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Erasmus 

Ha egy élményekben gazdag szemesztert szeretnél magad mögött tudni, akkor nincs más 

dolgod, mint jelentkezz Erasmusra! Életed egyik legjobb kalandja lesz, hiszen olyan 

előnyökkel jár, amiket a jövőben csak kamatoztatni tudsz, mert nyelvet tanulsz, számos 

kultúrával megismerkedsz és ezernyi más dolgot fogsz megtapasztalni! 

Utrecht 

Ennek a Hollandia szívében található kisvárosnak a varázsát nem lehet leírni és szavakba 

önteni, ezt meg kell tapasztalni. Számunkra kisváros, de Hollandiában a 4. legnagyobb 

városnak számít kb 300.000 fővel. (Hozzáteszem, hogy Hollandia területe kb fele akkora, 

mint hazánké, és majdnem dupla annyi a népessége.) Utrecht határozottan egyetemváros, tele 

fiatal diákokkal, és jobbnál jobb programokkal, kávézókkal, éttermekkel. Amit még érdemes 

tudni, hogy Hollandiában mindenki beszél angolul. Tényleg mindenki! 

Utazás 

Hollandiába kijutni többféleképpen is lehet. Eindhovenbe és Amszterdamba is érkeznek 

járatok Magyarországról. Személy szerint autóval utaztam ki, ami 16 óra volt, de visszafelé 

már Eindhovenből jöttem Wizzairrel, ami egy másfél órás út volt.  

A reptérről nagyon egyszerű eljutni Utrechtbe (de tulajdonképpen mindenhonnan), mert az 

ország közepén fekszik a város és egy óriási vonatállomással büszkélkedhet, így a legtöbb 

vonat valamilyen formában keresztül megy Utrechten. A tömegközlekedés ára hihetetlenül 

borsos, többszöröse a magyarénak (természetesen más színvonallal). Viszont mindenhol van 

kiskapu és kibúvó a kemény árak alól. Kedvezményt sajnos nem lehet kapni utazásra, hiába 

vagyunk diákok. Nagyon olcsón lehet utazni group ticketekkel, ami akár 7€ return! Ehhez a 

legfontosabb dolog, hogy legyen egy holland bankszámlád! Ha ez meg van, akkor csatlakozni 

kell Facebook csoportokhoz, majd össze kell állni 10 embernek, akik azonos napon utaznak, 

azonos helyről. A group ticketnek nem feltétele, hogy egy irányba és együtt utazzanak a 

csoport tagjai. A hátulütője, hogy egy idegen embernek előre kell utalni pénzt a csoporton 

belül és ugye nem lehet tudni előre, hogy elküldi a jegyedet, vagy csak lehúzott. Én nagyon 

sokszor utaztam így és egyetlen egy negatív tapasztalatom sem volt, szóval csak bátran tudom 

ajánlani, hogy így közlekedjetek! 



https://www.facebook.com/groups/277245222486053/?fref=ts 

Szállás 

A szálláskeresés a lehető leglényegesebb dolog, amivel a leghamarabb kell elkezdeni 

foglalkozni hiszen Utrecht egy egyetemváros tele több ezer fiatallal, akik mind szállás után 

kutatnak. Ezért nagyon fontos, hogy ezt időben kezdjétek el rendezni! Rendelkezésre állnak 

kollégiumok is, de számtalan szobát is hirdetnek. Én végül a belvárostól 15 perc biciklire 

találtam egy szobát és 3 hollanddal éltem együtt. Többnyire Facebook csoportokban kerestem, 

körülbelül 150 üzenetet/e-mailt írtam és ebből egyetlen egy pozitív választ kaptam, szóval 

nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez legyen a legfontosabb dolog kiutazás előtt. Az árak 

a környéktől és a szoba területétől is függnek, de többnyire 300-500€ között mozognak 

(rezsivel együtt), ettől drágábban nem érdemes bérelni. Ezáltal úgy érdemes készülni, hogy az 

Erasmus ösztöndíjad szinte egésze a szállás fedezésére fog elmenni. 

Facebookos oldalak: 

 https://www.facebook.com/groups/kamer.in.utrecht/?fref=ts 

 https://www.facebook.com/groups/woneninutrecht/?fref=ts 

 https://www.facebook.com/groups/iknowaplaceUtrecht/?fref=ts 

 https://www.facebook.com/groups/592297817554343/?fref=ts 

 https://www.facebook.com/groups/164101426987543/?fref=ts 

Egyéb szálláskereső weboldalak: 

 https://www.huurexpert.nl/ 

 https://kamernet.nl/ 

 https://www.kamers.nl/ 

 https://www.pararius.nl/ 

Bicikli 

Amint megérkeztél a városba, azonnal szerezz be egy biciklit, hiszen kint ez a mindennapok 

része. Hamar hozzá lehet szokni a sok biciklizéshez, mert az idő általában enyhe, 

természetesen sokszor esős, de ez senkit nem akadályoz meg a tekerésben. Utrecht 

belvárosában konkrétan nagyobb a biciklis forgalom, mint az autósé. Mivel kisváros ezért 
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rövid időn belül el lehet jutni bárhová kerékpárral. Népszerű erről Hollandia, hogy a 

kerékpárutak tökéletesen vannak kiépítve és prioritást élveznek. 

