Moin Vagyis szervusz kedves Olvasó!

Szeretnék néhány szót írni neked Emdenben töltött külföldi félévemről. Igyekszem neked
mindent leírni, amit tapasztaltam, jót is „rosszat” is. Azért tettem a rosszat idézőjelben, mert
lehetetlenség rosszat tapasztalni az Erasmus alatt, maximum kellemetlenségről lehet szó
Akkor vágjunk is bele, annak minden részletével:
A Döntés….
Sosem késő! Bennem is felmerült a kérdés, hogy 27 évesen miért is akarok kimenni
külföldre, hiszen évek óta dolgozom Magyarországon, biztos állásom van, miért akarom
feladni…. Nem kell feladnod. Beszélj a munkáltatóddal, és szinte biztos vagyok benne, hogy
erre a néhány hónapra el fog engedni fizetés nélküli szabadságra. Manapság a nyelvtudás
kincs, így nekik is érdekük, hogy a munkavállalójuk minél magasabb szinten beszélje a kívánt
nyelvet.
Amennyiben nem dolgozol, hanem tanulsz, akkor kérlek, ne gondolkozz ezen a lehetőségen,
hiszen az állam támogat téged, cserébe csak az a dolgod, hogy felejthetetlen élményeket
szerezz és örökre szóló barátságokat.
Hol fogok lakni?
Nagyon fontos! Amint biztossá válik a helyed, ne habozz, add be a kollégiumi igényedet,
mert nagyon szoros határidőkkel dolgoznak! Én is lecsúsztam a férőhelyekről és albérlet után
kellett néznem. Nem válaszolt senki, teljes kétségbeesésemben felhívtam az Internationale
Officet akik szerencsére nagyon készségesek voltak velem és segítettek Szóval legyél gyors és
szemfüles, de ha nem sikerül, akkor se keseredj el, mindig van segítség.
Minden évben az International Office kiküld a leendő hallgatóknak egy listát, azon albérleti
helyekről, melyeket a diákok rendszerint igénybe szoktak venni. Érdemes tudni, hogy a mi
esetünkben csak márciustól lehetett kollégiumra pályázni, de az orientációs program február
első felében kezdődött…

Kiutazás!
Nem tudom mennyi a repülőjegy, sem a vonat vagy buszjegy, én autóval mentem ki, de már
most szólok, hogy Pécsről ez 16 óra Ne indulj neki tervezés nélkül, embertelenül hosszú
tud lenni némi dugóval spékelve!
Én azért vállaltam be az autóutat, mert családi látogatásokat tettem közben, 2x is megálltam
napokra, mire Emdenbe értem.
Érdemes lehet autóval menni, ha társul az ember más hallgatóval.
Buddy, kísérők, orientációs hét
Azt kell mondjam, mit sem ér az Erasmus a csapat nélkül. Minden az orientációs héten
kezdődik el. Ott találkozik mindenki mindenkivel, és 30 perc múlva már cimborák vagytok,
annyira, hogy soha többé nem feleded el ezeket az embereket és igencsak könnyes szemmel
engeded majd el az utolsó nap a kezüket. A buddyk már kiutazás előtt írnak, egyszerűen
tünemények, mindenben segítenek, nekem még az autóm ajtaját is kinyitották Hihetetlen
rokonszenv, szimpátia és barátság van bennük. Kísérőink, akik megmutatnak mindent az első
hetekben, roppant közlékenyek, nyíltak és törődőek. Ezek a fiatalok nem ismernek
semmilyen negatív életérzést, csak pozitívan gondolkodnak, mosolyognak és ha nem értesz
valamit hát akkor mutogatnak
A szállás megszerzésében a buddyk nem tudnak még segíteni, de a szállás átvételénél már
igen. Az orientációs hét nagyon szervezett, minden papíron le van írva, olyan németes :D
Bejárjuk 3 hét alatt Brémát, Oldenburgot, Hamburgot, Norddeich-t.
Városi élet
Minden hétfőn irány Einstein, a söröző, ahol csak 2 Euro a sör. Minden szerdán Mozo-ban a
helyed, ez a helyi szórakozóhely. Szerdánként vannak az internationale esték, a részvétel
nem is kérdés, ezek a legnagyobb partyk. Ezeket leszámítva folyamatosan találka
Steinwegben a kollégiumban, illetve kint a városi sörözőkben, mint például a Sams vagy a
Piccolo. Emden elég kis város, de nagyon szép környezetben található. Mindenki biciklizik,
tanácsolom, hogy vegyél egyet, olcsó és gyors megoldás, én 40 Eurórért vettem. Van
mozijuk, illetve bowling pályájuk is. Próbálj ki mindent!

Jó idő esetén érdemes vízi biciklit vagy kenut bérelni és körbehajókázni a város csatornáin.
Érdemes ellátogatni a szomszéd faluba, ahol a világ legferdébb tornya található (Surhuusen).
Egyetem
A tanárok nagyon kedvesek és előzékenyek a külföldi diákokkal. Menj és mutatkozz be az
első órán és hidd el, megjegyzik még a nevedet is Vegyél fel több tantárgyat, hogy biztos
legyen a 12 kredited! Egyébként simán teljesíthető, ha ott vagy figyelsz és jegyzetelsz. A
neten minden fent van online, nincs az órákon katalógus, de ajánlott ott lenned, hisz a
nyelvtudás a cél. A diákok szlengben sokszor beszélnek, ha rájuk szólsz, akkor lassabban és
érthetőbben beszélnek, egyébként mindenki a hochdeutschot beszéli. Angolul és/vagy
franciául szinte mindenki tud. Náluk kötelező a külföldi szemeszter, azt hiszem, tudnak
valamit ezek a németek
Az egyetem olyan, mint egy kis labirintus. Sok folyosó, sok kanyarral, sok teremmel. Egy-két
hét alatt még én is kiismertem magam. Van az iskolának menzája, ahol 3 euro körül meg is
lehet ebédelni (leves, második).
Kívánom, hogy érezd jól magad. Magánjellegű kérdésekre szívesen válaszolok:
zengovari.vivien@gmail.com.
Ne félj megvalósítani az álmaidat! Amióta hazajöttem és feltöltöttem az önéletrajzomat,
azóta folyamat csörög a telefonom állásajánlatok miatt.

