárgyak: A tárgyfelvételt mindenki saját magának oldja meg. A regisztrációs hét 

alkalmával mindenki kap egy személyre szabott felhasználó nevet és jelszavat, 

aminek segítségével be tud lépni a rendszerbe, ami kicsit összetettebb, mint a magyar, 

de könnyen átlátható. 

A német tárgyfelvétel merőben különbözik a magyartól:  

- Itt is meg van szabva, hogy mikortól lehet tárgyakat felvenni, azonban nem 

minden tárgynál van meghatározva, hogy meddig lehet felvenni. Például 

vannak olyan tárgyak, amelyekre a félév minden napján feljelentkezhetünk, 

vannak, amelyek időintervallumhoz vannak kötve.  

- Továbbá a hallgató bármikor leadhatja a tárgyait 

- Egy- egy tárgy különböző kreditpontokat ér (szaktól függ). Például adott egy 

tárgy, amelyből a pszichológia szakos hallgatónak le kell vizsgázniuk, amiért 

6 kredit jár, azonban a pedagógiát hallgatóknak csak egy prezentáció és egy 

beadandó van előírva (4 kredit), az európai tanulmányokat folytatóknak pedig 

csak beadandót kell készíteniük (2 v. 3 kredit) 

- Valamelyik tárgynál csak kredit pontokat kapnak, jegyet nem 

Sportkurzusok: Nem hazudok nagyot, ha azt mondom, hogy a létező összes sport 

legalább feléből lehet választani. Az egyetem nagy hangsúlyt fektet az egészséges 

életmódra. A sportágak széles körén kívül egy óriási edzőterem és sportcsarnok is a 

diákok rendelkezésére áll. 

Nyelvi kurzusok:  

- angol 20 euró / félév + könyv 

- portugál, spanyol, olasz, francia, orosz, kínai, japán, lengyel, holland, svéd, 

török 40 euró / félév + könyv 

- heti kétszer másfél óra  

- az iskola szerződésben áll a helyi nyelvközponttal, ahonnan érkeznek  az 

esetek 99%-ban anyanyelvű tanárok 

- év végén vizsga = mint egy nyelvvizsga Magyarországon, vagyis szövegértés, 

levélírás, magnó, szóbeli 

- sikeres vizsga esetén, a nyelvi központ kiállít egy igazolást a teljesített szintről 

(én személy szerint úgy vélem, hogy ez megfelel a nyelvvizsga papírral, de 

ennek nem néztem utána) 

Majdnem minden nap történt velem valami új és jó. A legemlékezetesebbek talán az 

utazások (rengeteg helyre eljutottam ingyen, illetve pár euróból) és a 15 nemzettel 

való mindennapi együttélés voltak. A félév elején minden külföldi tanulónak be 

kellett fizetnie 200 eurót (ezt a pénzt a különböző programokba fektetik be), amiért 

cserébe kaptunk egy féléves jegyet/kártyát. Ez azért nagyon hasznos, mert 

Niedersachsen tartományon belül ingyen utazhatunk vele, szinte minden vonaton, 

illetve néhány közeli, nem tartományon belüli nagyvárosba is. Ennek köszönhetően 

voltam Hannoverben, Brémában, Bremerhavenben, Cuxhavenben (tengernél), 

Wolfsburgban, Braunschweigen, Münsterben, Bielefelden.  



A németeknek van egy remek „találmányuk” is, melyet úgy neveznek, hogy 

schöneswochenende ticket, ami 40 euróba kerül, maximum 5 fő használhatja és 24 

órán keresztül érvényes, és a városi közlekedésre is felhasználható. Ezt a jegyet - 

értelem szerűen- csak hétvégén lehet megvenni és bárhová elutazhatunk vele. Ha 

megvan az 5 fő, akkor kb. 2400 Ft-ból megvan az út oda- vissza. Ezt a jegyet 

felhasználva jutottam el Düsseldorfba, Berlinbe, Hamburgba, Kölnbe. 

Számomra felejthetetlen a 15 (orosz, kínai, német, amerikai, angol, pakisztáni, japán, 

görög, chilei, spanyol, olasz, lengyel, román, török, koreai) különböző nemzettel való 

közeli megismerkedés és együttélés. A különböző napirend, étkezési szokások, 

értékek, nézetek, vallások, gondolkodásmód sokszor vezettek értetlenkedéshez és 

vicces szituációkhoz. 

