Erasmus Program – Wageningen, Hollandia

2007 szeptembere és 2008 márciusa között az Erasmus program keretein belül, 6 hónapot a
hollandiai Wageningeni Egyetemen töltöttem. A pályázat elnyerése nem volt nehéz feladat,
mindössze egy jó átlag, nyelvvizsga és pár ajánlás volt szükséges.

Indulás előtt nagyon sok dolgunk volt. Először is egyéni tanrendet kellett itthon kérnünk a
kint tartózkodásunk idejére. Az ottani tantárgyainkat is már itthon előre fel kellett vennünk,
ami nem volt egyszerű, ugyanis teljesen eltér az itthonitól. Ők nem két félévet használnak,
hanem 5 periódust egy tanév alatt. Ez 5-ször 6 hét oktatást jelent. Egy periódusba viszont csak
2 tantárgyat lehet felvenni. Az egyiket délelőttre, a másikat délutánra. Ha esetleg rosszul
választunk, a tantárgyakat a periódus elején még le lehet cserélni. 6 hét után jön az
úgynevezett „study week” ami 1 hetet biztosít a vizsgára felkészülésre, majd a 8. héten
vannak a vizsgák. Ha egy vizsga nem sikerül, ugyanúgy még kétszeri ismétlés a rendelkezésre
áll, de ugyanabban a periódusban nem lehet vizsgát ismételni, csak a következő periódus
vizsgáikor. Ebből a szempontból érdemes igyekezni megcsinálni a vizsgákat, mert nagyon sok
felhalmozódhat.
Ami még nekünk problémát jelentette a kiutazás előtt, az a szállás keresése volt. Kollégiumot
sajnos nem kaphattunk, mert csak Erasmusosok vagyunk, és kevés ideig maradunk, tehát saját
magunknak kellett megoldanunk az albérletkeresést.

Nem volt könnyű, mert senki nem segített, kaptunk pár honlapcímet, ahol kereshettünk
(http://www2.wau.nl/wso/kamerbalie/;http://bulletin.wau.nl/main.cfm;
http://www.kamernet.nl/dsp_h_searchResults.php?tempOK=1&outsideGemeente=1&f_Room
LocationID=38&maxPrice=400&Submit2=Zoeken), de az oldalak nagy része hollandul volt,
tehát nem sokat értettünk belőle. Naponta több email küldtem el, és a vége felé már napi
többször telefonáltam Hollandiába, de semmi sikerrel. Mindig volt valami indok, hogy mért
nem kaphatjuk meg az adott szállást. Már nagyon el voltunk keseredve, ugyanis a kintiek
előre jelezték, hogy el se induljunk úgy, hogy nincs szállásunk. Regisztráltam különböző
külföldi honlapokra, ahol megpróbáltam felvenni a kapcsolatot Wageningenben élő
fiatalokkal, hátha ők tudnak segíteni. Így is volt. Így találtuk a szállásunkat az utolsó hetekben
az indulás előtt.
Ez után már csak annyi dolgunk volt itthon, hogy a szerződést aláírjuk.
Eljött a nagy nap. Elindultunk… Autóval mentünk, mert fél évre repülővel nagyon nehéz lett
volna annyi dolgot kivinni magunkkal, amikre szükség lehet.
Az albérlettel minden rendben volt, leszámítva azt, hogy a lakás felújítás alatt állt, és még
akkor sem fejeződött be, amikor eljöttünk. A lakás 4 szobás volt, és egy perui srác volt a
tulajdonos, aki szintén ott lakott. Egy szobán mi osztoztunk, sajnos kénytelenek voltunk
összeköltözni, mert nagyon drágák kint az albérletek, az ösztöndíj még sajnos így sem volt
elég a megéléshez, és általában soha nem is érkezett meg időben. Egy másik szobában egy
finn fiú lakott, a negyedikben pedig egy szlovák ikerpár, de mivel ők csak 4 hónapot voltak,
ezután egy francia lány vette át a helyüket. Mindegyikükkel nagyon szoros barátságot sikerült
kialakítani. Nagyon sok közös programot és vacsorákat is szerveztünk. Szinte már szokássá
vált a végére, hogy minden hétvégén valaki más főz valamit az otthoni specialitásokból.

Miután kiérkeztünk, az első dolgunk az volt, hogy vegyünk magunknak egy biciklit, ugyanis
már az első percekben feltűnt, hogy a nélkül nem nagyon fogunk tudni közlekedni. Az iskola
sem volt közel, és helyi buszjáratok pedig nem voltak. Egy közeli használt
biciklikereskedésbe vettük meg aztán őket elég olcsón. A célnak teljesen megfeleltek, de
persze pár plusz lakat sem ártott, mert nagyon szeretik lopkodni a bicikliket.

