Kőszegi Emese, gyógytornász hallgató, Berlin

Kíváncsiság, kihívás, kaland, szórakozás, tapasztalatszerzés, szakmai fejlődés, új barátságok
születése és persze egy életre szóló élmény. Szavak, gondolatok, amik mindenkinek a fejében
megfordulnak az Erasmus hallatán és melyekben jelentkezés folyamán talán bele se
gondolunk igazán. Majd kiderül, hogy megkaptad az ösztöndíjat, utazhatsz… nagy az
örömmámor. Szervezés, papírmunka, adminisztráció, határidők és jön a bosszankodás. Egy
két szempillantás, pánikroham, félelem, izgulás és izgatottság. Egyszer csak 360 fokos
fordulat és érezzük megfordult velünk a világ! Már nincs kiszállás és egyszer csak azon kapod
magad, hogy az elején semmitmondó elcsépelt szavak értelmet nyernek. Igen… bármennyire
is borzongató érzés (jó értelemben véve) ez veled történik. Élvezd és éld meg minden egyes
pillanatát. Az olykor előforduló megpróbáltatások mellett készülj fel, hogy az Erasmus a
legjobb dolog, ami történhetett veled!
Miért Berlin?
Berlin, ha lehet ilyet mondani a kultúrák olvasztó tégelye. A különböző nemzetiségek,
kultúrák, vallások együtt élése teszi épp oly különlegessé. Egy igazi „multikultival”
rendelkező főváros, aminek igazán az atmoszférája fog első perctől kezdve magával ragadni.
Én budapesti vagyok és sokkal szebbnek tartom Budapestet, mint Berlint, de a berlini város
hangulat semmihez sem hasonlítható…egyszerűen csak van és úgy tökéletes, ahogy van.
Minden terem mi szem szájnak ingerre. Megtalálhatók a legkülönb fajta éttermek, kávézók,
romkocsmák, buli helyek (a 90-es évek zenéitől elkezdve egészen az elektro partykig),
BOLHA PIACOK, koncertek, kiállítások, múzeumok és színházi előadások. Unatkozni sose
fogsz, ha csak egy sétára mész is ki, biztos lehetsz benne, hogy valaki szóba fog veled
elegyedni, a ritmust meg az utca zenészek adják.

Időjárás
A berlini időjárástól nem kell nagy meglepetésekre várni, szinte pont olyan, mint itthon +/pár fok. Nem árulok el azzal sem nagy titkot, ha azt mondom, hogy a tavaszi szemeszterben
kiutazók több szabadidős lehetőségekkel rendelkeznek, ami nyilván pozitívum, hiszen Berlin
rengeteg parkkal, szép zöld külső kerülettel rendelkezik. Viszont személyes tapasztalatból
mondom, hogy egy szép őszi nap is tökéletes kirándulásra, felfedezésekre. A tél már akaraterő
kérdése, de higgyétek el, hogy van, amikor a hideg nem akadály, úgyhogy én az őszi
szemesztert is csak ajánlani tudom.

Szállás
A legkedvezőbb és pénztárca kímélőbb alternatíva a kollégiumi megoldás (ami a magyar
árakhoz képest még így se kevés). Felszereltségtől és felújítástól függően árban vannak

különbségek, de olyan 170-250 euro között mozognak tapasztalataim szerint. Amúgy én is
egy kollégiumban laktam két másik lánnyal együtt. Külön szobám volt, közös fürdővel,
konyhával és folyosóval. A külön szoba és a felszereltség jó volt, viszont őszintén szólva a
németektől és az anno oldalon látott fotók alapján magasabb színvonalra számítottam. Az
internetet magamnak kellett intézni és külön fizetnem érte, de ez változó majd a
szobatársaiddal kell megbeszélned. Az albérletek (WG) magasabb árkategóriákban mozognak
350 eurotól kezdve igénytől függően felfelé.

Egyetem
Az Alice Salomon Hochschule-ba jártam, ahol a leendő szociális munkások, a pedagógusok,
egészségmanagerek, gyógytornászok és ergoterapeuták járnak egy fedél alá. Az iskola fő
profilját, amúgy a szociális munkás képzés adja. A kinti koordinátorunk jóvoltából már az
első pár orientációs nap alkalmával felvilágosítást kaptunk az egyetem környékéről,
felépítéséről, hogy mit hol találunk. Így az egyetemen belüli tájékozódással nem igen volt
gondunk. Viszont, ami nehézséget okozott, hogy kiderült a gyógytornászoknak van egy külön
épületük a város másik oldalán a Wannseenél (a két egyetem másfél órára volt egymástól és
mindkét helyen volt óránk). Az információ kiderülése után az órarendünk több tervezést
igényelt, de igazából nem bántam a Wannseebe való átjárást, mert az ottani fizió és
ergoterápiás központ nagyon jól felszerelt volt pl.: saját úszó medencéje van a balneoterápiás
gyakorlatokhoz. A tanárok és a diákok is nagyon türelmesek és segítőkészek voltak velünk
kapcsolatban. Minden iskolai programban minket is bevontak és tényleg a csoport részeként
kezeltek. Emellett mindkét épületben nagyon jó menza üzemelt, hangsúlyt fordítva az
egészséges táplálkozásra. A sportolási lehetőségek is számottevőek voltak.

Élet
A berliniek bár magukról nem ezt mondják, de tapasztalataim szerint nyitottak és
segítőkészek mind a boltokban mind az utcákon. A közlekedés egy kicsit kaotikus, elég sokat
sztrájkolt az S-bahn mialatt kint voltam. A metrókban minden ki van rendesen táblázva, de
sokszor előfordulnak menetrendi változások. Annak ellenére, hogy nem vagyok a technika
ördöge, hasznos volt a berlini közlekedési alkalmazást letölteni a telefonomra, úgyhogy
mindenkinek csak ajánlani tudom. Az egyetemen kívül az Erasmusos diákokból összeverődött
kis társaság volt az életünk, a kinti családunk. Ugyanabban a szituációban voltunk ugyan
azokkal a problémákkal és örömökkel, így valamelyest sorstársakká is váltunk.
Végszó
Remélem irományommal sikerült mindenkinek kedvet csinálni vagy a bátortalanokat
felbátorítanom egy kis „erasmuskodásra”. Ne habozzatok, egyszerűen csak vágjatok bele és
hagyjátok hadd történjen, aminek történnie kell.

