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2014. április 2.-án érkeztünk Göttingenbe. 2 társammal, Farkas Zoltánnal és Dániel Balázzsal,
akik szintén faipari mérnökhallgatók. Az egyetemi Régi Kollégiumtól indultunk egy kis Suzukival,
mely úgy meg volt tömve, hogy a német autópálya rendőrség Würzburg előtt meg is állított minket.
Nagyobb baj nem lett belőle. A megérkezésünkkor egy a mi segítségünkre kirendelt srác fogadott
minket és megmutatta a szállásainkat (budyservice).
Én a Rosenbachweg nevű kollégiumba kerültem. Sajnos nincs értelme sok tanácsot adnom a
kolival kapcsolatban, mert októbertől átépítik (3 ilyen koli van egy már kész, egyet akkor építettek át,
a harmadikban voltam én). Sok koliban jártam, de szerintem ez volt a legjobb. Ami biztosan lesz az
újakban is, nekem is tetszett és érdemes tudni róla: saját postaládája és a konyhában szekrénye van
annak, aki oda kerül. A konyha nagyon jól felszerelt és a legjobb közösségi hely, mivel 14-en
használnak egyet, ott mindig van élet, mindig lehet új embereket megismerni vagy beszélgetni
valakivel. Ezért sem kell attól félni, hogy az ember a társaitól távol egyedül egy másik kollégiumba
kerül. Ha egyedül vagy beszélned kell valamilyen nyelven. Sajnos én inkább az angolt kellett
használjam vagy tudtam használni (volt olyan, aki csak angolul beszélt). Érdemes az Abstallraumba is
benézni ott is találhatunk hasznos dolgokat (porszívó, vendégeknek matrac, stb.). Mosókonyha a
pincében, 20 centesekkel működtethetők a gépek. Emellett lehet bérelni billiárdhoz, zene szobához,
konditeremhez kulcsot, projektort, kamerát és egyéb elektronikai dolgokat.
Ha valaki ide jön Erasmusra az a javaslatom, hogy az elején a bürokráciát minél gyorsabban
intézze el, mert ha már van diákigazolványa onnan sokkal egyszerűbb és gyorsabb minden. A legtöbb
segítséget többek között Christiane Seack-tól kaptuk az egész időszak alatt. (őt itt kell keresni: vonSiebold-Str. 2). A Welcome Day-en csináltunk egy Deutsche Bankos számlát, az ezekhez kapcsolódó
dolgokat el kell intézni gyorsan, mert csak ezután mehet az ember utalni az egyetemnek a féléves díjat,
valamint megcsináltatni a diákigazolványát a díj beérkezése után. Ha végre megkaptuk a
diákigazolványt, onnantól miénk egész Alsó-Szászország. Az igazolvánnyal lehet nyomtatni és
nagyon sok egyetemi helyen fizetni (ha teszünk rá pénzt persze), a könyvtárakban ez nyitja a
szekrényeket és ezzel lehet kivenni a könyveket. A személyvonatokon ingyen lehet utazni a
tartományban és természetesen egyéb kedvezmények is érvényesek (pl. belépőknél).
Göttingen nem csak a tudományok városa, hanem szerintem a bicikliké is. Én a kint
tartózkodásom alatt sok helyen voltam, de ennyi biciklit, biciklist és kerékpár utat nem nagyon láttam
egy helyen. Ebből az is következik, hogy amint megérkezik az ember érdemes biciklit szerezni

valahonnan, mert egyszerűbb is, meg gyorsabb is azzal közlekedni, nem mellékesen mindenki azzal
közlekedik, aki csak teheti. Mi erre az időre béreltünk használt bicikliket a belvárosban (ha valakit
érdekel, őt keresse: Martin Gückel: +49 176 20 500 873).
Ami a kinti kommunikációt illeti, a Facebook napjainkban olyan elterjedt, hogy szinte
mindenkit el lehet rajta érni, ha emellett még is szükség van német telefonszámra – nekem volt, és
nem bántam meg – akkor bátran vehet az ember bármelyik boltban egy feltöltő kártyás szimkártyát
(prepayd card angolul, de megértik így is). Mi Balázzsal a FONIC szolgáltatótól vettünk, hazai
vezetékesre is annyiért telefonáltunk, mint odakint bárhová.
