
Pszichológia BA képzés második évében mentem ki Groningenbe, ami egy nem túl nagy, de 

annál csodálatosabb diákváros Hollandia északi részén. Tényleg nagyon a diákokra épül az egész 

közösség, rengeteg szórakozási lehetőség van, és mindenhol nyüzsögnek a fiatalok, de az idősebbek is 

legalább annyira fiatalosak (a nyugdíjas nénik és bácsik is pillanatok alatt lehagynak biciklivel…) 

Érdemes nagyon korán, már akkor elkezdeni szállást keresni, amikor megtudod, hogy 

kimehetsz, mert én három hónappal korábban kezdtem el keresni, és már alig volt normális árban. Azt 

is fontos tudni, hogy elég sok csaló van, szóval mindenképp kérni kell, hogy mutassák meg skype-on a 

lakást vagy szobát, és a kauciót is csak olyan módon szabad utalni, ahol vissza lehet követni az illetőt 

(tehát lehetőleg közvetlenül bankszámlára, nem Revolut, nem Western Union, nem PayPal). Sajnos a 

holland szállások nagyon drágák, és ez a kolikra is vonatkozik, szóval érdemesebb inkább külön szobát 

keresni, mert nem lesz sokkal drágább, és nem sok jót hallottam a kollégiumokról. Persze lehet, hogy 

valaki szereti, és a társaság jó szokott lenni, de ha nem ott laksz, akkor is bemehetsz iszogatni, 

beszélgetni.  

A kiutazás sokféle módon lehetséges, talán a legolcsóbb végig busszal, de az elég hosszú. A 

leggyorsabb repülővel valamelyik nagyobb holland reptérre, onnan pedig vonattal, ez viszont általában 

nagyon drága, szóval köztes megoldásként én Berlinbe repültem, és onnan buszoztam, ami viszonylag 

gyors volt és olcsó is. A félév kezdete előtt van egy orientációs hét, amire érdemes ellátogatni, mert 

nagyon sok hasznos infót lehet megtudni, és én a legtöbb barátomat itt ismertem meg, később már 

kialakulnak a társaságok.  

Ha megérkezel, az első dolgod legyen biciklit szerezni, mert anélkül drága a közlekedés, illetve 

lassan lehet eljutni egyik pontból a másikba, és így valószínűleg lemaradnál másoktól. Lehet bérelni 

(legjobb a Swapfiets-től, vagy a Boogle Bike-tól), ami nagyjából egy itthoni havi bérlet árából kijön, vagy 

venni, bár ezzel óvatosan, mert sokszor lopják a bicikliket, és ilyenkor ha a rendőrség megtalálja, akkor 

elvehetik. Ráadásul a bérelt bicikliket kisebb eséllyel lopják el, mert azokat mindenki felismeri, így nem 

lehet őket eladni. Egyébként nagyjából mindenki mindenhova biciklivel megy, ezért inkább egymásra 

és a gyalogosokra kell figyelni, az autósok általában nem okoznak gondot.   

Megérkezés után be kell jelentkezni a városházán, de igazság szerint semmi nem történik, ha 

valaki ezt nem teszi meg, viszont a biztosítás és a bankszámla miatt érdemes lehet. Bankszámlát 

maximum azért kellhet nyitni, mert kevés helyen fogadják el a MasterCard-ot, mindenki Maestro-t 

használ. Az ING-nél ingyen lehet nyitni kint is, de én itthon is tudtam csináltatni az Erste-nél, csak 

nagyon kell hangsúlyozni, hogy Maestro-t szeretnél, mert nincsenek hozzászokva, hogy ilyet kérnek 

tőlük:). Utólag viszont inkább kint csináltattam volna, mert olcsóbb a pénzfelvétel, illetve ha valami 

probléma van, kint nincs Erste, hogy megoldják személyesen. 

A holland szervezés egyébként remek, mindenről időben küldenek egy csomó információt, és 

elég gyorsan válaszolnak minden kérdésre emailben is. Nagyon segítőkész mindenki, és hihetetlenül 

jól beszélnek angolul még az idősek is, szóval ilyen téren sosem volt problémám. Viszont azt fontos 

tudni, hogy a hollandok nagyon nem szeretik a késést, tiszteletlenségnek veszik, szóval az órákra és az 

eseményekre is időben kell elindulni. Az órákat nagyon élveztem, szerintem nagyon jól tanítanak. 