Az első napokba a kinti koordinátorunkkal találkoztunk. Nagyon segítőkész volt, kaptunk tőle
térképet és elmutogatott mindent, hogy hova kell mennünk regisztrálni az iskolába és az
önkormányzatnál is, és egyéb dolgokat elintézni.
Mi már augusztus végén kimentünk, hogy mindent legyen időnk elintézni. Akkor még azt
hittünk, hogy nem fogjuk jól érezni magunkat, mert még iskola sem volt, nem voltak még
barátaink, így szórakozni sem mentünk. De ahogy elkezdődött a tanév, rengeteg külföldi
barátot szereztünk. Persze hollandokkal is ismerkedtünk, de ők nem annyira barátságosak.
Legalábbis soha nem fogják feléd megtenni az első lépést, de ha te megteszed, akkor a világ
legaranyosabb emberei. Ezért a végére az egyik legjobb barátunk is egy holland fiú lett, aki
majd júliusba látogat Magyarországra. Dél- Amerikaitól az Afrikaiig, lengyelek, szlovákok,
finnek, görögök, törökök franciák…és még sorolhatnám hány féle nemzettel ismerkedtünk
meg és kötöttünk nagyon szoros barátságokat is, amik szerintem soha nem fognak
elfelejtődni. Sokat szórakoztunk, utazgattunk az országban.
A vonatkora érdemes egy egyéves bérletet megvenni, ami 40% kedvezményre jogosítja a
bérlet tulajdonosát és rajta kívül plusz 3embert. Ez nekünk is nagyon jól jött, ugyanis
szerencsére nagyon sok látogatónk érkezett itthonról, így ezt velük is tudtuk használni.

A kinti oktatás módja is teljesen eltér az itthonitól. Nemcsak hogy sokkal több gyakorlati
lehetőséget adnak a diákoknak, de szabadkezet kapnak a tanórák alatt is. Nincs kőkemény
szigor és fegyelmezés, de mégis mindenki megcsinálja azt ami a dolga. Az órák elején a tanár
röviden elmondja a feladatot, majd lehet csinálni. Persze ha kérdés van, szó nélkül jönnek
segíteni. Az előadások követhetőségét pedig azzal segítik, hogy mindenki megkapja az
előadás elején az óra anyagát, amit közben csak ki kell egészíteni a plusz információkkal.
Másrészt nagyon jó rendszernek tartom az angol nyelvű oktatást abból a szempontból is, hogy
szinte nem találkoztunk olyan emberrel, akármilyen nemzetiségű vagy korú, hogy ne beszélne
angolul.

A szórakozási lehetőségekre, inkább ki sem térnék, mert megszámlálhatatlanul sok akad. A
tipikus holland buliktól a szervezett nemzetközi bulikig, és különböző szabadidős
programokig.
Az egyetemnek van egy hatalmas sport centruma, ahova, ha valaki szereti a sportokat,
érdemes megvenni az éves bérletet. Sajnos fél éveset nem árultak, de még így is megérte
megvenni. A bérlet megvétele után, aztán mindenféle sportot lehet űzni. A fitness teremtől, az
uszodán át a squashig, teniszig, vívásig, aerobicig… mindenre van lehetőség. Ez a
sportcentrum az iskola mellett van, így szinte minden nap iskola előtt vagy után vagy a déli
szünetben be tudtam menni egy kicsit.
Az iskola épületei elszórtan vannak a városba, de általában egy szakiránynak csak egy
meghatározott épülete van, így annyit soha nem kellett vándorolni. Minden épületbe van
menza lehetőség ebédidőben. De a hollandoknál az ebéd nem azt jelenti, mint nálunk. Ott
ebédidőbe csak szendvicseket, pár fajta levest és néhány édességet talál az ember. Tehát
napközben meleg ételt találni szinte lehetetlen, még az éttermekben is. Náluk a meleg étel
ideje a vacsora. A városban is működnek különböző menzák, ahol elég jókat lehet enni
olcsón, de ezek is csak délután 5 után nyitnak.
Jó tudni, hogy az egyetem épületeibe a büfék, üdítő-, és kávéautomaták csak egy úgynevezett
chip kártyával működnek. A hollandok ezt a bankkártyájuk mellé kapják és folyamatosan
tudják tölteni. Mi viszont ha szerettünk volna venni valamit, az iskola recepcióján tudtunk
venni ilyen kártyát különböző értékben. Hozzá kell tennem, nem nagyon éri meg ezzel a
kártyával ott vásárolni, mert a bolt nincs messze, és az iskolában minden nagyon drága.
Mindezeket összevetve, szerintem bátran mondhatom mindkettőnk nevében, hogy nagyon jól
éreztük magunkat ott kint. És életünk egy nagyon meghatározó részévé vált ez a fél év, amire

mindig emlékezni fogunk. Persze voltak nehézségek, és volt, hogy hazavágytunk. De ahogy
közeledett a félév vége annál jobban maradni szerettünk volna. Nagyon gyorsan eltelt. Ezért
mindenkinek ajánlom, hogy akinek lehetősége van, és bátorsága (ami szerintem nem kell
sok), induljon el. Nem fogja megbánni!

