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Számomra a hollandiai szemeszter életem egyik legjobb időszaka volt. Már amikor
megtudtam, hogy elnyertem az ösztöndíjat, akkor is repestem a boldogságtól, de később
rájöttem, hogy még annál is jobb, mint amire számítottam.
Az egész Erasmus program egy szenzációs lehetőség, a diákoknak. Ha ki tud valaki menni,
akármelyik országba, azt valószínűleg soha nem fogja elfelejteni, mivel soha többet nem lesz
rá lehetősége, hogy fiatalon, szórakozás közben, viszonylag kevés kötelezettséggel
megismerkedjen egy teljesen más kultúrával, mint a miénk.
Azon kívül, hogy az iskola, és a későbbi karrier szempontjából hatalmas előnyt jelent, a
nyelvtanulásban is segít, ráadásul én most elmondhatom magamról, hogy Európa szerte
vannak barátaim, ami szintén nem utolsó szempont.
Azoknak, akik még csak most készülnek ki, összeírtam a tapasztalataimat, amiket az
országban szereztem, és amik nekem is hasznosak lettek volna, ha előre tudom őket.
Remélem, hasznát veszitek majd.

1. A hollandok
A hollandok alapvetően kedves emberek. Amikor én először kinn voltam az EILC
tanfolyamon, ott a tanárok a holland kultúrával is megpróbáltak megismertetni minket. Ők azt
mondták legyünk felkészülve, mert Hollandiában az emberek udvariatlanok és túlságosan
szókimondóak. Én nem így vettem észre. Talán a viszonyítási alap volt más, vagy csak a
megfelelő emberekkel találkoztam, de ők mind segítőkészek és barátságosak voltak. Az tény,
hogy nem kertelnek, és nem szépítgetik a dolgokat, de semmiképp nem udvariatlanok.
Általában elmondható, hogy nyitottak. Erre az egyik legjobb példa, ami elsőre tűnik fel az
embernek, ha az országba érkezik, az ablakok. Észre fogjátok venni, hogy a holland
házaknak, méretükhöz képest feltűnően nagy ablakaik vannak és nincs rajtuk függöny. Talán
ezzel is bizonyítva, nincs titkolni valójuk.
A holland mentalítás alapvetően demokratikus, toleráns. Ez többek közt a politikájukban is
érezhető. Évek óta vitatkoznak például arról, hogy maradjanak-e legálisak a könnyű drogok,
illetve a bevándorlókról. Döntés azonban nem születik – talán soha. A közéletben aktívan
résztvevő hollandok szerint az ilyen mértékű demokrácia már káros, épp azért mert, ha
mindenkinek egyesével kikérik a véleményét, tényleg soha nem születik eredmény,
semmilyen kérdésben. Ez persze a tősgyökeres hollandokra vonatkozik. Rajtuk kívül azonban
még rengeteg ember él az országban, mindenféle nemzetiségből. Becslések szerint 2012-re a
bevándorlók aránya eléri a 60%-ot.

2. A nyelv

Azt mondják a holland nyelv úgy született, hogy egy részeg angol tengerész megpróbált
németül beszélni. Ez alapján körülbelül el is lehet képzelni. Valóban leginkább az angol és a
német nyelv keverékére emlékeztet. Rengeteg szó van, ami teljesen megegyezik az angollal,
legalábbis írásban. A kiejtés azonban teljesen más. Általában azonban nem probléma, ha
valaki nem beszél tökéletesen – vagy egyáltalán – hollandul, ugyanis jóformán mindenki
beszél angolul, németül és legtöbbször franciául is, a 12 éves gyerekektől elkezdve a 60 éves
hajléktalanig. Sőt emiatt valójában problémás is a nyelvtanulás, ugyanis, ha észreveszik, hogy
valaki nem tökéletesen beszéli a hollandot, egyből átváltanak angolra, így elég nehéz
gyakorolni.

3. Utazás
Az kiutazás bárhogy történhet, busszal, repülővel,
vonattal. Mindenki maga választja. Én busszal mentem,
mert akkor épp az volt a legolcsóbb, de ha időben kezdtek
keresgélni, biztos találtok olcsó repülő jegyet is.
Az országon belüli utazás egy kicsit költséges, de
mindenképp megéri minél több helyet megnézni. A
külföldi diákok sajnos nem kapnak semmilyen
kedvezményt, viszont körülbelül 50€-ért lehet venni egy
kártyát a vasútállomáson, amivel aztán fél áron utazhattok
utána.
A városokon belüli közlekedés kicsit bonyolult.
Legalábbis nekünk eltartott egy darabig míg megértettük.
Úgynevezett ’Strippenkarten’-t kell venni, amin 15, 30
vagy 45 csík van, és minden közlekedési eszközre –
metró, villamos, komp, bármi - érvényes. A város fel van
osztva zónákra. Ha az ember egy zónán belül utazik,
ahhoz két csíkot kell felhasználni, ezen felül minden alkalommal, ha átlépi a zónahatárt plusz
egy csík. Ezek a csíkok azonban bizonyos ideig felhasználhatók. A két csík például egy óráig,
tehát visszaútra is jó lehet.
A városon belüli utazáshoz, azonban a legkifizetődőbb – és „leghollandabb” – módszer a
biciklizés. Érdemes minél előbb beszerezni egyet. Várostól függ, de általában 100€ körül már
lehet kapni használtat, ami a célnak tökéletesen megfelel. Legyetek azonban nagyon óvatosak
honnan veszitek, ugyanis a rendőrség nagyon szigorúan kezeli a lopott biciklik ügyét. Minden
bicikli vázában van egy biztonsági szám, amit ellenőriznek, ha igazoltatnak valakit, és ha
kiderül, hogy lopott, akkor 300-500€ a bírság. Nem lehet arra se hivatkozni, hogy az ember
nem tudta, hogy lopott, vagy, hogy csak külföldi diák.
Ugyanígy oda kell figyelni a bicikli felszerelésére is. Mindenképp kell, hogy legyen rajta
csengő és lámpa elől, hátul, és már szürkületben ajánlatos használni, mert azért is súlyos
bírságokat írnak. A biciklis közlekedés azonban messze a legbiztonságosabb Hollandiában.
Észre fogjátok venni és meg fogtok lepődni rajta, hogy mennyire előzékenyek, és udvariasak
az autósok a biciklisekkel szemben. Biciklis út pedig mindenhol van.

