
SCHLIERSEE é s E n 

Szerencsés helyzetben érezhettem magam, hisz az idei nyarat nem itthon, hanem 
Németországban tölthettem. A Krúdy Gyula Idegenforgalmi Szakközépiskola 13. 
évfolyamának tanulójaként adódott egy lehetőség, mi szerint lehet jelentkezni 
Németországba, Svájcba nyári munkára. Én is jelentkeztem több osztálytársammal együtt. 

Az osztályfőnök jellemzést írt rólunk, szerinte alkalmasak vagyunk arra, hogy német 
nyelvterületen helytálljunk. Pár hét elteltével megkaptam az értesítést: igen, mehetek 
Németországba! Örültem és már gondolatban készítettem a bőröndöm. 
Lassan elérkezett a nap, amikor valóban elő kellett venni az utazótáskát. Összepakoltam és 
június 15-én elindultam autóval a szüleim és a 
tesóm társaságában Németország felé. 

Nagy volt az izgalom az úton, majd hat óra 
elteltével végre megpillantottuk a gyönyörű Bajor 
hegyek között SCHLIERSEE-t. Kedves idős hölgy és 
úr fogadott minket, megmutatták a panziót és 
betessékeltek a leendő szobámba, amiben 3 
hónapig lakni fogok. Szüleim másnap haza utaztak, 
én pedig munkába álltam. Frau Wolf, a 
főnökasszonyom elmondta, hogy neki fogok 

segíteni a reggeli, a büfé elkészítésében, valamint a szobák tisztán 
tartásában. Nagyon megszerettem ezt a munkát és a vendégek is 
mindig kedvesek voltak velem. Általában délelőtt dolgoztam csak, 
ezért délutánonként lehetőségem nyílt arra, hogy megismerjem a 
német embereket, ételeket, kultúrát, 
fesztiválokat a híres Bajor sörsátorban. 
A tó körül kiépített túra útvonalon 
sokszor sétáltam, rengeteg képet 
készítettem. Kint nem találkoztam 
magyar emberrel, így muszáj volt „éjjel-
nappal” németül beszélnem.  

 
Ezáltal nagyon sokat javult a nyelvhelyességem, sokkal bátrabban használom a nyelvet. 

Megismertem olyan szavakat, kifejezéseket, amiket csak itt Bajorországban használnak: das 
Brötchen helyett a das Semmeln-t.  
Ez a nyár egy óriási próbatétel volt, hogy szüleimtől távol, 3 hónapon keresztül idegenben 

önállóan helyt tudok-e állni. Nagyon jól éreztem magam, s ha jövőre is lesz lehetőségem, 

hogy kimenjek dolgozni, habozás nélkül elvállalom. 

Mindenkinek ajánlom, aki nyelvet akar tanulni. Ajánlom 

annak is, aki csak a munka mellett szeretné megismerni 

egy idegen ország kultúráját és szépségét. 

 

Rosta Mariann 

13. évfolyam 


