
Augusztus végén érkeztem Belgiumba és annak ellenére, hogy korábban már 
jártam Brüsszelben és Antwerpenben is egy-két nap turistáskodás és fél év itt 
lakás között igen nagy különbség van. Számomra a legszembetűnőbb, ami 
bizonyára másnak is szembetűnő lesz az volt, hogy nagyon sok nemzetiségű és 
sok nyelvű országról van szó. Antwerpen Flandria tartományban van így ha 
nem Brüsszelen keresztül utazunk szinte nem is lehet a flmanadot leszámítva 
más nyelvet hallani. Visszatekintve egy hatalmas tréning volt a nyelvtudásom 
szempontjából Belgiumban élni, ha az ország alapvető adottságaihoz veszem 
azt is, hogy az osztálytársaim mind megannyi érdekesebbnél érdekesebb 
európai nyelveket beszéltek. Zárójelesen megjegyzem, hogy nem kis élmény 
volt, hogy nohacsak egy köszönés erejéig, de a végén mindenkihez tudtam 
szólni az anyanyelvén, ami a mi baráti társaságunkban öt nyelvet jelentett.  

Megérrkezve Antwerpenbe biztosan meg fog lepődni az oda utazó, mert 
Budapesthez viszonyítva egy teljesen más élettér. Az iskola nagyon jó helyen 
van. Én amíg Brüsszelből jártam be minden nap az Antwerpen-Cantraal 
állomásra érkeztem, ami a város majdnem közepén van. Onnan tíz perc alatt 
megközelíthető az iskola, de ez igaz a városon belül majdnem minden 
indulópontról főleg ha van egy biciklink (ami ajánlott). Persze alapvetően 
mindenkinek azt ajánlom, hogy egyből Antwerpenben lakjon viszont úgy nem 
lehet végig csinálni ezt a programot, hogy ne tölts el minimális időt más belga 
városokban is. Minden város egy külön hangulat. Én inkább a flamand területen 
lévőket ajánlanám pl.: Brugge, Ghent, Mechelen, Dendermonde. Persze ezt nem 
azért mert a Vallon területen lévő városok ne lennének szépek viszont a 
tapasztalataim szerint a francia ajkúak kevésbé szívesen vendégszeretők mint a 
flamandok és angolul is nehezebb velük beszélni. Mindenek alól kivétel 
Brüszel. Az iskola nagyon sok programmal oldja a feszültséget az első 
hetekben. A Gate15 diákszervezet eszméletlenül segítőkész és közel van egy 
egyetemi buliknak gyakran otthont adó bárhoz a De Prof-hoz. Mindenképp 
ajánlom a részvételt az “ice breaking week” sorozatban és feltétlenül a 
tanévkezdést megelőző holland nyelvórákon. Az utóbbi azért nagyon fontos 
mert akkor még nyári hangulatban mindenfajta iskolai kötelezettség nelkül 
lehetőség van a csoporttársakkal ismerkedni én például az ottani baráti 
társaságom javával ezen a héten ismerkedtem meg. Nagyon fontos, hogy 
nyitottak legyünk még akkor is, ha nem feltétlenül ilyen típusú emberek 
vagyunk. Mindig vannak akiknek ez nehezebben megy viszont azt biztosan 
mondhatom, hogy egyedül nem lehet és nem is érdemes ezt csinálni. A mi 
csoportunk esetében például nagyon nagy hangsúly volt a közös WhatsApp 
csoporton ami néha életeket mentett. A kezdetekben biztos lesznek olyanok 
akiknek hiányozni fog az otthoni levegő és egy kis magyar beszéd, de ha 
figyelmesek vagyunk nagyon sok magyarral találkozhatunk Antwerpenben. A 
central station utcáján egyenesen Berchem felé például egy nagyon kedves 
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magyar bolt is van ahol mindnféle csak Magyarországon kapható termékeket 
lehet venni, de nem is kell olyan messze menni mert az egyetem melletti 
kávézót a Hopland-on is egy Marci nevű hazai srác üzemelteti.  

Azt a tanácsot adnám, hogy senki se úgy készüljön, hogy egy normál 
szemesztert fog eltölteni csak nem itthon. Rengeteget fogtok utazni és nagyon 
sok mindent látni úgyhogy ez élmény és ár szempontjából is egy jelentősen más 
szemeszter lesz. Feltétlenül tanácsolnám, hogy használjátok az ország földrajzi 
adottságait és utazzatok más nyugati országokba is hiszen Párizs Brüsszelből 
menetrend szerinti busszal 4 óra, Brussel-Centraal-ból induló vonattal London 2 
óra és Antwerpenből bármikor át lehet ugorni Hollandiába, hiszen a 
legközelebbi nagy város Rotterdam egy, de Hága is csak másfél órára van.  
A képzést illetően sokkal kevesebb motiválót tudok mondani az ambíciózusabb 
oda utazóknak, ami persze az élmény értékéből semmit nem vesz el. Noha a 
képzés tartalmaz jogi elemeket, de nagy részben angol kommunikáció és 
nyelvhelyességi órák, valamint nemzetközi kereskedelm, marketing, PR órák 
teszik ki az órarendet. Tehát nem feltétlenül a jogi tudás cizellálására inkább a 
nemzetközi környezetben való mozgás képességének csiszolására érdemes és 
lehetséges koncentrálni. A vizsgaidőszak megoldása engem személy szerint 
meglepett ugyanis a szemeszter kétszer két hónap plusz két hét “modulra” van 
osztva ami azt is jelenti, hogy két vizsgaidőszak van. Minden vizsgából egy 
lehetőség van és ha valami nem sikerül akkor azt augusztusban lehet újra 
próbálni. Ez tudom, hogy rémisztően hangzik, de nem az.  
Összegezve azonban csak pozitívan tudok beszámolni az Antwerpenben töltött 
hónapokról. Egy “multi-kulti” érdekes történetű ország kis ékszerdoboza ez a 
város amiben mindenki, minden nemzetiség megtalálja azt amit keres. És ha 
esetleg te nem találod ne habozz megkeresni kérdéseddel. 
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