Wageningen, Hollandia
2007.08.25. – 2008-04-05
Amikor megpályáztam az ösztöndíjat nem tudtam mire vállalkozom. Voltak nehéz pillanatok
illetve nagyon jók, de azt hiszem pont ezért volt jó tapasztalat. Minden beszélgetés pillanat
egy kihívás ott kint.
Szóval összességében elmondtató, hogy életem legjobb félévét töltöttem Hollandiában
Wageningenben.
A következőekben sorba venném azokat a dolgokat, amik úgy gondolom, hogy fontosak:

Tantárgyválasztás:
Ez az egyik dolog, amibe először megakadnak az emberek. Mit és hogy kell csinálni? Nagyon
egyszerű. Nem szabad várni a kinti koordinátorra, hogy megmondja, mit lehet, mit nem. Ő
annyit fog csinálni, hogy elküldi a Wageningeni egyetem honlapjának a címét, aztán rád
hagyja a dolgot. Szóval irány a www.wur.nl/UK/, meg kell keresni az Exchange studentekre
vonatkozó lapokat, levonni a tanulságot, aztán megkeresni a Study Handbookot, és
megkeresgetni a tárgyak között. Itt meg lehet találni minden információt, az adott kurzusról.
Célszerű olyan tárgyakat választani, melyeknek kevés előfeltétele van, vagy legalább
tanultunk előtte róla magyarul, mert így nem lesz olyan nehéz. De igazából bármit lehet
választani, ami érdekel. Azoknak, akik halas szakra mennek ki ajánlom figyelmébe az
Aquaculture production systems nevezetű tantárgyat. Jól felépített, és egy nagyon fejlett
kurzus.

Szállás:
Egyike a legfontosabb dolgoknak, ami nélkül nem sok értelme van kimenni. Azt tudnám
tanácsolni bárkinek, akik az elkövetkezendőekben mennének ki, hogy abban a pillanatban,
amikor megírják, a pályázatot ragadjanak rá az internetre és kezdjenek el szobát keresni.
Wageningen tipikusan egy olyan város, ami kicsi és ahol rengetegen dolgoznak, tanulnak,
szóval olcsó, jó szobát kapni szinte lehetetlen. Mind ez mellett a kinti koordinátorok nem
segítenek. Megadnak pár internetes oldalt, aztán keress magadnak, amit akarsz.

(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_RoomLocationI
D=38&maxPrice=400&Submit2=Zoeken )
Ez a három internetes oldal a
leghasznosabb. Mind emellett, ha így sem
sikerülne szobát találni, akkor érdemes
regisztrálni a facebookra, vagy egyéb
külföldi kapcsolattartó oldalra, és egy pár
már ott kint tanuló diáknak írni, hogy
tudnak-e valamit. Nekünk is így sikerült
szobát találnunk.
Gondoltam megadom az email címét annak
a helynek ahol mi laktunk. Hátha éppen
van szoba.
Alberto Maurer:

Itt laktunk.

Kiutazás:
Ha van rá lehetőség autóval a legkényelmesebb. Repülőn kevés cuccot lehet vinni, illetve a
busz meg kényelmetlen, és hosszadalmas. Márpedig hogy ha az ember félévre megy ki
szüksége van egy csomó dologra, de persze ez lehetőségfüggő. Mindez mellet érdemes
kipróbálni őket is: http://hollandfuvar.fw.hu. Velük kapcsolatban nincsen tapasztalatom.
Tömegközlekedés Hollandiában:
Egyszerű, nem kell aggódni. A vonatok gyorsak tiszták, mint ahogy a buszok is. Repülőtér
mellett ott a pályaudvar, pályaudvar mellett ott a buszmegálló. Szinte lehetetlen eltévedni. Az
árak kicsit borsósak, de hát ne lepődjünk meg, Nyugat Európában vagyunk. Célszerű
igényelni a vonatállomáson egy kártyát, ami 40%-os árengedményt ad a kártya
tulajdonosának illetve plusz 3 embernek. Az árára már nem emlékszem pontosan, de 50 Euró
körül lehet.
Biciklik:
Hollandiában mindenki biciklivel jár. Még
a professzorok is. Szóval miután
megtörtént a beköltözés, a Wageningeni
térkép mellett ez az egyik legfontosabb
dolog, amit be kell szerezni. Igazából
tanácsot nem tudok adni, keresgetni kell,
kérdezősködni. Esetleg interneten is adnak
fel hirdetéseket, azok között is lehet találni.
Érdemes használt bicikliket keresni, mert
azok olcsók illetve nem olyan nagy
veszteség, ha ellopják. Ne legyünk nagyon
elkeseredve, ha ez megtörténik. Az
enyémnek az utolsó hétvégén kelt lába.