Biciklit 30€-tól már lehet kapni, de ha nem félsz alkudni, mint ahogy én is tettem, akkor már 

20€-ért is be tudsz szerezni egyet, ám átlagosan 60€ körül mozog használtan az áruk. Amire 

nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy mindig le legyen zárva legalább 2 lakattal, mert különben 

pillanatok alatt lába kél. Egyébként Utrecht nagyon biztonságos és az egész országra 

elmondható ez, de ha valakinek biciklire van szüksége (már pedig arra mindig van), akkor 

egyszerűen csak elvisznek egyet. Nekem is ellopták az elsőt, mert figyelmetlenül benne 

hagytam a lakatban a kulcsot, de szerencsére még aznap tudtam venni egyet. Pár héttel később 

a városban tekertem, amikor megláttam az ellopott biciklimet, és mivel volt pótkulcsom a 

lakatomhoz, így sikeresen visszaszereztem.  

Pénzügyek 

Érdemes nyitni holland bankszámlát, mert ingyenes a számlavezetés, az utalásokért sem 

vonnak le és sokkal praktikusabb illetve nem tart semmiből nyitni egyet. A legnagyobb 

bankok: ING, ABN Amro, Rabobank. Én az ABN Amrónál nyitottam és nagyon jól tettem, 

mert végtelenül kényelmessé tette a kint létem, továbbá mindig meg tudtam vásárolni a fent 

említett Group ticketeket. 

Az élelmiszer árakat nem mondanám sokkal drágábbnak, mint itthon, viszont a 

szolgáltatások, mint az éttermek, kávézók, színházak, múzeumok, mozik ára sokkalta 

magasabb, szóval legyen félretéve pénzetek, mielőtt útnak indultok! 

Az alábbi üzletekben tudtok vásárolni: 

 Albert Heijn 

 Jumbo 

 Hoogvliet  

 Lidl 

 Aldi 

 Plus 

Ezekből egyértelműen az Albert Heijn a legdrágább, de itt mindent meg lehet találni, míg a 

Lidl-ben, ami a legolcsóbb sokkal kisebb a választék. Hozzám a Hoogvliet volt a legközelebb, 



mindig ott vásároltam és ez is nagyon olcsó volt. Számtalan remek akció van minden felsorolt 

boltban ezeket nagyon jól ki lehet fogni és spórolni is, csupán figyelni kell az újságokat. 

 

Marnix Academie 

A Marnix Academie-n a Special Educational Needs minoron tanultam, illetve a másik 

válaszható minor a Humanities. Több nemzettel is együtt tanultunk és a különböző országok 

oktatási nézeteit és helyzeteit a tanárok folyamatosan integrálták a tanórákba, így 

lehetőségünk volt arra, hogy számos nyugati kultúrát és azok oktatási szokásait megismerjük. 

A tanárok nagyon együttműködőek és kedvesek, mindenben a segítségünkre voltak. A 

szakunkon nem voltak vizsgák, viszont egy négy részből álló portfóliót kellett beadunk, 

aminek részeként különböző kutatásokat kellett végeznünk. A másik szakon is hasonlóan egy 

nagyobb beadandót kellet megírni. 

Heti egyszer gyakorlatoznunk is kellet holland iskolákban, a legtöbbjük viszont nem a 

városban volt, így többnyire vonatoztunk a másik városig.  

Holland nyelvi óránk és holland kultúra óráink is voltak, aminek keretein belül Rotterdamba, 

Amszterdamba és még számos helyre elutaztunk közösen és múzeumról múzeumra jártunk. A 

Marnix biztosított számunkra egy éves múzeumkártyát, amivel Hollandián belül majdnem 

minden múzeumba ingyenesen beléphettünk, amivel rengeteg pénzt spóroltunk meg és óriási 

élményekkel gazdagított minket. Amszterdamban nem szabad kihagyni a Van Gogh, Anna 

Frank és a Reijkmúzeumot. 

További hasznos linkek: 

 https://www.facebook.com/groups/545181045520780/?ref=bookmarks 

 https://www.facebook.com/groups/UtrechtInternationalStudents/?ref=bookmarks 

 https://www.facebook.com/groups/380302325380663/?fref=ts 

 https://www.facebook.com/groups/512489798763663/?fref=ts 

 https://www.facebook.com/groups/665446850230280/?fref=ts 

 

Amennyiben további kérdéseitek vannak, bátorkodjatok felkeresni az alábbi e-mail címemen: 

borsievike@gmail.com 
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