Kedves Botond!
Öcsém! Te még csak idén szeptembertől fogod a Keri padjait koptatni, így sajnos
esélyed sem volt velünk jönni (a Leonardo pályázat keretein belül) Németországba.
Mint tudod, idén nyáron három hetet töltöttem Szászországban, Chemnitz városában.
Ha egyszer is lehetőséged nyílik majd hasonló helyre menni gyakorlatra, én
mindenképpen ajánlom Neked, szakmai tudásod gyarapítása érdekében. Nem
utolsósorban kiváló lehetőséged nyílhat idegen nyelvi ismereteid gyarapítására,
feltéve, ha mersz németül beszélni.
Július hónap utolsó napján indultunk korán reggel, egy 20 fős busszal. Röpke 10-11
órás út után elértük úti célunk végállomását, Chemnitz városát. Mint később kiderült, a
hosszú utazás okozta kellemetlenségekért kárpótoltak az élmények. Az első hétvége a
táborhely és a város felderítésével telt. Vasárnap szabadidő programként elmehettünk
a közelben lévő strandra, melynek vize nagyon tiszta és egyben nagyon hideg is volt.
Emellett lehetőségünk nyílt a velünk egy házban élő kínai emberek megismerésére.
Kellemes csalódás volt számomra, mennyire barátságosak. Közös fényképet is
készítettünk egymásról.
Az első héten ellátogattunk a munkahelyünkre, ahol elmagyarázták, hogy milyen
feladatok (kihívások) várnak ránk, majd ennek megfelelően munkába is állhattunk.
Nagyon kedves volt velünk mindenki. Ha nem értettünk valamit elsőre (ami sajnos
néha előfordult) akkor elmagyarázták, megmutatták újra és újra. Hat órán keresztül
dolgoztunk, 13 napon át. A táborhelyünkön rengeteg lehetőségünk nyílt jó hangulatban
eltölteni a szabadidőnket. Akadt sportolási- és játéklehetőségünk is. Természetesen
internet hozzáférés is tartozott minden szobához, így ha honvágyunk támadt, hamar
csillapítani tudtuk egy- két e-mail írásával, melyeket az otthoniakhoz intéztünk.
Minden nap ott helyben étkeztünk, de volt mikor étterembe látogattunk. Rengeteg
német specialitással, ételkülönlegességgel találkoztunk, amit őszintén megvallva, néha
egy kicsit ízetlennek találtam így, magyar lévén.
Végül a szabadidős programokról annyit, hogy hála kísérő tanárainknak (Ugra
Zsuzsanna és Páldi Károly) rengeteg újdonságot láthattunk, melyek közül nekem
személy szerint a sörgyár volt a favorit. Voltunk Drezdában és Lipcsében, amelyek
ugyancsak gyönyörű városok, nagyon sok szép látnivalóval. Nagyon jól éreztem
magam Németországban és remélem, a kinti tapasztalataim segítségemre lesznek a
későbbiekben. Nagyon szépen köszönöm, hogy én is tagja lehettem a Chemnitzbe
utazó 17 keris diákcsapatának.
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