Célszerű jó nagy lakatot vásárolni rá. Bár
az
se
életbiztosítás.

Boltok:
A városban sok bolt van. Igazából mindenkinek érdemes csinálnia egy-két körutat a városban,
feltérképezni mi hol van. Itt már nem árt, ha van biciklije az embernek, mert a hollandok
nagyon szellősen építkeznek és annak ellenére, hogy kicsi város Wageningen elég nagy
területen fekszik el. Mind emellett az egyetem is nagyon szét van szórva a városban, és
mindig máshol vannak az órák. Szóval nem árt tudni, hogy mi hol van.
Boltok közül az Aldit ajánlanám, mert az a legolcsóbb, és minőségben sem olyan rossz.

Minden szerdán, és szombaton piac van a főtéren. Oda is érdemes kilátogatni. Szerdán
ruhapiac, szombaton élelmiszer piac van. Tengeri hal is kapható, és ha lusta az ember főzni,
ők meg is sütik. Nagyon finomakat lehet enni.
Egyetem, Diákok, Diákélet:
Összevetve mindhárom tökéletes.

Nagyon jó a diákélet. Diákszervezetek,
közös nemzetközi főzések, Erasmus
kirándulások. Azt ajánlom annak, aki
kimegy, hogy ne csak a szobában üljön és
tanuljon. Fontos a tanulás is, de nem
gondolnám, hogy a kinti vizsgák olyan
borzasztó nehezek lennének, hogy a
Hollandiában eltöltött időt csak azzal kéne
elütni. Ismerkedjünk a kinti diákokkal.
Rengeteget lehet tőlük tanulni, nem
beszélve arról, hogy az angoltudásunkat is
beszélgetés közben tudjuk a lehető
legjobbra fejleszteni. Szóval tessék
pezsegni, szocializálódni. Ne azzal teljen el

az idő, hogy honvágyunk van. Nincs idő
rá. Csak félévről van szó.
Diákok közül a nemzetközi diákokkal lesz
a
legkönnyebb
megismerkedni.
A
hollandok is kedvesek közvetlenek, de
nagyon zárkózottak. Nem nagyon lépnek
ki a saját köreikből. Ha nagyon szeretnénk
holland barátokat, akkor olyan embert
keressünk, aki már volt valahol
ösztöndíjjal külföldön. Ők nagyon
nyitottak mindenkire.
Az egyetem egyszerűen hihetetlen jó.
Nagyon jó gyakorlatok, felszerelt termek.
Tanárok nagyon közvetlenek, felkészültek,
naprakészek, lendületesek, és készüljünk
fel, hogy magukkal rántanak. Bármikor
rendelkezésre állnak, akár közvetlenül,
akár
e-mailben.
Tessék
bejárni
előadásokra,
gyakorlatokra.
Nagyonnagyon megéri.

Turizmus:
Ide szeretnék egy pár dolgot leírni, amit
érdemes
megnézni.

Amszterdam. Mi más? Nagyon szép, és
hangulatos város. Érdemes venni egy
turistatérképet, amin minden fel van
tüntetve, némelyiken még magyarul is.
Rengeteg múzeum, látványosság. Nem
beszélve arról a negyedről, amiről olyan
híres.
Érdemes a Heineken múzeumot megnézni.
Én sajnos nem tudtam, mert átépítés alatt
állt, de sokan mondták, hogy nagyon jó.
Meg hát a sörkedvelőknek kötelező.
Arnhem. Szép városka. Igazából olyan sok
érdekes látnivaló nincs, ugyan olyan, mint
az összes holland város. Szép főutca,
piactérrel,
templommal,
butikokkal,
nyugodtan üldögélő hollandokkal. Már
csak a hangulat miatt is érdemes
ellátogatni.

Arnhemi állatkertben is el lehet tölteni egy
jó napot. Nagyon szép óceáni akváriuma
van.

Agrármérnököknek
kötelező
a
Wageningen körüli biciklizés. Rengeteg
gazdasági haszonállat van a városka körül,
nem beszélve a szépen gondozott
környezetről.

Szóval összegezve: Megéri kimenni. Rengeteg tapasztalattal gazdagodik az ember. Néha el
kell menni itthonról, hogy meglássuk, hogy lehet ezt máshogy csinálni, lehet emberhez
méltóan, tudatosan élni, és Hollandia azt hiszem nagyon jó példája ennek. Szép Magyarország
is, de csak külföldi példán fogjuk megtudni, hogy, hogy lehet szebbé és jobbá tenni.
Ha pedig a szülők az miatt aggódnának, hogy Hollandia a „könnyű drogok hazája”,
megnyugtatom őket. Ott is ugyan úgy megvetik, mint bárhol máshol.
Horváth Zoltán
Kaposvári Egyetem hallgatója

