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Ha tehetitek, mindenképp menjetek csereprogramra. Nem csak a suli , hanem a mellékes élmények miatt is 

(tudjátok, a klisék) : más kultúrából való emberekkel érintkezés, utazás, az élet megtapasztalása külföldön; de 

vannak itt “rejtett” tanulságok is, pl.: amikor rájössz hogy milyen jó szakács vagy, vagy hogy egyáltalán nem 

tudsz bánni a pénzzel, és mellesleg mennyire fantasztikus vagy hogy egyedül megélsz egy idegen helyen. Persze 

nem csak szivárvány és napsütés a dolog, és itt jönnek be a félelmek/kérdések, mint: 

- Nem vagyok szociális , úgyis csak a szobámban ülnék, ez túl ijesztő nekem 

Hidd el, ezek nekem is átfutottak a fejemen, nem egyszer – eléggé introvertált vagyok. Nem mondom 

azt, hogy nem ijesztő kimenni, de nem a rossz értelemben, hanem pl. amikor felülsz egy hullámvasútra 

– izgatott is vagy, és persze félsz is, mert idegen hely, idegen ország, idegen emberek, és én egyszál 

magamban?! De közel sem ilyen rossz a helyzet - egyrészt általában többen is mennek egy évfolyamból, 

és olyankor összetartanak az emberek, másrészt, ha vannak szobatársaid, akkor velük is egész jól össze 

lehet barátkozni.  

 

- Túl drága, miből fogom eltartani magam?  

Na, ez már kicsit összetettebb kérdés, de hidd el, menni fog. Először is: MINDENKÉPP kapsz a sulitól 

támogatást (van kiegészítő támogatás is, ha véletlen azt is meg tudod szerezni, tedd! Jól fog jönni), ez 

egy összegben fog megjönni a legelső hónapban EGYSZER , NEM havonta (volt egy pár nap amikor agyba-

főbe elkezdtem költeni, mert jaj de jó, van pénzem! , aztán egyik évfolyamtársnőm figyelmeztetett, hogy 

nana, ez csak most van így).  

Másodszor: Belgium D R Á G A (legalább kétszeres árak az itthoni árakhoz képest), úgyhogy ügyesen kell 

csinálni. Sajnos még a gyorséttermek is a középdrága kategóriába esnek (mekiben egyrészt nincs kicsi 

menü, másrészt a közepes 7-8 euronál kezdődik), ezért sajna muszáj főzni. Leuven nagyon picinke hely, 

A Lidl kb. 25 perc séta (itt éri meg vásárolni, vagy a Colruyt-ban, de ott nem fogadták el a kártyámat), 

hozzá közel van egy Action nevezetű bolt (szuper jó, olcsó csokibeszerzőhely ;) ). 

Azt tudom javasolni, hogy ha már tudod, hogy ki szeretnél menni, akkor próbálj meg félretenni minden 

hónapban valamennyit.  

Péntek délutántól van weekend ticket vonatokra, ami általában olcsóbb, mint a hétköznapi jegy és bizony 

van pár város, amit érdemes látni (viszont: MINDIG ellenőrizd a jegyek árát, előfordult, hogy valamiért a 

sima jegy olcsóbb volt. Szívesen elmondom én hova utaztam, és mit ajánlok  

Van egy Alma nevezetű student étterem lánc, ami iszonyat olcsó, de ugyanolyan fura is. Van pár helyen 

student menü, 10 euro környékén kezdődik. Van egy Soup Away nevezetű hely, nagyon finom leveseket 

adnak 5 euroért, és egy cuki kis kávézó, aminek Coffee College a neve , ahol szerdánként ingyen jár a süti 

bármilyen ital mellé. 

 

- Hogy fogok kijutni? Biztosan el fogok tévedni! 