Néhány tanárnak van egy kis akcentusa, de nem zavaró, mindig értettem mindent, amit mondtak. 

Viszont fokozottan igaz, hogy az óra az kiegészíti csak a tananyagot, valójában a kötelezőkből kell 

tanulni, abból van a vizsgakérdések 80-90%-a.  

Groningen nem tűnik nagynak, mert biciklivel minden nagyon közel van, de gyakorlatilag 

minden megtalálható benne, amire szükség lehet. Rengeteg Albert Heijn van, ami egy nagyon jól 

felszerelt élelmiszerbolt, de a legtöbb diák inkább Aldiban és a minden kedden, pénteken és szombaton 

a főtéren felállított piacon vásárol, mert ezek sokkal olcsóbbak. Érdemes úgy készülni, hogy magának 



fog főzni az ember, mert nagyon nagy árkülönbségek vannak még így is Hollandia és Magyarország 

között.   

Szintén nagy különbségek vannak a tanulás iszokásokban, és a szórakozási szokásokban is. 

Hollandiában már az első héten tele volt a könyvtár, mindenki nagyon hamar elkezd tanulni a vizsgákra, 

és ez nem véletlenül van így: nagyon nehezek a vizsgák, szóval nem lehet az utolsó pillanatban nekiállni 

tanulni, mert biztosan nem fog sikerülni. Cserébe a szuper könyvtárban rengeteg könyv és egy 

hatalmas adatbázis áll minden diák rendelkezésére, szóval a kinti és itthoni órákra is bőven találni 

anyagot. Hollandiában egyébként két vizsgaidőszak van, az egyik március végén, a másik június elején. 

Minden vizsgára egyetlen időpont van meghirdetve, illetve ha ez nem sikerül, akkor egy pót alkalom, 

de több lehetőség nincs, ezért érdemes legalább plusz egy órát felvenni. Én pont a minimum 15 

kreditet vettem fel, de ez nagyon stresszes volt, és tényleg kellett a heti 40 óra tanulás, amit ott nagyon 

mondogatnak.  

A szórakozás abban tér el, hogy este 11 előtt nem nagyon vannak nyitva a szórakozóhelyek és 

bárok, inkább éjfél után kezdődnek a bulik. Az ESN Groningen egy diákszervezet, akik az intro hetet is 

szervezik, és rengeteg nagyon változatos programot csinálnak, szóval érdemes belépni hozzájuk: a 

sporteseményektől kezdve, a stand-up esteken keresztül a hatalmas bulikig és a néhány napos 

kirándulásokig mindent lehet náluk csinálni. A Flixbus és az ottani vonattársaság is egész olcsón megy 

Hollandián belüli városokba és a környező országokba is, szóval érdemes hétvégénként ellátogatni pár 

másik városba is.  

Az ACLO nevű sportközpontban nagyon olcsón lehet egyéni és csoportos órákra is beiratkozni, 

szóval ezt mindenkinek ajánlom. Főleg február-március környékén érdemes, mert ilyenkor a 

biciklitúrákra sem nagyon van lehetőség, mert szinte minden nap esik az eső. Az első két hétben azt 

hittük ezt sose fogjuk megszokni, de igazából egy idő után már észre sem vettük, annyira természetes 

volt, hogy már megint (vagy még mindig) zuhog az eső. Ha viszont nem esik, akkor gyönyörű idő van, 

és mindenki gyorsan kiteker a parkokba és a környező tavakhoz. Az egyetlen dolog, amit nem tudtam 

megszokni, az a hegyek hiánya volt. Viszont mivel mindenki biciklizik, ez lehet, hogy jobb így.  

Egyébként érdemes már jóval a kiutazás előtt félretenni, mert az ösztöndíj általában a szállást 

fedezi, és ha mindig csak főzöl magadnak, akkor is jóval drágább az élet kint, mint itthon. Dolgozni kint 

is lehet, és elég jól fizetnek, de én örültem, hogy előbb raktam félre és nem kint kellett dolgozni, mert 

akkor nagyon kevés szabadidőm maradt volna.   

Szerintem mindenki felejthetetlen élményeket szerezhet ebben a városban, és rengeteg 

embert ismerhet meg számtalan másik országból és kultúrából! Én nagyon megszerettem ezt a várost 

és az embereket, akik lakják, és már most tudom, hogy vissza fogok látogatni, vagy talán a 

mesterképzést is ott csinálom.   

 

Schleuning Demian 


