Erasmusom szerzett élményeim
Az őszi félévben az Erasmus program segítségével egy félévet az Avans University of Applied
Sciences nevű egyetemen tölthettem. Hollandiában a Breda-i székhelyű International Business
szakon tanultam. A város Hollandia déli részén található a belga határtól mindössze 10 km-re.
A beszámolómban tapasztalataimat, illetve néhány tippet szeretnék megosztani az
érdeklődőknek.
Szállás
A szállásfoglalás viszonylag egyszerűen történt. Az egyetem honlapján találtam a Wohnen
Breburg nevű céget, akiknek a honlapján egyszerűen tudtam szállást foglalni. Egy lakásban 2en vagy 3-an laktunk. Az én esetemben egy kínai lánnyal Gigivel és Robinnal laktam együtt,
aki Németországból jött. Az alábbi képen éppen a szobám ablakára mutatok. Az épületben
többségében nemzetközi diákok bérelték a lakásokat. Többségük az Avans Egyetemre járt. A
kapcsolattartás így nagyon könnyű volt, nem korlátozódott az egyetemen töltött időre, esténként
álltalában társasjátékoztunk, grilleztünk vagy éppen együtt készültünk a prezentációkra,
beadandókra.
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Közlekedés
Bredában az emberek többsége biciklivel közlekedik. Ezt lehetővé teszik a jól kiépített
kerékpárutak, amiken bárhova biztonságosan el lehet jutni. Rengetek csoport van az interneten,
ahol nagyon könnyen lehet biciklit vásárolni (Sell Bike Breda). Illetve működik a bicikli bérlés
is a Swapfielts cégen keresztül. Az utóbbihoz holland bankkártya szükséges, így én a vásárlás
mellett döntöttem. Hosszabb utakra vonattal és busszal mentünk, a tömegközlekedés
viszonylag drágának számít a magyar árakhoz képest. Meglátogattuk a nagyobb városokat,
nevezetességeket a környéken.
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Egyetem
Hollandiában a tanévet szemeszterek helyett negyedekre osztják fel. Így én két negyedévet
töltöttem az egyetemen. 7 hétig tartott mindkettő szorgalmi időszak. Aztán következett 1 hét
vizsgaidőszak, ahol egy lehetőségünk volt, hogy teljesítsük a tantárgyakat. Az órarend hétrőlhétre változott, tehát nem volt egy egyforma napunk sem. Az oktatás főként projektfeladatokra
épült. Több projektben is együtt működtem a projekttársaimmal, ami a csapatmunka
készségemet fejlesztette. A közös munka során jóba lettünk a többiekkel is.
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Program lehetőségek
Szélmalmok

Ha Hollandiáról hallunk, rögtön eszünkbe jutnak a szélmalmok. Bredához legközelebb
található szélmalom Bavel-ben van. Biciklivel körülbelül félóra az út. A szélmalom aljában egy
hangulatos kis kávézó található, ahol nagyon sok időt töltöttünk a barátaimmal. Emellett
meglátogattuk még a Kinderdijk-i és a Zaanse Schans-i szélmalmokat is. Mindegyiknek
egészen más hangulata van és érdemes megnézni az összeset.
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Erasmus Student Network
Az ESN Breda számos programot kínál a nemzetközi diákoknak. Szerveztek utazást Hágába,
Rotterdamba. Megnéztük a nevezetességeket, a rotterdami piacon kipróbáltuk a holland
különlegességeket, mint például a stroopwafelt és a nyers heringet. A legtöbb magyar
ismerősömet az ESN által szervezett kirándulásokon, rendezvényeken ismertem meg.
Résztvettünk egy Pancake Brunch-on, illetve több grillezésen is. Sőt még magyar szokásokhoz
hűen bográcsozásokat is tartottunk.
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Kirándulás Belgiumba
Breda a belgiumi határtól körülbelül fél óra biciklizésre fekszik. A legközelebbi belga falu
Meersel Dreef. A helyi vendéglátóhelyeken kipróbáltuk az eredeti belga söröket. Egyik
kedvencem a Mystic meggy sör volt. A két ország között is kerékpárút található, ami
megkönnyítette

az

utazást.

Azút

során

beleláthatunk

a

holland

tevékenységekbe, ugyanis az út legelőkön, lovardákon keresztül megy.
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mezőgazdasági

