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Paulovics Kata vagyok néderlandisztika szakos hallgató a Károli Gáspár Református Egyetem 

bölcsészettudományi karán. A 2018/19-as tanév őszi szemeszterét a holland 

egyetemvárosban, Leidenben töltöttem Erasmus és Campus Mundi ösztöndíjjal. Mivel a 

nyelv elsajátítása a tanulmányaim legfőbb célja, így ez egy rendkívül jó lehetőség volt 

számomra. Leiden a holland nagyvárosokhoz (Amszterdam, Rotterdam, Hága) közel fekvő kis 

buborék, telis-tele egyetemistákkal, mind hollandokkal, mind külföldiekkel, mivel az ottani 

egyetem a világ legjobb 100 felsőoktatási intézménye közt szerepel. 

Augusztus végén utaztam ki, körülbelül két héttel a tanítás kezdete előtt. Ebben a kis 

szünetben részt vettem a külföldi cserediákoknak szervezett orientációs héten, ahol a világ 

minden tájáról ismertem meg embereket. Voltak csapattársaim Kínából, Hong Kong-ból, az 

USA-ból, Kanadából, Lengyelországból, Franciaországból és még sorolhatnám. Sosem 

gondoltam volna, hogy Hollandiában egy hongkongi lány lesz az egyik legjobb barátom.  

A szálláskeresés okozta a legnagyobb gondot, de aki Hollandiába megy, azt ezzel már előtte 

szembesítik. Kevés a hely és rengeteg ember van. Egy egyetemi városban esetleg annyival a 

jobb a helyzet, hogy ott talán gyakrabban cserélődnek a lakosok, mert sokan jönnek-mennek 

a tanulmányuk miatt. De így is amint kiderül, hogy mehetsz Hollandiába, egyből el kell 

kezdeni szállást keresgélni, mert sok idő és erő (meg sok pénz is) szükséges hozzá. 

Hollandia amennyire jó, annyira drága is, ahogy az rögtön az otthonkeresésnél is kiderült. Így 

okosan kell beosztani a pénzt, de szerencsére sok pénztárcabarát megoldást lehet találni. 

Amin nem lehet spórolni, az a tömegközlekedés. Sajnos nagyon drága, de legalább egy 

mindig pontos, átlátható rendszert kapunk, illetve nagyon szép és tiszta buszokat, 

villamosokat, vonatokat, amivel az egész országot könnyen be lehet utazni. Plusz, ha szerzel 

egy biciklit (nagyon egyszerű és szinte már kötelező, nélküle ne akarj ott létezni), akkor sok 

pénzt meg tudsz takarítani. 

Az iskola nagyon szimpatikus, kedves és segítőkész tanárokkal van tele, akik még akkor is 

emlékeznek a nevedre, ha csak heti 1x látnak néhány héten keresztül. Igen, kell tanulni, de 

szerintem simán teljesíthető. Ha esetleg mégis nehézséget okoz, kérhetsz segítséget az 

egyetemi tanácsadóktól.  

Mindent egybevetve életem legjobb élménye volt ez a kint töltött idő, mindképp ajánlom 

mindenkinek. Kinyílik az ember előtt a világ és nagyon sokat tesz hozzá a látásmódjához. 

Bármikor szívesen visszamennék. 

 


