
 

Élménybeszámoló az 1 hónapos Erasmus + programról: 

Nagyon jól éreztem magam az 1 hónap alatt, rengeteg új embert ismertem meg és jó barátok lettünk, 

illetve a nyelvtudásom is nagyon sokat fejlődött a kint töltött idő alatt. 

Én szakácsként dolgoztam kint és megengedték, hogy készítsem a napi menüt, illetve segíthettem 

annak a kiszolgálásában is.  

Munkaidő után elmehettünk a közeli plázába vásárolni. 

Hétvégenként volt kirándulás Drezdában illetve Lipcsében. 

 3. hónapos munka Németországban 

1. Lindau Bodensee 

Nagy felelősséggel járt, ugyanis teljesen egyedül kísérő tanár nélkül utaztunk és saját magunktól 

kellett tájékozódni, illetve a 3 hónap alatt a teljes ellátást saját magunknak kellett megoldani. 

Szakácsként dolgoztam és 2 hét után megengedték, hogy csinálhassam a rendeléseket én is, és az ott 

dolgozó kollégák segítőkészek illetve türelmesek voltak. Rendes fizetést kaptunk, amiért napi 8 órát 

dolgoztunk. Hetente volt 2 szabadnap és szabadnapkor vásárolni voltunk, egyszer elmentünk a svájci 

határhoz.  Amikor jöttünk hazafelé mondták, hogy nagyon meg voltak elégedve a munkámmal és 

mondták, hogy következő évben is mehetek vissza.  

Amiben jobb lettem és tanultam az az önállóság illetve a nyelvtudásom és a szakmában is nagyon sok 

új dolgot tanulhattam meg. 

2. Schönau Am Königsee 

Nagyon jól éreztem magam a 3 hónap alatt rengeteg új embert ismerhettem, meg akikkel még ma is 

jó kapcsolatban vagyok. Egy étteremben dolgoztam szakácsként, illetve amikor kellett akkor 



felszolgálóként. Sokat kellett dolgozni volt, amikor napi 11-12 órát dolgoztunk. Hetente 2 szabadnap 

járt és nem feltétlenül hétvégén voltunk szabadnaposak. Rendes fizetést kaptunk. Szabadnapokon 

eljutottam Salzburgba, a helyi szórakozó helyen is voltam. Eljutottam a helyi strandra illetve szabad 

strandra is. 

Az ottani gokart pályán vezethettem először, ami számomra nagyon nagy élmény volt. 

Tanultam az idegen nyelvet, a szakmában is nagyon sok tapasztalatot szereztem.  

Bognár Zsolt 

 

Az Erasmus+ program keretében 1hónapos külföldi gyakorlatra nyílt lehetőségem. Ezt az időszakot 

Chemnitzben töltöttem. Az első héten intenzív nyelvtanulás részese lehettem egy helyi 

némettanárral. A három hétben egy menzakonyhán dolgoztam. Átlagban négy-ötszáz főre 

készítettünk ételt. Hétvégekre kirándulásokat szerveztek, amik nagyon tetszettek.  

A következő évben három hónapot töltöttem a németországi Königsee-ben ahol szintúgy szakácsként 

dolgoztam. Az egyik iskolatársammal utaztam oda és vissza is. Elég sokat dolgoztam és a munkámért 

fizetést is kaptam. Nem mellesleg nagyon szép helyen voltunk. A kollégák segítőkészek és 

barátságosak voltak. 

Vedres Patrik 

 

 

 


