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Erasmus- Leuven, 2016. őszi félév 

Az alapkézés harmadik évének első szemeszterét töltöttem kint Belgiumban, erasmus-on. 

Holland szakos hallgató vagyok, Néderlandszitikát tanultam kint is, hollandul/flamandul. 

Mint hazatérve megtudtam, ilyet még senki sem csinált, általában az ILT nyelvkurzusát 

veszik fel kint, így jóval nehezebb dolgom is volt, mint a többieknek általában.  

Igen hamar tudtam, hová akarok menni, hol akarok lakni, jó alaposan utána néztem 

mindennek, hogy ne érjen meglepetés, de persze a világ össze internetes kutatása nem 

készítheti fel az embert a váratlan akadályokra.  

A leuveni egyetem nagy kihívás hírnevének örvend, és ezt alá tudom támasztani, igen nehéz 

ott a suli, még nehezebb vizsgákkal, és nincs UV. Illetve van, egy db augusztusban, de egy 

vizsgaidőszak alatt, egy próbád van. Nálam a háromból két tanár törődött azzal, hogy 

erasmus diák vagyok, tehát a holland nem anyanyelvem. Volt még két másik magyar 

néderlandisztikás lány Debrecenből, velük nagyon hasznos volt összefognom, közösen 

tanulni. 

A Collegium Hungaricum jezsuita kollégiumban éltem. A legjobb koli a városban, minden 

kétely nélkül. Akárkit látogattam más helyeken, magasan ez vitte a pálmát. Számomra fontos 

volt, hogy vallásos közegben élhessek, ezért döntöttem emellett a hely mellett. Nem okozott 

lemaradást a nyelvben sem, hogy magyarokkal éltem, kifejezettem jól esett időnként 

kikapcsolni az agyam, de gyakori volt, hogy más országokból voltak nálunk vendégek, így 

gyakran beszéltünk otthon is angolul.  

A CH-n kívül ott van még a Loyola American College, a XIII Leo kollégium, és még 

rengeteg más lakhatási lehetőség. Az árak 250 € (ez a legolcsóbb szoba egy albérletben, rezsi 

nélkül) és 800 € között váltakoznak a lakások, kolik között, a Leuven Junk Shop nevű 

facebook csoportban kb. naponta vannak hirdetések.  

Anyagilag zsebbe kell természetesen nyúlni, Belgium kb. 3-szor drágább, mint 

Magyarország. Én dolgoztam két és fél hetet a sulikezdés előtt egy bárban, és amit ott 

kerestem nagyjából elég volt kiegészítésnek, így csak a végén kellett a megtakarított 

pénzemhez nyúlnom, a hazafelé szóló repjegyem már nem jött volna ki másként. Hozzá kell 

tennem, hogy mialatt dolgoztam, barátoknál laktam, így a teljes keresetem félre tudtam tenni.  

Mindenhová biciklivel vagy vonattal jártam, ez a kettő közlekedési eszköz a legpraktikusabb. 

A biciklid, ha lezárod, nem igazán lopják el. Nagyon olcsón lehet olyan kerékpárhoz jutni, 

ami elgurul alattad, és suliba vagy bevásárolni tökéletes. Hasznos tipp: Egy lefestés, és egy 

kis renoválás után még akár keresni is lehet rajta, mikor hazatérve eladod. 

A vonaton a „go pass” nevű 1 vagy 10 alkalmas jegy volt igazán hasznos. 5-6 € körül kijött 

egy utazás egyik pontból a másikba az országon belül, amit nagyon jutányosnak találtam. Ez 

26 év alatti embereknek jár. Az ennél idősebbeknek a „rail pass” nevű jegy van. 10 alkalmas 

jegy 75 €.  

Meglepetés akadály volt például, hogy nem tudtam számlát nyitni, amíg nem voltam 

bejelentve ott lakóként.  



A másik az egészségügy ára volt. Megsérült a kezem, és annyira begyulladt, hogy muszáj 

volt vele orvoshoz menni. A vizsgálat ára 25 €, amit a „Christelijke vond” nevű irodánál 

visszakérhetsz, ha van EU-s tajkártyád, tehát magyar biztosításod. De a gyógyszert, kötszert 

nem térítik meg, az ennél is több volt.  

A szórakozásra is rengeteg lehetőség van. Mozi, kocsmák, színház és múzeum is van bőven. 

Rövidebb utcai fesztiválok is akadnak. 

Összességében Leuven, Belgium és a KU Leuven is nagyon különleges hely. A kamerákat 

semmiképpen sem szabad otthon hagyni, de a pénztárcánkat sem. Az emberek segítőkészek 

voltak, és a körökben, ahol én forogtam, befogadók is.  

 


