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Szakmai gyakorlati élménybeszámoló 
Németország, Quedlinburg 

Julius Kühn- Institut 
 

A szakmai gyakorlatom az Erasmus programnak köszönhetően, a németországi 
quedlinburgi Julius Kühn- Institutban tölthettem, egy in vitro laborban.  
 
Utazás:  

 
Ha valaki időben intézkedik, 1-2 hónappal utazás előtt, igen kedvezményesen juthat 
ülőhelyekhez a vonatra. 2010.04.13., 7 órakor indultunk a Keleti Pályaudvarról, Berlin felé. 
Könnyes szemmel kuporodtunk le a fülkék kényelmesnek tűnő, de 13 órán keresztül, közel sem 

annak bizonyuló foteleibe, ezért inkább a hálófülkét 
ajánlanám.  
Berlinbe érve, csak ámultunk, a pályaudvar 
hihetetlenül nagy, modern és gyönyörű terén. Az 
biztos, hogy egyik pályaudvarhoz sem hasonlítható, 
amit eddig láttunk és tapasztaltunk.  
A jegyet megváltva, ami lehetséges automatában is, így 
nem kell sorba állni, ha valaki siet, 10.10-kor indultunk 
is tovább Magdeburgba az emeletes vonatunkkal, majd 

onnan 12.10 –kor már Quedlinburgban is voltunk, ahol várt ránk az állomáson a leendő 
főnökünk.  
 
 
Munka:  
 
Először a laborban néztünk körbe, ami össze sem 
hasonlítható a magyar laborok állapotával sajnos. Az 
épület viszonylag új, 3 éves csak, ezért minden nagyon 
modern és új benne. Mindenki nagyon kedves és 
segítőkész volt. Először dolgozhattam laborban, ezt 
minden ki megértette, és nagyon sokat segítettek, hogy 
beilleszkedjek. Angolul a legtöbben beszéltek 
szerencsére, így egész könnyen megértettem magam. A 
csoportomban lépésről lépésre vezettek be az in vitro 
munka rejtelmeibe. Lehetőség volt minden nap az 
épület menzáján enni, ahol 2-3 euro között egész napra 
jól lakott az ember. Kaptam biciklit kintlétem idejére, 
hogy könnyebb legyen a közlekedés. Külön irodát is 
biztosítottak, számítógéppel, ha egy kis nyugalomra 
vágynék. A program végén tartanom kellett egy 
prezentációt a munkámról, illetve közben is 
folyamatosan számonkérések voltak, de nem volt 
vészes. Nagyon élveztem a munkát, és nagyon sok 
barátot, ismeretséget szereztem.   
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Szállás:  
 

A szállásunkat ugyancsak a főnökünk intézte nekünk, így egy 
kollégiumban lakhattunk 3 és fél hónapig, ami igencsak lefaragta a 
költségeinket, így sikeresen kijöttünk az ösztöndíj összegéből.  A 
kollégium egy gyönyörű helyen volt, az ablak alatt a Bode patak folyt, 
körülöttünk erdők, parkok parkőrökkel, és szelektív kukákkal. Az 
ablakunkból kilátás nyílik a quedlinburgi várra. Minden modern és 
praktikus, esténként biztonsági emberünk van és ingyenesen 
használható konditerem. Konyha, a fürdő és mosdó, mosószoba, tv-
szoba közösek, de minden nagyon tiszta és kulturált volt. A szobák 
viszonylag újnak tűnnek, rendesek, takarosak, 2 személyesek, akkora 
a hely, és annyi polc van benne, hogy nem bírtuk belakni. Az 
ügyintéző nénink nem igazán tudott angolul, de amit kellet 
megértettünk vele.  
A kollégium mellett van az iskola, Landesfachschule, ahol kertészek és háztartástanosak 
tanulnak, de csak 2-3 hetente egy kis időre jönnek, mert amúgy gyakorlatuk van mindig, így 