Legelőször kicsit nehéz lesz, ezt nem tagadom, de nagyon könnyű beleszokni (mondom én, aki itthon 

nem tudta összerakni, hogy az Allee mellett van a Móricz Zsigmond körtér – azaz nem vagyok egy 

tájékozódó zseni). A Google térkép a barátod, bárhova elvisz. Érdemes letölteni az offline térképet, meg 

feltölteni a mobilnetet, ezzel a kettővel bárhova eljutsz. Amit fontos tudni, hogy a gépek általában 

Charleroi reptérről mennek, aminek köze nincs Brüsszelhez, nemhogy Leuvenhez, ezért nagyjából 2-3 



óra onnantól a városba jutni. Nem bonyolult, csak hosszú. Nagyon szívesen elmagyarázom részeltekbe 

menően, engem is bátyám távvezérelt messengeren. Az a jó Belgiumban hogy a nem-francia részen 

általában tudnak az emberek angolul, úgyhogy tudsz segítséget is kérni. A francia részen viszont 

egyáltalán nem, de a bejutás alatt nem kerülsz oda, úgyhogy nem lesz semmi baj . 

Ha az egyetem valamelyik épületét nem találod, egyszerűen csak üsd be Goggle-be és ki fogja adni a 

pontos címet. 

 

- Hogy fogok átmenni a kinti tárgyakból?  

Okosan kell választani. Mindenképp bújd át a kinti tárgylistát, és az órák leírását, de ha jót akarsz 

magadnak, akkor Raphael Ingleben-nél SEMMI SZÍN ALATT NE VEGYÉL FEL ÓRÁT. Ő tart olyanokat, amik 

könnyűnek hangzanak (irodalom 600-1800), de a vizsga iszonyatosan nehéz, absztrakt filozófiai 

kérdéseket tesz fel, illetve hirtelen bejön a töri is a feleletválasztós résznél, DE tippelni nem szabad, mert 

rossz válaszokért levon pontot. Másik tárgy tőle a Reading Identities in the British Isles , és ha azt hiszed, 

hogy olyan lesz mint itthon, hogy elolvasunk valamit és órán kitárgyaljuk, akkor nagyot tévedsz. Sajnos 

egész félévben nem jöttem rá hogy miről akart szólni az óra (és nem voltam vele egyedül). Másik okos 

dolog, hogy MESTERES tárgyakat NE VEGYÉL FEL, mert teljesen máshogy állnak a diákokhoz, mint itthon, 

és nagyon meg fogsz vele szenvedni. Akit nagyon tudok ajánlani, az Ortwin de Graef és a Literature from 

1800 onwards. Ő kicsit izgalmasabban tart órát, és sokkal elnézőbb.  

Ne félj, sok szabadidőd lesz – ez a jó hír. Viszont sajna elég szigorú követelmények vannak, úgyhogy 

érdemes már szorgalmi időszakban is tanulni – ez a rossz hír. Plusz készülj fel, hogy minimum kétszer 

olyan hosszúak az előadások, mint itthon. De általában valami nagy előadóban vagy, ahol kényelmesek 

a székek. 

 

Leuven csodaszép tündérvároska, nekem fényévekkel jobban tetszett, mint a sokat emlegetett Brugge. A 

cserehallgatókat nagyon szívesen látják, és egész könnyen el lehet jutni más városokba vonattal. Amint 

megérkezel, imádni fogod!  A legjobb kollégium, amit ajánlani tudok, az a Loyola International Nachbahr Huis. 

Jó tanács: meleg ruhákra szükséged lesz, annál inkább ha az őszi-téli időszakban mész, és esernyőre. 

Lesznek olyan pillanatok, amikor az egészet legszívesebben félbehagynád, és hazajönnél, de lesznek olyan 

pillanatok is (ebből több lesz, hidd el), amikor ülni fogsz az ágyadon mondjuk egy nap városnézés, vagy koli 

társakkal való csevegés után, és próbálod felfogni a csodálatos tényt hogy, „tényleg itt vagyok, ez tényleg 

megtörténik, és én ettől rettegtem”. 
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