Az egyetemet én 4 nagy részre osztanám: Zentral Campus (ZHG, G7 tér és szobor, Blauer
Turm, stb.), a kórház (óriási épület óriási területen, rengeteg hallgatóval), Nord Capmus (ha
faiparosként vagy erdészként érkezik az ember ide, a tanulmányainak nagy részét itt fogja tölteni) és a
kollégiumok. A városban szinte mindenhol van kollégium és mindenhol lesz ismerőse az embernek,
ha nem bent gubbaszt a szobájában. A nyári szemeszterben szinte minden kolinak saját Sommer
partyja van, bár náluk a nyár nem teljesen a magyar nyarat jelenti (olyannyira nem, hogy volt mikor
kabátban vettem részt ilyeneken).
Én és a társaim legtöbbet a Nord Campus-ba jártunk a Büsgenweg 4-es szám alá. A
többemeletes épület az egyik domb oldalára épült, ennek előnye, hogy a kilátás csodálatos, a feljutás
kevésbé (gyalog 30 perc, kerékpárral kb. 10-15 perc). A 2.-3. emeleten vannak a faiparos intézetek,
valamint az épület mögött a tanműhely. Az 1. emeleten lehet nyomtatni és használni a számítógépeket,
amikor az ember akarja, csak előtte érvényesíteni kell a rendszergazdánál a diákunkat (amivel lehet
nyomtati és ezzel lehet éjszaka is bejutni az ajtón).
A soproni Faanyagtudományi Intézet nagyon jó kapcsolatot ápol az ottani intézettel. A
gyorsabb ügyintézés érdekében javaslom Prof. Dr. Holger Militz, Prof. Dr. František Hapla és Dr.
Gerhard Büttner megkeresését, de FŐLEG Dr. Büttnerét, mert az ő kezében futnak össze a főbb
szálak bárminek a szervezésében. Erasmus koordinátort Dr. Michaela Dölle-t vagy az asszisztensét
Alexandert kell keresni a Büsgenweg 4-gyel szembeni épületben (a fás épülethez viszonyítva a -1.
szinten). Itt található a faiparos – erdész könyvtár is, érdemes bemenni, a mienkhez képest kincsek
vannak ott.
4 tantárgyat vettünk fel Balázzsal, ebből 3 német volt és egy angol. Az angol nyelvű, a
Forestry in Germany tárgy név alatt elindított olyan kurzus, amelyet érdemes még faiparosként is
felvenni, mert a tárgy keretein belül sok tanulmányi útra mentünk. Volt továbbá két szakmai tárgyunk
németül, melyekből végül angol nyelven vizsgáztunk. Holzwerkstoffe-ból egy kétnapos szállásos
tanulmányi útra mentünk, melynek a szállás árától először megijedtünk, de utólag kiderült, hogy
nagyon megérte elmennünk (meglátogattunk egy WPC gyárat, egy személyautó ajtó alkatrészeket
gyártó gyárat, egy másik faipari üzemet és Bamberg városát). Valamint egy A2 szintű német
nyelvórán is részt vettünk.
A német nyelvórán talán a véletlennek köszönhetően, de magyar volt az oktatónk, Beck
Hajnalka. Tőle is sok információt megtudtunk, többek között, hogy az egyetemen működik egy a
magyar nyelvvel foglalkozó intézet melynek vezetője Rab Irén, aki az itteni magyaroknak is a vezetője
szintén. Akik sokan vannak és emellett szerencsénkre vagy szerencsétlenségünkre (a kevesebb
külföldi beszédgyakorlás hiánya miatt) vagy 10-15 Erasmusos magyarral találkoztunk, jogászokkal,
nyelvészekkel, stb. Természetesen megismerkedtem sok külföldivel is, pl. olaszokkal, németekkel,
kínaiakkal, indiaiakkal, görögökkel, bolgárokkal, lengyelekkel, volt egy kedves finn erdész srác is,
akivel sokat beszélgettünk.
Nagyon sok mindenről lehetne még írni, rengeteg élményem volt, azt az egyet bántam meg,
hogy nem mentem hamarabb a nyelvi előkészítőre egy hónappal. Mindenkinek ajánlom, hogy
használja utazásra a diákigazolványát, mert megéri, mi is az Északi-tengertől kezdve Hamburgon át
Hannoveren keresztül a legkülönfélébb várakig mindent megnéztünk – ingyen! Híreket hallottunk,
hogy jövő szemesztertől már a buszozás is ingyenes lesz a diákigazolvánnyal. Göttingent bármelyik
magyar faiparosnak vagy erdésznek csak ajánlani tudom, inkább német nyelvtudással, mint angollal
(bár ez szemeszterfüggő).
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