eléggé üres volt a hely. A szomszéd szobák népeit néha 
látjuk, halljuk, de eddig ők is kedvesek voltak és 
aranyosak. 
Internet nem volt a szállóban, ezért, azt külön kellett 
elintéznünk, de ajánlottak ilyen usb-s netet az O2 
szolgáltatótól, állítólag az a legjobb, nekünk néha 
meggyűlt vele a bajunk, mert nagyon gyorsan eszi a pénzt, 
és kizárólag német nyelvű programot adnak hozzá, de ha 
az ember elég talpraesett és viszi magával a laptopját, hogy 

ott helyben töltsék fel neki, akkor nagyon segítőkészek. 
 
Quedlinburg: 
 

Maga a város mindenhol macskaköves, idős, 
régi tipikus német házikók díszítik az utcákat, 
ajándékboltokkal, zenészekkel.  
Mondanom sem kell, az autósok, ha csak eszedbe jut, 
hogy át akarsz menni az úton, egyből megállnak és 
átengednek, bárhol, bármikor. Nagyon sokan járnak 
biciklivel, így a bicikli utak az egész városban ki 
vannak építve.  
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Este 6-kor már bezár a legtöbb bolt, az éttermeken, 
bisztrókon, és szórakozóhelyeken kívül, a nagyobb 
közértek, 8 kor zárnak hétköznap és szombaton is, de 
vasárnap nincsen nyitva semmi, ezért érdemes 
szombaton este legkésőbb jól bevásárolni.  
 
A központban is megtalálható minden, nagyon hasznos 
bolt, a MacGeiz, ahol minden kapható, ételtől kezdve, a 
piperéig. Az O2 szolgáltató is itt székel, ha bármi 
probléma lenne a telefonnal, internettel.  

A központtól kicsit kintebb, található egy nagy üzletsor, ahol ruhaboltok, éttermek, Lidl, Aldi, 
E-center. Minden nagyon rendezett és tiszta. Az itt dolgozók nagy része nem tud angolul, de 
készséggel segítenek, ha megértik, mit szeretnél. 

A húsok, sajtok drágábbak, mint itthon. A gyümölcsök 
közül az alma és a körte drága, viszonyt érdekes módon, 
az eper, barack, ananász, banán olcsóbb. A zöldségek 
közül az uborka, dinnye, retek, amit érdemes venni.  
A városban mindig van valami kisebb rendezvény, de 
nem valami nagyszabású dolog általában. Hétvégente 
délelőtt érdemes kilátogatni a központban székelő piacra, 
ha friss dolgokat szeretne venni az ember.  
Hétvégén megtelik a város turistákkal, mivel QLB a 
világörökség része és sokan látogatják. Ha valakinek van 

kedve, a városi kisvonat körbeviszi a fontosabb helyeken. A quedlinburgi várat megnézni, 
mindenképpen jó programnak ígérkezik, mert nagyon hangulatos és gyönyörű a kilátás.  
Sok szép templom van, amibe érdemes ellátogatni, ilyen például a St. Blasii. 
 
Kirándulás:  
 
A Quedlinburg környéki kis városok, faluk, ugyan olyan kis 
hangulatosak, mint maga QLB. Érdemes ellátogatni Gernrodeba, ahol 
egy óriás kakukkosóra a látnivaló, amiből negyed óránként egy kakukk 
bukkan elő énekelve. Körülbelül 2 kilómétrerre található. Busszal 
érdemes jönni, bár biciklivel sincsen nagyon messze. 2 kilóméter csak 
oda az út. ( bicikliút nincsen kialakítva )  
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Feltétlen megéri elmenni Thaleba a Hexentanplatz-ra. Ide vonattal érdemes jönni, körülbelül 