4. Vásárlás
A legnépszerűbb, és legolcsóbb helyek Hollandiában az Aldi, az Albert Hein és a Coop.
Ezekben minden megtalálható, ami élelmiszer, plusz némi illatszer. Ajánlatos első adandó
alkalommal Albert Hein bonus kártyát szerezni. Egyszerűen csak kérni kell a pénztárnál és
adnak. Én egészen az utolsó hétig azt hittem, hogy valami bonyolult procedúra megszerezni,
úgyhogy eléggé bosszankodtam, mikor rájöttem, hogy végig lehetett volna. Igaz nem ad túl
sok kedvezményt, körülbelül 5%-ról van szó, de azért nem árt.
Létezik még Kruidvat, ami körülbelül olyan mind itthon a DM, vagy Rossman, és van egy
egészen különleges áruház, a Hema, ami voltaképp minden egyben, ruha, cipő, illatszer,
írószer, kertészeti bolt.
Az árak körülbelül ugyanolyanok, mint Magyarországon, egyedül két dolog van, ami
lényegesen drágább, a cigi, ami 4€, és az alkohol, de csak ha szórakozó helyen akar inni az
ember.
Mindent egybe vetve, körülbelül 250-300€-ból nagyon jól ki lehet jönni egy hónapban.

5. Szállás
A szállás egy elég problémás kérdés. A legolcsóbb kollégiumi hely Rotterdamban 500€ volt,
és ezt egy összegben akarták volna előre. Sajnos én emiatt nem is tudtam megoldani, hogy
koleszos legyek. Az albérletek ennek körülbelül a felébe kerülnek, viszont azt nehezebb
megszervezni.
Intő példa mindenkinek! Nekem, amikor kiértem Rotterdamba – hullafáradtan az utazástól, és
kicsit ijedten, hogy mégis mi lesz velem, egy idegen országban, idegen emberek között –
akkor kellett szembesülnöm vele, hogy sajnos még sincs szobám. A feltételezett házigazdám
ugyanis, körülbelül 20 e-mail váltás után közölte, hogy nem volt 100 %-ig biztos benne hogy
jövök, úgyhogy kiadta másnak a szobát. Ha nem lett volna student mentorom, nem tudom, mit
csináltam volna. Úgyhogy ezekkel a dolgokkal óvatosan kell bánni. A legjobb, ha az ember ki
tud utazni, pár nappal a szemeszter kezdete előtt, és személyesen ott lefixál mindent.

6. Iskola
Az iskola, legalábbis ahova én jártam, teljesen
különbözik az itthonitól. Az oktatás alapvetően
más jellegű, sokkal inkább gyakorlati, mint
elméleti. Ne várjátok, hogy szokásos magyar
módszer szerint leültök, és jegyzetelitek, amit a
tanár mond. Hollandiában nem beszélnek a
dolgokról, hanem csinálják. Általában az első
órákon volt egy kis bemutatkozás, aztán a tanár
megkért minket, hogy alakítsunk csoportokat, és
megmondta mi lesz a feladat. Utána ezekben a
csoportokban dolgoztunk a „project”-ünkön. Az
órák azzal teltek, hogy a tanár a csoportokkal
egyesével egyeztetett, megnézte, ki hol tart,
illetve válaszolt a kérdésekre. Mert ha valamit
nem tudtunk, hogy kell csinálni, vagy mégis
milyen formában képzeli azt el, akkor az
megkérdeztük, de olyan nagyon ritkán volt, hogy
valamit maguktól el kezdtek mondani. Tehát a
kreativitására, és a kezdeményező készségére
mindenkinek szüksége lesz.
Ezen kívül a tanárokkal való viszony is teljesen más. Sokkal inkább baráti, mint amit itthon
megszokott az ember. A diákokat a keresztnevükön szólítják, és legtöbbször ők is elvárják
ugyanezt viszont.
A számonkérés majdnem minden esetben prezentáció formájában történik, ahol minden
csapattagnak beszélnie kell valamennyit, és a végén a csapat együtt kap jegyet is, tehát
érdemes meggondolni, kivel állunk össze. Ha egy link társaságba kerül valaki, hiába dolgozik
sokat, vagy viheti a hátán az egész csapatot, vagy bele kell törődnie, hogy ugyanazt a rossz
jegyet kapja, mint a társai.

7. Könnyű drogok
Végül, ami valószínűleg a legjobban izgatja
mindenki fantáziáját, a könnyű drogok.
Igen, Hollandiában legális a fogyasztásuk, de ne
felejtsétek el, hogy nem mindenhol. Kizárólag
az úgynevezett „Coffee Shopp”-okban, és
otthon. Ha valaki az utcán próbálkozik, könnyen
pórul járhat, mert bizony a rendőrök büntetnek
ezért is.
Lehőcz Anna

