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Erasmus programunk 6 hetes gyakorlata 2019. március 13-án kezdődött. Már nagyon vártuk 

mindketten az utazást, hiszen az előző turnus is csak jókat mesélt, illetve tudtuk, életünk egyik 

legmeghatározóbb élménye lesz.  

A repülőnk délután 3 órakor indult, és fél 5 körül értünk Hannover repterére. Miután megkaptuk a 

bőröndjeinket, megvettük a Niedersachsen Ticketet, amit az egész tartományban felhasználhattunk 

mindenre, kivéve IC-re. Ezután a repülőtérről Hannover főpályaudvarára tartó vonatra szálltunk fel. 

A főpályaudvartól a következő vonatunkkal Northeimig mentünk, onnan pedig egy másikkal Bad 

Sachsaba. Az ottani állomásra a szálloda küldött értünk egy taxit, hiszen addigra már elég későre 

járt, be is sötétedett, nem volt alkalmas az idő egy negyven perces sétára.  

Másnap 9-kor találkoztunk Frau Schalk 

projektmenedzserrel, aki körbevezetett minket, aláírtuk a 

szerződést, majd azonnal munkába is álltunk éttermi 

kisegítőként. Már a legelején mindenki nagyon kedvesen 

fogadott minket, és ez a kedvesség és segítőkészség a 

végéig igaz volt a személyzet minden tagjára. Legelső 

feladatunk az asztalok leszedése, majd letakarítása volt, ezt 

követte a termek felporszívózása és felsöprése. Délután a 

Palmengarten-be kellett mennünk, ahova a későbbiekben 

elég gyakran kerültem, és ami a kedvenc helyemmé vált. Itt 

a használt edényeket és poharakat kellett bevinnünk az ottani konyhába, bepakolni a 

mosogatógépbe, majd a helyére tenni őket. További 

feladatunk volt a sütemény és a leves mennyiségének 

ellenőrzése; ha valami elfogyott, azt pótolnunk kellett.  

Két dolgos nap után 4 nap szünetet kaptunk, amit a 

kedvezőtlen időjárás ellenére arra használtunk fel, hogy 

kísérőtanárunkkal, Galgóczy tanárnővel bejárjunk néhány 

nevesebb várost a környéken. Első nap Hannoverbe 

mentünk, ahol Annamari volt a felelős a programokért. A 

piros vonalat követve, ami a nevezetességekhez juttatja el a 

turistákat, meglátogattunk néhány templomot, nevezetes 

helyeket és, mivel egy híres kereskedőváros, nem 

marathatott el a piaclátogatás sem. Második napon 

Göttingenben tettünk nagy sétát, ahol megnéztük az 

egyetemet és a városházát is. Közben a házak falán 

emléktáblákra lettünk figyelmesek, amik azt adták tudtunkra, 

milyen híres ember lakott ott korábban. Néhány magyar 

Annamari és Timi Frau Schalkkal 

Braunschweig - Happy Rizzy House 



ember emléktábláját is megtaláltuk, mint például Kőrösi-Csoma Sándor, Gyarmati Sámuel és 

Kármán Tódor. A harmadik napon Braunschweigba utaztunk, aminek én voltam a felelőse. A 

meseszép város, hangulatos utcáival, régies épületeivel és a Happy Rizzy House-szal mindannyiunk 

kedvence lett, és azt hiszem, bátran mondhatom, ebbe a városba mindenkinek kötelező 

ellátogatnia.  

Az igazi munka csak ezután vette kezdetét. Annamarival egy ideig külön lettünk beosztva, ő reggel 

és este dolgozott 4-4 órát, én pedig reggeltől dolgoztam délután 5-ig. Annamari az esti műszakban 

a büfében, majd idővel az italok felszolgálásában és a használt tányérok, evőeszközök és poharak 

konyhába szállításában segédkezett. Ezen a héten már olyan jól megtanultunk teríteni, hogy ránk 

bíztak egy termet, a Winkelstube-t. Ez az étterem rész kifejezetten a gyermekeknek lett kialakítva; 

színezőket, játékokat, és különböző édességeket találhattak a szekrényben.  

A további hetekben napközben számtalan szalvéta hajtogatási technikát tanultunk, aztán egyre 

többször dolgoztunk este, és egy idő után már a kész ételeket is kivihettük az asztalokhoz, ami előtt 

megtanítottak nekünk pár fontos kifejezést és mondatot, mint például „Darf ich etwas 

einschenken?” vagy éppen „Zum Wohl”. Ez azért is volt számunkra nagy élmény, mert bizonyos 

mértékben kapcsolatba kerülhettünk a vendégekkel, és megtapasztalhattuk az ő kedvességüket is.  

A reggeli műszakban ugyanez volt a helyzet, sokat segítettünk az asztalok letakarításában vagy egy-

egy különlegesebb reggeli rendelés felvételében. E mellett ilyenkor a büfét is folyamatosan szemmel 

kellett tartanunk és rájöhettünk, mennyire népszerű náluk a narancslé. 

Nagy élmény volt az is, hogy ott tartózkodásunk idején nyitott meg az új étterem rész, ami 

folyamatosan bővült, így még több vendég befogadására volt képes a szálloda. A jó idő 

beköszöntével és a kiépült terasznak köszönhetően az ebédet időnként a medence mellett 

fogyaszthatták el a vendégek, ezért amikor úgy adódott, ott is segédkeztünk a rendelt italok és 

ételek felszolgálásával. 

A gyakorlati időbe esett mindkettőnk születésnapja és a tulajdonos, Herr Oelkers, valamint az 

éttermi csapat is felköszöntött minket, legnagyobb meglepetésünkre pedig még ajándékokat is 

kaptunk. (Erről kicsit bővebben az Annamari által írt levélben lehet olvasni.) 

Rajtunk kívül voltak még indonéz és spanyol diákok, akik utánunk érkeztek, de sok volt a helyi vagy 

környékbeli német diák is. Az indonézek 3 évig, míg a spanyolok 3 hónapig maradnak ott. Nagyon jó 

kapcsolatot sikerült velük kialakítanunk; az előbbiekkel sokat sétáltunk, az utóbbiakkal pedig sokat 

dolgoztunk együtt esténként, és együtt mentünk wellnessezni is.  

 

A 6 hét nagyon gyorsan eltelt, és rengeteg élményekkel gazdagodtunk. Megismerhettünk új 

embereket, barátokat szereztünk, és egy olyan családnak a részesei lehettünk, akik várnak minket 

vissza.  

Köszönjük szépen az Eramus+-nak, hogy részesei lehettünk a programnak, és reméljük minél több 

diák eljut ide, és megtapasztalhatja azt, amit mi is. 


