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Az Erasmus lehetőségről, több helyről is értesültem, több csoporttársam is részt vett külföldi szakmai 
gyakorlaton, illetve vállaltak tanulmányi félévet külföldi egyetemen. Nagyon sok pozitív élménnyel 
érkeztek haza és csak buzdítottak, hogy jelentkezzek minél hamarabb. 

 
Többször jártam már külföldön, de csak rövid ideig tarthatott, Erasmusnak köszönhetően három 

hónapot teljesíthettem kinn. Az utazás előkészítése során mindenki a segítségemre volt, a tanárokkal 
való egyeztetés könnyen ment, kifejezetten nyelvi felkészülésre nem volt szükség, az interjúztatás során 
elegendőnek találták a nyelvismeretet. A kiutazás megszervezésében és a munkaterv összeállításában 
szintén sok segítséget kaptam felettesemnek, András Dömötörnek köszönhetően. 

 
Németországba személyautóval utaztam családi segítséggel, ezután, ha szükség volt 

helyváltoztatásra, mindenben a felettesem segített, de volt példa, amikor személyautót is biztosítottak 
számomra, amennyiben egyedül is el tudtam intézni a feladatot (bevásárlás).  A német Sommer Energy 
partner cége, a magyar Schwung Kft., aminek vezetője, felettesem, András Dömötör. A szállás 
megszervezésében Klaus Sommer segített, aki a Sommer Energy tulajdonosa.  

 
Szerencsémre a szálláshely és a cég műhelye gyalogosan megközelíthető volt, nem volt szükségem 

külön tömegközlekedést igénybe venni. A szállásom egy szobából állt, amiben külön fürdőszoba is volt. 
A konyha az alsószinten volt, ahol lehetőség volt főtt ételt készíteni. Sok mindent magammal vittem, de 
sok mindent biztosítottak, volt olyan, amit elő sem vettem egész idő alatt. Minden olyannal készültem, 
amit az ember magával visz, amikor apartmanban foglal szállást üdüléskor, és ez bőven elegendőnek 
bizonyult.  

 
A kezdet nehezebb volt, korábban csak Andrással tartottam a kapcsolatot, Klausékkal még nem 

találkoztam, de az első találkozáskor megismertem feleségét, Irist is, aki annyira segítőkész volt, hogy az 
embernek nagy nyugalmat adott. A műhelyben dolgozó emberek, mind kedvesek voltak, de 
munkafolyamat alatt nem szabadott őket zavarni, nagyon sokat utaztak, de a közös reggeli alatt mindig 
meghallgattuk az éppen aktuális beszerelés vagy karbantartás történeteit. A mobilitás alatt használt nyelv 
nem a fogadó országé volt, angol nyelvvel indultam ki, ők legtöbben csak németül beszéltek, de Irissel 
és Andrással angolul beszéltük meg a napi teendőt. A német fordításban András nagyon sokat segített. 

 
A fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával elégedett voltam. Minden feladatot Andrással 

közösen kaptunk, az ő keze alá kellett dolgoznom, úgyhogy rólam a visszajelzést is ő adta Klausék felé. 
Mindig kaptam időt, hogy ha valaminek a működésével nem voltam tisztába, jegyzetelhettem, hogy este 
utána tudjak olvasni. Sok műszer alapvető működését megtanulhattam, és sok ötletüket megosztották 
velünk, ami a jövőben meg is szeretnének valósítani, igazi mérnök emberek. Mind e mellett beengedtek 
a mindennapi életükbe, közösen etettük meg a háztáji állatokat, a közös reggelik, és a hosszú 
kávészünetek. 

 
A szakmai gyakorlatot az előírt módon hajtottam végre, módosításra szükség nem volt, azonban 

mindez nem ért véget hazautazáskor, a mai napig heti szinten tartjuk a kapcsolatot, és belevágtunk 
Andrással egy közös projektbe, amiben Klaus nagyon sokat segít. 

 
Szent István Egyetem az én küldő intézményem, mindenfajta segítséget megkaptam, elegendő 

információt biztosítottak, ahhoz, hogy az ember bátran neki kezdjen, és ha közben is történt bármi, a 
kapcsolatot folyamatosan tudtuk tartani.  

 
Sommer Energy-nél eltölteni ezt az időt olyan volt, mint egy három hónapos kapcsolatépítő tábor, 

nagy volt az érdeklődés az ő részükről is, hogy megy itthon az oktatás, milyen az élet egy fiatalnak, illetve 
én is sok mindent megtudtam az ő életükről.  
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Klaus Sommer egy olyan mérnök, aki a saját erejéből építette fel a birodalmát, nem irigy, bármilyen 
programba belenézhettem, fontos neki a családja, négy gyermeke és a felesége. Amikor egy nagyobb 
projekt befejezése után, megsütnek egy általa felnevelt kecskét és közösen örülünk a munka sikeres 
befejezésének, szokatlan az itthoni magatartáshoz képest, mert itthon megmarad mindez inkább 
ígéretnek. Gondolom ehhez, megfelelő anyagi támogatást is kapnak, de ez már nem rám tartozott. Klaus 
nagyon gazdag, és hatalmas tekintélye van, mégis hagyja embereit kibontakozni, látva mennyi oklevele 
van, és mégis meghallgatja és fontolóra vesz a gyakornokok ötleteit, és sajátjaival csak gazdagítja azokat. 
A műhelyben csak Opel autókat láttam, de a családi autótól kezdve az utolsó műhely autóig, mert már 
annyi kedvezményt kap az Opeltől, hogy mondta, bolond lenne, mást vásárolni, pedig megtehetné, de 
azt mondja, ami bevált, minek változtasson. 

