Regensburg, 2017. szeptember 25 - október 7.

Szeptember 25. : Utazás napja
Vágóné Némethy Adriennel együtt utaztunk, az ő autójával. az ausztriai Melknél tartottunk egy
nagyobb pihenőt. Megebédeltünk, sétáltunk a meleg őszi napsütésben az apátság körül és az óvárosi
részben. Regensburgba érve kicsit eltévedtünk, kis keresgélés után este 8 óra körül értünk a
szálláshelyünkre, ami az iskola épületében volt. Házirend megismerése után elfoglaltuk szobáinkat.
Szobák egyszerűek, tiszták, kényelmesek.
Szeptember 26.
8.15-re kellett az iskolába „átsétálnunk”. Bejelentkezés után , egy tanárnővel, Gudrun kellett
beszélgetnem. Ez a sajnos nem sikerült túl jól, nehezen tudtam megfogalmazni múlt időben
válaszaimat. Ez alapján A1./2-es csoportba lettem besorolva. 12-en voltunk ebben a csoportba Európa
és Ázsia különböző országaiból, sőt meg az USA-ból is volt egy 60-as hölgy. Präteritumot tanultuk,
mely most meglepően jól ment. Olyannyira, hogy a nap végén odajött a tanárnő és azt mondta, hogy ő
most úgy látja, hogy néhány nap múlva ugorhatok egy szintet. majd bemutatott Stephani-nak, aki a
délutáni egyéni intenzívkurzust fogja nekem tartani. Stephani megkérdezte mit szeretnék ezeken az
egyéni órákon? Beszélni merni illetve gyakorolni. Szeretnék a tudásomban egy lépcsőfokot lépni. Vele
az óra , ami 90 perces volt, nagyon jól sikerült, nagyon megdicsért .
Szeptember 27.
Reggel az iskolában odajött hozzám Gudrun és átkísért egy másik csoportba az én legnagyobb
megdöbbenésemre. Azt mondta beszélt Stephani-val és úgy látják magasabb szintű csoportban a
helyem, ezért Christa csoportjába kerültem. Csoportunkba két japán, két svájci, egy mexikói hölgy,
egy orosz úriember, Adrienn és én tartoztunk. Ez A2/2-es csoport volt. Christa-val gyorsan pörgött az
óra. Pech és a Glück ellentétpárt jártuk körbe, miközben a nemzetközi társaság mesélt a saját
országának helyi szokás kultúrájáról. Ez nagyon érdekes és vidám volt. Délután Stephani-val újra volt
egyéni órám, ahol magamról, családomról, munkámról, beszélgettünk.
Horizonte nyelviskola különböző programokat szervez hallgatói számára. Ezen az estén egy városnéző
sétát ajánlottak. Adriennel nagy örömmel vágtunk neki a gyönyörű, kedves kisvárosnak.
Szeptember 28.
Délelőtti iskolában a Konjuktv II-t vettük, feladatlapok segítségével. Szerdánként nincs egyéni óra
ellenben komolyabb kirándulásra van lehetőség Wahlhalle-ba, méghozzá hajóval. Csodás időben,
meseszép hajókirándulást tettünk. Vezetőnk egy ukrán húszon éves lány volt, akiről nem lehetett
megmondani, hogy nem született német, olyan szépen beszélte a nyelvet. Nemrég még Ő is a
Horizonte tanulója volt. Ez nagyon inspiráló volt számunkra, hogy így meg lehet tanulni egy idegen
nyelvet.
Szeptember 29.
Christa minden reggel azzal kezdte az óráját, hogy az előző nap tanult szavakat kis cédulákra
felírta.Majd nekünk húznunk kellett négyet-ötöt és el kellett magyaráznunk az adott szavakat, a
többieknek pedig ki kellett találniuk. Sok mindent gyakoroltunk ezzel a feladat típussal. Der

Froschkönig című mesét vettük még ezen a napon. Délután Adriennel és néhány Horizont-és
iskolatárssal a várost jártuk és Megcsodáltuk a Dómot kívül-belül.
Szeptember 30.
Mára egy kortárs pop dallal készült nekünk Christa. SDP nevű együttes Nur noch einen Tag című
dalával. Többször meghallgattuk, soronként megértettük, lefordítottuk, mindezzel a feltételes mód
használatát gyakoroltuk, rögzítettük. Délutánt ismét a csodálatos város felfedezésével töltöttük.
Átsétáltunk az Öreghídon a város túloldalára, ahol egy helyi kis kávézóba ültünk be.
Október 1.
Szombat lévén nincs tanítás, de még az előző napokban lehetett jelentkezni egy egész napos nürnbergi
kirándulásra. Szívesen vágtunk neki a vonatos kirándulásnak Albrecht Dürer városába. Mozgalmas,
élénk városban rengeteg a turista. Egy „echte” bajor kisvendéglőben ebédeltünk helyi specialitásokat.
Nap végére kellemesen elfáradtunk.
Október 2.
Vasárnap Regensburg híres dómjában hallgatunk szent misét, amit a Donnschpatz-ok éneke tett még
ünnepélyesebbé. Délután Flohmarkt-on voltunk.
Október 4.
Christa szabadságra ment, ezért új tanárnőt kapott a csoport, Christine a neve. Kölcsönös ismerkedés
után a Konjuktiv II -t ismételtük. Délután Stephani-val a város nevezetességeiről helyi lokálpatrióta
szemmel nézve beszélgettünk. Erre a napra különleges programot szervezett a Horizonte. Egy
hegedűkészítő mestert lehetett meglátogatni. Helmut Pöser műhelye egy kis, szűk udvari épület
emeleti lakásában található. A mester minden munkafázist bemutatott. Kézbe foghattuk a különböző
készültségi állapotban lévő hegedűket. Átfogó képet kaptunk erről a ritka és szép szakmáról.
Október 5.
Este film klub keretén belül a Hontalanul Afrikában című filmet nézhettük meg. Az Oscar-díjas
alkotás németnyelven, német felirattal ment. Nagy segítség volt egyszerre hallani és olvasni is
németül.
Október 6.
Stephani-val ma volt az utolsó órám . Különlegessé szerettük volna tenni, ezért sétáltunk a városban,
megmutogatta kedvenc helyeit és beültünk a”Kuchenbar” nevű kedvenc kávézójába. Kaptam néhány
hasznos segédanyagot, feladatot tőle, amiket majd otthon jól fogom tudni majd hasznosítani.
Október 7.
Ma volt az utolsó napunk. Christine sütött a búcsúztatásunkra süteményt, melyet az délelőtt második
részében közösen fogyasztottunk el. Tanítás után indultunk haza.
Mindenkinek ajánlom az Erasmus+ programot, színes, jó hangulatú, vidám, szórakoztató módja a
magas szintű tanulásnak.