Néhány főzni tudó és szerető emberrel összefogtunk és minden pénteken este 

nemzetközi vacsorát szerveztünk, melynek célja, hogy megismertessük egymással 

hazánk hagyományos ételeit. Ezek alkalmával kóstoltam pakisztáni, chilei, kínai, 

orosz, spanyol, angol, és amerikai (nem hamburger és hot-dog) ételeket is. 

Annak ellenére, hogy ez egy tanulmány ösztöndíj, nem lehet nem megemlíteni, hogy 

a kollégiumunknak saját bárja és egy mini mozi terme is van. A diákélet egy 

„csöppet” különbözik a magyartól, ami abban mutatkozik meg, hogy sokkal több 

szórakozási, sport, kulturális programjuk van, mint nekünk, illetve az egyetem jobban 

támogatja a csoportos kirándulásokat, a nyelvtanulást, és az egészséges életmódra is 

nagy hangsúlyt fektetnek iskolán belül.  

A városnak „csak” 30 ezerrel több lakosa van, az élet mégis sokkal pergősebb, 

energikusabb, ami alatt nem csak a diákok éjszakai életét értem. A város szinte 

minden nap szervez programokat a szülőknek, gyermekeknek. Szinte minden napra 

jut egy kulturális program, kiállítás, koncert, előadás… Eddig mindig csak hallottam 

arról, hogy nyugaton mennyivel fejlettebb minden és az emberek felfogása is más, de 

most hogy meg is tapasztaltam, nem szívesen hasonlítom össze magunkat az 

ottaniakkal. 

Az Erasmus egy fantasztikus lehetőség, megismerni különböző embereket, kultúrákat, 

ezen kívül magabiztosabbá és bátrabbá is váltam mind a nyelvhasználatot, mind a 

mindennapi élet dolgait illetően. Csak ajánlani tudom mindenkinek! Arról azonban 

senki ne feledkezzen meg, hogy az Erasmus ösztöndíj nem fedez minden költséget, de 

óriási segítség!! Nekem ez a támogatás elegendő volt a féléves kollégium (plusz 

kaució) kifizetésére, az év eleji 200 euró és a különböző programok 

(KIHAGYHATATLAN) befizetésére, egy oda- vissza útra, valamint az első két 

hónapban fedezte az étkezéseimet. A hátra lévő 4 hónap étkezése és utazásai, illetve a 

jegyzet költségek már saját zsebet terheltek.  
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Kollégium (Dodesheide) kívülről (3 épülete van) 

 

 

 

 

 

 

 

Belülről: előtér, konyha, folyosó, szoba 
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MARIENBURGI KASTÉLY – 7 EMBER – 5 ORSZÁG – 4 NYELV - 3 

KONTINENS 

 

 

 



HANNOVER 

 

 

 



ERASMUS-beszámoló 

 

Csonka Barbara (TURANII.) 

 

 

Erasmus Tanulmányi Mobilitás keretén belül 4 hónapot töltöttem Bécsben, a 

Pedägogische Hochschule-n tanultam 2012 februárjától júniusig. 

Február elején utaztam ki és részt vettem az úgynevezett „Orientationsweek”-en, 

ahol megismerkedtem a többiekkel, az iskolával, a várossal… Nagyon sok segítséget 

kaptam az ottani koordinátoroktól, tanároktól és egyéb segítő diákoktól, pl.: segítettek 

a tájékozódásban, bankszámlanyitásban, vásárlásban, tárgyfelvételben és 

bejelentkezésben. A beilleszkedés könnyen ment, mindenki kereste a kapcsolatokat, 

barátságokat! Kb. 35-en voltunk, a legtöbben Lengyelországból és Csehországból 

érkeztek, de voltak diákok Görögországból, Spanyolországból, Törökországból, 

Oroszországból, Ukrajnából, Svédországból, Hollandiából, Svájcból és Finnországból 

is. 

Ami a szállást illeti, a Wihast (diákok számára közvetít kollégiumi szobákat) 

egyik kollégiumi szobájában laktam, nagyon jó környéken a 6. kerületben. A szobám 

egy hétemeletes épület 6. emeletén volt. Együtt laktam egy lengyel lánnyal, aki az 

esetek többségében annál a családnál töltötte az idejét, ahol bébiszitterkedett, de 

mégsem voltam egyedül, mert sok időt töltöttem együtt a finn és lengyel lányokkal a 

szomszédból. A szoba nem volt túl nagy és modernnek sem mondható túlságosan, de 

azért sikerült otthonossá tenni. A családdal, otthoniakkal való kapcsolattartásban nagy 

segítségemre volt az internet. Az épületben volt tv-szoba, közösségi szoba, minden 

emeleten közös konyha és a tetőtérben fitnesztermet alakítottak ki. A takarítást egy 

hölgy végezte, aki rendkívül aranyos és segítőkész volt. 