Vidámparkban

Az egyik hétvégén Eftelinbe látogattunk el a barátaimal. Az Efteling élménypark Kaatsheuvel
település környékén található Hollandiában, a Benelux államok legnagyobb élményparkja.
Mivel először voltam viámparkban mindegyik hullámvasútat ki akartam próbálni. Elsőnek a
De Vliegende Hollander nevű csónakos hullámvasúttal próbálkoztunk. Talán ennek volt a
leghangulatosabb a várakozós, sorban állós része, mert egy várszerű épületben kacsáztunk, de
voltunk olyan szerencsések, hogy egy roppant neveletlen család elé kerültünk, akik végig
tapostak minket hátulról meg másztak bele a seggünkbe, mintha attól gyorsabban haladna az
amúgy sem lassú sor. Na de mindegy, odaértünk a csónakokhoz, beszálltunk aztán indult a
móka. Itt volt nagy meglepődés… Bementünk egy sötét terembe és egyszer csak függőlegesbe
vágta magát a csónak, és várakozás. Hát nem igazán számítottunk erre, mert kívülről nem tűnt
úgy, hogy azelőtt is van bármi is, mint hogy kiérünk a szabadba. Ráadásul jó gyors volt és
jobban megcsavarodott, mint amire számítottam, de hatalmas buli volt. Mindannyian a
kedvenceink közé soroltuk ezt az attrakciót. Majd következett a Joris en de Draak, a sárkányos
hullámvasút. Ez tulajdonképpen egy klasszikus hullámvasút, nem tűnt extrának, aztán kiderült,
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hogy veszettül gyors. Volt adrenalin rendesen, de hatalmas élmény volt ez is. Végül jött a
legjobb mind közül, a Vogel Rok, ami egy beltéri hullámvasút. Az extrája az, hogy totál
sötétségben megy végig. Először kicsit paráztam, hogy nem-e fordult ez is át, hiszen nem láttuk
magát a vasutat, de beszállás előtt láttuk, hogy olyanok a kocsik biztonsági tartói, hogy csak
láb-hasnál tartanak, az átfordulósoknál pedig minden esetben a felsőtest felett megy át a védőke,
úgyhogy megnyugodtam és beszálltam. Őszintén mondom, hogy ilyen fergeteges érzésem még
sosem volt. Mész a totál sötétségben és ötleted sincs merre ránt a vasút vagy épp fel vagy le
fogsz menni. Nincs lehetőséged ráparázni, ráfeszülni, félni. Teljes szabadságérzet és közben
meg hullámvasutazol és dölöngélsz össze-vissza. Brutál jó volt tényleg! Két helyen lehetett
látni bármit is, egy olyan „alagút”-on mentünk át, ahol egy rövid szakaszon rengeteg pici lámpa
volt, így mintha csillagok közé mentünk volna, illetve egyszer volt egy minimális fény, aminek
hatására látszott, hogy egy sárkány- vagy kígyószájon mentünk át. Sajnos nem tudom hogy
mesélhetném el jobban, de tényleg olyan érzést lehet átélni vele, amit mással nem, szóval
érdemes kipróbálni. Az az egy baj, hogy nagyon rövid a menetideje, így barátnőmmel még
repetáztunk is egyet.
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Óváros
A belvárosban hangulatos kis utcák vannak, illetve a folyóparton számos étterem található. Ha
az időjárás megengedte szívesen töltöttünk az időnket itt és élveztük a mellettünk lévő folyó és
a tipikus holland házak látványát.
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Szülinapi party
Gigi, a kínai nemzetiségű lakótársam meghívott a 20. szülinapi bulijára. Minju elkészítette a
tipikus kóreai szülinapi levest, aminek az angol neve Sea food. Egy sötétzöld színű levest
képzeljünk el, amelyben levelekhez hasonló fekete színű dolgok vannak. Mindenképpen meg
akartam kóstolni, de először fenntartásokkal álltam hozzá, így csak keveset szedtem. Végül
annyira ízlett, hogy többször is szedtem belőle. Valamint, Minju még készített nekem külön is
levest, mert látta, hogy nagyon ízlik nekem. Az este további részén társas játékoztunk,
kedvencünkkel az UNO-val.
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Amszterdam
Természetesen a fővárosba, Amszterdamba is ellátogattunk. Egy nap alatt körbejártuk a
nevezetességeket, mint például Anna-Frank háza, a királyi palota és a Dam tér, Virágpiac, a
vörös lámpás negyed, a szerelmesek hidja és a csatornák. A tömeget leszámítva elkápráztató a
város és nagyon hangulatos. Itt ettem először frissen készített stroopwafelt az Original
Stroopwafels nevű pékségben. Már az ajtó előtt óriási sorok kígyóztak, mi körülbelül 40 percet
álltunk sorban, ami közben többször elbizonytalanodtunk, hogy érdemes-e kivárnunk a
sorunkat. Végül azonban nem csalódtunk, a friss stroopwafel íze elfelejtette velünk a hosszú
várakozást. Amszterdam mellett találhatók a Zaanse Schans-i színes szélmalmok, amelyeket
szintén volt lehetőségünk meglátogatni. Körülbelül 15 perc vonattal eljutni a fővárosból.
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Összegzés
Meglepően hamar elment ez a 4 hónap, én pedig rengeteg tapasztalattal gazdagodtam.
Mindenkinek csak javasolni tudom, hogy részt vegyen az Erasmus+ programban, és itthoni
tanulmányaikat külföldi részképzéssel egészítsék ki. A program keretein belül rengeteg embert
lehet megismerni, kipróbálhatja az ember, hogyan boldogul egyedül idegen nyelvű
környezetben, szélesítheti a szakmai ismereteit, megismerheti egy másik ország egyetemi
képzésének felépítését, tanítási módszereket, barátságot köthet a világ különböző pontjairól
érkezett emberekkel, és kedvet kaphat ahhoz is, hogy hosszabbítson vagy külföldön tanuljon
tovább. Úgy gondolom, érdemes kihasználni az ösztöndíj nyújtotta lehetőségeket, hiszen az
Erasmus programban való részvétel önéletrajzunkban is jól mutat, azon túl, hogy egy életre
szóló élményt nyújt.

Készítette: Jobbágy Fanny
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