International Summerschool 2017 beszámoló
Miután jelentkeztünk és sikeresen elnyertük a részvétel jogát Salzgitterbe, egy nemzetközi
nyári egyetemi programra, csapatunk útnak indult egy éjszakai vonattal Budapest Keleti
pályaudvarról Berlinbe. Onnantól egy ICE szerelvénnyel jutottunk el Braunschweig
Hauptbahnhofra, ahol találkoztunk a német diákokkal és Professor Menzelel, a program egyik
szervezőjével. Megkaptuk a közlekedéshez szükséges jegyeinket a hétre, illetve néhány
hasznos információt is kaptunk a szállásról, ahol a hetet eltöltöttük. Szállásunk Braunschweig
déli részén, Stöckheim városrészben helyezkedett el.
Érkezésünk napján a szervezők meghívtak minket egy kis sütögetésre az Ostfalia Egyetemre.
A partin azt is megtudtuk, hogy az 5 csoport melyikében fogunk dolgozni, illetve kaptunk
információkat a projekt részleteiről is.

Sűrű hétnek néztünk elébe, ahogy az a programtervben is látható. A szállás és az egyetem
között ingázva lehetőségünk nyílt arra, hogy használhassuk a helyi és a regionális közösségi
közlekedést. Az 1-es jelzésű villamossal utaztunk a szállástól Braunschweig vasútállomásáig,
majd a RegionalBahn szerelvényére szálltunk át, hogy eljussunk Salzgitter-Bad megállóhelyre,
ahonnan a 615-ös busszal utaztunk tovább az egyetemig. Ez az utazás másfél órát vett igénybe
minden nap, mindkét irányban.
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Hétfő:
Hétfőn lehetőségünk nyílt meghallgatni különböző tanárok előadásait a közlekedési
infrastruktúráról, -mérésekről, -modellezésekről és -hálózatokról. Ezek az előadások
érdekesek és hasznosak voltak a projekt minden résztvevője számára.
Délután kaptunk pár órát arra, hogy a csapattagok megbeszélhessék egymással, hogy mit is
szeretnének kezdeni a kereszteződéssel, amit akkor még nem is láttunk.
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Délután mutattak nekünk néhány városokon kívüli kereszteződést a környéken, amelyeket a
közelmúltban terveztek át. Az utazás után Braunschweig egyik éttermébe vittek minket, ahol
a vacsora elfogyasztása mellett tekéztünk is egyet közösen.

Szerda:
Szerdán egész nap a projekten dolgozhattunk. Mindenki a saját csoportjával dolgozott,
megbeszéltük, hogy mit kezdjünk a kereszteződéssel és megkezdődtek a modellezési munkák
is. Volt olyan csoport, ami a kereszteződés átrajzolásával kezdett, de olyan is, aki a korábbi
baleseteket, vagy épp a kereszteződés átbocsátóképességét vizsgálta.
Délután került sor a tanárokkal való egyeztetésre. Tanácsaikkal, útmutatásukkal felvértezve
folytattuk munkánkat a kereszteződéssel, egészen a vacsoráig.
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visszamenni a számítógépterembe, hogy megpróbáljuk határidőre befejezni a feladatainkat,
amit meghosszabbítottak este fél kilencig.
Végül minden csoport le tudta adni a rajzait és a dokumentációkat a tanároknak.

Péntek:
Reggel összepakoltuk a holminkat és
bementünk az egyetemre, ahol be
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Néhányunk visszament Braunschweigbe, mások elindultak vissza Magyarországra.
Néhányan Braunschweigben maradtunk, ahol utolsó napi szállásunk elfoglalása után
városnézést terveztünk, de az időjárás keresztbehúzta a terveinket, így a hotelben maradtunk
és kártyáztunk.

Szombat:
A szombat reggelünket azzal töltöttük, hogy bejussunk a városba és lerakjuk a csomagjainkat
Braunschweig Hauptbahnhofon. Onnan gyalog indultunk el a városba. Megnéztünk néhány
műemléket, például a Városházát, a színházat, múzeumokat, a dómot, templomokat, stb.
Sétánk közben belefutottunk egy nemzetközi ételfesztiválba is a Bank Platz-on.
Később visszamentünk a vasútállomásra és elmentünk még ebédelni, mielőtt felszálltunk
volna a vonatra, ami elvitt minket Berlinbe és onnan tovább Magyarországra.
Összefoglalás:
Sok időt töltöttünk az utazással az egyetemre és vissza. Gasztronómiai szempontból nézve
nagyon finom ebédet és vacsorát kaptunk minden nap. Ugyancsak kaptunk egy kis kávét és
teát is a terembe, ahol dolgoztunk.
Magyar részről mindannyiunk élvezte ezt a hetet, bár elég mozgalmas és fárasztó volt. Sok új
emberrel ismerkedtünk meg és bepillantást nyerhettünk a kultúrájukba is. Ugyancsak sokat
tanultunk a modellezésről és a mérnöki munka egyéb részeiről is. Úgy gondoljuk, hogy nagyon

hasznos volt a tanulmányainkra nézve az, hogy alkalmazhattuk a gyakorlatban is mindazt, amit
tanultunk korábban.

Résztvevők:
Serfőző Sándor, Bencs Orsolya, Faragó Dániel, Szőts Zsófia, Szalatnai Balázs, Szabó Dániel,
Tarnai Krisztián, Mándli Marcell, Chompoonut Kongphunphin, Szilágyi Zoltán