Az iskolától kb.25-30 percre laktam. A metró megálló kb. 5 percnyire feküdt az 

épülettől. Eleinte nagyon idegen volt minden és elveszettnek éreztem magam abban a 

nagyvárosban és a tömegközlekedéstől is féltem, hogy hogy fog menni majd a 

metrózás, azért hogy nehogy eltévedjek mindig volt nálam egy térkép és azt a kis 

füzetet is magamnál tartottam, amit az orientációs héten kaptunk a metróvonalakkal 

és éjjeli buszokkal kapcsolatban. Aztán mire először jött ki meglátogatni a családom 

már remekül kiismertem magam, otthonosan mozogtam Bécsben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az összekovácsolódás céljából rendeztek nekünk közös ebédet látogatást az 

Ottakringer sörgyárba és bulit is, amik nagyon jól sikerültek, de véleményem szerint 

nem csak ott tartózkodásunk elején, de közben is jól jöttek volna a közös programok, 

de ezt a hiányosságot áthidaltuk, hiszen szerveztünk magunknak, csoporton belül 

közös programokat, kirándulásokat. 

A tanulmányok vonatkozásában, ami az egyetlen nehézséget okozta, az az volt, 

hogy én turizmusos hallgatóként egy pedagógia iskolába kerültem. Próbáltam képzési 

területemhez kapcsolódó tárgyakat felvenni, ami azért sikerült is, tanultam 

italismeretet, service menedzsmentet, ország ismeretet, prezentációt és volt 

egészséges életmódhoz kapcsolód és angol órám is. Csak két tárgyból kellett 

vizsgáznom a többiből elég volt beadandókat csinálnom és előadásokat tartanom 

(pl.:a magyar borokról, borvidékekről, gasztronómiáról…). Nyelvi problémák nem 

voltak, a tanárok anyagvázlatokat biztosítottak. Az órák többségén az átlaglétszám kb. 

12fő volt, jellemző volt a fegyelem, de mégis jó hangulat. 

Szabadidőmben sokat sétáltam a városban, rengeteg nevezetességet megnéztem, 

pl.: Parlament, Városháza, Schönbrunni-kastély, Stephansdom… 

Győrből vonattal közlekedtem Bécsig, ott pedig metróztam, villamosoztam, 

buszoztam, gyorsvonatoztam. Rendkívül jó a város infrastruktúrája, nagyon sűrűn 

járnak a közlekedési eszközök, vannak éjszakai járatok is, mindenhova el lehet jutni, 

kis térképeken jelzik a megállókban és a közlekedési eszközökön az útvonalakat. 

Tényleg remekül megoldották a tömegközlekedést, sőt folyamatosan fejlesztenek. Ez 

mindenképp a pozitívumokhoz sorolható, úgy mint ahogy az is, hogy a mellett, hogy 

egy nagyvárosról van szó, rengeteg zöld terület is található a belvárosi részektől 

egészen a külvárosig mindenhol. Ezek remek lehetőséget nyújtanak kikapcsolódásra, 

pihenésre, sétára, futásra, biciklizésre, egyéb sportok űzésre, piknikezésre, 

olvasgatásra és még rengeteg dologra minden korosztálynak. Továbbá az is nagy 

pozitívum, hogy egyszerűen nem lehet unatkozni Bécsben, mindig találni valami 

programot, rengeteg szórakozóhely és egyéb kikapcsolódást nyújtó épület, 

nevezetesség található a városban, e mellett számos rendezvény, koncert kerül 

megrendezésre.  

A sok pozitívum mellett természetesen azért nehézségek és negatívumok is voltak, 

de szerencsére abból volt a kevesebb és igazából ezek eltörpültek a sok jó dolog 

mellett. Ilyen volt például a közös konyha. Bármelyik napszakban mentem ki, folyton 

rendetlenség volt, pedig a takarítónő sokszor takarított. Meg lehet említeni még azt 

hogy egy igazán szeles nagyvárosról beszélünk és azt is hogy természetesen itt is 

voltak „érdekes, furcsa” emberek, de véleményem szerint a közbiztonság jó volt. Az 

árakat illetően sok termék, élelmiszer hasonló áron vásárolható meg mint hazánkban, 

de azért sok terméknél érződik a fizetésekben rejlő különbség. 