 
A hatalmas műhely körül neveli háztáji állatait nem nagy számban, csak amennyit a család elfogyaszt. 
Különböző fajta csirkéket, kecskéket, pulykákat, és mindig szán rájuk időt, nem bízza másra az ő 
etetésüket, de sokszor segíthettem neki, és én is elmesélhettem, hogy otthon, falun, mi hogyan csináljuk. 
Megmutatta azt a kis földet, ahol saját kukoricáját neveli, hogy azzal etethesse állatait. Vannak nagyon jó 
ötletei az állat takarmányozásával kapcsolatban, nem hittem a szememnek, amikor a fehér csirkéinek, 
roppantott fehér babot adott, amit előző este friss kecsketejbe áztatott be, akkor már sejtettem, valójában 
miért akkorák azok az állatok. Más világ, sokkal nyugodtabbak, nagyon sok munkájuk van, mégis van 
idejük ilyen dolgokkal foglalkozni, azonban ott is vannak gondterheltebb napok, de igyekszenek 
megoldani. A cég erőssége, talán azaz összetartás, ami jellemző rájuk, tudják, hogy nagyon sikeresek, 
de mindennap ugyanúgy munkásruhában érkeznek, kezet fognak, és a kezdik a szerelést, hogy egy újabb 
Sommer erőmű legyen telepítve világszerte. 
 

Megelőző nap Andrással mindig megbeszéltük, mikor van ébresztő, és hol találkozunk. Nem volt két 
egyforma napom, ha este valamin több ideig dolgoztunk, akkor reggel később kezdtünk. A műhely 
irodájában Iris várt minket kávéval és csokoládés keksszel, ez mindig volt, mert Klaus e nélkül nem is 
tudta volna elképzelni a reggelt. A legtöbb feladatot az irodában kellett teljesíteni, legfőképpen 
adminisztrációs feladatot kaptam, mindezt Andrással közösen végeztük. A kezem nem volt elengedve, 
Andrással együtt kellett mozogni és dolgozni. Amikor a rendelést teljesítették, mindig megmutatták, hogy 
az elkészült erőmű mivel másabb, mint az amit, két héttel korábban szállítottak beszerelésre.  

 
Amikor Klausnak és Andrásnak volt közös feladata, ők végzik a már telepített erőművek 

karbantartását Németországon kívüli országokban, akkor én Irissel maradtam, ez idő alatt sokat 
beszélgettünk, mesélt gyermekeiről. Ezek a napok nagyon családias hangulatban teltek. Délután egy óra 
körül visszamehettem a szállásra ebédelni, és egy kis csendes pihenőt is kaptam, amit arra használtam, 
hogy utána olvastam, azon a napon újonnan hallottaknak. Nem volt feszített tempó, sok projektnek a 
bevezető szakaszához csatlakoztunk, ami inkább az adminisztratív és engedélyeztető feladatokból állt, 
amit elsősorban számítógépen kellett végezni.  

 
Voltak azok a napok, amikor erőműtelepekhez mentünk ki, és ha volt idő, akkor végig mutatták az 

üzemet, annak működését. András elmesélte, hogy kapcsolódik az ő munkájuk a kilátogatott telepi 
munkához. Általánosságban délután 5 óra magasságában, befejeztük a napi teendőt, és utána szabad 
foglalkozás volt. De nem volt kötelező visszamennem a szállásra, ott maradhattam és Klaust hallgattuk 
az állatokról, megjöttek gyermekeik és főzögettek az iroda alatti konyhában, ami inkább egy feldolgozó 
helyiségnek nézett ki. De ezt sem mondanám minden naposnak, leginkább hétvégére voltak jellemzők, 
hogy összeülnek valamit készíteni. Kifejezett városnézegető nap nem volt, a telepi látogatáskor néztünk 
körbe az adott városban, a szükséges helyeken. Legtöbbször a munkán volt a hangsúly. Voltak napok, 
amik lassabban teltek, főleg az elején, de amikor már egyre otthonosabban mozgott az ember, akkor már 
estére igencsak el lehetett fáradni. 
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Őszintén sok mindent lehetne mesélni, de a legjobb élményem, amikor párom kijött hozzám egy 
hosszú hétvégére, és mindent megmutathattam neki, amivel addig megismerkedtem. Klausék is örültek 
neki, autószerelő lévén, a műhelyből alig lehetett kihúzni, elbűvölte az ottani munka és a kogenerációs 
erőművek telepre szabása. Legrosszabb élmény kifejezetten nem volt, azonban sokszor a német 
nyelvtudás hiányát éreztem, főleg amikor valami vicceset meséltek, és már mindenki nevetett, én csak 
udvariasságból mosolyogtam, de a mindennapi munkában nem korlátozott, Andrásnak köszönhetően 
sok mindent megértettem. 

 
Korábban is említettem a szakmai gyakorlat nem ért véget hazatérésemmel. Andrással jelenleg két 

projekten dolgozunk, amiből az egyik teljesen közös, a másikban csak megfigyelőként, tanulóként 
veszek részt. Mindkettő megújuló energiaforráson alapszik. A külföldön szerzett tapasztalataimat sok 
helyen tudom hasznosítani, mint például sokkal bátrabban állok neki egy projekt kidolgozásában, 
láttam, hogy a jó ötletek tényleg megvalósulnak, érdemes a megújuló energiákkal foglalkozni, mert ha 
Magyarországon még nehezen is működik, de már vannak európai országok, akik már ténylegesen 
elismerik létjogosultságukat, és akiktől sokat tudunk tanulni. 

 
 

 
1. kép: Irodai munka és teleplátogatás 

 
 

 
2. kép: Műhely 
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3. kép: Szálláshely 

 

 
4. kép: Klaus állatai 

 
 

Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
SOMMER ENERGY 

 


