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BESZÁMOLÓ 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

A 2018/19-es tanév teljes tíz hónapját Leuvenben töltöttem az Erasmus+ mobilitási 

programmal, aminek keretében a KU Leuven volt a fogadó egyetemem. Az utolsó pillanatig 

gondolkoztam, hogy hova is menjek, mert Lengyelország felé is hajlottam, azonban végül 

győzött Belgium, mert olyan célországba szerettem volna menni anglisztikásként, ahol 

az emberek többsége beszél angolul. Jól döntöttem, hiszen ténylegesen még a sarki zöldséges 

néni is beszél angolul, sohasem volt nyelvi gondom annak ellenére, hogy nem tudok 

hollandul. 

Sajnos Leuvenbe való eljutás valóban körülményes, hiszen a fapados járatok Charleroi-ra 

érkeznek, onnan még 1 óra busz Brüsszelbe és 25 perc vonattal Leuven. Azonban érdemes 

figyelni a brüsszeli reptér (Zaventem) járatait, ugyanis előfordulhat, hogy a Brussels Airlines 

jó áron, olcsóbban árusítja jegyeit egy karácsonyi vagy húsvéti időszakban, amikor 

a fapados járatok is az egekbe emelik az áraikat. Illetve a fapados géphez hozzájön a shuttle 

busz ára, megeshet, hogy minimális különbséggel jön ki a végösszeg, ami azért sem mindegy, 

mert Zaventem 20 percre van Leuventől (főleg ha nagy bőröndben viszed az életed magad 

után, ez hatalmas könnyebbséget jelenthet). 

A kollégiumok esetében már nem volt kétséges, hogy hova is jelentkezem, előttem való 

hallgatók beszámolói alapján választottam a Loyola International Nachbarn Huist. Ez egy 

nemzetközi kollégium, hallgatókkal a világ minden tájáról. A hallgatókat mindig úgy rakják, 

hogy egy részen mindenféle nemzet lakjon együtt, így garantált egymás kultúrájának 

a megismerése. A tíz hónap alatt egy japán lánnyal laktam együtt, akivel jó barátok lettünk, 

voltak közös óráink, szórakoztunk együtt vagy éppen kirándulni mentünk. Háromágyas 

szobában voltunk, így az első szemeszterben egy török lány, míg a második szemeszterben 

egy vietnámi lánnyal voltunk kiegészülve. A kollégium több programot is szervezett nekünk, 

hiszen egyik célkitűzése, hogy valóban egy közösséget kovácsoljanak, és mindenki otthon 

érezze magát. Mindemellett mi magunk is szerveztünk programokat és egy családdá 

formálódtunk. 

Az egyetemen általános Erasmus tárgyakat (pl. EU és Belga történelem) vagy a szakomhoz 

kapcsolódó irodalmi tárgyakat hallgattam (pl. angol és amerikai irodalom). Az előadásokon 

érdekes beszélgetések alakultak ki, hiszen egy-egy felmerülő kérdést annyiféleképpen látunk 

és értelmezünk, ahány nemzet vagyunk. Mindig érdekes más szemszögből látni a világot! 

A vizsgák tagadhatatlanul nehezek az itthoni vizsgákhoz képest, hiszen kevesebb tárgy, több 

kredit és így több követelmény egy vizsgára, de nem teljesíthetetlen! Az Erasmus program 

biztosít egy félév ingyenes holland tanulást, amivel én éltem is az első félévben. 

Anglisztikásként a minor szakom germanisztika, így gördülékenyen ment a holland tanulás, 

amit utána se hagytam abba és idővel jöttek az apró sikerélmények, amikor már élő beszédben 
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is megértettem, amit mondanak. Mint a fentiekben is említettem, nem probléma, ha nem 

beszélsz hollandul, hiszen az angollal tökéletesen lehet boldogulni és sohasem akadt 

semmilyen problémáim emiatt. 

Szabadidőmbe rengeteget kirándultam és bejártam Belgiumot. A Go Pass 10 vonatbérlet 

kedvező áron (5,2€ egy út) biztosítja ezt a lehetőséget. A belga vonatközlekedés nagyon 

gördülékeny, sűrűn járnak a vonatok, maguk a vonatok is 2x hosszabbak a magyar 

vonatokhoz hasonlítva, többségük emeletes, garantáltan mindig lesz ülőhelyed. Mielőtt 

kiutaztam volna nem igazán néztem utána, hogy miket is érdemes pontosan megnézni, ez idő 

közben alakult, hogy ki mit ajánlott és épp milyen társasággal mentem. Kedvenc részeim közé 

tartozik Oostende és Blankenberge (tengerparti városok), Mechelen (kicsi tipikus belga 

város), Antwerpen, Gent és Dinant. Belgium rengeteg gyönyörű helyet és csodát rejteget, csak 

fel kell fedezni őket! Továbbá Brüsszelből könnyen lehet olcsón tovább utazni külföldre, úgy, 

mint London, Párizs, Amszterdam. Párizsba és Amszterdamba mennek Flixbus-ok már 15€-

tól, ami csak 3 óra buszozást jelent.  

Összességében életem egyik legjobb éve volt és teljesen megérte, hiszen rengeteg 

élménnyel gazdagodtam és igaz az, hogy ha egyedül neki indulsz a világnak, akkor más 

emberként térsz haza, új szemszögből látod a környezeted. Nem szabad túlgondolni, csak 

belevágni és kiélvezni a lehetőségeket, amiket az élet nyújt! 