Nagy élményt jelentett számomra, amikor az országismeret óra keretében 

kirándulni ment a csoport. Egyszer a Matematika házában jártunk, ami az iskolán 

belül található és rengetek matematikához kapcsolódó játékok, érdekességet lehetett 

kipróbálni, sőt még a matematika történetét is rendkívül érdekesen, példákon 

keresztül ismertették. De még jobb volt amikor Mödlingben töltöttünk egy napot. Kb. 

15percnyire fekszik Bécstől ez a település, nem túl nagy, de nagyon szép, hogy egy 

közhellyel éljek. Egyrészt kulturális értékkel bír, másrészt pedig természetivel. Mi is 

egy jó kis kirándulást tettünk az erdőben, ahonnan remek panoráma is nyílt a városra. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Másik nagy élmény volt számomra, amikor a családom tett nálam látogatást. Sok 

helyre ellátogattunk együtt, nagyon otthonosan mozogva tudtam őket kalauzolni. 

Voltunk a kedvenc bécsi helyemen, a Dunaszigeten, ami kiváló lehetőséget nyújt a 

kikapcsolódásra, akár aktívan, akár passzívan tesszük azt. Engem teljesen lenyűgözött 

ez a nem túl kicsi (22km-hosszú), barátságos sziget, sokat futottam és olvasgattam ott. 

Ha jó idő van, úgy benépesül mindegy hogy hétköznap vagy hétvége van, mintha 

valami rendezvény lenne. A bécsiek is szeretik ezt a helyet! Ez után ellátogattunk a 

Práterbe, ami legfőképpen a vidámparkról híres. Mi is kipróbáltunk több dolgot is, 

remekül szórakoztunk. Az óriáskerék tetejéről néztünk naplementét, aztán pedig a 

hullámvasúton sikítoztunk… Nemrég nyílt meg a Práter területén a Madam Tussoe 

Panoptikum is, ahol pedig hírességek viaszszobrait lehet megcsodálni. Jártunk 

Schönbrunnban is, ahol a kastélyon és parkján kívül az állatkert számít még nagy 

attrakciónak, ahol egy egész napot el lehet tölteni, hiszen hatalmas területen terül el. 

Itt is nagyon jól éreztük magunkat és a hőn áhított mókusetetés is összejött, ugyanis 

ezek a kis állatkák nagyon barátságosak és már hozzá tartoznak a kastélyhoz, szinte 

már szimbólumok. Ellátogattunk a Hundertwasserhaus-hoz is, utána pedig egy 

kellemes osztrák étteremben töltöttük az estét. 

Összefoglalva azt lehet mondani, hogy nagyon jól éreztem magam, a többiek 

kedvesek, barátságosak voltak, az órák érdekesek voltak…tehát tényleg egy jó 

élménnyel gazdagodtam, de emellett a nyelvgyakorlást nézve is igen hasznos volt ez a 

kint töltött idő, mert szerintem igazán elsajátítani egy nyelvet csak ott lehet, ahol azt a 

nyelvet beszélik és az ember rá van kényszerítve, hogy ő is azon a nyelven szólaljon 

meg. Ami a többiekhez képest nekem nehezebb volt az, az hogy nekik otthon, vagy 

teljesen elfogadták a kint töltött félévet, vagy jó sok tárgyat el tudtak fogadtatni, amit 

én ugye a képzésbeli különbség miatt nem igazán tudok megcsinálni és azért ez sok 

pótolással, vizsgával jár. 

Mindenképpen tudom ajánlani másnak is ezt a kis „kiruccanást”, Bécset főleg 

azoknak, akik mennének is meg nem is, hiszen másfél órányira van ide vonattal. 

Persze nyitottnak kell lenni, részt kell venni a programokon, barátkozni kell, mert 

különben az ember nagyon egyedül érezheti magát. Én, ha tehetném, még a következő 

félévet is szívesen kint tölteném, mert olyan gyorsan letelt ez a 4hónap. Mire igazán 

megszokott ott az ember, jobban összebarátkozott a társakkal, már jöhetett is haza, 

pedig még annyi mindent kipróbáltam, elmentem, megnéztem volna én is…  

Most hogy már itthon vagyok jó visszanézni a képeket, nézegetni a 

szuveníreket…és az apróbb nehézségek ellenére tényleg megérte kimenni, hiszen a 

már az említett sok jó dolog élmény mellett, új kapcsolatokkal is gazdagodtam, 

„világot jártam”, és úgy érzem, hogy egy kicsit büszke is lehetek, hogy megálltam a 

helyemet egy világvárosban és sikerült jól teljesítenem. 