3 euro a költsége. ( csak oda )  
Ott található a Harz hegységben egy boszorkánykő, az egész városban 
boszorkányos dolgok, díszek vonzák a túristákat. Április végén mindig 
van egy nagy fesztivál ami e köré épül. Egy felvonó, ( ők úgy hívják 
gondola ) visz fel a hegy tetejére, ami ilyenkor ingyenes. Minden 
boszorkányokkal van ilyenkor díszítve, boszorkánynak vagy ördögnek van 
öltözve. A panoráma lélegzetelállító, körülötted a hegyek, alattad a mély. 
9.00- kor volt egy ünnepélyes 

máglyarakás a 
boszokánykörben, az 

emberek épségére tűzoltók 
vigyáztak, fergeteges 

tűz show, majd a lobogó meleg 
tűz.  
Utána koncertezés, majd előadás a Goethe Faustjából, 
lézer show, majd éjfélkor egy este záró tűzijáték. Nagyon 
színvonalas rendezvény, mindez 8- 16 euró között. ( 
kortól és különböző kedvezményektől függ ).  
Ha éppen nincsen fesztivál, akkor a kalandvágyóknak érdemes ellátogatnia a thalei 
kalandparkba, bobpályára, vagy fagylaltozóba.  
 
 

 
Ballenstedt is csak 10-15 percre van busszal. Itt található 
egy nagy arborétum, sok szökőkúttal és tóval. Kiváló hely 
pihenésre és egy kis kikapcsolódásra, túrára, piknikre. 
Érdemes ellátogatni az olasz fagyizóba, és felmenni a 
várba, körbejárni a környéket. Busszal körülbelül 2-3 euro 
között van ide az út.  
 
 

 
Nagyobb melegben ajánlani tudom a ditfurti tavat, ami 
ugyancsak 10 perc. Ez egy nagyobb bányató, kialakított 
strandrész nincsen. Mellette található egy kemping. A víz 
viszonylag tiszta, gyorsan mélyülő. Délután felé sok család 
megy le pancsolni a gyerekekkel. A városkát is érdemes 
körbejárni, mert hasonló stílusú, mint Quedlinburg.  
 

Kicsit messzebb van 
Aschersleben, ahol egy hatalmas területen fekvő, gyönyörű 
arborétum, Landesgartenschau várja a látogatókat, ide 
borsosabb a belépő, körülbelül 12 euro, de mindenképpen 
megéri. Idegenvezető vezet végig a parkon, mesél a fajtákról, 
magáról a park kialakításáról. Árusok, játszóterek, érdekes 
kiállítások.  Maga a város is nagyon szép, ugyancsak régies, 
macskaköves, mint QLB, a tipikus kis német házakkal, sétáló 

utcával, éttermekkel.  
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Még messzebb, Bremenben található a Rhododendronpark, 
ami Európa legtöbb Rhododendron fajtájával büszkélkedhet. 
Itt is idegenvezető kíséri végig a látogatókat. Ameddig a szem 

ellát, Rhododendronok. Üvegházzal is 
rendelkezik, illetve az épületben található 
még egy csodák palotája típusú 
ismeretterjesztő rész, kizárólag a 
Rhododendronokról. Brement kötelező 
megnézni, ha már ott van az ember, a városban minden a híres muzsikusok körül 
forog, nagy a nyüzsgés, szép régi épületek, városrészek, árusok.  Busszal 3-4 órás 
út körülbelül, külön busszal körülbelül 20 euro.  A belépés díjtalan.  
 

 

Pár fontosabb dolog: 
  Érdemes odafigyelni, hogy mennyit utazik az ember és mivel, mert a busz és vonat nagyon 
drága, viszont a környező kis városokba legalább, tényleg érdemes ellátogatni.  
A nemzetközi diákigazolványt nem igazán tudtam használni sehol, viszont, ki tudja, jó hogy volt. 
Nagyon fontos, hogy csak a központi COMMERZ bankban lehet használni a kártyát, ha 
dombornyomott, ha nem, máshol nem fogadja el a gép. A szállás pénzügyeit a főnökünk intézte, 
csekken, külön. EÜ kártyát érdemes kiváltani.   
 
 Mindenképpen hatalmas élmény volt!  


